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مصطفى البحر

ف���ي م���ب���ادرة ه���ي االول�����ى م���ن ن��وع��ه��ا ف���ي ت��اري��خ 
الصدح األممي بالحقيقة التي تم تغيبها قسرا عبر 
أليات التعثيم السياسي والدبلوماسي واإلعالمي 
لألمم  العامة  للجمعية  العام  األم��ن  أق��ر  املمنهج، 
امل��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري��س ف��ي ت��ق��ري��ره املفصل 
امل��وج��ه ال��ى أع��ض��اء مجلس االم���ن ،وب��خ��اص��ة الى 
ال����دول الخمس  ال��دائ��م��ي ال��ع��ض��وي��ة ،ح���ول قضية 
الصحراء املغربية أن جبهة البوليزاريو ال تتمتع 
لألمم  العاملية  املنظمة  داخ���ل  تمثيلية  صفة  ب��أي 
املتحدة. كما أنها لم تكن كذلك حتى في السابق. 

او  أو دب���ل���وم���اس���ي  ق���ان���ون���ي  ت��م��ل��ك أي وض����ع  وال 
سياسي بن األم��م وال��دول املمثلة داخ��ل الجمعية 
العامة لألمم املتحدة. وال يجب الخلط او التالعب 
بقضية التمثيلية التي تمنحها بعض الدول لهذا 
النوع من الحركات او الجماعات االنفصالية فوق 

أراضيها كما هو  حال عناصر
ج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي��زاري��و ب��ن��ي��وي��ورك، وب���ن الصفة 
خاللها  وم��ن  الدبلوماسية  والتمثيلية  القانونية 
ال��ع��ض��وي��ة داخ�����ل امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات 
الدولية واألممية. ق��رار األم��ن العام ألكبر منظمة 
عاملية ، نزل بردا وسالما على الجبهة األنفصالية 
وح��اض��ن��وه��ا ف��ي منطقة ال��راب��ون��ي ، وأرب����ك كافة 
التآمرية  ال��س��ي��اس��ي��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ح��س��اب��ات��ه��م 

ال���ت���ي ت����ع����ودوا ع���ل���ى م��م��ارس��ت��ه��ا ب����رده����ات االم����م 
أكبر عملية  العاملية في  املنتديات  املتحدة وباقي 
تدليس وت��زوي��ر دبلوماسي ع��امل��ي. وأخ��ط��ر حالة 
والجماعات  والحركات  الكيانات  تاريخ  في  إنكار 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة.واألك���ي���د أن ق����رر ان��ط��ون��ي��و غ��وت��ري��س 
القاضي بكشف الحقيقة كما هي ساطعة في سماء 
األم���م امل��ت��ح��دة ح��ي��ال ال��وض��ع اإلح��ت��ي��ال��ي لعصابة 
أوال تصحيح  ، يهدف  الراهن  الظرف  املرتزقة في 
امل���ف���اه���ي���م ال��س��ي��اس��ي��ة وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة امل��ع��ت��م��دة 
ف���ي ال���ق���ام���وس االم���م���ي امل���رت���ب���ط أس���اس���ا ب��ت��دب��ي��ر 
ال��ن��زاع��ات وال��ص��راع��ات ،ورف���ع كافة أش��ك��ال اللبس 
وال��غ��م��وض امل��م��ارس م��ن ط���رف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
بشأن الوضع القانوني للجبهة االنفصالية الذي 

الذي  القرار  ثانيا  ال��ت��ج��اوزات.  من  الكثير  يعتريه 
صدح به األمن العام لهيئة األمم املتحدة ينطوي 
مسبوقة  غير  ودب��ل��وم��اس��ي��ة  سياسية  ج���رأة  على 
في تاريخ األم��م. باعتباره يستهدف بعث رسائل 
قوية وواضحة  الى جميع  االتحادات والتكتالت 
االقليمية والقارية و الدولية التي ماتزال تنتعش 
فيها ومن خاللها العديد من املغالطات واالدعاءات 
والتمثيلية والعضويات  الصفات  وتزوير حقيقة 
داخل هذه املنظمات واالتحادات الخاصة بعصابة 
املرتزقة، في تحايل وسطو كبيرين على القانوانن  
واملواثيق واألع��راف واالوف��اق الدولية ذات الصلة 

بطبيعة االنتماء إلى عضويتها. 

اسرع تعديل وزاري باملوازاة مع نيل الثقة لحكومة الترويكا 

ملف
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األمني العام هليئة األمم املتحدة يفضح اسطورة انتحال صفة أممية للجبهة

تتمة  ص 2

تفاصيل  ص 2

 ص��ادق مجلس ال��ن��واب امل��غ��رب��ي ، م��س��اء األرب��ع��اء 
خ���الل ج��ل��س��ة ع��م��وم��ي��ة، ب��األغ��ل��ب��ي��ة، ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج 
ال���ح���ك���وم���ي ال������ذي ت���ق���دم ب����ه رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ع��زي��ز 
أخنوش أمام مجلسي البرملان، وذلك طبقا ملقتضيات 

الفصل 88 من الدستور.
ال���ب���رن���ام���ج ال���ح���ك���وم���ي ب��ث��ق��ة 213 ن��ائ��ب��ا  وح���ظ���ي 
وم��ع��ارض��ة 64 ن��ائ��ب��ا، ف��ي��م��ا ام��ت��ن��ع ن��ائ��ب واح����د عن 

التصويت.
وب����ه����ذا ي���ك���ون امل���ج���ل���س ق����د م���ن���ح ث��ق��ت��ه ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ال���ج���دي���دة ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ي��ن��ص ع��ل��ي��ه ال���دس���ت���ور ف��ي 
منصبة  الحكومة  “تعتبر  فيه  ج��اء  ال���ذي   88 فصله 
النواب، املعبر عنها  بعد حصولها على ثقة مجلس 
يتألف  ال��ذي��ن  ل��ألع��ض��اء  املطلقة  األغ��ل��ب��ي��ة  بتصويت 

منهم، لصالح برنامج الحكومة".
وب���ع���د م���ص���ادق���ة م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج 
استكملت  ق��د  ال��ج��دي��دة،  الحكومة  ت��ك��ون  ال��ح��ك��وم��ي، 
لتمارس صالحياتها وتصبح  الدستورية  شروطها 
م��س��ؤول��ة ع��ن أعمالها أم���ام ال��ب��رمل��ان،  وب���امل���وازاة مع 
ن��ي��ل ال��ث��ق��ة  وب��ع��د اس���ب���وع م���ن اداء  ن��ب��ي��ل��ة ال��رم��ي��ل��ي 
ال��ق��س��م ام���ام امل��ل��ك محمد ال��س��ادس وزي���رة ال��ص��ح��ة و 
من   47 الفصل  ألحكام  وطبقا  االجتماعية،  الحماية 
تعين  تم  الحكومة،  رئيس  من  وباقتراح  الدستور، 
القطاع،  ذات  ف��ي  السابق  ال��وزي��را  الطالب  أي��ت  خالد 

خلفا  لها.
ويأتي هذا التعين طبقا للمقتضيات الدستورية، 
اخ��ن��وش رئيس  ال��ذي رفعه عزيز  الطلب  وب��ن��اء على 

الرميلي  ب��إع��ف��اء   ال��س��ادس،  محمد  الحكومة،للملك 
ا على ملتمس لها قصد  من مهامها الحكومية، بناء
ال��دار  مدينة  ملجلس  كرئيسة  ملهامها  الكامل  التفرغ 
البيضاء، بعدما تبن لها حجم العمل الذي تتطلبه 
منها هذه املهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة 
املفتوحة بهذه  مستمرة لقضايا سكانها ولألوراش 
الكثيرة  الكبرى، مما سيؤثر على االلتزامات  املدينة 
الصحة،  قطاع  يستوجبها  التي  اليومية  وامل��واك��ب��ة 

السيما في ظروف الجائحة.
الحكومة الستكمال  اقتراح رئيس  وقد وافق على 
األوراش املفتوحة والتحديات امللحة لقطاع الصحة، 
وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء 

کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.".

محمد ايت ياسني 

ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ك����ان ال��وص��ف 
الذي يطلق على اإلمبراطورية العثمانية 
وال��ت��ي ك��ان��ت تحكم ح��ت��ى ح���دود امل��غ��رب 
ف��ي اق��ص��ى ال��غ��رب بالرجل امل��ري��ض، قبل 
ت��ف��ك��ي��ك��ه وت����وزي����ع م���ن���اط���ق ن����ف����وذه ع��ل��ى 
ق���وى غ��رب��ي��ة ص���اع���دة، ع���اث فيها ف��س��ادا 
الزمن وف��ي مناطق اخرى  ق��رن من  قرابة 
ق����رن ون���ي���ف���ا، ف���االت���ح���اد األوروب��������ي ب��ه��ذا 
ال��ت��ف��ك��ك ال����ذي ي���ح���اول ب��ك��ل م���ا اوت����ي من 
املصير  ال��وط��أة عليه وه��و  ق��وة تخفيف 
ال���س���ي���اس���ي���ة  ال����وض����ع����ي����ة  الن  امل�����ح�����ت�����وم 
اليمينية  النزعة  وتنامي   واالقتصادية 
ال��ق��وم��ي��ة داخ���ل مجتمعات داخ���ل ه��ذه  و 
ال��رق��ع��ة، ون�����وازع االن��ف��ص��ال ال��ت��ي تحرك 
تدفعنا  املتنامية  املتطرفة  التيارات  هذه 
لوصف االتحاد األروبي بالرجل العجوز.
و ال ي���م���ك���ن ب�����اي ح�����ال م����ن األح��������وال، 
ان ن���خ���رج ال���ت���ص���رف���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 
ال�����ج�����زائ�����ر م�����ؤخ�����را ت�����ج�����اه امل�����غ�����رب ب��ك��ل 
حمولتها، من سياقها االقليمي والدولي 
الثالثة السياسية واالقتصادية  بأبعاده 

والجيوستراتيجية.
ف����ج����أة ت����دح����رج����ت ال����ع����الق����ة امل��غ��رب��ي��ة 
ال�����ج�����زائ�����ري�����ة ك�����ك�����رة ث�����ل�����ج، ل����ت����ص����ل ال����ى 
أبناء  م��ن  ال��ع��ق��الء  يخشى  خطير  منزلق 
ال��ى حرب  ان��ه س��ي��ؤدي  املنطقة املغاربية 
اق��ت��ص��رت حتى اآلن على  أف��ع��ال، بعد ان 
االع�������الم، ي����رى ك���ث���ي���رون أن���ه���ا إن ح��دث��ت 
س���ت���ك���ون ب���ال���وك���ال���ة م����ن ال���ج���زائ���ر ن��ي��اب��ة 
فرنسا  أمل��ان��ي��ا ومعها  ت��ب��دو  ع��ن تحالف 
ل��ه، كما ال تبدو جنوب  أش��د املتحمسن 
إفريقيا بعيدة كثيرا عن الصورة، بهدف 
فرملة املغرب او على االقل وضع الحصى 

في حذائه. 
ال����ظ����اه����ر ان امل�����غ�����رب ب���أج���ه���زت���ه  ل���ك���ن 
املشهود  االستخباراتية والديبلوماسية 
لها بالكفاءة عامليا، كان واعيا باملخطط 
وم���درك���ا ان ال���ج���زائ���ر ب��ن��ظ��ام��ه��ا ال��ح��ال��ي 
وه������و  االك����ث����ر ع���دوان���ي���ة م���ن���ذ زم�����ن ح��ك��م 
ال����ه����واري ب��وم��دي��ن م���ا ه���و اال ل��ع��ب��ة بيد 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ه���ج���ن ال�������ذي ي���س���ع���ى ب��ك��ل 
امل��غ��رب��ي على  ال��خ��ط��ر  ال��وس��ائ��ل لتحييد 
املصالح املشتركة لهذا التحالف. و يمكن 
ق��راءة املشهد تحديدا على ما يبدو منذ 
ان خ���رج للعلن ت��ق��ري��ر ت��م إع����داده أواخ���ر 
امل���ع���ه���د األمل���ان���ي  س���ن���ة 2020 م����ن ط�����رف 
مذكرة  وه��و  واألم��ن��ي��ة،  الدولية  للشؤون 
بموقع  نشرها  ت��م  سرية  كانت  تحليلية 
املعهد الحقا، أظهرت كيف ينظر صناع 
االقتصادي  التقدم  إل��ى  أملانيا  في  القرار 
التقرير  ل��ل��م��غ��رب. وأوص����ى  وال��س��ي��اس��ي 
ال����ذي أع���دت���ه ال��ب��اح��ث��ة ب��امل��ع��ه��د إي��زاب��ي��ل 
تحت   )Isabelle Werenfels( فيرينفيلس 
أفريقيا  على  املغاربي  “التنافس  عنوان 
كبح جماح  الصحراء”، بضرورة  جنوب 
وعدم  االقتصادي،  نموه  وعرقلة  املغرب 
ال���س���م���اح ل���ه ب����أن ي��ص��ب��ح ق����وة إق��ل��ي��م��ي��ة، 
البطيء  االق��ت��ص��ادي  النمو  أم���ام  خ��اص��ة 
الدولتن  ك��ال  وتخبط  وت��ون��س  للجزائر 

في مشاكلها الداخلية.

تحركات بالوكالة إلنقاذ 
تحالف هجني
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أع�����ل�����ن�����ت وك������ال������ة ب�����ي�����ت م��������ال ال�����ق�����دس 
ال��ش��ري��ف،ال��خ��م��ي��س ب��ال��رب��اط، ع��ن تقديم 
ع������دد م�����ن امل����ن����ح ال���ب���ح���ث���ي���ة وال����دراس����ي����ة 

املوجهة لفائدة الطلبة املقدسيني.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد،ن��ش��ت وك��ال��ة االن��ب��اء 
امل���غ���رب���ي���ة ع����ن أط���ل���ق���ت وك����ال����ة ب���ي���ت م���ال 
ال����ق����دس ال����ش����ري����ف، خ�����ال ح���ف���ل ن��ظ��م��ت��ه 
م��ع جامعة  امل��رئ��ي��ة،  امل��ن��اظ��رة  تقنية  عبر 
ال��ق��دس وج��ام��ع��ة األزه����ر ف��ي غ���زة، دع��وة 
إلبداء االهتمام الختيار أحسن املشاريع 
حاضر  تشمل  م��وض��وع��ات  ف��ي  البحثية 
ال���ق���دس وت��اري��خ��ه��ا وم���وروث���ه���ا ال��دي��ن��ي 
والحضاري وأوجه ارتباط املغاربة بها، 
تفعيا التفاق التعاون املبرم بني الوكالة 
وجامعة القدس بتاريخ 23 فبراير 2021.
وتتوزع هذه املنح أيضا على األبحاث 
االج����ت����م����اع����ي����ة امل����ي����دان����ي����ة ف�����ي ال�����ق�����دس، 
اإلنسانية  بالعلوم  الخاصة  وال��دراس��ات 
وال��ب��ح��وث ف��ي ال��ع��ل��وم ال��ق��ان��ون��ي��ة، فضا 
ع������ن م����ن����ح خ�����اص�����ة ب����ح����ق����ول ال���ت���ج���دي���د 

واالبتكار.
ك���م���ا ت����م خ�����ال ه�����ذا ال���ح���ف���ل، اإلع�����ان 
ع���ن 10 م��ن��ح ج���دي���دة ل��ط��اب م���ن ال��ق��دس 
ي����ت����اب����ع����ون دراس�����ت�����ه�����م ال����ج����ام����ع����ي����ة ف��ي 
جامعات داخل فلسطني وخارجها؛ وعن 
ت��ق��دي��م م��ن��ح ل��ت��س��دي��د أق���س���اط ال��ت��م��درس 
املنتسبني  م��ن  وطالبة  طالبا   84 لفائدة 
ل���ك���ل���ي���ة امل����ل����ك ال���ح���س���ن ال����ث����ان����ي ل��ل��ع��ل��وم 
ال����زراع����ي����ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ج��ام��ع��ة 
م��ن تبرعات  غ���زة، مخصصة  ف��ي  األزه���ر 
ال��ش��ع��ب امل���غ���رب���ي، وذل�����ك ف���ي إط�����ار دع��م 
للتعليم  املغربية  األكاديمية  املؤسسات 

والبحث العلمي في فلسطني.
وي���أت���ي اإلع������ان ه����ذه امل���ن���ح ف���ي إط���ار 
االخ��ت��ص��اص��ات امل��خ��ول��ة إل��ى وك��ال��ة بيت 
م����ال ال���ق���دس ال��ش��ري��ف ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
القدس  ف��ي  االجتماعية  امل��ش��اري��ع  تنفيذ 
من  البشرية  التنمية  ببرامج  واالهتمام 

خ����ال إط�����اق م����ب����ادرات م��ل��م��وس��ة ي��ع��ود 
ال���ن���اس، والس��ي��م��ا بقطاعي  أث���ره���ا ع��ل��ى 

والتعليم. الصحة 
وأك�����د امل���دي���ر امل���ك���ل���ف ب��ت��س��ي��ي��ر وك���ال���ة 
ال��ش��ري��ف، محمد سالم  ال��ق��دس  بيت م��ال 
وكالة  ف��ي  “إن��ن��ا  باملناسبة،  ال��ش��رق��اوي، 
ب��ي��ت م����ال ال���ق���دس ال���ش���ري���ف ن��س��ع��د ب��م��ا 
نوفق إليه في تنفيذ التعليمات السامية 
ال��س��ادس،  محمد  امللك  الجالة  لصاحب 
ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه، رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال�����ق�����دس”، 
و”نقدر أن االستثمار في األجيال يشكل 

املفتاح لبناء املستقبل”.
وأشار  الشرقاوي في هذا الصدد إلى 
مضاعفة منح التميز هذه السنة لتشجيع 
الثانوية  ف��ي  األوائ����ل  امل��ق��دس��ي��ني  الطلبة 
بكافة  التخصصات  مختلف  من  العامة، 
التربية  ملديرية  التابعة  ال��ق��دس  م��دارس 
والصيدلية  الطب  كليات  والتعليم، وفي 
انتقلت  وال��ت��ي  ال��ق��دس،  لجامعة  التابعة 
من 10 منح في ع��ام 2020 إل��ى 40 منحة 

في عام 2021.
وأع�����رب ال��س��ي��د ال���ش���رق���اوي ع���ن األم���ل 
ف����ي أن ي���ت���م ت����ج����اوز م���ش���ك���ل م���ح���دودي���ة 
ال���ع���رب���ي���ة  ال���������دول  ال���ت���ف���ت  إذا  ال���ت���م���وي���ل 

واإلس��ام��ي��ة ح���ول ه���ذه امل��ؤس��س��ة “ال��ت��ي 
العرب  ال��دع��م  لتنسيق  املثلى  األداة  تعد 
واإلس��ام��ي امل��وج��ه ل��ل��ق��دس”، مسجا أن 
اململكة املغربية، بلد املقر، “تبقى املمول 
ت��ف��وق 86 في  ل��ل��وك��ال��ة بنسبة  ال��رئ��ي��س��ي 
املائة من مساهمات الدول، وهو مجهود 

مقدر للمملكة ولقيادتها الرشيدة”.
وف����ي س���ي���اق آخ�����ر، ك���ش���ف ال���ش���رق���اوي 
ع���ن إط����اق “م��ن��ظ��وم��ة ب��ي��ت م���ال ال��ق��دس 
املقبل،  العام  بداية  والتدريب”  للتكوين 
م��وض��ح��ا أن األم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب���رزن���ام���ة من 
ال����وح����دات امل��ع��رف��ي��ة س��ت��ض��ع��ه��ا ال��وك��ال��ة 
باملجان،  خاصة  إلكترونية  منصة  على 
تقنيني  لتكوين  رم��زي��ة،  رس��وم  مقابل  أو 
ف���ي ع��ل��م ال��ن��ف��س ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي ال��ت��ك��ف��ل 
التي تنتشر  النفسي  بحاالت االضطراب 
في مناطق النزاعات وأوضاع الاستقرار 
األم���ن���ي، وأخ�����رى خ���اص���ة ب��ال��ت��ك��وي��ن في 
والخدمات  وال��ت��ج��ارة  التسويق  تقنيات 
ثالث في مجال مهن  ثم تكوين  الرقمية، 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، بما 
ف���ي ذل����ك ال�����زراع�����ات ال���ع���ض���وي���ة وت���دوي���ر 

النفايات وغيرها.
من جانبه، أعرب سفير دولة فلسطني 

ب���امل���غ���رب، ج���م���ال ال���ش���وب���ك���ي، ع���ن ش��ك��ره 
الجزيل لوكالة بيت مال القدس الشريف 
على ما تقوم به لتنسيق جهود النهوض 
املشتركة،  البحثية  واملشاريع  بالبرامج 
منوها بتسديد أقساط التمدرس لفائدة 
امل���ت���ف���وق���ني  م�����ن  ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ا  84 ط���ال���ب���ا 
ف���ي ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ل��ل��ع��ل��وم 
الشعب  تبرعات  م��ن  والبيئية،  ال��زراع��ي��ة 

املغربي.
ك��م��ا ت��وج��ه ال��س��ي��د ال��ش��وب��ك��ي بالشكر 
“على  وش��ع��ب��ا،  وح��ك��وم��ة  ملكا  للمغرب، 
م���ا ت��ق��دم��ه وك���ال���ة ب��ي��ت م����ال ال���ق���دس م��ن 
م���س���اع���دات أله��ل��ن��ا ف���ي ال���ق���دس امل��ح��ت��ل��ة، 
ت����ش����م����ل م������ج������االت ال����ص����ح����ة وال���ت���ع���ل���ي���م 
مشيرا  وغيرها”،  االجتماعية  والشؤون 
إل��ى أن اململكة قدمت ف��ي ه��ذا ال��ع��ام 120 
سيلتحقون  فلسطينيني  ل��ط��ل��ب��ة  م��ن��ح��ة 
ل������ل������دراس������ة ف�������ي م����خ����ت����ل����ف ال����ج����ام����ع����ات 
وال��ت��خ��ص��ص��ات ل��ي��ت��ج��اوز ع����دد ال��ط��ل��ب��ة 

الفلسطينيني باملغرب 400 طالب.
التوقيع  الحفل  ه��ذا  ه��ام��ش  وت��م على 
ع��ل��ى م��ل��ح��ق ات���ف���اق إط�����ار ل��ل��ت��ع��اون ب��ني 
وكالة بيت مال القدس الشريف، وجامعة 
األزه����ر-ك����ل����ي����ة ال���ح���س���ن ال���ث���ان���ي ل��ل��ع��ل��وم 
الحسن  الزراعية والبيئية بغزة، ومعهد 
الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وذلك 
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أبريل 2013.
وي����ت����ض����م����ن ه���������ذا ال�������ت�������ع�������اون، ال�������ذي 
ت��ق��وم وك���ال���ة ب��ي��ت م���ال ال���ق���دس ال��ش��ري��ف 
ب���ت���ن���س���ي���ق���ه، ت���ص���م���ي���م ب������رام������ج ووض������ع 
م����ش����اري����ع ب���ح���ث���ي���ة م���ش���ت���رك���ة ت��ق��ت��رح��ه��ا 
ف��ي  االخ����ت����ص����اص  ع��ل��م��ي��ة ذات  ه���ي���ئ���ات 
والصناعات  والبيطرة  ال��زراع��ة  م��ج��االت 
ال����غ����ذائ����ي����ة، ل���ت���ط���وي���ر م��������واد ال����ت����دري����س 
مستواها،  وتعزيز  الكلية،  في  املعتمدة 
وذلك باستثمار تجارب املعهد وخبراته 

في املجاالت البحثية ذات الصلة.
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زنقة .. زنقةشش
اطالق الحملة الرابعة للتلقيح ضد 

فيروس كورونا في موريتانيا

اع����ل����ن وزي�������ر ال���ص���ح���ة امل���وري���ت���ان���ي 
س����ي����دي ول�����د ال�����زح�����اف اط�������اق ح��م��ل��ة 
ل���ل���ت���ط���ع���ي���م ض������د ف������ي������روس ك�����ورون�����ا 
امل�����س�����ت�����ج�����د ت������ه������دف ل�����ت�����ق�����دي�����م ل����ق����اح 
مليون شخص  لنصف  “استرازنيكا” 

خال ستة أيام.
لطواقم  الحملة  في  األول��ي��ة  وتمنح 
والتاميذ  قطاعالتعليم،  في  التأطير 
ال���ب���ال���غ���ني م����ن ال���ع���م���ر 18 ع���ش���ر س��ن��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة  ف����وق، وع���م���ال اإلدارة  ف��م��ا 
وال���س���ائ���ق���ني، وامل����رض����ع����ات وال���ن���س���اء 
ال����ح����وام����ل. وت����ع����د ه�����ذه ال���ح���م���ل���ة ه��ي 
الرابعة من نوعها في الباد، وذلك من 
منتصف  ال�����وزارة  تطلقها  حملة  أول 

يونيو املاضي.

املغرب يتجه لإلعالن عن العودة
 الى الحياة الطبيعية

ت��ع��ت��زم ال��ح��ك��وم��ة امل���غ���رب���ي���ة، خ��ال 
األي���ام القليلة ال��ق��ادم��ة،  ف��رض التوفر 
على جواز التلقيح للولوج إلى األماكن 
ا على وصاية  ب��ن��اء العمومية،  وذل��ك 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة 
ج���ائ���ح���ة ك������ورون������ا  ، وي���م���ه���د ال����ق����رار 
ل��إع��ان ع��ن خ��روج اململكة م��ن األزم��ة 

والعودة إلى حياة شبه طبيعية.
ال��ق��رار بشكل  ف��ي تنفيذ  و سيشرع 
ت����دري����ج����ي ف�����ي ال����ق����اع����ات ال���ري���اض���ي���ة 
وال�����ح�����م�����ام�����ات وامل�����ق�����اه�����ي وامل����ط����اع����م 
وامل������راك������ز ال����ت����ج����اري����ة ال����ك����ب����رى، وف���ي 
ال��ج��ام��ع��ات وم���راك���ز ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي، 
وف��������ي امل����س����ت����ش����ف����ي����ات وامل�����ؤس�����س�����ات 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وف����ي امل���اع���ب ال��ري��اض��ي��ة 
ل���ح���ض���ور امل�����ب�����اري�����ات، وف������ي وس���ائ���ل 
النقل الطرقي والقطارات، وفي قاعات 

املسرح والسينما.

وكالة بيت مال القدس تقدم منح بحثية و دراسية لفائدة الطلبة املقدسيني

تتمة األولى

األمني العام هليئة األمم املتحدة يفضح 
اسطورة انتحال صفة أممية للجبهة

ك���م���ا أن���ه���ا رس����ال����ة ق���وي���ة ال�����ى م��ح��ك��م��ة 
العدل االوروبية التي مارست هي االخرى 
أك���ب���ر ع��م��ل��ي��ة ت���دل���ي���س وت����زوي����ر ق��ض��ائ��ي 
ف��ي ح��ق امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي أف���ق إع��ان 
قرارها املفبركة بإلغاء جزأ من  االتفاقية 
االوروب���ي  االت��ح��اد  ب��ني مجموعة  املبرمة 
البحري  ال��زراع��ة والصيد  وامل��غ��رب ح��ول 
الفاحية  ب��امل��ن��ت��ج��ات  امل��ت��ص��ل  ف��ي شقها 
الجنوبية.  ل��أق��ال��ي��م  ال��ب��ح��ري��ة  وال���ث���روات 
ب���االض���اف���ة ال����ى ان���ه���ا ك���ذل���ك إش������ارة شبه 
تحذيرية الى املتاعبني بمواثيق األممية 
واإلصرار على تزويرها بغية إضفاء نوع 
م���ن ال��ش��رع��ي��ة امل��زي��ف��ة ع��ل��ى ه���ذا الصنف 
م���ن ال���ف���ط���ري���ات األن��ف��ص��ال��ي��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة. 
ب��م��ع��ن��ى أن إع�������ان األم�������ني ال����ع����ام ل��أم��م 
امل��ت��ح��دة غ��وت��ري��س ب��ش��أن ت��ع��ري��ة حقيقة 
التمثيلية القانونية التي تدعيها الجبهة 
"الوظيفية" بهيئة االمم ال أساس شرعي 
ل��ه��ا ع��ل��ى اإلط����اق وب��ال��ت��ال��ي ه��ي رس��ال��ة 
لكل م��ن يهمه األم��ر قبل ان تكون صفعة 
الدولي  على  التاريخ  عاملية وسابقة في 
وجه الحاضن واملحتضن على حد سواء. 
بلغة  التأكيد  يمكن  ذل��ك  على  وتأسيسا 
الجمع ان ما يقوم به املسمى ممثل الجبهة 
" الوظيفية " داخ��ل رده��ات االم��م املتحدة 
هو انتحال صفة ومهمة أممية.تقع بقوة 
ال����ش����يء وب��ف��ع��ل��ه ت���ح���ت ط���ائ���ل���ة امل��ت��اب��ع��ة 
ال��دول��ي��ة. وللتدليل ع��ل��ى ذل��ك  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

يتمثل في  أن هذا املسمى ممثل الجبهة 
باألمم املتحدة يحمل جواز سفر وأوراق 
ب��االم��ت��ي��ازات  ،ويتمتع  ج��زائ��ري��ة  تبوتية 
الدولة   ب���إس���م  ال���ك���ام���ل���ة  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
الجزائرية، بما في ذلك داخل التمثيليات 
ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة  وال���ب���ع���ث���ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
التابعة لها فوق أالراضي االمريكية. وفي 
ان  دوليون  مراقبون  يقول  سياق متصل 
الصحراء  بنزاع  الخاص  األممي  التقرير 
غوتريس  انطونيو  ق��دم��ه  ال���ذي  املغربية 
أم��������ام أن�����ظ�����ار أع�����ض�����اء م���ج���ل���س األم��������ن ، 
ات���س���م ألول م����رة ب��ال��واق��ع��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة وب����ت����ج����رد ف����ي ح��دي��ث��ه 
وتجميعه لكافة الحقائق واملعطيات على 
أرض الواقع باملنطقة الجنوبية للمملكة 
املغربية. بعيدا عن املزايدات واملغالطات 
وال����ت����ح����ف����ي����ض����ات وال�����ت�����ع�����اب�����ي�����ر امل���ب���ه���ة 
وال���غ���ام���ض���ة. م����ا ج���ع���ل ال���ح���ق���ائ���ق ت��ن��ط��ق 
وتتكلم عن نفسها فاضحة لكل األكاذيب 
واإلف���ت���راءات وال��ت��دل��ي��س وال��ت��زوي��ر املاكر 
ل��ل��ص��ف��ات وال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ات وغ��ي��ره��ا داخ���ل 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة. أس����دل 
ال����س����ت����ار ع�����ن ال�����وج�����ه ال�����ك�����اذب ل��ع��ن��اص��ر 
بالجوار  ومجنديها  "الوظيفية"  الجبهة 
الغادر من على أعلى منصة أممية عاملية. 
وال����ق����ادم أق����وى ق���د ي��ن��ه��ي اس���ط���ورة أك��ب��ر 

كذبة في تاريخ االدعاء باالنفصال .

 وسجل التقرير أن املغرب يتقدم بوتيرة 
ال��ج��زائ��ر  ت���ارك���ا وراءه ج��ارت��ي��ه  س��ري��ع��ة، 
وتونس، فبينما تقبع تونس في  األسفل، 
التنمية فيها، تحاول  التي توقفت عجلة 
ال��ج��زائ��ر ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 

تواجهها واللحاق باملغرب.
 وأوص������ت امل����ذك����رة ب����ض����رورة ال��ت��ع��اون 
الثاثي مع جميع البلدان املغاربية ملوازنة 
األمور، والتي من شأنها أن ترقى بعد ذلك 
إلى “مواجهة شعور الجزائر املتزايد بعدم 
ال���ج���دوى، وت��ع��زي��ز االق��ت��ص��اد ال��ت��ون��س��ي، 
امل��غ��رب��ي��ة في  ووض����ع ط��م��وح��ات الهيمنة 
م��ن��ظ��وره��ا ال��ص��ح��ي��ح. وأوض���ح���ت امل��ذك��رة 
التحليلية أن ه��ذا الوضع يمثل خلا في 
ال����ت����وازن، خ��اص��ة وأن ال�����دول األوروب����ي����ة، 
تحاول العمل مع البلدان املغاربية بشكل 
ف��������ردي، ك���م���ا أوص������ت امل�����ذك�����رة ب��ال��ت��ع��اون 
ال��ث��اث��ي، وع���دم تفضيل امل��غ��رب. وأوردت 
امل�����ذك�����رة األمل�����ان�����ي�����ة، أن س����ي����اق األح��������داث 
ه���ذا، سيلزم فرنسا واالت��ح��اد األوروب����ي، 
ع��ل��ى ت��وض��ي��ح ع��اق��ات��ه��م م���ع دول ش��م��ال 
االقتصادية،  العاقات  إفريقيا، ومراجعة 
ال��ت��ق��ري��ر ل��خ��ص ان اط���راف���ا داخ����ل االت��ح��اد 
األوروب��ي في قراءتها للوضع في ضفتي 
للمغرب  الكبير  التفوق  رص��دت  املتوسط 
ع��ل��ى ج��ي��ران��ه ب���ل و ب���داي���ة ت��ش��ك��ي��ل��ه ل��ق��وة 
صاعدة صناعيا و عسكريا ب��امل��وازاة مع 

االصاحات السياسية و املجتمعية، 
ثم تفاجئنا جميعا بباغ مقتضب من 
الخارجية املغربية ذات مساء تعلن وقف 
التعامل التام مع السفارة االملانية إليصال 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو رس��ال��ة م��ف��اده��ا ان ال��رب��اط 
تعي جيدا املخطط الذي تم رسمه لفرملة 
املغرب، و ربما يكون االم��ر قد تم التداول 

فيه و فرضه فرضا على القيادة الجزائرية 
في شخص الرئيس عبد املجيد تبون الذي 
م���دة طويلة   امل��ان��ي��ا  ف��ي مستشفيات  اق����ام 

لاستشفاء من كورونا.
يصعب تفسير ما وق��ع خصوصا بعد 
ع��ودة الرئيس ال��ج��زائ��ري إال ب��اده ،حيث  
شهدنا تدهورا دراماتيكيا سريعا للعاقة 
املغربية الجزائرية، بدأ بالتحرش باملغرب 
ديبلوماسيا بعد تصريحات متبادلة بني 
ممثلني للبلدين في قمة دول عدم االنحياز، 
ثم تم قطع العاقات الديبلوماسية بمبرر 
واه هو تطبيع املغرب لعاقاته باسرائيل،  
ل�����ك�����ن ع���������دم ت�������ج�������اوب امل�������غ�������رب م�������ع ه�����ذه 
التصرفات ،ربما جعل املخطط  يزيد من 
سرعة تنزيله ،ب��ل بالعكس تماما خاطب 
امللك محمد السادس في خطاب العرش و 
بلغة صريحة و واضحة و بدون لغة قابلة 
للتأويل و التحليل انه ال يمكن ان ياتيكم 
شر من املغرب بل ان املغرب و الجزائر توأم 
. و ل��م يكن اس��ت��خ��دام ه��ذه اللغة م��ن باب 
ال��ت��رف العاطفي، ب��ل ه��ي و ب���دون م��وارب��ة 
اق���ام���ة ل��ل��ح��ج��ة، الن امل��ل��ك رب��م��ا ي��ع��رف ان 
ال��ره��ان ف��ي ال��ج��زائ��ر  على الشعب الباقي 
املدنية  الحالية  قيادتها  أب��دا وليس على 
و العسكرية التي تبدو منخرطة إما تحت 
التهديد او تحت تأثير العقد التاريخية في 
مسلسل التحرش باملغرب ومحاولة جره 
لحرب قد تحقق مراد التحالف املنزعج من 
املغرب. و شكلت بداية الحرائق في جزئها 
الطبيعي مطية لزيادة جزء اخر مصطنع 
إلقحام حركة املاك في املوضوع و ربطها 
التحرش باململكة و جاء  ل��زي��ادة  باملغرب 
ال����رد غ��ي��ر م��ت��وق��ع م��ن امل��غ��رب اذ ام���ر امللك 
وزير خارجيته ووزير الداخلية للتنسيق 

م���ع ن��ظ��رائ��ه��م ال���ج���زائ���ري���ني ل��ل��ت��ن��س��ي��ق و 
ل��ت��ق��دي��م ال����دع����م ب���ال���ط���ائ���رات امل��خ��ص��ص��ة 
إلط��ف��اء ال��ح��رائ��ق. وه��و م��ا ل��م تستجب له 
الجزائر الن هدفها ربما ك��ان  واضحا و 

هو جر املغرب للحرب.
 وات����ت م��ن��اس��ب��ت��ني ف��ي ع��ز االزم����ة بعد 
الجزائر لقائمة تحرشاتها اغاق  اضافة 
امل���ج���ال ال���ج���وي ام����ام ال���ط���ائ���رات امل��غ��رب��ي��ة 
الرئيس  وف���اة  وه��ي  والعسكرية،  املدنية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  االسبق  الجزائري 
ثم بعده بأيام، وفاة الرئيس السابق عبد 
اب����رق امل��ل��ك للتعزية  ال���ق���ادر ب��ن��ص��ال��ح، و 
ف��ي��ه��م��ا ب���ك���ل االح�����ت�����رام، وع���ي���ا م���ن���ه ع��ل��ى 
م��ا ي��ب��دو باملسألة و رغ��ب��ة منه ف��ي ع��ودة 

القيادة الجزائرية لرشدها.
ال���ج���زائ���ري���ني  اغ���ل���ب  ي���ع���رف���ه  الن م����ا ال 
وم���ع���ه���م م��ع��ظ��م امل���غ���ارب���ي���ون ع���م���وم���ا ان 
مقاعد  ال��س��ادس يحمل منذ  امل��ل��ك محمد 
ال�����دراس�����ة ف����ي ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بالرباط هما  واالجتماعية  واالقتصادية 
مغاربيا، وببحث يحمل عنوان »االتحاد 
التعامل  واستراتيجية  اإلفريقي  العربي 
نال شهادة   « املغربية«،  للمملكة  الدولي 
االج������ازة ت���ن���اول ف��ي��ه ال��ق��ض��اي��ا امل��غ��ارب��ي��ة 
بلدانها  ومصالح  االستراتيجي  ببعدها 
وش���ع���وب���ه���ا امل���ش���ت���رك���ة، ث����م ب���ب���ح���ث اخ���ر 
ل��ن��ي��ل ال���دك���ت���وراه ف��ي م��وض��وع »ال��ت��ع��اون 
ب��ني ال��س��وق األوروب��ي��ة املشتركة وات��ح��اد 
العربي«. والتي نالها من جامعة  املغرب 
نيس الفرنسية، كل هذا يجعل ما تنخرط 
فيه الجزائر اذا صحت هذه القراءة ليس 
زع��زع��ة الس��ت��ق��رار امل��غ��رب وح���ده ب��ل رم��ي 

املنطقة املغاربية للمجهول.

تحركات بالوكالة إلنقاذ تحالف هجني
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مختصرات
وزير التهذيب املوريتاني: 

عملية إصالح التعليم تأخرت 
بسبب تفشي فيروس كورونا 

أكد وزير التهذيب الوطني وإصالح 
العينني  م��اء  محمد  التعليمي،  النظام 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة إص����الح  أن  أي���ي���ه،  ول���د 
ك��ورن��ا  ف��ي��روس  ت��أخ��رت بسبب تفشي 
املنتظر  م��ن  ك��ان  موريتانيا، حيث  ف��ي 
أن ت��ب��دأ خ���الل ال��ع��ام امل���اض���ي، مضيفا 
أن الحكومة قررت بعد انحسار الوباء، 
اس���ت���ئ���ن���اف ال��ع��م��ل��ي��ة م����ن خ�����الل ل��ج��ن��ة 

وزارية برئاسة الوزير األول.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ش�����رح ال�����وزي�����ر ف��ي 
امل���ؤت���م���ر ال��ص��ح��ف��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��ل��ب��ي��ان 

املتعلق باملنتديات العامة للتعليم.
وق��ال ال��وزي��ر إن الحكومة ق��ررت في 
إع��داد خريطة إلصالح  املاضي  فبراير 
ال��ت��ع��ل��ي��م، م��وض��ح��ا أن ه����ذه ال��خ��ري��ط��ة 
م������ن ش����ق����ني أح�����ده�����م�����ا م����ج����م����وع����ة م��ن 
اإلج����راءات ت��م اتخاذها وال��ش��ق الثاني 
يتعلق بتنظيم أيام تشاورية حول هذا 
اإلص�����الح ع��ل��ى م��س��ت��وى ك���اف���ة والي����ات 

الوطن.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا ال��ت��ش��اور سيبدأ 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر ال��ح��ال��ي م���ن خ��الل 
دعوة الفاعلني في التعليم واملنتخبني 
امل����ح����ل����ي����ني، إل�������ى ال����ت����وص����ل م�����ن خ����الل 
ال���ت���ش���اور إل�����ى ص���ي���اغ���ة ت���ق���ري���ر س��ي��ت��م 
عرضه قبل نهاية نوفمبر القادم، وهو 
توجيهي  ق��ان��ون  ب���إع���داد  م��ا سيسمح 
إلصالح التعليم، على أن تكون القاعدة 
ج��اه��زة بعد ذل��ك إلع���داد خطة عشرية 
ل��ه��ذا اإلص����الح، وسيفتح ال��ح��وار أم��ام 
أح��زاب سياسية وهيئات  الفاعلني من 
امل��ج��ت��م��ع م���دن���ي إلب�������داء آرائ����ه����م ح���ول 

املوضوع. 

إسبانيا تعتقل 5 جزائريني 
يشتبه في انتمائهم لـ”داعش”

اع���ت���ق���ل���ت ال���س���ل���ط���ات اإلس����ب����ان����ي����ة 5 
أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية 
ل���الش���ت���ب���اه ب���ان���ت���م���ائ���ه���م إل������ى ت��ن��ظ��ي��م 
ومدينة  مدريد  العاصمة  في  “داع���ش” 

برشلونة.
وذك�����رت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��أم��ن في 
العملية ج���رت في  أن  األرب���ع���اء،  ب��ي��ان، 
إطار تحقيق أطلق بناء على تعليمات 

من املحكمة الوطنية.
وق��ال��ت إن ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ت��ح ب��دع��م من 
املركز الوطني لالستخبارات اإلسبانية 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي 
وامل���ك���ت���ب األوروب���������ي ل��ل��ش��رط��ة واألم�����ن 

الجزائري.
وأش����ارت إل��ى أن 4 م��ن ه���ؤالء مثلوا 
أم������ام امل��ح��ك��م��ة ال���وط���ن���ي���ة ون���ق���ل���وا إل���ى 
السجن ملواصلة املحاكمة أّما الخامس 
ف���إن���ه ي��ق��ب��ع ف���ي س��ج��ن ب��ب��رش��ل��ون��ة من 
تهمة أخرى لذلك لم يمثل أمام املحكمة 

بعد.
وح����س����ب ال����ب����ي����ان، ت���ت���ه���م ال��س��ل��ط��ات 
اإلس���ب���ان���ي���ة األش����خ����اص ال�������5 ب��ت��ج��ن��ي��د 
ب���ع���ض ال����ش����ب����اب ف�����ي ال�����ب�����الد ل��ص��ال��ح 
إل��ى بلدان  “داع���ش” وإرس��ال��ه��م للقتال 
م��ث��ل س��وري��ا وال���ع���راق، وأن��ه��م ح��اول��وا 

شراء بندقية من طراز “كالشنكوف”.
امل��ج��م��وع��ة امللقب  ق��ائ��د  وأوض�����ح أن 
ب�”الشيخ”، كان قد قبض عليه واعتقل 
أثناء محاولته دخول سوريا عام 2016 
ثم ذهب بعد إطالق سراحه إلى ماليزيا 

وتنزانيا والجزائر.

العالم اإلسالمي      شهد مقر منظمة 
)إيسيسكو(  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للتربية 
اليوم الخميس )14 أكتوبر 2021( إطالق 
مختبر اإليسيسكو الدولي للفكر واآلداب 
"الثقافة م��ن أجل  وال��ف��ن��ون، تحت ع��ن��وان 
إعادة التفكير في العالم"، بمشاركة رفيعة 
امل���س���ت���وى ل���ع���دد م���ن ال��������وزراء وامل��ف��ك��ري��ن 
ورؤساء الجامعات واألساتذة والباحثني 

املتخصصني في الثقافة والفنون.
وي���أت���ي إط����الق امل��خ��ت��ب��ر ف���ي إط����ار أي���ام 
اإلي���س���ي���س���ك���و ال����دول����ي����ة امل���ف���ت���وح���ة، ال��ت��ي 
س��ت��ق��ام ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام، ف��ي ال��ع��دي��د من 
واملؤسسات  البحثية  واملراكز  الجامعات 
الثقافية في عدد من الدول، ضمن برنامج 

طرق اإليسيسكو نحو املستقبل.
وق��د استهل ال��دك��ت��ور س��ال��م ب��ن محمد 
الجلسة  لإليسيسكو،  العام  املدير  املالك، 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ح��ف��ل اإلط����الق بكلمة أش��ار 
ف��ي��ه��ا إل����ى أن امل��خ��ت��ب��ر م��ن��ص��ة م��ف��ت��وح��ة 
ع����ل����ى أب���������رز األع�����������الم واألق�������������الم م������ن ب��ني 
واملبدعني  واملثقفني  والباحثني  العلماء 
م��ن ج��م��ي��ع ال���ق���ارات، وي��ج��ع��ل م��ن ال��ع��ل��وم 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة م��ن��ط��ل��ق��ا منهجيا 
ل��ف��ه��م ال���ظ���واه���ر ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ت���رب���وي���ة 

واالجتماعية واالقتصادية الراهنة.
وأك�����د ض������رورة اع���ت���م���اد ب���ل���دان ال��ع��ال��م 
اإلس���الم���ي ل��س��ي��اس��ات ث��ق��اف��ي��ة م��ن��دم��ج��ة، 
الرقمي،  الثقافي  االق��ت��ص��اد  على  تعتمد 
الذكاء االصطناعي، منوها  وتراهن على 
ب�����أن اإلي��س��ي��س��ك��و ت��ت��ب��ن��ي م��ج��م��وع��ة م��ن 
املشاريع الدولية الفنية والعلمية املبتكرة 
وال��ك��ت��اب  اآلداب  ق���ط���اع  ف���ي   ،2021 ل���ع���ام 
وال�����ن�����ش�����ر، ب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى ب���رن���ام���ج���ه���ا 
ل���ح���م���اي���ة ال�����ت�����راث وت���ث���م���ي���ن���ه، وت��س��ج��ي��ل 
الديبلوماسية  وتطوير  الثقافية،  املواقع 
واملجتمع  الثقافية،  والحكومة  والحقوق 
املدني الثقافي، وتطوير برنامج عواصم 

الثقافة في العالم اإلسالمي.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيناس 
ال��ث��ق��اف��ة بجمهورية  ال���داي���م، وزي����رة  ع��ب��د 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة، ف���ي ك��ل��م��ت��ه��ا ع��ب��ر تقنية 
االت��ص��ال امل��رئ��ي، ب��دور الثقافة ف��ي الرقي 
ب��اإلن��س��ان ودع����م ق��ي��م ال��ت��س��ام��ح وامل��ح��ب��ة 
والحوار ونبذ خطاب الكراهية والتمييز، 
من  الثقافي  ال��ت��راث  تعزيز  أهمية  مؤكدة 
املستدامة.  التنمية  أه���داف  تحقيق  أج��ل 
وأضافت إلى أن جمهورية مصر العربية 
ت��ف��ت��خ��ر ب��م��ا ت��م��ت��ل��ك��ه م���ن م�����وروث ثقافي 
متنوع، فيما ذكرت الشيخة مي آل خليفة، 
ال��ث��ق��اف��ة واآلث�������ار بمملكة  رئ��ي��س��ة ه��ي��ئ��ة 

الثقافة، نتواصل  البحرين، أنه من خالل 
مع العالم، وهي أداة ملواجهة التحديات، 
واالرتقاء بمجتمعاتنا، وتعزيز التعايش 

والدفع بعجلة التنمية لتحقيق الرخاء.
وف��������ي ك����ل����م����ت����ه، ن��������وه ال����س����ي����د م��ح��م��د 
ض��م��ي��ر، ن��ائ��ب رئ��ي��س ج��ام��ع��ة اب���ن طفيل 
بإطالق  املغربية،  اململكة  ف��ي  بالقنيطرة 
مختبر اإليسيسكو الدولي للفكر واآلداب 
تقرب  ق��اط��رة  الثقافة  باعتبار  وال��ف��ن��ون، 

الشعوب واألمم، وأشاد بدعم اإليسيسكو 
وبثقة  اإلس��الم��ي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  للجامعات 
امل��ن��ظ��م��ة إلن��ش��اء ك��رس��ي اإلي��س��ي��س��ك��و في 
اب���ن طفيل ح���ول اآلداب وال��ف��ن��ون  ج��ام��ع��ة 
فال،  يوما  الدكتورة  أك��دت  فيما  املقارنة، 
رئ��ي��س جمهورية  ل��دى  وزي���رة مستشارة 
ال��س��ن��غ��ال، ض����رورة إق��ام��ة رواب����ط ثقافية 
تعزز قيم التعايش واالنفتاح على اآلخر، 
واحترام التنوع الثقافي بني الشعوب، من 

خ��الل مد جسور ال��ح��وار، من أج��ل السير 
نحو العاملية.

وب��ع��د ذل����ك، ق���دم ال��دك��ت��ور م��ح��م��د زي��ن 
واالتصال  الثقافة  قطاع  مدير  العابدين، 
"طرق  برنامج  باإليسيسكو عرضا حول 
اإلي��س��ي��س��ك��و ن��ح��و امل��س��ت��ق��ب��ل"، م��وض��ح��ا 
ال���دول���ي يجسد  أن م��خ��ت��ب��ر اإلي��س��ي��س��ك��و 
رغبة املنظمة في نشر الحوار والتواصل 
املبني على الثقافة والفنون من أجل عالم 

مستنير. 
 وع��ق��ب ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة انطلقت 
ال���ج���ل���س���ة ال��ع��ل��م��ي��ة األول���������ى، وال����ت����ي ق���دم 
ف���ي���ه���ا ف����ري����ق ق����ط����اع ال���ث���ق���اف���ة واالت����ص����ال 
ب���اإلي���س���ي���س���ك���و، ع�����روض�����ا ح�������ول ش��ب��ك��ة 
اإلي��س��ي��س��ك��و ال��رق��م��ي��ة ل��ل��م��ح��ام��ل ال��دول��ي��ة 
في الثقافة والفنون والتراث "اإليسيسكو 
الثانية  العلمية  الجلسة  تلتها  املبدعة"، 
التي ش��ارك فيها مجموعة من األساتذة، 
ون������اق������ش������وا أه�����م�����ي�����ة ب�����رن�����ام�����ج ك�����راس�����ي 
وال��ف��ن��ون  واآلداب  ال��ف��ك��ر  ف��ي  اإليسيسكو 
العالم  ف��ي  املرموقة  الجامعات  بمختلف 

اإلسالمي. 
وق���������د ش������ه������دت ال�����ج�����ل�����س�����ات ال���ع���ل���م���ي���ة 
م���داخ���الت ون��ق��اش��ات م���ن ج��ان��ب ح��ض��ور 
حفل اإلطالق، طرحوا خاللها تساؤالتهم 
الثقافية، وقدموا  حول رؤية اإليسيسكو 

عددا من األفكار واملقترحات إلثرائها.

ن��ق��ل إس��الم��ي��و ل��ي��ب��ي��ا ض��غ��ط��ه��م ب��ش��أن 
ت��ع��ط��ي��ل م���وع���د االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة 
الجاري، من  العام  املزمع إجراؤها نهاية 
األطراف السياسية املباشرة واملتمثلة في 
البرملان إلى املفوضية العليا لالنتخابات، 
جد 

ُ
ت لم  احتجاجاتهم  أن  من  التأكد  بعد 

ت��س��ي��ر م��ن��ط��ق��ي��ا نحو  ن��ف��ع��ا وأن األم������ور 
إجراء االنتخابات في موعدها املحدد.

للدولة  األع��ل��ى  املجلس  وط��ال��ب رئيس 
في ليبيا خالد املشري الثالثاء املفوضية 
ال���ع���ل���ي���ا ل���الن���ت���خ���اب���ات ب����إي����ق����اف ق���وان���ني 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة وال��رئ��اس��ي��ة التي 
أق���ره���ا م��ج��ل��س ال���ن���واب م���ؤخ���را إل���ى حني 
ال���ت���واف���ق ح���ول���ه���ا، م���ع���ت���ب���ًرا أن���ه���ا ج����اءت 

مخالفة لالتفاق السياسي.
وب���ح���س���ب ب���ي���ان ل��ل��م��ج��ل��س ف���ق���د وج���ه 
“رئ���ي���س امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��دول��ة خطابا 
ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��وض��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  إل����ى 
قوانني  إي��ق��اف  بشأن  لالنتخابات  العليا 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي أق��ره��ا مجلس ال��ن��واب 
ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��الت��ف��اق ال��س��ي��اس��ي واإلع����الن 
ال��دس��ت��وري إل��ى ح��ني التوافق حولها مع 

املجلس األعلى للدولة”.
وأوضح البيان “إصرار مجلس النواب 
ع���ل���ى االس�����ت�����م�����رار ف�����ي ت���ج���اه���ل االت����ف����اق 
ال��س��ي��اس��ي ه��و ف��ي الحقيقة ان��ق��الب على 
امل���س���ار ال��س��ي��اس��ي واإلع������الن ال��دس��ت��وري 

نرفضه وال نسمح به”.
 وأصدر مجلس النواب الليبي قوانني 
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��دول��ة وال��ب��رمل��ان، إال أن 
املجلس األعلى للدولة رفض تلك القوانني 
ال��ت��واف��ق معه،  أن��ه��ا ص���درت دون  معتبرا 
ل��ي��ع��ل��ن ه����و اآلخ�������ر م����ن ج���ان���ب���ه ال���ق���اع���دة 
ال��دس��ت��وري��ة إلج���راء االن��ت��خ��اب��ات العامة، 

وك����ذل����ك ق����ان����ون م��ج��ل��س األم������ة ب��غ��رف��ت��ي��ه 
العليا وال��س��ف��ل��ى، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ش��روط 

الترشح ملنصب رئيس الدولة.
تهديدا  املشري  خالد  خطاب  وتضّمن 
لم  ح��ال  في  االنتخابات  ملفوضية  مبطنا 
ت��وق��ف ال��ع��م��ل ب��ق��وان��ني االن��ت��خ��اب��ات إل��ى 

حني التوافق عليها.
االنتخابات  مفوضية  املجلس  وح��ّم��ل 
“امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ال����ق����ان����ون����ي����ة واألخ����الق����ي����ة 
واألم�����ن�����ي�����ة ف�����ي ح�������ال ات�����خ�����اذ أي إج�������راء 
ي���ت���ج���اوب م����ع ال����ق����وان����ني )ال������ص������ادرة ع��ن 

مجلس النواب(”.
رئ���ي���س امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل���ل���دول���ة وج��ه 
خطابا إلى املفوضية العليا لالنتخابات 
ب��ش��أن إي��ق��اف ال��ق��وان��ني إل��ى ح��ني التوافق 

حولها
اإلخ��وان  اإلسالميون وجماعة  ويرغب 
في ليبيا وحلفاؤهم في فرض شروطهم 
ال�����ح�����رب وإع���������ادة  ب����خ����ي����ار  ال����ت����ل����وي����ح  أو 

سيناريو عملية “فجر ليبيا”.
وي�������رى م���ت���اب���ع���ون ل���ل���ش���أن ال���ل���ي���ب���ي أن 
ج���م���اع���ة اإلخ���������وان ت���س���ع���ى ب���ك���ل وس���ائ���ل 
ال���ض���غ���ط إل�����ى ع�����دم إج��������راء االن���ت���خ���اب���ات 
برملانية،  بانتخابات  واالكتفاء  الرئاسية 
نتيجة  تحقيق  بإمكانها  أن��ه  ت��رى  حيث 
إيجابية فيها عن طريق عقد تحالفات مع 
ال��غ��رب، بينما ترى  ف��ي  امليليشيات  ق��ادة 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ت��ح��دي��ا يهدد 

وجودها.
ول��ج��أ اإلخ����وان ف��ي ليبيا إل��ى التهديد 
والتلويح باستخدام القوة ألنهم يخشون 
وص���������ول رئ�����ي�����س م����ن����اه����ض ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه��م 
الحيوية  امل��ؤس��س��ات  ع��ل��ى  يسيطر  ال���ذي 

واالقتصادية.

واالث�����ن�����ني أع���ل���ن���ت امل���ف���وض���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���الن���ت���خ���اب���ات ت��س��ل��م��ه��ا رس���م���ي���ًا ق���ان���ون 
ان���ت���خ���اب ال���ب���رمل���ان ال����ص����ادر ع����ن م��ج��ل��س 
ال��ن��واب املنعقد ف��ي م��دي��ن��ة ط��ب��رق شرقي 

البالد.
وأث���ارت امل��ادة رق��م 20 من ه��ذا القانون 
السياسي، حيث تنص  الوسط  ج��داًل في 
ع��ل��ى أن ي���ح���دد م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��ح��ال��ي 
ت��اري��خ ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س ال��ج��دي��د بعد 
ث��الث��ني ي��وم��ًا م��ن اع��ت��م��اد ان��ت��خ��اب رئيس 
رافضون مخالفة  اعتبره  ما  البالد، وهو 
ل��خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق امل���ح���ددة ب��رع��اي��ة األم��م 
امل�����ت�����ح�����دة، وال������ت������ي ت����ن����ص ع����ل����ى ت����زام����ن 

االنتخابات الرئاسية والبرملانية.
ويتواصل املوقف األميركي واألوروبي 
في  الرئاسية  االنتخابات  إلج���راء  ال��داع��م 

ليبيا في موعدها املحدد.
وسبق أن دعت سفارات فرنسا وأملانيا 
وإي��ط��ال��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���والي���ات 
الليبية  املتحدة في ليبيا جميع الجهات 
والحرية،  الشمولية  ض��م��ان  إل��ى  الفاعلة 
وإج�������راء ان���ت���خ���اب���ات ب��رمل��ان��ي��ة ورئ��اس��ي��ة 
والعشرين من ديسمبر  الرابع  نزيهة في 

املقبل.
وذك��ر بيان مشترك للسفارات الخمس 
املحدد  النحو  على  االنتخابات  “ه��ذه  أن 
ف�����ي خ�����ارط�����ة ال����ط����ري����ق مل���ن���ت���دى ال����ح����وار 
نوفمبر  في  تونس  في  الليبي  السياسي 
2020 وال��ت��ي ت��م ال��ت��أك��ي��د عليها ف��ي ق��رار 
ه����ي خ��ط��وة  رق������م 2570،  األم�������ن  م���ج���ل���س 
أساسية نحو تحقيق املزيد من االستقرار 
السفارات  وتوحيد ليبيا”، وش��ددت هذه 
االنتخابات  نتائج  اح��ت��رام  ض���رورة  على 
م����ن ق���ب���ل ال���ج���م���ي���ع، م����ؤك����دة اس���ت���ع���داده���ا 

“لدعم السلطات الليبية املؤقتة بناًء على 
طلبها في تنظيم االنتخابات”.

واألسبوع املاضي حّمل املجلس األعلى 
أو  تأجيل  أي   مسؤولية 

َ
ال��ب��رمل��ان ل��ل��دول��ِة 

تعطيل قد يحدث لالنتخابات، مستنكرًا 
ع����دم ق��ان��ون��ي��ة إج�������راءات ت��م��ري��ر “ق���ان���ون 

انتخاب البرملان”.
وفي الثاني عشر من سبتمبر املاضي 
أعلنت املفوضية تسلمها قانون انتخاب 

رئيس الدولة من مجلس النواب.
وك����ان امل���ش���ري ت��ق��دم ف���ي ال��ع��ش��ري��ن من 
س��ب��ت��م��ب��ر امل���اض���ي ب���م���ب���ادرة ت��ن��ص على 
إج������راء االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة م��ق��اب��ل 
تأجيل الرئاسية، بعد أشهر من التمسك 

بالدستور كقاعدة إلجراء االنتخابات.
ودف��������������ع ال���������خ���������الف ح�����������ول ال������ق������وان������ني 
مجلس  الرئاسية،  والسيما  االنتخابية، 
إل��ى عقد  للدولة  األعلى  النواب واملجلس 
اج��ت��م��اع ت���ش���اوري ف���ي امل���غ���رب األس���ب���وع 
امل�����اض�����ي، ل��ب��ح��ث ال����ت����واف����ق ب���ش���أن إق�����رار 

القوانني االنتخابية.
وحتى اليوم لم يتمكن الفرقاء الليبيون 
تنظم  ق��اع��دة دستورية  على  التوافق  م��ن 

سير االنتخابات املرتقبة.
وفي السادس عشر من مارس املاضي 
ت���ول���ت س��ل��ط��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ة، تضم 
حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها 

لقيادة البالد إلى االنتخابات.
وت����ت����رق����ب ل���ي���ب���ي���ا إج����������راء ان���ت���خ���اب���ات 
ال��راب��ع والعشرين  ف��ي  برملانية ورئ��اس��ي��ة 
م����ن دي��س��م��ب��ر امل���ق���ب���ل ب���ن���اء ع���ل���ى خ���ارط���ة 
ال����ط����ري����ق ال����ت����ي أق�����ره�����ا م���ل���ت���ق���ى ال����ح����وار 
السياسي الليبي بدعم من األمم املتحدة. 

إطالق مختبر اإليسيسكو الدولي "الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم"

اإلسالميون ينقلون ضغوط تأجيل االنتخابات الليبية إلى املفوضية



ي�������ج�������ادل ج���������ون غ�����������راي ال����ف����ي����ل����س����وف 
في  األوروب���ي  الفكر  وأس��ت��اذ  البريطاني 
»مدرسة لندن لالقتصاد« في أن الجذور 
الفكرية للراديكالية اإلسالمية، موجودة 
ف���ي ال���غ���رب ال���ح���دي���ث، وه����و رأي ي��واج��ه 
أت���ب���اع ال���ج���ه���ادي���ة اإلس���الم���ي���ة أن��ف��س��ه��م، 
ال���ذي���ن ي��رب��ط��ون ج����ذور ح��رك��ات��ه��م ع���ادة 
كما  علوّي/ حسينّي(  )أو  نبوي  بإسالم 
يواجه اآلراء الغربية التي تريد، ألسباب 
تقيم  أن  عديدة،  وسياسية  أيديولوجية 
وتلك  الغربية  ال��ح��داث��ة  ب��ن  عاليا  س��ورا 

الحركات.
ي��ع��ت��ب��ر غ����راي أن ك��ت��اب��ات س��ي��د ق��ط��ب، 
املثقف املصري، الذي أعدمه نظام جمال 
ع��ب��د ال��ن��اص��ر ع����ام 1966 م��ل��ي��ئ��ة ب��أف��ك��ار 
م��ن��ق��ول��ة م����ن ال���ت���ق���ال���ي���د ال��ب��ل��ش��ف��ي��ة، وأن 
ت��أث��ي��ر ال��ع��دي��د م��ن امل��ف��ك��ري��ن األوروب��ي��ن، 
في  تتبعه  يمكن  نيتشه،  وبالخصوص 
ت��ل��ك األف����ك����ار. أح����د امل��ف��اه��ي��م ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ال��ت��ي ان��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا ش��غ��ل ق��ط��ب ال��ف��ك��ري 
والتنظيمي، هو مفهوم الطليعة الثورية، 
ال����ت����ي ي���ع���ك���ف أف�������راده�������ا ع����ل����ى ال���ن���ض���ال 
لتأسيس  الفاسدة  األنظمة  للخالص من 
مجتمع جديد ينقض األسس التي تقوم 
مفهوم  وهو  الحالية،  املجتمعات  عليها 
يعود، بدرجة كبرى، إلى أفكار الشيوعي 
هو  مما  أك��ث��ر  لينن،  فالديمير  ال��روس��ي 
مستلهم من ماضي الفكر اإلسالمي، كما 
السيادة  نظرية  م��ع  ب��أواص��ر  يرتبط  أن��ه 
ونفذها  روس��و  اقترحها  التي  الشعبية، 
ال��ث��ورة  م��ن  ف��ي حقبة اإلره���اب  روبسبير 

الفرنسية.
للحداثة  الدينية  األس��س  تظهير  عبر 
ال��غ��رب��ي��ة، ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ط��ب��ع��ات امل��ت��ط��رف��ة 
التناقضات  غراي  يكشف  العلمانية،  من 
أي��دي��ول��وج��ي��ة وسياسية  م��ن��ظ��وم��ات  ف��ي 
س���ائ���دة ف���ي ال��ع��ال��م امل���ع���اص���ر، ف��ه��و ي��رى 

أن ن��ظ��ري��ات ال���ح���داث���ة، ل��ي��س��ت ف��رض��ي��ات 
ع��ل��م��ي��ة، ب��ل س���ردي���ات ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��ادئ 
دي����ن����ي����ة ل����ل����خ����الص ال����ن����ه����ائ����ي، ي��ن��ط��ب��ق 
ذل���ك ع��ل��ى ال��ع��ق��ائ��د ال��ش��ي��وع��ي��ة وال��ن��ازي��ة 
والليبرالية، وتندرج في ذلك االعتقادات 
التي سادت في العقود األخيرة، كاإليمان 
ب����ال����س����وق ال��������ذي أص����ب����ح أي���دي���ول���وج���ي���ة 
تبنيها  تم  العاملي  التقدم  حول  علمانية 
م����ع ن���ه���اي���ات ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن م����ن ق��ب��ل 

الدولية. املنظمات 

سيرغي نيشايف كسلف لنب الدن

ص����ار  اآلن،  وح����ت����ى   18 ال�����ق�����رن  م����ن����ذ 
العلمية وتحرر  املعرفة  اإليمان بأن نمو 
ال���ب���ش���ري���ة ي���س���ي���ران ي�����دا ب���ي���د. ب��ال��ن��س��ب��ة 
مل����ارك����س ول���ي���ن���ن ك�����ان ت����ح����رر ال��ب��ش��ري��ة 
س��ي��ح��ص��ل ع���ب���ر م��ج��ت��م��ع دون ط��ب��ق��ات، 
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ف��وك��وي��ام��ا ون���ظ���رائ���ه من 
عبر  سيتم  ذل��ك  ف��إن  ال��ج��دد،  الليبرالين 
ال���س���وق ال���ح���رة. ي��ط��ور غ����راي أط���روح���ات 
أدرج�������ه�������ا ف������ي ك����ت����اب����ي����ه »ك���������الب ال����ق����ش: 
أف���ك���ار ح����ول ال��ب��ش��ر وح���ي���وان���ات أخ����رى« 
و«قداس أسود: الديانة القيامية ونهاية 
أهميتها  أدرك  أن���ه  وي���ب���دو  ال��ي��وت��وب��ي��ا« 
فخصص لها كتابا كامال لشرح العالقة 
ب����ن ال����ج����ه����ادي����ة اإلس����الم����ي����ة وال����ح����داث����ة 
يعني  وم���اذا  »ال��ق��اع��دة  بعنوان:  الغربية 

أن تكون حديثا«.
ي��رى غ��راي، ب��داي��ة، أن ما فعله تنظيم 
ل��م يكن قتل اآلالف  »ال��ق��اع��دة« ع��ام 2011 
م����ن امل���دن���ي���ن، وت���دم���ي���ر م���رك���ز ال���ت���ج���ارة 
الحاكمة  األس��ط��ورة  »تدمير  بل  العاملي، 
ل��ل��غ��رب« وه���ي أن االع��ت��ق��اد ب���أن ال��ح��داث��ة 
ه��ي ش���رط واح����د ي��ت��ش��اب��ه ف��ي ك��ل م��ك��ان، 
وه����و دائ���م���ا أم����ر ح��م��ي��د، وأن ص���ي���رورة 
الحداثة هي أن يعتقد العالم بقيم الغرب 

أو قيم التنوير.
ي��ع��ت��ب��ر ال���ف���ي���ل���س���وف ال���ب���ري���ط���ان���ي أن���ه 
»ل����ي����س ه����ن����اك ك��ل��ي��ش��ي��ه أك����ث����ر غ����ب����اء م��ن 
اع���ت���ب���ار ت��ن��ظ��ي��م »ال���ق���اع���دة« ك���ع���ودة إل��ى 
ال�����ق�����رون ال����وس����ط����ى«. ال���ت���ن���ظ���ي���م، ح��س��ب 
غ�����راي، ه���و م��ن��ت��ج ف��رع��ي ل��ل��ع��ومل��ة، مثله 
الواقع  مثل كارتالت املخدرات، وشركات 
االف��ت��راض��ي ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي تسعينيات 
القرن املاضي، وتطورت في زمن أدى فيه 
ات املالية لنشوء شبكات  تخفيف اإلجراء
من مالذات الضرائب، وأصبحت الجريمة 
امل���ن���ظ���م���ة م����ؤس����س����ة ع����امل����ي����ة. ال����ظ����اه����رة 
»ال��ق��اع��دة« وه��ي إط���الق أشكال  امل��م��ي��زة ل���
م��خ��ص��خ��ص��ة م���ن ال��ع��ن��ف امل��ن��ظ��م ع��امل��ي��ا، 
ك��ان أم��را مستحيال ف��ي امل��اض��ي، كما أن 
عبر  ج��دي��د  ع��ال��م  بظهور  التعجيل  ف��ك��رة 
لم تكن موجودة  الدمار  أفعال هائلة من 
ف�����ي ال�����ق�����رون ال����وس����ط����ى. أق�������رب أس�����الف 
التاريخي  السياق  ه��ذا  ضمن  »القاعدة« 
ال��ج��دي��د، ه��م ال��ف��وض��وي��ون )األن��ارك��ي��ون( 
الثوريون، الذين ظهروا في أواخر القرن 
التاسع عشر، ويعاقبة الثورة الفرنسية. 
إذا ك����ان ه���ن���اك س��ل��ف ألس���ام���ة ب���ن الدن، 
ي���ق���ول غ�������راي، ف���ل���ن ي���ك���ون م�����وج�����ودا ف��ي 
ال��ت��ق��ال��ي��د اإلس���الم���ي���ة، ب���ل ف���ي اإلره���اب���ي 
سئل،  ال��ذي  نيشايف،  سيرغي  ال��روس��ي 
أي شخص من عائلة رومانوف الحاكمة 
آن��ذاك يجب أن يقتل؟ فأجاب: كلهم دون 

استثناء.

الراديكالية اإلسالمية وتحقيق »مجتمع جديد«

ي����رى غ�����راي أن م���ن ي��ش��ك��ون ف���ي ف��ك��رة 
أن اإلره����اب ال���ث���وري ه��و اخ���ت���راع حديث 
ي���ن���س���ون ال����ت����اري����خ امل����ع����اص����ر: ل���ق���د ك���ان 
م��ح��اول��ة لتجسيد  ال��س��وف��ي��ي��ت��ي  االت��ح��اد 
ع��ص��ر األن������وار امل���ث���ال���ي، ع��ب��ر خ��ل��ق ع��ال��م 

ه����ذا  ل���ت���ح���ق���ي���ق  س����ل����ط����ة.  أو  ن��������زاع  دون 
امل���ث���ال ق��ام��ت ال���دول���ة ال��س��وف��ي��ي��ت��ي��ة بقتل 
واس��ت��ع��ب��اد ع��ش��رات امل��الي��ن م��ن ال��ب��ش��ر. 
إبادة  أكبر عملية  ارتكبت  النازية  أملانيا 
في التاريخ، وقد تم ذلك بمسعى إنجاب 
البشر. لم يسبق حصول  نوع جديد من 
ذل��ك ف��ي ت��اري��خ البشرية م��ن ق��ب��ل، ولهذا 
ف�����إن غ�����رف ال����غ����از وال�����غ�����والغ )م��ع��ت��ق��الت 
تجميع سجناء الدولة السوفييتية( هما 
اخ��ت��راع��ان ح��دي��ث��ان. ه��ن��اك ط���رق ع��دي��دة 

لتشكل »الحداثة« وبعضها وحشي.
مدعومة بتقدم صناعي وقوة عسكرية 
ه��ائ��ل��ن، ن��ظ��رت أوروب����ا إل��ى نفسها، مع 
ب����داي����ة ال���ت���اري���خ امل���ع���اص���ر، ب��اع��ت��ب��اره��ا 
نموذج العالم الحديث، وبدت حضارتها 
م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى ال���ح���ض���ارات األخ�����رى، ول��م 
ي��ك��ن ه���ن���اك ش���ك ل����دى أغ���ل���ب األوروب���ي���ن 
ف��ي أن ال��ق��ي��م األوروب���ي���ة س��ت��س��ود، وي��ت��م 
ال��ق��ب��ول ب��ه��ا ف��ي ك��ل م��ك��ان، وب��م��ع��ن��ى م��ا، 
الشيوعية  أن  فقد كانوا على حق، ورغم 
وال�����ن�����ازي�����ة وال����رادي����ك����ال����ي����ة اإلس����الم����ي����ة، 
فإن  ال��غ��رب،  على  بأنها هجمات  وصفت 
ف��ه��م ه���ذه األي��دي��ول��وج��ي��ات، ف��ي ال��واق��ع، 
املثال  لتطبيق  أن يعتبر محاوالت  يجب 
األوروب�����������ي ال����ح����دي����ث. ل����ه����ذه األس�����ب�����اب، 
ال ي���وج���د ت��ن��اق��ض ب���ن اع���ت���ب���ار ح��رك��ات 
للحداثة  ن��ت��اج��ا  اإلس��الم��ي��ة  ال��رادي��ك��ال��ي��ة 
ال���غ���رب���ي���ة، وادع����ائ����ه����ا ب���أن���ه���ا م��ن��اه��ض��ة 
للغرب ألن صياغة الراديكالية اإلسالمية 
ح��ص��ل��ت ب��أي��دي��ول��وج��ي��ا غ��رب��ي��ة ك��م��ا في 
ال��ت��ق��ال��ي��د اإلس��الم��ي��ة، وم��ث��ل امل��ارك��س��ي��ن 
الراديكاليون  ينظر  الجدد،  والليبرالين 
اإلسالميون إلى التاريخ كمقدمة لظهور 
ع���ال���م ج����دي����د. ك����ل ه������ؤالء ي���ع���ت���ق���دون أن���ه 
بإمكانهم إعادة صياغة الشرط البشري. 
فريدة،  حداثية  أسطورة  هناك  كانت  إذا 

فهذه هي األسطورة.

لو انتبه قطب إلى تدين أمريكا

ال��������ج��������ذور ال����ث����ق����اف����ي����ة ل����ل����رادي����ك����ال����ي����ة 
اإلس�����الم�����ي�����ة، ب����ه����ذا امل����ع����ن����ى، ت���ك���م���ن ف��ي 
ال���ن���زع���ة األوروب�����ي�����ة مل��ن��اه��ض��ة ال��ت��ن��وي��ر. 
ف����ي ه�����ذا ال���ت���ي���ار م����ن األف�����ك�����ار ال������ذي ب���دأ 
ي��ت��ش��ك��ل م���ع ن��ه��اي��ة ال���ق���رن ال���ث���ام���ن عشر 
وب���داي���ة ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، ف���إن ال��ش��ك 
ال���ع���ق���الن���ي مل���ف���ك���ري���ن م���ث���ل داف����ي����د ه��ي��وم 
ق����اد إل����ى م���ع���ارض���ة ال��ع��ق��الن��ي��ة ن��ف��س��ه��ا. 
داف���ع ك��ي��رك��غ��ارد ع��ن اإلي��م��ان ال��دي��ن��ي من 
م��ب��دأ ال��ت��ج��رب��ة ال���ذات���ي���ة، ورف����ض ه��ي��ردر 
األن����م����وذج ال��ت��ن��وي��ري ل��ح��ض��ارة ع��امل��ي��ة، 
م��ؤك��دا وج���ود ث��ق��اف��ات ع��دي��دة، ك��ل منها 
فريد بطريقته. والحقا في القرن التاسع 
ق�������ام م����ف����ك����رون م����ث����ل ف���ي���خ���ت���ه ون���ي���ت���ش���ه 
أن  حقيقة  ال��ع��ق��ل.  ف���وق  اإلرادة  بتمجيد 
العقالنية  ترفض  اإلسالمية  الراديكالية 
الفكر  كان  لقد  أنها حركة حديثة.  تظهر 
لم  لكنه  الدين،  ح��ول  موحدا  القروسطي 
القروسطي  السياق  وف��ي  العقل،  يحتقر 
الطبيعة  ب��أن  إيمان  هناك  ك��ان  لألشياء، 

عقالنية.
لتراث سيد قطب، ولتأثير  ته  في قراء
غراي  ينتبه  أمريكا،  في  لسنوات  إقامته 
إلى مفارقة كبيرة، فقطب رأى في أمريكا 
أنموذجا للمجتمع الحديث، الذي يشكو 
كبيرة عن  في غفلة  الروحي،  الخواء  من 
أن أمريكا هي أحد أكثر املجتمعات تدينا 
األصولية  الحركة  فيها  وأن  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
األك��ب��ر م��ق��ارن��ة ب���أي م��ج��ت��م��ع م��ت��ق��دم. لو 
انتبه قطب إلى هذه املسالة، يقول غراي، 
ل���ك���ان ع�����رف أن�����ه ه����و أي���ض���ا ك�����ان ن��ت��اج��ا 
األصولية  الظاهرة  وأن  الحداثة،  ألفكار 

حديثة مثلما هي أمريكا نفسها.
العربي« عن»القدس 
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ضفاف
 هل الراديكالية اإلسالمية نتاج للحداثة الغربية؟



ف��ج��أة ان��ق��ل��ب��ت األم�����ور وأص���ب���ح ال��ع��ال��م 
يعاني عطشًا شديدًا للنفط والغاز، وذلك 
الهايدركربونية  التخمة  من  سنتني  بعد 
التي هوت باألسعار وتسببت في أزمات 
م���ال���ي���ة ل���ل���ب���ل���دان امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط، وذل����ك 
ألس��ب��اب ع���دة س��ب��ق أن أش��رن��ا ملعظمها. 
وم���ع دخ���ول ف��ص��ل ال��خ��ري��ف واالس��ت��ع��داد 
ت��ط��ورات سريعة  ال��ش��ت��اء، ح��دث��ت  لفصل 
�����رت ب��ش��دة ف���ي أس�����واق ال��ط��اق��ة 

ّ
وم��ه��م��ة أث

العاملية.
وفي مقدمة هذه التطورات، االنفتاحات 
البلدان بعد  الكبيرة القتصادات مختلف 
التعافي من فيروس »كوفيد - 19« بفضل 
التوسع في استخدام اللقاحات واكتشاف 
أدوية جديدة ملعالجة الفيروس، مما أدى 
إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على السلع 
النفط والغاز،  والخدمات، وفي مقدمتها 
حيث لم تتمكن اإلمدادات من تلبية الطلب 
املتنامي، كما هو الحال مع معظم السلع 
األخ���رى، وه��و ما أدى إل��ى ارت��ف��اع أسعار 
ال��ن��ف��ط وال����غ����از ب��ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة ت���راوح���ت 
ف��ق��ط  خ�����ال ش���ه���ر واح������د  ب����ني 25 و30% 
)س��ب��ت��م��ب��ر- أك���ت���وب���ر(، خ��ص��وص��ًا أن دول 

»أوبك+« لم تستجب للضغوط األميركية 
 الطلب املتنامي.

ً
لزيادة اإلنتاج تلبية

وإض���اف���ة إل����ى ذل�����ك، س��اه��م��ت س��ي��اس��ة 
تعميق  في  بايدن  األميركي جو  الرئيس 
ق��رر تقليص االستثمارات  أن  األزم��ة بعد 
ف����ي ح���ق���ول ال���ن���ف���ط وال����غ����از ال��ص��خ��ري��ني، 
وهو ما أدى إلى زيادة واردات واشنطن، 
ال��ع��رض والطلب  وزاد م��ن االخ���ت���ال ب��ني 
في األس���واق، علمًا ب��أن ال��والي��ات املتحدة 
تحولت في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامب إلى واحدة من أكبر مصدري الغاز 
في العالم، حيث عللت إدارة بايدن التوجه 
ال��ح��ال��ي ب��ت��ق��ل��ي��ل االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة 

للمحافظة على املناخ.
إال أن الجواب جاء على لسان الرئيس 
ال���روس���ي ف��ادي��م��ي��ر ب��وت��ني ع��ن��دم��ا انتقد 
 إن��ه »ل��ي��س بهذه 

ً
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ق��ائ��ا

ج مسألة املناخ، أي من خال 
َ
عال

ُ
الطريقة ت

تقليص االستثمارات وتخفيض اإلنتاج، 
وإنما ال بد أن يتم ذل��ك بالتدرج وإيجاد 
البديل«، وهو محق في ذلك، إذ إن تطوير 
مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة يحتاج 
إلى استثمارات هائلة وإلى وقت إليجاد 

البديل، حيث ال تتوافر هذه االستثمارات 
ب���ه���ذه ال���ك���ث���اف���ة ل�����دى ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال�����دول 
وال���ش���رك���ات، وذل�����ك إض���اف���ة إل����ى ال��ت��ك��ل��ف��ة 

العالية والتعقيدات التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بنقص إم��دادات الغاز 
ألوروب���������ا، ف���ق���د ح���ّم���ل ال���رئ���ي���ُس ال���روس���ي 
 أزم��ة شح 

َ
 األوروب��ي��ة مسؤولية

َ
املفوضية

 إن املفوضية 
ً
الغاز وارتفاع أسعاره، قائا

 ع��ن��دم��ا ق��ل��ص��ت ال��ع��ق��ود 
ً
»ارت���ك���ب���ت خ���ط���أ

الغاز  ت���داول  إل��ى  األج���ل وتحولت  طويلة 
ب���ال���ب���ورص���ة«، ف����ي ح����ني ت����ح����اول روس���ي���ا 
االس��ت��ف��ادة م��ن أزم���ة اإلم����دادات للحصول 
ع���ل���ى امل����واف����ق����ات اإلداري���������ة ل��ت��ش��غ��ي��ل خ��ط 
ال��ج��اه��ز للعمل وال��ذي  غ��از ن���ورد ستريم 
يربطها بأملانيا والذي تعارضه واشنطن.

األم�������ر اآلخ�������ر ال�������ذي س����اه����م ف����ي ن��ق��ص 
اإلم����دادات وارت��ف��اع أس��ع��ار النفط وال��غ��از 
التراجع  ف��ي  يكمن  م��ؤخ��رًا  كبيرة  بنسبة 
ال��ك��ب��ي��ر ف���ي االس���ت���ث���م���ارات ال���ج���دي���دة في 
ها تقريبًا في النوع 

َ
ف

ّ
هذه الصناعة، وتوق

 
َ
ال���ص���خ���ري م��ن��ه��م��ا، م���م���ا ي��ت��ط��ل��ب زي������ادة

االس����ت����ث����م����ارات ل��ت��ج��ن��ب أزم������ة ح������ادة ف��ي 
القادمة، فتقرير منظمة  القليلة  السنوات 
»األوب�����ك« ال��ص��ادر ش��ه��ر أك��ت��وب��ر ال��ج��اري 
يشير إلى أن »الطلب على النفط سيصل 
بحلول  يوميًا  برميل  مليون   104.4 إل��ى 
عام 2026، مقابل 99 مليون برميل حاليًا، 
برميل  مليون   17.6 بنحو  سيرتفع  وأن��ه 
حتى عام 2045«، مما يعني أنه ال بد من 
زي����ادة ال��ط��اق��ة اإلن��ت��اج��ي��ة، وه����ذا يتطلب 

بدورها استثمارات كبيرة، كما أن تطوير 
الطاقات اإلنتاجية للنفط تتوفر لدى عدد 
الخليج  ال����دول وف���ي منطقة  م��ن  م��ح��دود 

العربي أساسًا.
ون�����ظ�����رًا ل�����ذل�����ك، ف����إن����ه ي���م���ك���ن ال����خ����روج 
ب���ب���ع���ض االس����ت����ن����ت����اج����ات ح�������ول أس����ع����ار 
القليلة  للسنوات  وال��غ��از  النفط  وأس���واق 
ال����ق����ادم����ة، ف��ال��ط��ل��ب س���ي���واص���ل االرت����ف����اع 
لألسباب التي ذكرناها، في حني سيرتفع 
ال���ع���رض، ل��ك��ن ب��م��س��ت��وي��ات أق����ل، م��م��ا قد 
ي�����ؤدي إل����ى امل���زي���د م���ن االرت���ف���اع���ات ال��ت��ي 
س��ت��وص��ل س��ع��ر ال��ب��رم��ي��ل إل���ى 90 دوالرًا، 
ومضاربات  حادة  تقلبات  وستصاحبها 
س��ت��ؤدي إل��ى ت��ذب��ذب األس��ع��ار، علمًا بأن 
ب���ع���ض امل���ت���ع���ام���ل���ني ف�����ي أس���������واق ال��س��ل��ع 
اتخذوا خطوات مراهنة لعقود مستقبلية 
بسعر 200 دوالر للبرميل، لكننا نستبعد 
االق��ت��ص��اد  ق���د ال يتحملها  ذل���ك ألس���ب���اب 
ال��ع��امل��ي، ف��ي ح��ني ات��خ��ذ ع��دد آخ��ر أسعار 
مراهنة بني 90 و100 دوالر للبرميل، وهو 
 للتحقق في الفترة 

ً
 وقابلية

ً
أكثر عقانية

القادمة.
*خبير ومستشار اقتصادي

���ا 
َّ
ال���ب���ن ح����س����ن  1933 وض�������ع  ع�������ام  ف�����ي 

 »ف��رق��ة األخ�����وات امل��س��ل��م��ات«، بعد 
َ
الئ��ح��ة

م��ن تأسيس جماعته في  خمس س��ن��وات 
أنشأ  ث��م   ،1928 ع��ام  اإلسماعيلية  مدينة 
»مدرسة  هي  البنات  لتعليم  مدرسة  أول 
��ا 

ّ
أم���ه���ات امل���ؤم���ن���ني«. وك���ان���ت الئ���ح���ة ال��ب��ن

-إل��ى حد  للنساء تعبيرًا حقيقيًا وكاشفًا 
ك��ب��ي��ر- ع���ن م���وق���ف ال��ج��م��اع��ة م���ن ال��ن��س��اء 
التنظيم، رغم  أف��ك��ار  ف��ي  انخراطهن  وم��ن 
»املعلنة«  الفقهية  أفكاره  يناقض  ذل��ك  أن 
ت���ج���اه امل������رأة وال���راف���ض���ة إلع���ط���اء ال��ن��س��اء 
والخروج  التعليم  أبسط حقوقهن، كحق 
والتعيني  السياسية  امل��ش��ارك��ة  أو  للعمل 
في الوظائف الحكومية ومخالطة الرجال 
وال���س���ف���ر إال ب����م����ح����رم.. إل�������خ. ل���ك���ن األم����ر 
الائي  الجماعة  لنساء  بالنسبة  مختلف 
يحظني بمنظومة من املباحات واملرونة، 
��ا أله��م��ي��ة دوره����ن ال��س��ري 

ّ
إدراك�����ًا م��ن ال��ب��ن

ل��ت��م��ري��ر أج����ن����دات ال ت��س��ت��ط��ي��ع ال����ك����وادر 
ل��ذا ك��ان للمرأة  الرجالية االض��ط��اع بها. 
اإلخوانية منذ نشأة التنظيم دورها الذي 
رسمته البراغماتية اإلساموية بضرورة 
ونشر  والتعبئة  واالس��ت��ق��ط��اب  التجنيد 
أف���ك���ار ال��ج��م��اع��ة ب���ني ال���ن���س���اء واألط����ف����ال، 
والقيام بأنشطة ورحات تستهدف عمق 

املجتمع وفئاته االجتماعية.
أم���ا ازدواج���ي���ة امل��ع��اي��ي��ر وال��ت��ن��اق��ض��ات 
ال��ف��ق��ه��ي��ة ف��ي خ��ط��اب��ات ال��ح��زب ف��ه��ي أح��د 
للتقية  التنظيم  عليها  ق��ام  ال��ت��ي  األرك���ان 
الئحة  عملت  املختلفة.  أجنداته  ولتمرير 
»األخ���������وات« ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ق��س��م ال��ن��س��اء، 
وتحديد كيفية إدماج الكوادر في التنظيم 
ق����ي����ادات  واس���ت���ق���ط���اب  األدوار  وت�����وزي�����ع 
نسائية، مثل لبيبة أحمد كأبرز األسماء 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ف���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م، وزوج�����ة عثمان 
م���رت���ض���ى ب���اش���ا أح�����د ك���ب���ار ال���ق���ض���اة ف��ي 
مصر. وكان لدى لبيبة جمعيتها الخاصة 
التي  امل��ص��ري��ات«  السيدات  وه��ي »نهضة 
ل��ه��ا مجلة  ع����ام 1921، وك���ان���ت  أس��س��ت��ه��ا 
��ن��ط��ق ب��اس��م��ه��ا وه����ي م��ج��ل��ة »ال��ن��ه��ض��ة 

َ
ت

النسائية«، مما ساهم في التفاف النساء 
ح������ول ج��م��ع��ي��ت��ه��ا ال����داع����م����ة ل���ل���م���ش���اري���ع 
والخدمات االجتماعية التي انبثقت منها 
مشاريع خدمية مثل املستوصفات ودور 
األسر  ومساعدة  األيتام  ورعاية  الطفولة 
الفقيرة.. مما ساهم في نمو أنشطة فرقة 

»األخوات املسلمات«.
كل  الفرقة  إدارة  على  تعاقبت  وبعدها 
»بطلة  م��ن ف��اط��م��ة ع��ب��د ال���ه���ادي امل��ل��ق��ب��ة ب�
النسائية  الوجوه  من  كواحدة  التجنيد« 

وأك��ث��ره��ن ف��اع��ل��ي��ة ف��ي ال��ج��م��اع��ة والتنقل 
ب��ني امل��ح��اف��ظ��ات م��ن أج���ل ال��ت��ع��ب��ئ��ة، حتى 
وص���ل ع���دد ش��ع��ب »األخ������وات امل��س��ل��م��ات« 
 
ً
ك��ان��ت م��وزع��ة ف��ي ع��ام 1951،  150 شعبة 

ع��ل��ى م��ح��اف��ظ��ات م��ص��ر ك���اف���ة. وُي���ذك���ر أن 
فاطمة عبد الهادي كانت سببًا في انتماء 
للجماعة،  مرشد  ثاني  الهضيبي،  حسن 
ب���ع���د أن ن��ج��ح��ت ف����ي اس���ت���ق���ط���اب اب��ن��ت��ي��ه 
استطاع  كما  الهضيبي.  وخ��ال��دة  س��ع��اد 

حسن البنا تجنيد واحدة من أبناء أغنى 
الوزراء وأكثرهن أرستقراطية، وهي آمال 
م��ح��م��د ال��ع��ش��م��اوي، اب��ن��ة وزي����ر امل��ع��ارف 
إس���م���اع���ي���ل ب����اش����ا ال�������ذي ع�����رف ب��ال��ت��دي��ن 
والثراء، وآمال هي الوجه النسائي الثالث 
��ب��رن م���ن أع��م��دة 

ُ
م���ن ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي اع��ت

التنظيم ال��ن��س��ائ��ي، وه���ي امل��ن��ق��ذ وامل��م��ول 
للتنظيم في سنوات األزمات السياسية.

وق����د س��ب��ق��ه��ا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م أخ���وه���ا حسن 
ال���ع���ش���م���اوي، ول���ح���ق���ت ب����ه ه����ي وزوج���ه���ا 
��ة ال��ق��ي��ادي اإلخ��وان��ي امل��ع��روف، 

ّ
منير ال��دل

َم����ن ج��ع��ل وزارة امل����ع����ارف ت��ع��ت��رف  وه����ي 
ب�����م�����دارس »اإلخ������������وان« وت���ض���ف���ي ع��ل��ي��ه��ا 
املظهر القانوني. بعد حادثة املنشية في 
اإلسكندرية عام 1954 ثم محاولة االنقاب 
ع��ام 1965م وت��أزم العاقة بني »اإلخ��وان« 
ون����ظ����ام ال���رئ���ي���س ج����م����ال ع���ب���د ال���ن���اص���ر، 
ب�������دأت ت��ت��ش��ك��ل رؤي�������ة إخ����وان����ي����ة ج���دي���دة 
مفكري  م��ن  مجموعة  لها  التنظير  ت��ول��ى 
»اإلخ����������وان«، ك����ان أب����رزه����م ع��ل��ى اإلط����اق 
راديكالية   

ً
مرحلة دش��ن  ال��ذي  قطب  سيد 

اعتبره »جاهلية  م��ا  ف��ي مواجهة  ج��دي��دة 
القرن العشرين«، وأطروحات أخرى القت 

تجاوبًا لدى »األخوات املسلمات«.
وتعتبر زينب الغزالي من أشهر هؤالء 

ت 
ّ
تبن بفكره ونهجه، وقد  تأثرن  اللواتي 

ف��ي عام  م��واق��ف فكرية ش��رس��ة، وسجنت 
الحكم،  ن��ظ��ام  قلب  م��ح��اول��ة  بتهمة   1965
وخ����رج����ت ب��ع��ف��و أص�������دره ال���رئ���ي���س أن����ور 
ال����س����ادات، وك�����ان ل��ه��ا ن���ش���اط ب�����ارز خ��ال 
االتحاد  األف��غ��ان��ي« ض��د  »الجهاد  مرحلة 
زارت  حيث  الثمانينات،  ف��ي  السوفييتي 
ال��ج��ب��ه��ة األف���غ���ان���ي���ة ع�����دة م�������رات. أس���م���اء 
نسائية كثيرة مّرت على التنظيم اإلخواني 
م��ن »األخ����وات امل��س��ل��م��ات« ممن انضممن 
إل���ى ال��ج��م��اع��ة ف��ي أوق����ات م��ت��ب��اي��ن��ة، وم��ن 
ه���ذه األس���م���اء ن��ع��م��ات وص���ف���ي، ونفيسة 
حسني زه���دي، وف��اط��م��ة ت��وف��ي��ق، ومنيرة 
وزينب  ال��وش��اح��ي،  محمد نصر، وسنية 
ج��ب��ارة، وم��ك��ارم ال��دي��ري، وع���زه ال��ج��رف.. 
ومنهن من خرجن الحقًا من التنظيم مثل 
جيهان الحلفاوي، إال أن الخطاب املتعلق 
بمشاركة املرأة في التنظيم اإلخواني ظل 
التقليدية، وارتكز أساسًا  املفاهيم  ضمن 
ال��س��ري،  ال��دع��م اللوجستي وال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
الرسائل  وتمرير  االستقطاب  في  متمثا 
ودع�������م امل����س����اج����ني م�����ن ك���������وادر وأع����ض����اء 

الحزب.
*كاتبة سعودية

م زج��اج، قمُت 
ُّ
 عند سماع صوت تحط

ب���ال���ت���ج���وال ف����ي أرج�������اء امل����ن����زل ب��ح��ث��ًا ع��ن 
نوافذ محطمة، حيث كان هذا هو الشيء 
ال��وح��ي��د ال���ذي خ��ط��ر ب��ب��ال��ي لتفسير ذل��ك 
ال��ص��خ��ب. ث��م ُص��دم��ت، حيث ل��م يكن هذا 
ص���وت ت��ح��ط��م زج�����اج، ب���ل ك���ان ش���اال في 

منزلي.
 
ٌ
ممطرة  

ٌ
عاصفة يونيو، ض��رب��ْت   8 ف��ي 

في  نها 
ُ
أقط التي   

َ
املنطقة الغرابة   

ُ
ش��دي��دة

 
ً
 واحدة

ً
نيوجيرسي، وهو حدث »يقع مرة

في العمر«، كما ذكر الحقًا أحد مسؤولي 
ال���ب���ن���اء ف����ي ال���ب���ل���دي���ة وب����ع����ض امل���ق���اول���ني 
وخ���ب���راء ال���ص���رف ال��ص��ح��ي. ل���م ت��ك��ن ه��ذه 
حتى منطقة معّرضة للفيضانات، لذا لم 

يتوقع مالكو املنازل حدوث مشكلة.
ال���ف���ك���رة ال���س���ائ���دة ه����ي أن�����ه ك�����ان ه��ن��اك 
مة 

َ
الكثير م��ن امل��ّي��اه ل��درج��ة أن��ه ل��م يكن ث

مكان تذهب إليه سوى ألعلى، عبر نوافذ 
السفلي.  للطابق  الخارجي  املحيط  على 
��ت��ح��ت ال���ن���واف���ذ امل���وص���دة 

ُ
ف���ي ال���ن���ه���اي���ة، ف

لتفسح الطريق لتدفق شاالت نياجرا من 
الجانبني، مما أحدث هذا الصوت املتميز 
حيث اصطدمت املياه بأرضية الباط قبل 
أن تشكل بركة سباحة بني صالة األلعاب 
ال����ري����اض����ي����ة امل���ب���ن���ي���ة ح���دي���ث���ًا م�����ن ج���ان���ب 
واملكان املوجود على الجانب اآلخر حيث 
أطفال.  ألعاب  غرفة  تشييد  املفترض  من 
ال��ت��ي  ال���ت���وال���ي���ت  ل���ف���اف���ات ورق  ووج��������دُت 
اختزنتها أثناء الجائحة وهي تسبح في 

املياه. وبعد مرور بضعة أسابيع.
 أخرى من األمطار 

ٌ
هطلت علينا موجة

الغزيرة مع العاصفة االستوائية »إلسا«، 
وح��ب��س��ن��ا أن���ف���اس���ن���ا ل���ن���رى م����ا إذا ك��ان��ت 
اإلص���اح���ات ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي قمنا ب��ه��ا قد 
نجحت. ومرة أخرى، في أواخر أغسطس، 
عندما دمرت العاصفة االستوائية بطيئة 

الحركة »هنري« الشمال الشرقي.
وب��ع��د ذل����ك، ف��ي م��س��اء األرب���ع���اء، هبت 
بقايا إعصار »إي��دا« –الذي دّمر لويزيانا 
ب��ال��ف��ع��ل– ع��ل��ى ن��ي��وج��ي��رس��ي ون��ي��وي��ورك، 
لتهطل أمطار قياسية على سنترال بارك، 
ح���ي���ث س��ج��ل��ت ع���اص���ف���ة »ه�����ن�����ري« ال���رق���م 
ف��ق��ط. ك��ان على دائ��رة  أي���ام  القياسي قبل 
األرص������اد ال��ج��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة إع����ان ح��ال��ة 
مدينة  ف��ي  السريعة  الفيضانات  ط���وارئ 
ن��ي��وي��ورك ألول م��رة، وه��و إع��ان يختلف 
ع�����ن ال����ت����ح����ذي����ر، وم���خ���ص���ص »ل���ل���ح���االت 
النادرة للغاية« التي يوجد فيها »تهديد 
خطير لحياة اإلنسان وللممتلكات العامة 
وال��خ��اص��ة«. وم���ن امل��ؤك��د أن���ه ي��ب��دو »أم���رًا 
يحدث ملرة واحدة« في صيف واحد. ذلك 

هو الواقع اليومي املتفاقم لتغير املناخ.
ل��ق��د أص��ب��ح��ت ال��ع��واص��ف ال��رط��ب��ة أكثر 
تواترًا  وأكثر  أكبر  والفيضانات   ،

ً
رط��وب��ة

ف��ي أج����زاء ك��ث��ي��رة م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
وفقًا لوكالة حماية البيئة األميركية. كما 
الواليات  الكهربائية في  تزايدت األعطال 
املتحدة بنسبة %73 خال عام 2020 وسط 

الكوارث الطبيعية والطقس القاسي، وفقًا 
ملوقع تتبع انقطاع الكهرباء في الواليات 

.PowerOutage.US املتحدة
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ك��س��ب س���وق اإلس��ك��ان 
 ال������دروس غير 

َ
األم���ي���رك���ي امل����زده����ُر ب��ع��ض

ال���س���اّرة ألص��ح��اب امل���ن���ازل ح���ول مختلف 
أش�����ك�����ال امل����ع����ال����ج����ة امل�����ق�����اِوم�����ة ل���ل���ع���وام���ل 
ال���ج���وي���ة وامل���ق���اوم���ة ل��ل��م��ي��اه، م��ث��ل إع����ادة 
تنسيق املروج لتوجيه التدفق بعيدًا عن 
الغاز املطلوب  األساسات، ومقدار ضغط 
انقطاع  عند  املنزل  تشغيل  على  للحفاظ 

التيار الكهربائي.وعلى الجانب اآلخر من 
ه���ذه امل���ف���ردات ال��ت��ي ب���رزت م��ؤخ��رًا، هناك 
صناعة تبيع ك��ل ش��يء م��ن امل��ول��دات إلى 
م��ض��خ��ات األح������واض وخ���دم���ات معالجة 

العفن.
ق������ال ف���ن���ي���و ت��ط��ه��ي��ر امل����ي����اه ف����ي ش��رك��ة 
واستعادة  تنقية  المتيازات  »سيرفبرو« 
ال���ح���رائ���ق وامل���ي���اه ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
 
َ
وك�����ن�����دا، إن����ه����م ل����م ي��س��ت��ط��ي��ع��وا م���واك���ب���ة

املكاملات الواردة إليهم هذا الصيف، بينما 
يواصل املستهلكون التسابق إلى متاجر 
 من 

ً
تحسني املنازل، والتي لم تكن مدرجة
قبل في قوائم التسوق الخاصة بهم.

وق�����ال�����ت ش�����رك�����ة »ه���������وم دي������ب������وت« ف��ي 
ن����ي����وج����ي����رس����ي، األس������ب������وع امل������اض������ي، إن 
امل��ض��خ��ات وال��خ��راط��ي��م وآالت ش��ف��ط امل��اء 
إلى  نفدت من مخازنها. وذل��ك كله يعود 
ت��ك��ون ه���ذه الصناعة  امل��ن��اخ. رب��م��ا  تغير 
 ب��ص��ن��اع��ة ال���س���ي���ارات 

ً
أق����ل ب��ري��ق��ًا م���ق���ارن���ة

الكهربائية، لكن هذه التعديات الهيكلية 
ال��ت��دري��ج��ي��ة ه���ي خ���ط ال���دف���اع األول ضد 
ت��ه��دي��د ع��امل��ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ص��اح��ب امل��ن��زل 
ال������ع������ادي. م�����ن ال���ص���ع���ب ال����ح����ص����ول ع��ل��ى 
ب��ي��ان��ات ت��ح��دد ح��ج��م ه���ذا ال���س���وق ب��دق��ة، 
أة 

ّ
املجز الطبيعة  إل��ى  ذل��ك جزئيًا  ويرجع 

ل���ل���م���س���اح���ة، وال����ت����ي ت���ش���م���ل ال����ع����دي����د م��ن 
عة الصغيرة واملتخصصة 

ّ
الشركات املصن

وال���ت���ج���ار وم���ق���ّدم���ي ال���خ���دم���ات امل��ح��ل��ي��ني 
وقليل من الشركات املتداولة علنًا.

وإلع�����ط�����اء ف���ك���رة ع����ن ش���ري���ح���ة واح�����دة 
القابضة«  »جينيريك  ش��رك��ة  ت��ق��در  ف��ق��ط: 
لصناعة امل��ول��دات أن %5 فقط من املنازل 
تمتلك  م��ال��ك��ه��ا  يقطنها  ال��ت��ي  األم��ي��رك��ي��ة 
مولدًا احتياطيًا، وأن كل زيادة بنسبة 1% 
ترجم إلى 2.5 مليار 

ُ
في اختراق السوق ت

أن شركة جينيريك  ف��ي  وال عجب  دوالر. 
ه���ي أف���ض���ل س��ه��م ل��ل��ص��ن��اع��ات أداًء ل��ه��ذا 
العام في مؤشر ستاندارد آند بورز 500. 
الحديثة  للمولدات  كوهلر  شركة  وق��ال��ت 
إن الصناعة أظهرت نموًا مضاعفًا وسط 
م���وس���م األع���اص���ي���ر ال���ق���ي���اس���ي ف����ي ال���ع���ام 
امل���اض���ي، ح��ي��ث ك��ان��ت ه��ن��اك 30 ع��اص��ف��ة 
 وصلت لليابسة في 

ً
معروفة، و11 عاصفة

للمحيطات  الوطنية  ل���إدارة  وفقًا   ،2020
وال�����غ�����اف ال�����ج�����وي، ت����اه����ا ن����ش����اط ف���وق 

املتوسط لهذا العام.
وق��د ساهمت جائحة »ك��وف��ي��د19-« في 
زي����ادة ه���ذا ال��ط��ل��ب، ح��ي��ث يستمر بعض 
األم��ي��رك��ي��ني ف��ي م��م��ارس��ة ال��ع��م��ل أو تلقي 
ال��������دروس م����ن امل����ن����زل، وي��س��ت��ع��د آخ�����رون 
الحجر الصحي  ب��دء  األق��ل الحتمال  على 
وس�������ط ان����ت����ش����ار م���ت���غ���ي���ر دل�����ت�����ا. وت����ق����ول 
ميانيا تيدرش، مديرة مبيعات املولدات 
عمليات  بعد  كوهلر،  في شركة  السكنية 
اإلغ���اق ال��ع��ام امل��اض��ي: »ك���ان منزلك حقًا 
ه���و م������اذك«. ول����ذا ف����إن أص���ح���اب امل��ن��ازل 

يستثمرون أموالهم في تدعيم منازلهم.
*كاتبة أميركية
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قضايا وآراء
عطش نفطي عالمي

النساء في التنظيم اإلخواني

التغير المناخي.. صناعات جديدة تزدهر

د. محمد العسومي

هيلة املشوح

تارا الشابيل
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ثقافة

هذا العالم

قتل ستة أشخاص على األقل وأصيب 
ع��ش��رات آخ���رون ف��ي إط��اق ن��ار كثيف في 
ب��ي��روت، ق��رب مظاهرة ألنصار ح��زب الله 
وح��رك��ة أم���ل، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ح��ك��م ص��در 
ص��ب��اح ال��خ��م��ي��س ب��رف��ض ال��ش��ك��وى التي 
بقضية  املكلف  ال��ق��اض��ي  بتغيير  تطالب 

انفجار ميناء بيروت.
وسمع دوي قذائف صاروخية من طراز 
انتشار  بعد  بيروت  العاصمة  في   RPG7
اشتباكات  أي  ملنع  ال��ش��وارع  ف��ي  الجيش 

ومطاردة مطلقي النار.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا 
ألشخاص مذعورين في شوارع العاصمة 
بيروت يهربون من مكان إطاق النار، في 

كل االتجاهات، خوفا على حياتهم.

"قنص وإطالق نار على الرؤوس"
وف����ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي ع��ق��ب اج��ت��م��اع 
ملا يعرف بمجلس األمن الداخلي املركزي 
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي 
إن االشتباكات "ب��دأت مع عمليات قنص 
وإط���اق ن��ار على ال����رؤوس"، م��ش��ددًا على 
أه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��س��ل��م األه���ل���ي في 

الباد.
بيانا مساء  اللبناني  الجيش  وأص���در 
الخميس ش���رح ف��ي��ه م��اب��س��ات األح����داث، 
وق����ال ال��ب��ي��ان إن����ه "أث���ن���اء ت���وّج���ه ع����دد من 
املحتجني إلى منطقة العدلية لاعتصام، 
ح��ص��ل إش��ك��ال وت���ب���ادل إلط����اق ال��ن��ار في 
م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ي��ون��ة - ب�������دارو، م���ا أدى إل��ى 
مقتل ع��دد م��ن املواطنني وإص��اب��ة آخرين 

بجروح".
ز الجيش انتشاره 

ّ
وقال الجيش إنه عز

في املنطقة، و"داهم عددًا من األماكن بحثًا 
عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص 

من كا الطرفني بينهم سوري".
وكان الجيش اللبناني قد هدد في وقت 
س��اب��ق م���ن ال��خ��م��ي��س ب���إط���اق ال���ن���ار على 
ال��ط��رق، و"باتجاه  ف��ي  أي مسلح يتواجد 
أي ش��خ��ص ي��ق��دم ع��ل��ى إط�����اق ال���ن���ار من 
أي مكان آخ���ر" وطلب م��ن املدنيني اخ��اء 

الشوارع.
ال��رئ��ي��س اللبناني  م���ن ج��ان��ب��ه، ت��ع��ه��د 
م��ي��ش��ال ع����ون ب��م��ح��اس��ب��ة امل���س���ؤول���ني عن 

العنف.
وق�������ال ف����ي خ����ط����اب ت���ل���ف���زي���ون���ي م��س��اء 
الخميس "من غير املقبول أن يكون الساح 
هو لغة التخاطب بني الفرقاء اللبنانيني ".

وأض�������اف: "ل���ق���د أج���ري���ت ات����ص����االت مع 
األط��راف املعنية ملعالجة ما حدث واألهم 
من ذلك، للتأكد من عدم تكراره مرة أخرى".

وت��اب��ع: "ل��ن نسمح ألي أح��د ب��أن يأخذ 
البلد رهينة ملصالحه الخاصة ".

هذا وتفيد تقارير بعودة الهدوء الحذر 
إل���ى ش����وارع ال��ع��اص��م��ة اللبنانية ب��ي��روت 

بعد انتشار وحدات الجيش فيها.

ردود فعل
في أول رد فعل دولي على االشتباكات، 
أع��رب��ت ف��رن��س��ا ع��ن "ال��ق��ل��ق ال��ع��م��ي��ق" إزاء 
االض��ط��راب��ات ف��ي لبنان وح��ث��ت األط���راف 
على ن��زع فتيل التصعيد. و ق��ال متحدث 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه يجب 
أن ي���ك���ون ال��ق��ض��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي ق������ادرًا على 
ب��ش��ك��ل مستقل وع��ي��ر متحيز في  ال��ع��م��ل 
إطار التحقيق، دون إعاقة وبدعم كامل من 

السلطات اللبنانية.
وقال بيان ل��وزارة الخارجية الفرنسية 
إلقاء  اللبناني ينتظر أن يتم  إن "الشعب 
ال���ض���وء ع��ل��ى ان��ف��ج��ار ب���ي���روت. ف��م��ن حق 

الشعب أن يعرف الحقيقة".
فيكتوريا  قالت  متصل،  وعلى صعيد 
ن�������والن�������د، م�����س�����اع�����دة وزي����������ر ال����خ����ارج����ي����ة 
األمريكية من بيروت إن الواليات املتحدة 

س���ت���ق���دم م���س���اع���دات إض���اف���ي���ة ب��ق��ي��م��ة 67 
مليون دوالر لدعم الجيش اللبناني.

وق���ال���ت ن���والن���د ، ال��ت��ي ك��ان��ت تتحدث 
في مؤتمر صحفي، إن ال��والي��ات املتحدة 
تعمل مع السلطات اللبنانية، إلى جانب 
البنك الدولي ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية، 
ملساعدة الباد وسط أزمتها االقنصادية 
العميقة. وق��دم��ت ن��والن��د ال��ت��ع��ازي باسم 
ب���اده���ا ل��ل��ب��ن��ان ف���ي أع���ق���اب ال��ع��ن��ف ال���ذي 
ان��دل��ع ف��ي ب��ي��روت ال��ي��وم وأس��ف��ر ع��ن مقتل 
ستة أشخاص على األقل وجرح عدد آخر.

"اتهامات حركة أمل وحزب الله اللبناني"
وأص�����������درت ح����رك����ة أم�������ل وح��������زب ال���ل���ه 
اللبناني بيانا قاال فيه "إن هذا االعتداء 
م���ن ق��ب��ل م��ج��م��وع��ات م��س��ل��ح��ة وم��ن��ظ��م��ة 
ي��ه��دف إل����ى ج���ر ال��ب��ل��د ل��ف��ت��ن��ة  مقصودة، 
يتحمل  مسؤوليتها املحرضون والجهات 
التي تتلطى )تتذرع( خلف دماء ضحايا 
امل��رف��أ م��ن أج��ل تحقيق  مكاسب   وشهداء 

سياسية مغرضة".
وات��ه��م��ا ب��ش��ك��ل ص��ري��ح ح����زب ال��ق��وات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ب����� "االع������ت������داء امل���س���ل���ح" ع��ل��ى 
أن��ص��اره��م��ا. وق���ال حزب  م��ن  املتظاهرين 
ال��ل��ه إن قناصة أط��ل��ق��وا ال��ن��ار م��ن أسطح 

البنايات على املتظاهرين بهدف القتل.  

أم��ل وحزب  البيان "إن حركة  وأض��اف 
ال��ل��ه ي���دع���ون ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي لتحمل 
ال���س���ري���ع  إليقاف  امل���س���ؤول���ي���ة وال���ت���دخ���ل 
ج��م��ي��ع  ي����دع����ون  ك���م���ا  ه�������ؤالء  املجرمني، 
األن���ص���ار وامل��ح��ازب��ني إل���ى ال���ه���دوء وع��دم 

 االنجرار إلى الفتنة الخبيثة".
وق�����د اس��ت��ن��ك��ر رئ���ي���س ح�����زب "ال����ق����وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"، ف���ي ب��ي��ان ل���ه األح������داث ال��ت��ي 
ش���ه���دت���ه���ا م���ن���ط���ق���ة ب�����ي�����روت وب����األخ����ص 

محيط منطقة الطيونة.
وقال البيان: "إن السبب الرئيسي لهذه 
��ت واملنتشر 

ِّ
األح�����داث ه��و ال��س��اح امل��ت��ف��ل

د امل����واط����ن����ني ف����ي ك����ل زم����ان  وال�������ذي ي����ه����دِّ
ومكان".

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية 
: "إن���ن���ي أدع����و رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 

ً
ق���ائ���ا

ورئ�����ي�����س ال����ح����ك����وم����ة ووزي�����������ري ال����دف����اع 
وال��داخ��ل��ي��ة إل���ى إج����راء ت��ح��ق��ي��ق��ات كاملة 
جرى  عما  املسؤوليات  لتحديد  ودقيقة 

في العاصمة اليوم".
األهلي  السلم  "إن   :

ً
قائا البيان  وختم 

ه���و ال����ث����روة ال���وح���ي���دة امل��ت��ب��ق��ي��ة ل��ن��ا في 
عليه  املحافظة  علينا  م 

ِّ
يتحت م��ا  لبنان، 

ب��رم��ش ال��ع��ي��ون، ول��ك��ن ذل���ك يتطلب منا 
جميعا التعاون للوصول إليه."

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اللبناني 

نجيب ميقاتي إل��ى ع���ودة ال��ه��دوء وع��دم 
االنجرار وراء الفتنة.

وق�������ال م���ي���ق���ات���ي، ف����ي ب����ي����ان ل����ه ال���ي���وم 
ال��خ��م��ي��س، إن����ه ت���اب���ع م���ع ق���ائ���د ال��ج��ي��ش 
اللبناني العماد جوزيف عون اإلجراءات 
ال��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا ال��ج��ي��ش ل��ض��ب��ط ال��وض��ع 
ال��ع��دل��ي��ة وتوقيف  ال��ط��ي��ون��ة-  ف��ي منطقة 

املتسببني باالعتداء.
وك������ان������ت م���ح���ك���م���ة ال���ت���م���ي���ي���ز رف���ض���ت 
ال��خ��م��ي��س ال��ش��ك��وى امل��ق��دم��ة ض��د قاضي 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، ط�����ارق ب���ي���ط���ار، وس��م��ح��ت له 
انفجار  في  تحقيقه  باستئناف  بالتالي 
م��رف��أ ب��ي��روت ف��ي أغ��س��ط��س/آب امل��اض��ي، 
الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وتعرض بيطار، منذ تعيينه، لضغط 
ك���ب���ي���ر م������ن ت�������ي�������ارات س����ي����اس����ي����ة ت��ت��ه��م��ه 
باالنحياز، وعلى رأسها حزب الله، الذي 

دعا إلى تنحية القاضي.
وت�����ص�����اع�����د ال������خ������اف ب������ني ال�����ت�����ي�����ارات 
السياسية في لبنان بشأن تعيني بيطار 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف�����ي ك�����ارث�����ة م���ي���ن���اء ب����ي����روت، 
وأح�����دث ال���خ���اف ال��س��ي��اس��ي ان��ق��س��ام��ات 
ب�������دأت ت���ش���ت���ت ج����ه����ود ال���ح���ك���وم���ة، ال��ت��ي 
األزم��ة  معالجة  على  تنصب  أن  يفترض 

االقتصادية الحادة في الباد.
واع��������ت��������رض م����ن����ت����ق����دو ب�����ي�����ط�����ار ع���ل���ى 
م��ح��اول��ت��ه اس���ت���ج���واب ك���ب���ار امل��س��ؤول��ني 
التهاون،  بشبهة  واألمنيني  السياسيني 
ال����ذي أدى إل���ى ان��ف��ج��ار ك��م��ي��ة ك��ب��ي��رة من 
نيترات األمونيوم، تسبب في مقتل أكثر 
أج���زاء واسعة  م��ن 200 شخص، وتدمير 

من بيروت.
وقد تجمع املئات صباح الخميس أمام 
االحتجاجات  في  للمشاركة  العدل  قصر 
ض���د ال��ق��اض��ي ب��ي��ط��ار. وان���ت���ش���رت ق���وات 

الجيش بقوة في املنطقة.
وعلى الرغم من أن التحقيق لم يشمل 
أع����ض����اء ف����ي ح�����زب ال����ل����ه ف�����إن ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
املدعوم من إيران، اتهم بيطار "بتسييس" 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب���اس���ت���ه���داف أش����خ����اص دون 

غيرهم.
بالتحقيق حلفاء  املشمولني  ومن بني 
أعضاء في حركة  بينهم  الله، من  لحزب 
أم���ل ال��ش��ي��ع��ي��ة، ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا وزراء في 
ال��ح��ك��وم��ة، خ��ال السبعة أع���وام ال��ت��ي تم 
فيها تخزين نيترات األمونيوم في ميناء 

بيروت، دون مراعاة إجراءات السامة.

الوجه الدموي لألزمة اللبنانية: قتلى وجرحى في شوارع بيروت 
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ت���س���ت���ع���د م���ن���ظ���م���ة ال����ص����ح����ة ال���ع���امل���ي���ة 
إلرس��ال بعثة "الفرصة األخ��ي��رة" للعثور 
ك��وف��ي��د19-، ومعرفة  ف��ي��روس  على منشأ 
س��ب��ب تفشي ال��وب��اء ال��ع��امل��ي ق��ب��ل عامني 

في الصني.
ورشحت املنظمة 26 خبيرا لالنضمام 
إل�����ى امل���ج���م���وع���ة االس���ت���ش���اري���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
ملعرفة أصول مسببات األمراض الجديدة 

والتي أطلقت عليها اسم )ساغو(.
ومازال العالم يبحث عن أصل فيروس 
كوفيد19-، منذ اكتشافه قبل أكثر من عام 
ونصف في مدينة ووه��ان الصينية، وال 
ي��زال السؤال عن كيفية ظهوره ألول مرة 

دون إجابة غير واضحة.
منها  فرضيات  في  الفريق  وسيبحث 
إذا كان الفيروس قد انتقل من الحيوانات 
إل��ى البشر في أس��واق ووه���ان، أو أن��ه قد 
املعمل  من  وتسرب  معمليا  تصنيعه  تم 

إلى الخارج.
وترفض الصني بشدة النظرية الثانية 
ك��ان فيروسا مصنعا في  وأن كوفيد19- 

أحد املعامل.
وزار فريق من منظمة الصحة العاملية، 
م��ك��ل��ف ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي أص������ول ك��وف��ي��د، 
ال����ص����ني ف�����ي ف����ب����راي����ر/ش����ب����اط امل����اض����ي، 
ربما  الفيروس  أن  إل��ى  أبحاثه  وخلصت 
جاء من الخفافيش، ولكنه أوصى باملزيد 

من العمل والبحث.
ل���ك���ن امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام مل���ن���ظ���م���ة ال��ص��ح��ة 
ال���ع���امل���ي���ة ال����دك����ت����ور ت����ي����دروس أده����ان����وم 
غ���ي���ب���ري���س���وس، ق�����ال ف����ي وق�����ت الح�����ق إن 
االفتقار  بسبب  ع��راق��ي��ل  واج���ه  التحقيق 

إلى البيانات والشفافية من الصني.
م��ن ب��ني األع��ض��اء املرشحني ملجموعة 
ساغو الجديدة، ستة خبراء زاروا الصني 

كجزء من الفريق السابق.
ك���وف���ي���د، سيبحث  ف���ي���روس  وب���ج���ان���ب 
ف��ري��ق س��اغ��و أي��ض��ا ف��ي أص���ول مسببات 

األمراض األخرى عالية الخطورة.
العاملية:  ال��ص��ح��ة  منظمة  م��دي��ر  وق���ال 
"إن فهم من أين تأتي مسببات األمراض 
ال�����ج�����دي�����دة أم�������ر ض�����������روري مل����ن����ع ت��ف��ش��ي 

األمراض في املستقبل".
وأوض��ح تيدروس، في مقال افتتاحي 
مشترك مع مسؤولون آخرون في منظمة 
شر في مجلة ساينس، 

ُ
الصحة العاملية ن

أن��ه "ال يمكن استبعاد وق���وع ح���ادث في 
معمل".

وق��ال مايكل راي��ان، مدير الطوارئ في 
ساغو  عمل  إن  العاملية،  الصحة  منظمة 

ق��د يكون "ال��ف��رص��ة األخ��ي��رة لفهم أص��ول 
هذا الفيروس".

الجديدة  املجموعة  ع��ن  اإلع���الن  ي��أت��ي 
في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة سي إن 
تستعد الختبار  الصني  أن  األمريكية  إن 
ال����دم  ب���ن���ك  ع���ي���ن���ات  م����ن  ع����ش����رات اآلالف 

املأخوذة في األشهر األولى من الوباء.
لكن تشن شو، سفير الصني لدى األمم 
املتحدة في جنيف، قال إن عمل ساغو ال 

ينبغي أن يتم "تسييسه".
وأك��د على أن ال��وق��ت ق��د ح��ان "إلرس��ال 

فرق إلى أماكن أخرى".

منظمة الصحة العاملية محاصرة في معركة جيوسياسية
ال��وب��اء قبل عامني تقريبا،  ب��داي��ة  منذ 
ون��ح��ن ال ن��ع��رف أي���ن وم��ت��ى وك��ي��ف ظهر 

فيروس كوفيد القاتل.
دائ������م������ا م������ا ي�����ك�����ون ال����ت����ح����ق����ي����ق ح����ول 
فيروسات جديدة أمرا معقدا للغاية، لكن 
مصدر  على  العثور  م��ن  تمكنوا  العلماء 
تفشي ساللتني م��ن س��الالت ك��ورون��ا في 

السابق، وكانت البداية من الحيوانات.
ل��ق��د م���رت تسعة أش��ه��ر م��ن��ذ أن ع��ادت 
آخ���ر ب��ع��ث��ة مل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
ووه�������ان، وق���ال���ت إن ال��ت��ف��ش��ي م���ن خ��الل 
احتمالية  األكثر  املصدر  كان  الحيوانات 

��ث��ار حول 
ُ
ل��ل��وب��اء. لكن األس��ئ��ل��ة ال ت���زال ت

ح��ادث محتمل ف��ي مختبر ووه���ان ال��ذي 
ُيجري دراس��ات ح��ول فيروسات كورونا 

ويحتفظ بآالف من عينات الخفافيش.
وقد نفت الصني بشدة هذا.

ت����ق����ول م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة إن 
من  بيانات مهمة  بعد  لم تشارك  الصني 
األي���ام األول���ى للوباء. وي��ب��دو أن املنظمة 
املتحدة عالقة حاليا على  التابعة لألمم 
خط النار بني الصني والواليات املتحدة 
أكبر معركة جيوسياسية حول هذه  في 
لغتها  في  التشدد  القضية، وتعمل على 
بشأن التحقيقات في نظرية التسرب من 

املختبر.
م��ت��زاي��د،  ال��ع��ل��م مسيسا بشكل  أص��ب��ح 
السماح  اآلن  ال��ص��ني حتى  ت��رف��ض  حيث 
ال��ب��الد.  إل���ى  ال��دول��ي��ني ب��ال��ع��ودة  للعلماء 
م��ج��م��وع��ة ساغو  تتمكن  أن  امل���أم���ول  م��ن 
ال��ج��دي��دة التي تضم خ��ب��راء م��ن 26 دول��ة 
مختلفة من إنهاء هذا املأزق، والحصول 
أخيرا على بعض اإلجابات التي نحتاج 
إل���ي���ه���ا ب���ش���دة ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن ال���ع���ال���م م��ن 
االس����ت����ع����داد ب���ش���ك���ل أف����ض����ل ألى م��وق��ف 

مماثل وتفشي فيروس مستقبال. 

فيروس كورونا: منظمة الصحة العاملية وبعثة »الفرصة األخيرة« إلى الصني ملعرفة مصدر الوباء
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علماء يتوصلون لطريقة آمنة لتدمير كويكب خطير 

"جونز  جامعة  ف��ي  الفلك  علماء  ح��دد 
ه��وب��ك��ن��ز" ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة وآم���ن���ة لتجنب 
اقترب كويكب  االصطدام في حال  كارثة 

من األرض 
وق������ام ال���ب���اح���ث���ون ب���ف���ح���ص م����ا ي��م��ك��ن 
يبلغ  ك��وي��ك��ب  ت��ف��ج��ي��ر  ت���م  إذا  ي���ح���دث  أن 
ق��ط��ره 100 م��ت��ر ب��واس��ط��ة ج��ه��از ن���ووي، 
موضحني في أي حالة يمكن منع سقوط 

جرم سماوي على األرض  
وح���ل���ل ال���ع���ل���م���اء ك���ي���ف ت���ؤث���ر م������دارات 
ال����ك����وي����ك����ب����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة وال����ت����وزي����ع����ات 
يمكن  التي  الشظايا،  لسرعات  املختلفة 

ك��س��ر ج����رم س���م���اوي ف��ي��ه��ا، ع��ل��ى مصير 
األجزاء املتناثرة 

وأعيد النظر في حالة افتراضية حيث 
ت���م ال��ت��ف��ج��ي��ر ع��ل��ى ب��ع��د أم���ت���ار ق��ل��ي��ل��ة من 
سطح كويكب مشابه لكويكببينو، ولكن 

كتلته أقل بخمس مرات 
وات���ض���ح أن���ه إذا ف��ج��رت ك��وي��ك��ًب��ا قبل 
شهرين من االصطدام، فسيؤدي ذلك إلى 
تقليل كتلة تأثير جسم سماوي ألف مرة 
أو أكثر، أي أن %99.9 من كتلة الكويكب 

لن تدخل الغالف الجوي لألرض 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألج��س��ام األك��ب��ر، سيكون 

، ول���ك���ن إذا 
ً
االن���ف���ج���ار أق����ل ف��ع��ال��ي��ة ق��ل��ي��ال

تم تدمير جرم سماوي في غضون ستة 
كتلة  تقليل  امل��م��ك��ن  م��ن  فسيكون  أش��ه��ر، 

االصطدام بنسبة 99% 
استخدام  األفضل  من  للعلماء،  ا 

ً
ووفق

عناصر التأثير الحركي لصرف الكويكب 
قبل 10 أشهر من االصطدام 

ومع ذلك، في حاالت الطوارئ، عندما 
ي��ت��م اك��ت��ش��اف ك��وي��ك��ب خ��ط��ي��ر ق��ب��ل وق��ت 
األرض، هناك  قصير من اصطدامه على 
ة وأس�����رع  ح���اج���ة إل�����ى ط�����رق أك���ث���ر ك����ف����اء

للوقاية من الكوارث 

 "يوتيوب" يعاقب أصحاب نظرية إنكار تغير املناخ

 أبل تشعل األجواء بأخبار األجهزة الجديدة

قرر تطبيق "يوتيوب" ملقاطع الفيديو 
م���ع���اق���ب���ة أص����ح����اب ال���ف���ي���دي���وه���ات ال��ت��ي 

تروج لنظرية إنكار تغير املناخ 
وق������رر ت��ط��ب��ي��ق "ي�����وت�����ي�����وب"، ب��ح��س��ب 
م���ا أورده م�����وق�����ع "إن���غ���ادج���ي���ت" ال��ت��ق��ن��ي 
ع��ل��ى  إع������الن������ات  أي  املتخصص حظر 
م��ق��اط��ع ال���ف���ي���دي���و، ال���ت���ي ت�����روج ل��ن��ظ��ري��ة 

إنكار تغير املناخ 
وس��ي��ح��رم "ي���وت���ي���وب" ب��ت��ل��ك ال��ط��ري��ق��ة 
الحصول  من  الفيديوهات  تلك  أصحاب 
م��ادي من شركة "غوغل"،  أي عائد  على 
ب����ع����د إدراج�����������ه ت����ل����ك امل����ع����ل����وم����ات ض��م��ن 
املعلومات املضللة التي ينبغي حظرها 
وم����ن امل���ق���رر أن ي���ب���دأ "ي���وت���ي���وب" ف��ي 

ا من شهر  تطبيق سياسته الجديدة بدء
املقبل  نوفمبر 

أنها  األمريكية على  وشددت الشركة 
س��ت��س��م��ح ب����إع����الن����ات م���ق���اط���ع ال��ف��ي��دي��و 
ات ال��زائ��ف��ة،  ال���ت���ي ت��ن��اق��ش ت��ل��ك االدع��������اء
ب����اإلض����اف����ة إل������ى امل����وض����وع����ات األخ������رى 
الدقيقة  ال��درج��ة  م��ث��ل  ب��امل��ن��اخ،  املتعلقة 
ل��ل��ت��أث��ي��ر ال���ب���ش���ري أو امل���ن���اق���ش���ات ح���ول 
املناخ، ولكن من دون وض��ع أي  سياسة 

إعالنات عليها 
ت���ل���ك  س�����ب�����ب  إن  "غ���������وغ���������ل"  وق��������ال��������ت 
الخطوة، هو رغبة املعلنني في عدم ربط 

إعالناتهم بأي مواد تنكر تغير املناخ 

أرس��ل��ت ش��رك��ة أب��ل األم��ي��رك��ي��ة دع��وات 
إل�����ى وس����ائ����ل اإلع�������الم ل���ح���ض���ور م��ؤت��م��ر 
خاص بها، يتوقع أن يكشف النقاب فيه 
عن أجهزة حديثة، لكن يكون من بينها 

هواتف ذكية 
وذك����رت ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة أن ال��ح��دي��ث 
ي���دور ع��ل��ى ن��س��خ ج��دي��دة م��ن ال��ح��اس��وب 
ال��ش��خ��ص��ي )الب ت�����وب( م���ن ط�����راز "م���اك 
من  أجهزة جديدة  إل��ى  باإلضافة  ب��وك"، 

سماعات"إيربود" 
أبل  بشركة  ال��خ��اص  الحفل  وسينظم 
ف����ي 18 أك���ت���وب���ر ال�����ج�����اري، وس���ي���ت���م ب��ث 

الحفل عبر اإلنترنت 
وإم���ع���ان���ا ف���ي ال���ت���ش���وي���ق، ن��ش��ر ن��ائ��ب 
رئ���ي���س ش���رك���ة أب����ل ل����ش����ؤون ال��ت��س��وي��ق، 
غ��ري��غ ج��وس��وي��ك، ت��غ��ري��دة ف��ي "ت��وي��ت��ر" 
قال فيها إن األيام الستة املقبلة من شهر 
أكتوبر ستتميز بسرعة أكبر، في إشارة 

واضحة على الكشف املرتقب 
وم����ن امل���ت���وق���ع أن ت��ش��ه��د "الب���ت���وب���ات" 

الجديدة ترقيات جديدة، مثل نظام  أبل 
شريحة "أم 1" الذي يشكل معالجا بديال 
"إنتل"،  ط��راز  من  التقليدية  للمعالجات 
م��ن مهمة في  أك��ث��ر  ي���ؤدي  أن  إذ بوسعه 

الوقت نفسه وبسرعة أكبر 
وت����ح����دث م���وق���ع "م������اك روم��������رز" ال����ذي 
ي��ن��ش��ر ت��س��ري��ب��ات ب��ان��ت��ظ��ام ع���ن أج��ه��زة 
أب����ل ق��ب��ل ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا إن ال��ح��واس��ي��ب 
ال��ج��دي��دة س��ت��ك��ون ب��دق��ة أع��ل��ى، بعضها 
يصل إلى 3456 × 2234 ، و 3024 × 1964 

للطرازين 14 بوصة و 16 بوصة 
وم�����ن ش�����أن ه�����ذا ال���ت���ح���دي���ث أن ي��م��ن��ح 
ال��ج��ه��ازي��ن م���ا ي���ق���رب م���ن 226 إل����ى 227 
من  م��ي��دا  يعني  مما  ب��وص��ة،  لكل  بكسل 

الوضوح في الشاشة 
وك��ان��ت ش��رك��ة أب���ل ق��د ك��ش��ف��ت ال��ن��ق��اب 
في سبتمبر املاضي عن أحدث هواتفها 
ب���أداء  "آي��ف��ون 13" بنسخ ع���دة، وي��ت��م��ي��ز 
أسرع من النسخ السابقة مع توفير أكبر 

الستهالك الطاقة 

أطباء يحذرون من عادة خطيرة عند تناول 
املكمالت الغذائية 

دعت مجموعة من األطباء مؤخًرا إلى 
اج��ت��ن��اب ع����ادة خ��ط��ي��رة ي��م��ارس��ه��ا رواد 
عرف 

ُ
النوادي الرياضية قبل التمرين، وت

بالجرعات الجافة أو "دراي سكوبينغ" 
وت���ت���ض���م���ن ال�����ع�����ادة ت�����ن�����اول م��ك��م��الت 
م��ن خلطها  ب��داًل  املسحوق بشكل ج��اف، 
ب����امل����اء ل���ت���ت���ح���ول ل����س����ائ����ل، ع���ل���ى ال��ن��ح��و 

املوصى به من قبل الشركات املصنعة 
وح������������ذر ال������ب������اح������ث������ون ف��������ي ع����رض����ه����م 
ال���ت���ق���دي���م���ي ف�����ي اج����ت����م����اع األك����ادي����م����ي����ة 
األم����ري����ك����ي����ة ل���ط���ب األط������ف������ال: "ي����ج����ب أن 
بانتشار طرق  دراي��ة  على  األطباء  يكون 
االس��ت��ه��الك ال��خ��ط��رة ل��ل��م��ك��م��الت م���ا قبل 
ال��ت��م��ري��ن، واح��ت��م��ال��ي��ة اإلف����راط العرضي 

في االستهالك، واالستنشاق 
وق�����ل�����ق ال�����ب�����اح�����ث�����ون، ال������ذي������ن ي���ل���ق���ون 
ك��ل��م��ة ف���ي م��ؤت��م��ر ط��ب��ي أم��ري��ك��ي، م���ن أن 
امل���راه���ق���ني ال���ص���غ���ار ق����د ي���ج���رب���ون ذل����ك، 
م��دف��وع��ني ب��م��وج��ة م���ن م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و 

على اإلنترنت .
التمرين  ق��ب��ل  م��ا  مساحيق  وت��ح��ت��وي 
 على الكثير من األحماض األمينية 

ً
عادة

وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وم���ك���ون���ات أخ�����رى، مثل 
ال��ك��اف��ي��ني، ح��ي��ث أن ال���ف���ك���رة ه���ي ت��زوي��د 
ال��ت��م��ري��ن للمساعدة  ق��ب��ل  ال��ج��س��م ب��دف��ع��ة 

في القدرة على التحمل 
وق���������ال ب�����اح�����ث�����ون م������ن م�����رك�����ز ك���وه���ني 
مغرفة  إن  نيويورك  ف��ي  لألطفال  الطبي 
م��ن ال���ب���ودرة ق��د ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة من 
الكافيني تعادل خمسة أكواب من القهوة 
وي��م��ك��ن أن ت��س��ب��ب ج���رع���ة ك��ب��ي��رة م��ن 
آث��اًرا جانبية  املثال  الكافيني على سبيل 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ل��ب، ب��م��ا ف���ي ذل����ك خ��ف��ق��ان 

القلب والنبضات الزائدة أو املفقودة 
اس����ت����ن����ش����اق  إن  ال�����ب�����اح�����ث�����ون  وق�����������ال 
ف��ي الرئتني  امل��س��ح��وق ع��ن ط��ري��ق الخطأ 
أو  العدوى  أو  أن يسبب االختناق  يمكن 

االلتهاب الرئوي .

اش��ت��ك��ى ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن مستخدمي 
ال��ص��ادر   ،"11 "وي���ن���دوز  تشغيل  ن��ظ��ام 
م����ؤخ����را م����ن ش���رك���ة "م���اي���ك���روس���وف���ت" 
األم��ري��ك��ي��ة، م��ن ظ��ه��ور ع��ي��ب ت��ق��ن��ي في 

النظام يؤدي إلبطاء أجهزتهم 
آري��ن��ا"  إم  إس  "ج���ي  وأوضح موقع 
امل��ش��ك��ل��ة  ت���ل���ك  املتخصص أن  ال��ت��ق��ن��ي 
الكمبيوتر  أجهزة  في  منحصرة  كانت 
دي"  إم  "أي���������ه  ب����م����ع����ال����ج����ات  ال����ع����ام����ل����ة 
امل��ت��واف��ق��ة م���ع "وي���ن���دوز 11" وال��ع��ام��ل��ة 

بنظام تشغيل "ويندوز 10 
أصحاب  "مايكروسوفت"  ونصحت 
أجهزة الكمبيوتر التي معالجاتها "أيه 
 "11 "وي��ن��دوز  تحميل  بتأجيل  دي"  إم 
لحني عالج تلك الثغرة التي تؤثر على 
ذاك�����رة ال��ت��خ��زي��ن امل���ؤق���ت "رام" وت���ؤدي 

إلبطاء األجهزة بنحو 3 أضعاف 
وأق�������رت ش���رك���ت���ي "م���اي���ك���روس���وف���ت" 
ال���ع���ي���ب، ووع����دت  ب���ذل���ك  إم دي"  و"أي������ه 
 "11 تحميل "ويندوز  أزم����ة  ب��م��ع��ال��ج��ة 
في أق��رب وق��ت ممكن، قبل نهاية شهر 

أكتوبر الجاري 

اكتشاف عيب تقني
 في "ويندوز 11" 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
األهلي طرابلس يضم مدافع االتحاد السابق

 

أعلن األهلي طرابلس الليبي، ضم املدافع أحمد التربي في 
صفقة انتقال حر.

وي��ع��د ال��ت��رب��ي )29 ع��ام��ا( أح���د أب���رز امل��داف��ع��ن ف��ي ليبيا، 
وسبق أن لعب للهالل واالتحاد محليا، وحرس الحدود في 

الدوري املصري والسلط األردني وكاظمة الكويتي. 
وأب����رم األه��ل��ي ط��راب��ل��س سلسلة م��ن ال��ت��ع��اق��دات ال��ب��ارزة، 
خالل امليركاتو الجاري، استعدادا النطالق ال��دوري املمتاز 
آخرها  ك��ان  اإلفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  في  واملشاركة 

ضم ظهير املنتخب الليبي، عبد الله الشريف .
كما تعاقدت إدارة األه��ل��ي م��ع محمد ال��ط��ب��ال، ق��ادم��ا من 
شبيبة القبائل الجزائري، واملهاجم أحمد القديري ومحمد 
التكبالي ومحمد املنير ونور الدين اقليب ومحمد الجورني 
إي��ج��اب��ي��ة، وال��ع��ودة  إل���ى تحقيق نتائج  ويسعى األه��ل��ي 
إل���ى م��ن��ص��ات ال��ت��ت��وي��ج م��ح��ل��ي��ا، ب��ع��دم��ا أخ��ف��ق ف���ي تحقيق 
امل��اض��ي، بخسارته في النهائي أمام  ال���دوري باملوسم  لقب 
ل��ل��ذه��اب بعيدا في  الترجيح، كما يتطلع  ب��رك��الت  االت��ح��اد 

الكونفيدرالية 

بعثة نهضة بركان تتوجه إلى تونس استعدادا 
ملالقاة اتحاد بن قردان

الخميس، بعثة فريق نهضة  ام��س  ي��وم  توجهت صباح 
ب��رك��ان، ص��وب ت��ون��س، اس��ت��ع��دادا ملالقاة اتحاد ب��ن ق���ردان، 
لحساب ذهاب دور ال�32 "مكرر" لكأس الكونفدرالية األفريقية 
لكرة القدم.  وتوجهت البعثة البرتقالية، عبر طائرة خاصة، 

من مطار وجدة أنجاد، تجاه املنستير التونسية .
وفي سياق مرتبط، تحوم شكوك حول جاهزية إسماعيل 
مقدم مدافع "ف��ارس الشرق" للمشاركة في املباراة املذكورة، 

في ظل تعرضه لإلصابة في الفترة األخيرة .
ويشكو عبد ال��ك��ري��م ب��اع��دي م��ن اإلص��اب��ة ك��ذل��ك، إذ غاب 
عن وديات املنتخب الوطني الرديف أمام منتخبات غامبيا 
وج��ن��وب ال���س���ودان وال��س��ي��رال��ي��ون، ب��ال��رغ��م م��ن ت���واج���ده في 
املعسكر . يذكر أن اللقاء، يجرى يوم غد السبت، بداية من 

الساعة الرابعة والنصف عصرا    

تأكد غياب ثنائي نهضة بركان أمام بن قردان

بركان، املهدي  نهضة  ثنائي  غ��ي��اب  رس��م��ي  بشكل  ت��أك��د 
أوبيال وكريم باعدي، عن لقاء الفريق املغربي ضد اتحاد بن 
ق���ردان، نظيره نهضة بركان،  ق��ردان ويستضيف اتحاد بن 
بعد غد السبت، في ذه��اب دور ال��� 32 بكأس الكونفيدرالية 
باعدي، بسبب  أوبيال وكريم  ول��ن يشارك املهدي  األفريقية 
ب��اع��دي،  اآلن  وعاد كريم  اإلص��اب��ة حتى  م��ن  التعافي  ع���دم 
مصاًبا من معسكر الرديف املغربي مؤخًرا، مثلما حدث مع 
رضا الجعدي العب ال��وداد.  في حن يعاني املهدي أوبيال، 
الوافد الجديد خالل امليركاتو الصيفي املنصرم، من حسنية 

أكادير، من اإلصابة منذ فترة طويلة .
ووصلت بعثة نهضة بركان، امس الخميس، إلى املنستير، 

وكان في استقبالها، هشام بلقاسم رئيس اتحاد بن قردان 
وسيخوض الفريق املغربي، غًدا الجمعة، مرانه الرئيسي، 

على ملعب بن جنات باملنستير.

 أع���ل���ن االت����ح����اد امل���ص���ري ل��ل��ك��ي��ك ب��وك��س��ي��ن��ج، 
العالم  برئاسة محمد صبيح، استضافة بطولة 
اس��ت��اد  ف��ي  للكيك بوكسينج  ل��أن��دي��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
ال���ق���اه���رة خ����الل ال���ف���ت���رة م���ن 18 إل����ى 24 أك��ت��وب��ر 

الجاري 
العالم لأندية  وق��ال محمد صبيح إن بطولة 
للكيك بوكسينج تشهد مشاركة 26 دولة، بواقع 
200 العب العبة في منافسات تستمر على مدار 

6 أيام 

وزاد: "ال��ب��ط��ول��ة ت��ع��ود أه��م��ي��ت��ه��ا إل���ى ارت��ف��اع 
املشاركة والالعبن والالعبات حيث  ال��دول  عدد 
تعد بمثابة احتكاك قوي لالعبي املنتخب، وهو 
األم�����ر ال�����ذي ي��ص��ق��ل م���ن خ��ب��رات��ه��م ن��ظ��ي��ر ال��ل��ع��ب 
واالح��ت��ك��اك م��ع العديد م��ن امل���دارس م��ن مختلف 

الدول املشاركة" 
وت����اب����ع: "ت�����م االن���ت���ه���اء م����ن ك���اف���ة اإلج��������راءات 
بسمعة  يليق  ال��ذي  بالشكل  بالبطولة  الخاصة 
مصر الرياضة وقدرتها على استضافة األحداث 

الرياضية العاملية، نظرا ملا تملكه مصر من بنية 
تحتية رياضية مجهزة على أفضل شكل" 

وي��ح��ض��ر ب��ط��ول��ة ال���ع���ال���م امل��ف��ت��وح��ة ل��أن��دي��ة 
للكيك بوكسينج بعض املسؤولن في االتحادات 

املحلية والقارية للكيك بوكسينج 
وه��و األم��ر ال��ذي سيضفي امل��زي��د م��ن األهمية 
ع����ل����ى ت����ل����ك ال����ب����ط����ول����ة وال�����ت�����ي ت���ش���ه���د ع�������دد م��ن 
االجتماعات الثنائية حول مستقبل اللعبة سواء 

على الصعيد العربي أو القاري والدولي 

يواجه فريق الرجاء الرياضي، يوم األحد القادم، 
خ��ص��م��ه أوي�����ل�����رز ال���ل���ي���ب���ي���ري، ب���رس���م ذه�������اب ال�����دور 
التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 

محروما من خدمات مجموعة من الالعبن 
وي��غ��ي��ب ع��ن ال��ن��س��ور ف��ي ه���ذه امل��واج��ه��ة، الغيني 
مصطفى ك��وي��اط��ي، حميد أح����داد، ج��م��ال ح��رك��اس، 
س���ام���ي ه����ن، وج��ب��ري��ل س���ي���ال، ب��س��ب��ب ع����دم ت��واج��د 
تم  حيث  للخضر،  القارية  الالئحة  ضمن  أسمائهم 

التعاقد معهم بعد بعث اللوائح للكاف 
وب��امل��ق��اب��ل، الزال���ت ال��ش��ك��وك ت��ح��وم ح��ول مشاركة 
الالعب عبد اإلله الحافيظي، الذي تعرض لإلصابة 

ع���ل���ى م���س���ت���وى ال���ف���خ���ذ، خ�����الل ال��ت��ج��م��ع ال��ت��دري��ب��ي 
للمنتخب الوطني الرديف 

كما ستشهد مباراة الرجاء أمام أويلزر الليبيري، 
غياب ال��الع��ب عمر ال��ع��رج��ون، ب��داع��ي اإلي��ق��اف، بعد 
تلقيه للبطاقة الحمراء في نهائي النسخة املاضية 
من كأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري 
وتجرى مباراة ممثل الكرة الوطنية أم��ام الفريق 
ال��ل��ي��ب��ي��ري، ي���وم األح����د ال���ق���ادم، ع��ل��ى أرض���ي���ة ملعب 
الرابعة عصرا،  الساعة  من  انطالقا  الكبير،  مراكش 
ال���ط���رف املستقبل  ع��ل��م��ا أن ن�����ادي أوي���ل���رز س��ي��ك��ون 

للمواجهة .

مصر تستضيف بطولة العالم لألندية للكيك بوكسينج

  فاتي: تنتظرنا مواجهة 
صعبة أمام شبيبة القبائل

الوداد يؤكد  غياب الجعدي وكركاش عن مواجهة دوري األبطال

غيابات "مؤثرة" للرجاء أمام أويلرز الليبيري

أكد زكرياء فاتي العب الجيش امللكي، 
ب��ال��ف��وز ع��ل��ى شبيبة  ف��ري��ق��ه م��ط��ال��ب  أن 
في  السبت،  غ��د  بعد  ال��ج��زائ��ري،  القبائل 
الكونفيدرالية  لكأس  األول  ال��دور  ذه��اب 

اإلفريقية  
وقال فاتي في تصريح له: "كل الالعبن 
يعرفون ما ينتظرهم في املباراة وواعون 
باملسؤولية امللقاة على عاتقهم، سنبحث 
عن تسجيل نتيجة إيجابية، واالستعداد 
ي���م���ّر ف���ي أج������واء ج���ي���دة واس���ت���ف���ادن���ا من 

توقف الدوري" 
وواص�������ل: "ن��ج��ح��ن��ا ف���ي اس���ت���ع���ادة كل 
ال���الع���ب���ن ون����ت����درب ب���ص���ف���وف م��ك��ت��م��ل��ة، 
خ���اص���ة أن امل����ب����اراة ت��ت��ط��ل��ب ح���ض���ور كل 
ال����الع����ب����ن، ون���ت���م���ن���ى م����ن ج���م���ه���ورن���ا أن 
ي����واص����ل دع���م���ه ل���ن���ا، ون����ع����ده ب��ت��س��ج��ي��ل 

نتيجة إيجابية" 
وأت���م زك��ري��اء ف��ات��ي: "امل���ب���اراة ستكون 
ألن  كبيرا  مجهودا  وتتطلب  سهلة  غير 
صعوبة  أكثر  يجعلها  املغاربي  طابعها 
ع���ل���ى ال���ف���ري���ق���ن م���ع���ا، ل��ك��ن��ن��ا م��ط��ال��ب��ون 
مواجهة  قبل  إيجابية  نتيجة  بتسجيل 

اإلياب"  

كشف نادي الودادي الرياضي، صباح يوم امس 
املصابن،  لالعبيه  الصحية  الحالة  ع��ن  الخميس، 
الجعدي وسفيان  من رضى  ب��ك��ل  األم�����ر  وي��ت��ع��ل��ق 

كركاش وإبراهيم كومارا .
ك��رك��اش والجعدي،  الثنائي  ال��ن��ادي غ��ي��اب  وأك���د 
عن مواجهة قلوب الصنوبر الغاني، لحساب ذهاب 
أف��ري��ق��ي��ا،  أب���ط���ال  الثاني لدوري  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال�����دور 
مشيرا إلى أن إصابة املدافع اإليفواري ال تدعو للقلق 

ونشرت الوداد البالغ التالي :
صيب العبنا رضى الجعدي بالتواء حاد على 

ُ
"أ

تتراوح  راح��ٍة  الكاحل، إصابة تتطلب مدة  مستوى 

بن ِستة لثمانية أسابيع وَسُيجري العبنا الجعدي 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ك���ش���وف���ات ال��دق��ي��ق��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 

الكاحل. 
ص����ي����ب الع���ب���ن���ا س���ف���ي���ان ك����رك����اش ب���ال���ت���واء ع��ل��ى 

ُ
أ

ملدة  امل��ي��ادي��ن  ع��ن  غيابا  الكاحل سيتطلب  مستوى 
تتراوح بن ثالثة وأربعة أسابيع 

ت���ع���رض م��داف��ع��ن��ا ال��ش��ي��خ ك���وم���ارا إلص���اب���ة على 
م��س��ت��وى األن���ف إص��اب��ة ل��ن تمنعه م��ن ال��ت��داري��ب أو 

لعب املباريات 
يذكر أن املواجهة تجرى، يوم األحد القادم، بداية 
م���ن ال��س��اع��ة ال���راب���ع���ة ع���ص���را ، ع��ل��ى أرض���ي���ة ملعب 

"أوهيني دجان" بأكرا 



قال كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد 
الخميس،  ام��س  ي��وم  ف��رن��س��ا،  ومنتخب 

إنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية 
وأوضح بنزيما، في حوار مع محطة 
تي في أي : "هذه جائزة )الكرة الذهبية( 
ي��رغ��ب ج��م��ي��ع ال��اع��ب��ن ف���ي ال���ف���وز ب��ه��ا، 
ون���ف���ك���ر ف��ي��ه��ا ج���م���ي���ًع���ا.. أف���ك���ر ف����ي ه���ذه 
ك���ن���ت ص����غ����ي����ًرا، وإذا  أن  م���ن���ذ  ال����ج����ائ����زة 

اقتربت منها، فهذا بفضل زمائي" 
وعن التتويج بدوري األمم األوروبية 
رف���ق���ة ف���رن���س���ا، ق������ال: "ال���ل���ق���ب ي��ع��ن��ي ل��ي 
ال��ك��ث��ي��ر، أن���ا ف��خ��ور ل��ل��غ��اي��ة ب��ع��م��ل��ي بعد 
ال��وط��ن��ي،  غ��ي��اب 5 س��ن��وات ع��ن املنتخب 
 ج�����اًدا ل��ل��غ��اي��ة، 

ً
ت��ط��ل��ب م��ن��ي األم�����ر ع���م���ا

سواء ذهنًيا أو بدنًيا، وأتطلع ملواصلة 
العمل والفوز باأللقاب" 

كيليان  إلى جوار  اللعب  وبخصوص 

: "أستمتع كثيًرا باللعب 
ً

مبابي، رد قائا
الوطني، وربما  املنتخب  إلى جواره في 
في املستقبل، لم ال؟ هو العب كبير، لكن 

يجب احترام باريس سان جيرمان"
وأكد بنزيما: "قلتها من قبل وسأظل 
أق��ول��ه��ا: آم���ل أن ن��ل��ع��ب م��ًع��ا ف��ي ي���وم من 

األيام )في ناٍد واحد  
وب��������ش��������أن م������واج������ه������ة ري������������ال م�����دري�����د 
األبطال،  دوري  في  دونيتسك  لشاختار 
م��ب��اراة حاسمة، نرغب في  "إنها  أج��اب: 
ففي  ش��ي��ري��ف..  مواجهة  بعد  بها  ال��ف��وز 
ب��ص��ورة ج��ي��دة وخلقنا  ل��ق��اء لعبنا  آخ��ر 
الفرص، لكن خسرنا في نهاية املطاف" 

وختم بنزيما: "علينا الفوز اآلن )على 
يأتي  الكاسيكو  أن  خ��اص��ة  ش��اخ��ت��ار(، 
ب��ع��د ه����ذه امل����ب����اراة، وه����ي أم����ر م��خ��ت��ل��ف، 

لكنها مهمة للغاية بالنسبة لنا" 
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انتكاسة جديدة لراموس في باريساألسطورة سيني مدربا لساو باولو  

رسميا.. برشلونة يجدد عقد بيدري حتى 2026

القضاء األرجنتيني  يستدعي شقيقات مارادونا 

بنزيما: أريد اللعب بجانب مبابي في ناٍد واحد

ق���ال س���او ب��اول��و امل��ن��اف��س ف��ي ال���دوري 
البرازيلي لكرة القدم إنه تعاقد مع املدرب 
روجريو سيني بعد ساعات من انفصاله 
ع���ن األرج��ن��ت��ي��ن��ي ه���رن���ان ك��ري��س��ب��و بعد 

"اتفاق بن الطرفن" 
وت����ول����ى م���ه���اج���م األرج���ن���ت���ن ال��س��اب��ق 
ت��دري��ب ال��ف��ري��ق ف��ي ف��ب��راي��ر امل��اض��ي بعد 
فترة ناجحة مع ديفينسا ئي خوستيسيا 
في األرجنتن، وق��اد ساو باولو إلى أول 

ألقابه في بطولة باوليستا منذ 2005 
ل��ك��ن ال���ن���ادي ع��ان��ى ف��ي دوري ال��درج��ة 
األول����ى وي��ح��ت��ل ح��ال��ي��ا امل��رك��ز 13 ب��ن 20 
ف���ري���ق���ا، ب��س��ت��ة ان����ت����ص����ارات ف���ق���ط ف����ي 25 

مباراة 
وأع���ل���ن ال����ن����ادي ال��ت��ع��اق��د م���ع ح��ارس��ه 
السابق سيني ال��ذي خاض أكثر من ألف 

مباراة مع ساو باولو
م��ع ساو  لسيني  السيئة  الفترة  ورغ��م 

ب���اول���و ف���ي 2017 ل��ك��ن��ه ن��ج��ح ف���ي ق��ي��ادة 
فامنجو للقب الدوري في العام املاضي 

وق���ال ج��ول��ي��و ك��اس��اري��س رئ��ي��س س��او 
ب���اول���و "ك���ن���ا ب��ح��اج��ة إل����ى ق�����رار س���ري���ع.. 
روجريو سيني.  كان  الصحيح  االختيار 
األم������ر ل����م ي��س��ت��غ��رق أك���ث���ر م����ن 15 دق��ي��ق��ة 

لضمان عودته إلى بيته" 
وفي محاولة للحد من ق��رارات األندية 
ب��ت��ع��ي��ن وإق����ال����ة امل�����درب�����ن، ق����د ت��س��ت��ب��دل 
املوسم،  أربعة مدربن في  األندية  بعض 
أن  املاضي  العام  البرازيلي  االتحاد  أعلن 
األندية يمكنها إقالة مدرب واحد فقط كل 

موسم 
وم��ع ذل��ك ت��وج��د ث��غ��رة تسمح لألندية 
ب��االل��ت��ف��اف ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��اع��دة إذا ح��دث 
االن��ف��ص��ال "ب��االت��ف��اق ب��ن ال��ط��رف��ن"، مما 
ق���رارات االستغناء  م��ن  الكثير  ف��ي  تسبب 

عن املدربن هذا املوسم 

أص������در ن������ادي ب����اري����س س�����ان ج��ي��رم��ان 
الفرنسي، بيانا جديدا صادما عن إصابة 
م��داف��ع��ه اإلس��ب��ان��ي امل��خ��ض��رم، سيرجيو 

راموس  
وقال النادي الباريسي في بيانه، يوم 
أم����س ال��خ��م��ي��س، إن رام������وس س��ي��واص��ل 
ال��ت��دري��ب م��ن��ف��ردا ت��ح��ت إش�����راف ال��ج��ه��از 
الطبي والتأهيل ملدة 10 أيام أخرى بهدف 

العودة إلى التدريب الجماعي  
إصابة  م��ن  اإلسباني  ال��اع��ب  ويعاني 
ف��ي عضلة ال���س���اق، ح��رم��ت��ه م��ن امل��ش��ارك��ة 
منذ  الباريسي  بالقميص  م��ب��اراة  أي  ف��ي 
انضمامه للفريق صيف العام الجاري في 
صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد  

وش����ارك رام����وس ع��ل��ى ف��ت��رات متقطعة 

ف��ي امل����ران ال��ج��م��اع��ي ل��ل��ف��ري��ق ال��ب��اري��س��ي، 
إال أن هذا البيان ينذر بأن إصابة الاعب 
ل��م يتعاف بشكل كامل  أو  ت��ج��ددت  رب��م��ا 

رغم الغياب ملا يزيد عن ثاثة أشهر 
باريزيان" قالت  "ل��و  صحيفة  أن  يذكر 
اليوم  تويتر  الرسمي على  عبر حسابها 
إن رام����وس غ���اب ع��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي امل���ران 
يوم  الباريسي، صباح  للفريق  الجماعي 
ام���س ال��خ��م��ي��س ق��ب��ل م���ب���اراة آن��ج��ي��ه، غ��دا 
الجمعة، في الجولة العاشرة من الدوري 
ال��ف��رن��س��ي، رغ���م م��ح��اوالت��ه امل��ش��ارك��ة في 

جزء من مران الفريق، أمس األربعاء 
ووق�������ع رام��������وس ع���ل���ى ت���ع���اق���د ي��رب��ط��ه 

بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 

ذكرت مصادر قضائية أن كاوديا نورا 
م����ارادون����ا، وأن����ا اس��ت��ي��ا م���ارادون���ا وري��ت��ا 
الراحل  النجم  شقيقات  م��ارادون��ا،  مابيل 
دييغو ارماندو مارادونا، حضرن كشهود  
أم������ام ال���ق���ض���اء ف����ي ق��ض��ي��ة وف������اة ال���اع���ب 

السابق 
ويحقق القضاء األرجنتيني مع سبعة 
أش���خ���اص ف���ي ش��ب��ه��ة “ال���ق���ت���ل ال��ب��س��ي��ط”، 

وه��ي جريمة تصل عقوبتها للسجن بن 
8 و25 عاما، وعما إذا كانت بسبب إهمال 
القائمن على رعاية م��ارادون��ا، وعدم  في 
اتخاذهم اإلجراءات الازمة لتفادي وفاته

وي��ش��م��ل امل��ت��ه��م��ون أط���ب���اء وم��م��رض��ات 
كانوا يقومون برعاية مارادونا 

وتوفى م��ارادون��ا في 25 نوفمبر 2020 
عن عمر 60 عاما .

أع��ل��ن ن����ادي ب��رش��ل��ون��ة، ت��وق��ي��ع الع��ب��ه 
ال���ش���اب ب���ي���دري ع��ل��ى ع��ق��د ج���دي���د، ينص 
ع��ل��ى ب��ق��ائ��ه م��ع ال��ن��ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي حتى 

صيف العام 2026  
وب���دأ ال��اع��ب ال��ش��اب ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
18 عاما، مسيرته مع الس باملاس، حيث 
شارك معه للمرة األولى في أغسطس/آب 

2019 وهو في السادسة عشر من عمره  
وحصل برشلونة على خدمات بيدري 
ي��ورو،  م��اي��ن  بعد شهر واح���د مقابل 5 
لكن الاعب أكمل املوسم مع الس باملاس  

الفريق  إل��ى  الفور  وانضم بيدري على 
مرة  معه ألول  برشلونة وظهر  في  األول 
ف��ي سبتمبر ال��ع��ام امل��اض��ي، وش���ارك منذ 
ذل����ك ال���ح���ن ف���ي 56 م���ب���اراة م���ع ال��ع��م��اق 

اإلسباني  
ك��م��ا ش����ارك الع����ب خ���ط ال���وس���ط ل��ل��م��رة 
املنتخب اإلسباني في مارس  األول��ى مع 
2021 ض���د ال���ي���ون���ان، وم��ن��ذ ذل����ك ال��ح��ن، 
دولية، واختير  م��ب��اري��ات   10 ف��ي  ش����ارك 

كأفضل العب شاب في البطولة 

ي����ع����ود س����ب����اق ف���رن���س���ا ل����ل����دراج����ات 
للسيدات إلى الحياة العام املقبل وعبر 
كريستيان ب����رودوم، امل��دي��ر ال��ب��ارز في 
ش��رك��ة أم������وري امل��ن��ظ��م��ة، ع���ن أم��ل��ه في 
مرة  يقام ألول  ال��ذي  السباق  استمرار 
منذ 1989 وسيبدأ السباق من باريس 
وينتهي بعد 8 أي��ام ويشمل 8 مراحل 

في شرق فرنسا 
م�����دي�����رة  روس  م��������اري��������ون  وق�������ال�������ت 
السباق للصحفين "إنه مسار متوازن 

وسيناسب الكثير من املتسابقات" 
وق������ال ب��������رودوم وه�����و م���دي���ر س��ب��اق 
ال������رج������ال، إن أك����ب����ر ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 
ال��س��ي��دات ه��و توفير  يواجهها س��ب��اق 

املوارد املالية من أجل استمراره 
وأضاف للصحفين اليوم الخميس 
"ك������ان ال���س���ب���اق س���ي���ق���ام مل�����دة 40 ع��ام��ا 
ل�����و ت���م���ت���ع ب����االس����ت����دام����ة امل����ال����ي����ة. ب��ث 
ال��ه��واء مباشرة م��ن أكبر  السباق على 

التحديات" 
وتابع "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد 
اليوم  ف��ي نفس  ال��س��ب��اق  حيث سيبدأ 
ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ي ف��ي��ه س��ب��اق ال���رج���ال في 

باريس" 
وختم "الحدث سيبث في 170 دولة. 
ويتم بث سباق الرجال في حوالي 190 
دول��ةوس��ي��ق��ام س��ب��اق فرنسا للسيدات 

بن 24 و31 يوليو 2022 
وأتم: "نقل هذه القيم لألطفال اليوم 
أمر صعب بشكل كبير، وهذا ما يفعله 

راؤول" 

كارامارينوف رئيسا جديدا لالتحاد  
األوروبي أللعاب القوى

ف�������������از ال�������ب�������ل�������غ�������اري دوب��������روم��������ي��������ر 
ام���س الخميس،  ي���وم  ك���ارام���اري���ن���وف، 
ب���رئ���اس���ة االت����ح����اد األوروب��������ي ألل��ع��اب 

القوى 
وبات كارامارينوف، سادس رئيس 
ل���ات���ح���اد األوروب��������ي ألل���ع���اب ال���ق���وى، 
ب��ع��د أن ش��غ��ل امل��ن��ص��ب ب��ش��ك��ل م��ؤق��ت 
منذمارس 2020، عقب إصابة الرئيس 
ال��س��اب��ق س��ف��ن ارن����ي ه��ان��س��ن بسكتة 
ب��م��ه��ام  ق���ي���ام���ه  دم���اغ���ي���ة ح����ال����ت دون 

وظيفته، قبل وفاته في يونيو 2020 
وان����ض����م امل��������درب ال���س���اب���ق ألل���ع���اب 
ال����ق����وى ك����ارام����اري����ن����وف إل�����ى م��ج��ل��س 
االت���ح���اد األوروب������ي ل��ل��ع��ب��ة ف���ي 2007، 
وج����رى ان��ت��خ��اب��ه ف���ي م��ن��ص��ب ال��ن��ائ��ب 

األول للرئيس في 2015 
وج��������رى ان����ت����خ����اب ك����ارام����اري����ن����وف 
الخميس، رئيسا  ام��س  ي��وم  بالتزكية 
ل���ات���ح���اد األوروب��������ي ألل���ع���اب ال���ق���وى، 
خال املؤتمر االنتخابي الخاص الذي 

ُعقد في مدينة لوزان السويسرية .

سباق فرنسا للدراجات يعود بعد 
غياب 33 عاما
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 كلمات للتشطيب

 –قانون   -سيناريو  –لمريس  –ميموزا  -ببغاء -الشنفرى –جورج واشنطن 
 -قطز –جرش  –سويسرا  –مكتبة  –طرفاية  –منجنيق  –كوبا   -مسقط 

مثال –كوكب   

 كلمة السر 

 مغنية مصرية راحلة 
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 أفقيا

ضد  –في السفر  رفيق-4ضعف  –ممثل مغربي -3 68نجوم من  –رث -2مغني سعودي راحل -1
رئيس ليبيريا  لقب-(مساحة زراعية )مع-7تفادى  –أمريكية  مدينة-8كالم نصف  – مسيحي-5يميني 

مغربي مسرحي-11القميص )مع(  في-انمحى-جناحنصف -9وقت  أول-باردو اسم-6  

 عموديا

مدينة مغربية -4مدينة مغربية -3واسع  –أغنية للطفي بوشناق -2مثل في الفصاحة  مضرب-ختمن-1
 –ملعب بيضاوي )مع(  -7مغربي  كوميدي-الحيتانمن -8من أنواع المحركات -5بير كباب –

رئيس مصري راحل-11مادة مشعة -9بطن  -قيظ-6متشابهان   
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