
السنغالية،  ف��ي دي��ام��ن��ي��دي��و  اإلث��ن��ن  اف��ت��ت��ح��ت 
التعاون  ملنتدى  الثامن  ال����وزاري  املؤتمر  أش��غ��ال 
“تعميق  ف��وك��اك، تحت شعار  اإلف��ري��ق��ي  الصيني 
ال��ص��ي��ن��ي��ة اإلف��ري��ق��ي��ة وت��ع��زي��ز التنمية  ال���ش���راك���ة 
بن  مشترك  مستقبلي  مجتمع  لبناء  املستدامة 

الصن وإفريقيا في العصر الجديد“.
وت�����رأس ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ال����ذي اح��ت��ض��ن��ه م��رك��ز 

كلم   30 بديامنيديو  ل��ل��م��ؤت��م��رات  ع��ب��دو ض��ي��وف 
عن دكار، الرئيس  السنغالي ماكي صال ونظيره 
ال��ص��ي��ن��ي ش����ي ج����ن ب��ي��ن��غ ع����ن ب���ع���د ع���ب���ر دائ�����رة 

الفيديو.
وفي خطابه في افتتاح املؤتمر، أكد ماكي سال 
أن بالده “سعيدة باستضافة” هذا االجتماع املهم 
ال���ذي ي��ه��دف إل��ى زي���ادة تعميق ع��الق��ات التعاون 

التعاون  رواب��ط  أهمية  مبرزا  اإلفريقي،  الصيني 
القائمة بن الصن والقارة اإلفريقية.

وع����ب����ر ال����رئ����ي����س ال���س���ن���غ���ال���ي ع�����ن “اع������ت������زازه” 
باإلنجازات الكبيرة التي حققها منتدى التعاون 

الصيني اإلفريقي منذ إنشائه قبل 20 عاما.

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ
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ال��ى رئيس  م��ؤخ��را  ال���ذي رفعته  تقريرها  ف��ي 
ح��ذرت   ، س��ان��ش��ي��ز  ب��ي��درو  الحكومة االسبانية 
األول عن  امل����س����ؤول  اإلس���ب���ان���ي���ة  اإلس���ت���خ���ب���ارات 
االيبيرية  ال��ج��زي��رة  شبه  ف��ي  التنفيذي  ال��ج��ه��از 
من مخاطر تهاوي مصالح مدريد في املتوسط 
امل��غ��رب��ي��ة و  اململكة  ب��ن  امل��ت��زاي��د  ال��ت��ق��ارب  بفعل 
، حيث عبر جهاز  األخ��ي��رة  الفترة  ف��ي  إسرائيل 
امل���خ���اب���رات ال��ع��س��ك��ري��ة اإلس��ب��ان��ي��ة م���ن م��خ��اوف��ه 
على  التوسع  في  اآلخ��ذ  الخطر  الحقيقية حيال 
اإلستراتيجي  التقارب  ظل  في  اإلسبانية  األم��ة 
اإلستخباراتي  التقرير  اإلسرائيلي.   / املغربي 
ال�����ذي وص��ف��ت��ه وس���ائ���ل االع������الم اإلس���ب���ان���ي���ة ب" 
" سحابة حمراء في سماء  املقلق" تحت عنوان 

للدراسات  العالي  املعهد  توقيع  يحمل  مدريد"  
واملعهد اإلسباني للدراسات

في  مختصان  معهدان  وه��م��ا  اإلستراتيجية 
الجيو- والتحوالت  للقضايا  والتحليل  البحث 
ال���دف���اع  ال���ت���ي ت��ه��م أس���اس���ا إدارة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��وط��ن��ي اإلس���ب���ان���ي. وق����د ت��ظ��م��ن ذات ال��ت��ق��ري��ر 
باململكة  ال��ق��رار  لصناع  للغاية  مقلقة  م��ح��اذي��ر 
اإلس��ب��ان��ي��ة ، م��م��ا ج����اء ف��ي��ه " ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��ا أن 
األم����ة اإلس��ب��ان��ي��ة ف���ي خ��ط��ر ، ال��ل��وب��ي ال��ي��ه��ودي 
ه��و األق����وى واألك��ث��ر ن��ف��وذا ف��ي ال��ع��ال��م ونتيجة 
لذلك ، فإن التقارب  بن الرباط  تل أبيب يضع 
املغرب في موقع قوة ويزيد نفوذه بشكل كبير 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة" ك��م��ا " ي��ش��م��ل ال���ت���ع���اون امل��غ��رب��ي/ 
بالقرب  عسكرية  قاعدة  بناء  أيضا  اإلسرائيلي 
م����ن ح�����دودن�����ا ال���وط���ن���ي���ة ، ح���ي���ث ي���ت���ج���اوز ه���ذا 

امل���ش���روع إط�����ار اإلت���ف���اق���ي���ات اإلب��راه��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
ثم  فيها".  املصلحة  أص��ح��اب  م��ن  امل��غ��رب  يعتبر 

زاد التقرير املعلوم ، أن التعاون بن الرباط
وت���ل أب��ي��ب ي��م��ك��ن أن ي��ت��ج��اوز اإلط����ار األم��ن��ي 
وال��ع��س��ك��ري ل��ي��ش��م��ل ال��ت��ع��اون اإلس��ت��خ��ب��ارات��ي. 
ال��ذي يدق ناقوس الخطر بخصوص هذا  األم��ر 
ال��ت��ق��ارب امل��وس��ع األج��ن��دات وامل��ت��داخ��ل األه���داف 
وامل��رام��ي اإلقليمية وال��ق��اري��ة وامل��ت��وس��ط��ة. وق��د 
مؤثرة  إقليمية  ق��وة  ال��ى  املغربية  اململكة  يحول 
وه��ي��م��ن��ة ف��ي منطقة ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط. 
وب������رأي امل���راق���ب���ن أن ال���ت���ق���ري���ر اإلس���ت���خ���ب���ارات���ي 
ال���ذي  األخ����ي����رة  او  ل��ي��س األول   ، ع��ن��ه  امل���ت���ح���دث 
اإلسبانية  العسكرية  املخابرات  أجهزة  به  تقوم 
ح��ول امل��غ��رب، إذ دأب��ت ه��ذه األخ��ي��رة على تتبع 
التي  بخاصة  املغربية  ال��ت��ح��رك��ات  ك��اف��ة  ورص���د 

أمنها  مدريد  تعتبره  بما  ارت��ب��اط  او  تأثير  لها 
اإلسبانية  اململكة  وقضايا  وبمصالح  القومي   
جهويا وإقليميا وقاريا. والتقرير األخير يأتي 
في سياق التتبع والتركيز على جمع املعطيات 
وامل���ع���ل���وم���ات ب���ش���أن ال����ت����ط����ورات وامل���س���ت���ج���دات 
العالقات  مؤخرا  تؤطر  أصبحت  التي  امليدانية 
املغربية/ اإلسرائيلية في ضوء إعادة العالقات 

الدبلوماسية بن الرباط
وت�������ل أب�����ي�����ب ت����ح����ت غ�����ط�����اء م������ا ي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 
ال��والي��ات  ب��رع��اي��ة   " ل��ل��س��الم  "أب���راه���ام  باتفاقية  
التاريخي  اإلعتراف  وقبلها  االمريكية،  املتحدة 
إلدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالسيادة 

الكاملة للمملكة املغربية على الصحراء.

انطالق املؤتمر الوزاري ملنتدى التعاون 
الصيني اإلفريقي بالسينغال
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اخنوش: الدولة اإلجتماعية وفق النموذج 
التنموي حاضرة بقوة في السياسة الحكومية

أن هاجس  املغربية،  الحكومة  أكد عزيز أخنوش رئيس 
ال���دول���ة اإلج��ت��م��اع��ي��ة، ك��م��ا ان��ت��ه��ى إل��ي��ه��ا ت��ق��ري��ر ال��ن��م��وذج 
التنموي، حاضر بقوة ضمن اإلجراءات والقرارات العمومية 

التي ستتبناها الحكومة، طيلة واليتها االنتدابية.
وأب������رزأخ������ن������وش، خ������الل ال���ج���ل���س���ة ال���ش���ه���ري���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط 
هذه  أن   ،“ االجتماعية  ال��دول��ة  بناء  لتعزيز  الحكومة  عمل 
املحاور  لتنزيل   ” تأسيسية  والي��ة   ” بامتياز  تعد  ال��والي��ة 
الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته االستراتيجية 

واقتراحاته التدبيرية.
وأش���ار رئ��ي��س الحكومة إل��ى أن ه��ذا ال��ن��م��وذج يحتاج ” 
نموذجا جديدا في التدبير “، معتبرا أن إرساء أسس الدولة 
االجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى 
الحكومة، ألن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم 
تعالج  وذات مصداقية  واقعية  اجتماعية  وبرامج  خيارات 

األولويات الحقيقية وتستجيب النتظارات املواطنن.

رامافوزا :التلقيح هو السبيل الوحيد ملواجهة 
متحور أوميكرون

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ج��ن��وب أف��ري��ق��ي س��ي��ري��ل رام����اف����وزا  أن 
ح���ك���وم���ة ب������الده ش��ك��ل��ت ف���ري���ق ع���م���ل ل��ج��ع��ل ال��ت��ل��ق��ي��ح ض��د 

كوفيد19- إلزاميًا في أماكن محددة.
وق�����ال رام�����اف�����وزا  إن ب�����الده س���ت���واج���ه م���وج���ة راب���ع���ة من 
ال���س���الل���ة  ب���ع���د أن أدت  غ����ض����ون أس���اب���ي���ع  ف����ي  ك����وف����ي����د19- 
أوميكرون الجديدة إلى زيادة اإلصابات في إقليم جاوتنج 

األكثر اكتظاظًا بالسكان.
مل��واج��ه��ة متحور  ال��وح��ي��د  السبيل  ه��و  التلقيح  أن  وأك���د 
“أوميكرون” والحد من تداعيات الجائحة .. مشيرا إلى أن 
السلطات ل��ن ت��ف��رض ق��ي��ود أو إغ���الق اق��ت��ص��ادي ف��ي الوقت 

الحالي.

مخاوف اخملابرات اإلسبانية من التقارب املغربي اإلسرائيلي املقلق 
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عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةشش
الشرطة الفرنسية تعتقل عناصر 
عصابة لسرقة السيارات و تهريبها 

إلى موريتانيا
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 
4 ع��ن��اص��ر ع��ص��اب��ة ل��س��رق��ة ال��س��ي��ارات، 
ك����ان����ت ت���ه���رب���ه���ا إل������ى م���وري���ت���ان���ي���ا م��ن 
لوهافر، بقيمة مالية بلغت حوالي 1.2 
مليون أورو. وبحسب ما أوردته مواقع 
إخبارية فرنسية، فإن املوقوفني تتراوح 
ب���ني 19 و21 ع���ام���ا، وس��ت��ت��م  أع���م���اره���م 

محاكمتهم شهر دجنبر املقبل.
وألقي القبض على األشخاص األربعة 
في 16 نوفمبر ال��ج��اري، وذل��ك لصلتهم 
ب”تهريب س��ي��ارات مظللة”، وك��ان��وا قد 
كونوا شبكة سرقت 48 سيارة من نوع 
تويوتا . وق��د تمكن ض��ب��اط ش��رط��ة من 
قسم األمن في مقاطعة “سني إت مارن”، 
ورج����ال درك م��ن ل���واء أب��ح��اث “م���و” من 
إلقاء القبض على املتهمني في القضية، 
بعد تعقب للشبكة، وتم إرجاع نحو 10 
س��ي��ارات م��س��روق��ة إل���ى أص��ح��اب��ه��ا. وقد 
ب��دأ ذل��ك م��ن فبراير 2021 بعد اكتشاف 
ح��اوي��ة ب��ال��ق��رب م��ن “م���و”، م��ع سيارتي 
ت���وي���وت���ا م���س���روق���ت���ني ب���داخ���ل���ه���ا، وك����ان 
أس����ل����وب ال��ع��م��ل��ي��ات ه����و دائ����م����ا ن��ف��س��ه: 
إيل  في  السيارات  املحتالون  “استهدف 
دو فرانس، وحطموا األبواب وشغلوها 
ب���أج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، ث���م ت���م إرس��ال��ه��ا 
ب����ال����ح����اوي����ات م����ن م���ي���ن���اء ل���وه���اف���ر إل���ى 
إفريقيا، وخاصة موريتانيا، وقد حدد 
املحققون ح��وال��ي 15 ح��اوي��ة”، وف��ق ما 

.”Europe1“ أورد موقع

قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة 
لالنتخابات الرئاسية في ليبيا

به  ت��ق��دم  ليبية طعنًا  قبلت محكمة   
عدد من الشخصيات السياسية األحد، 
ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس 
الحكومة املؤقتة لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعالم 
م��ح��ل��ي��ة.وب��ح��س��ب ه����ذه امل����ص����ادر، ف��إن 
محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن 
املقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة، 
رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة امل���ؤق���ت���ة، ال�����ذي ت��ق��دم 

لالنتخابات الرئاسية.
وت���ظ���ه���ر ن���س���خ���ة م����ن ق�������رار امل��ح��ك��م��ة 
ق���ب���ول ال��ط��ع��ن ض���د ال���دب���ي���ب���ة، م���ن دون 
م��ن صحتها.ولم يصدر  ال��ت��أك��د  إم��ك��ان 
أي ت��ع��ل��ي��ق رس���م���ي م����ن ال���دب���ي���ب���ة ع��ل��ى 
ال���ق���رار ال��ق��ض��ائ��ي. ل��ك��ن م���ص���درا مقربا 
م���ن ف��ت��ح��ي ب���اش���اغ���ا، امل���رش���ح امل��ن��اف��س 
أكد  الرئاسية،  االنتخابات  في  للدبيبة 
الذي قبلته املحكمة يستند  أن “الطعن 
إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه 
ع����ن ال���ع���م���ل ق���ب���ل 3 أش����ه����ر م����ن ت���اري���خ 
االنتخابات، إلى جانب امتالكه جنسية 
أج��ن��ب��ي��ة إل����ى ج��ان��ب ال��ل��ي��ب��ي��ة، وه����و ما 
ي��خ��ال��ف ش���روط ال��ت��رش��ح وف��ق��ًا لقانون 

االنتخابات”.

تتمة األولى

مخاوف اخملابرات اإلسبانية من التقارب املغربي اإلسرائيلي املقلق 

المشهد المغاربي

ب��ح��ث م��ح��اف��ظ م��ص��رف ليبيا امل��رك��زي 
ال���ص���دي���ق ال��ك��ب��ي��ر م���ع امل���ب���ع���وث ال��خ��اص 
ل����أم����ني ال����ع����ام ل����أم����م امل���ت���ح���دة ورئ���ي���س 
يان  ليبيا  ف��ي  للدعم  املتحدة  األم��م  بعثة 
كوبيش، التقدم في مسار توحيد املصرف 
املركزي والجهود املبذولة في هذا االتجاه
كما ناقش الجانبان خالل اللقاء الذي 
عقد االث��ن��ني بمقر امل��ص��رف ف��ي العاصمة 
ط���راب���ل���س ال��ت��ح��س��ن امل���ل���ح���وظ ف���ي األداء 
إلى   

ً
إض��اف��ة املتوقع،  والنمو  االق��ت��ص��ادي 

 2022 ل��ع��ام  االق���ت���ص���ادي  األداء  ت��وق��ع��ات 
وحجم اإلنفاق املتوقع.

القضايا  مناقشة  اللقاء  خ��الل  ت��م  كما 
العملية  ، وس��ي��ر  امل��ش��ت��رك  ذات االه��ت��م��ام 
االنتخابية وجهود األطراف الدولية لدعم 

هذا املسار.
وأك���د ال��ج��ان��ب��ان اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون مع 
باملسار  املعنية  الدولية  العمل  مجموعة 
االق�����ت�����ص�����ادي وف����ق����ا مل�����ا ن����ش����ره امل���ص���رف 

املركزي عبر صفحته الرسمية.
للمبعوث  بالشكر  امل��ح��اف��ظ  ت��ق��دم  ك��م��ا 
االم���م���ي ع��ل��ى ج���ه���وده خ����الل ف���ت���رة عمله 
ف��ي ليبيا وال��ت��واص��ل م��ع كافة مؤسسات 

الدولة.

ش�������ارك وف������د م����ن االت�����ح�����اد ال���ت���ون���س���ي 
ل����ل����ص����ن����اع����ة وال������ت������ج������ارة وال����ص����ن����اع����ات 
ملؤتمر   19 ال��دورة  أشغال  في  التقليدية، 
أص���ح���اب األع���م���ال وامل��س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��رب 
ال��������ذي اح���ت���ض���ن���ت���ه ال����ع����اص����م����ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 

طرابلس يومي 28 و29 نوفمبر 2021 .
إل��ى أن   ، ب��الغ لها  ف��ي  ولفتت املنظمة 
مؤسسات  م��ن  اقتصادية  شخصية   300
وه���ي���ئ���ات ع��رب��ي��ة رس��م��ي��ة وخ����اص����ة، م��ن 

ن���ح���و25 ب���ل���دا ش���ارك���ت ف���ي ه����ذا امل��ؤت��م��ر 
ال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ات����ح����اد ال����غ����رف ال��ع��رب��ي��ة، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ات����ح����اد ال����غ����رف ال��ل��ي��ب��ي��ة 
وال��ه��ي��ئ��ة  وال���ت���ج���ارة  االق���ت���ص���اد  وزارة  و 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ش��ج��ي��ع االس���ت���ث���م���ار وش����ؤون 
ال���خ���ص���خ���ص���ة وم����ج����م����وع����ة االق����ت����ص����اد 

واألعمال وجامعة الدول العربية.
وي���ت���ض���م���ن ب���رن���ام���ج امل����ؤت����م����ر، ع���رض 
ف���رص االس��ت��ث��م��ار واألع���م���ال ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، 

م����ن أج�����ل ت���وف���ي���ر امل����ن����اخ امل����الئ����م ل��ج��ذب 
االقتصاد  تعافي  ومواكبة  االستثمارات 
ال���ل���ي���ب���ي وت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون ال����ع����رب����ي – 

العربي .
وك����ان����ت ل���رئ���ي���س االت�����ح�����اد ال��ت��ون��س��ي 
ل����ل����ص����ن����اع����ة وال������ت������ج������ارة وال����ص����ن����اع����ات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة س��م��ي��ر م��اج��ول، خ���الل جلسة 
بعنوان  مداخلة  للمؤتمر  الثانية  العمل 
“ت����ط����وي����ر ال����ع����الق����ات ال���ل���ي���ب���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة 

فيها  أكد   ،“ وتنميتها  الدولية  والليبية 
أهمية سن القوانني والتشريعات املحفزة 
ليبيا وجهة  على االستثمار حتى تكون 

استثمارية جذابة.
كما أعرب ماجول، عن تمنياته لليبيا 
إلى  مشيرا  ال��س��ي��اس��ي،  م��س��اره��ا  بنجاح 
االقتصادية  ال��ع��الق��ات  ف��ي  ال��ه��ام  التطور 
التونسية الليبية وحرص الجانبني على 

تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي.

مباحثات بني محافظ مصرف ليبيا و رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا

مشاركة تونسية مهمة في مؤتمر أصحاب األعمال واملستثمرين العرب

 األمر الذي أربك حسابات بعض دول 
الجانب  على  واألخ���رى  املغاربي  ال��ج��وار 
لعبة   ق��واع��د  تغيير  امل��ت��وس��ط��ي.وف��رض 
الرصد اإلستخباراتي بخاصة بمؤسسة 
لم  التي  اإلسبانية  العسكرية  املخابرات 
ت��ك��ن ت��ع��ل��م ب��م��ا ك���ان ي����دار خ��ل��ف األب����واب 
املغربية/  العالقات  بخصوص  املوصدة 
األم��ري��ك��ي��ة،وك��ذا امل��غ��رب��ي��ة/ األس��رائ��ي��ل��ي��ة 
، وال��ت��ي ت��وج��ت ب���اإلع���الن غ��ي��ر امل��س��ب��وق 
ل������إدارة األم���ري���ك���ي���ة ب���اإلع���ت���راف ال��ع��ل��ن��ي 

األعتراف  الصحراء.  بمغربية  والرسمي 
ال���ذي رف���ع م��ن��س��وب ال��ص��دم��ة ب��األوس��اط 
امل���ع���ادي���ة ل��ل��وح��دة ال��ت��رب��ي��ة ل��ل��م��غ��رب من 
فبيل الجزائر وإسبانيا وأملانيا وغيرها 
البتروغاز  ري��ع  م��ن  املستفيدة  ال��دول  م��ن 
جنرالت الجزائر. وقد بدا جليا انعكاس 
ت��أث��ي��ره��ا ال���ق���وي ع��ل��ى دول ب��ع��ي��ن��ه��ا ،م��ا 
دف��ع��ه��ا ال���ى ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ع��دائ��ه��ا بشكل 
علني مباشرة بعد القرار األمريكي بشأن 
ال��ص��ح��راء. وم��ن��ذ ت��ل��ك ال��ف��ت��رة وم��ا تالها 

م���ن ان���ت���ص���ارات دب��ل��وم��اس��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة 
ل��ل��رب��اط ، ب��م��ا ف���ي ذل���ك ع����ودة اس��ت��ئ��ن��اف 
ال������ع������الق������ات امل�����غ�����رب�����ي�����ة/ اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة 
وم�����ا أس����ف����رت ع���ن���ه���ا م����ن ات���ف���اق���ي���ات ف��ي 
م����ج����االت م����ت����ع����ددة .ض����اع����ف����ت األج����ه����زة 
االس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة اإلس���ب���ان���ي���ة ج��ه��وده��ا 
االم����ن����ي����ة ل���ت���ت���ب���ع ورص��������د ك����اف����ة خ���ي���وط 
امل���ت���غ���ي���رات ال���س���ي���اس���ي���ة واإلق���ت���ص���ادي���ة 
املتسارعة  ال��ت��ط��ورات  وك��ذا  والعسكرية، 
امل��ي��دان��ي��ة ف��ي ع��الق��ات ال��رب��اط م��ع ك��ل من 

الواليات املتحدة األمريكية واإلسرائيلية 
الكبرى  ال��دول  من  وغيرها  والبريطانية 
املوثوق  الشريك  املغرب  في  التي وج��دت 
ب������ه ع����ل����ى ك�����اف�����ة األص��������ع��������دة. وذل���������ك م��ن 
أجل  م��ح��اول��ة ض��ب��ط إي���ق���اع ال��ت��وج��ه��ات 
غد  التي  للرباط.  الجديدة  الدبلوماسية 
رسمي  ب��اع��ت��راف  مجاراتها  الصعب  م��ن 
من األج��ه��زة ،بعد دخ��ول العبني دوليني 
جدد من العيار الثقيل الى املنطقة. األمر 
حذرت من مخاطره املخابرات العسكرية 

اإلسبانية في تقريرها املرفوع الى رئيس 
قليلة  ساعات  سانشيز  بيدور  الحكومة 
ع��ل��ى زي�����ارة ن��ائ��ب رئ��ي��س ال������وزراء وزي���ر 
ال���دف���اع اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��ي��ن��ي��ت غ��ان��ت��ز ال��ى 
ال��رب��اط. وه��ي امل���رة األول���ى ال��ت��ي يتظمن 
الجهاز تحذيرات مقلقة  فيها تقرير هذا 
الرباط  ومخاوف جدية من تزايد تقارب 
اإلسبانية  األم��ة  أبيب على مصالح  وت��ل 

وفق تعبير خالصات التقرير املذكور.
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مختصرات
الغنوشي ُيجهز لتكريس 

املزيد من الضغوط الشعبية 
والخارجية إلعادة البرملان 

في تونس
ع��ك��س��ت ت��ص��ري��ح��ات رئ��ي��س مجلس 
النواب في تونس راشد الغنوشي الذي 
النهضة اإلسالمية  ي��رأس أيضا حركة 
بشأن عودة البرملان الحتمية تهديدات 
الرئيس  املواجهة مع  مبطنة بتصعيد 

قيس سعيد.
وقال الغنوشي على هامش اجتماع 
ل���ح���زب���ه ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة ب�����ن�����زرت م���س���اء 
السبت إن “البرملان عائد أحب من أحب 

وكره من كره”.
وف����ج����رت ه�����ذه ال���ت���ص���ري���ح���ات ال��ت��ي 
ن���ق���ل���ت���ه���ا وس�����ائ�����ل إع��������الم م���ح���ل���ي���ة ف��ي 
ت������ون������س ج���������دال واس��������ع��������ا، خ������اص������ة أن 
إج�����������راءات ال����خ����ام����س وال����ع����ش����ري����ن م��ن 
ي��ول��ي��و ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ال��رئ��ي��س سعيد 
ال��دس��ت��ور  ال��ف��ص��ل 80 م��ن  ب��ع��د تفعيله 
وجمد بمقتضاها عمل واختصاصات 
البرملان جاءت أساسا استجابة ملطالب 

في الشارع بحل املجلس النيابي.
وق�������ال ال����ق����ي����ادي ب����ح����زب ال��وط��ن��ي��ن 
يسار(  )ال��وط��د،  امل��وح��د  الديمقراطين 
م���ن���ج���ي ال�����رح�����وي وه������و ن����ائ����ب أي���ض���ا 
ب��ال��ب��رمل��ان امل��ج��م��د م��وج��ه��ا ح��دي��ث��ه إل��ى 
ال��غ��ن��وش��ي “أن���س���ى، ال��ب��رمل��ان ل��ن يعود 

أحب من أحب وكره من كره”.
ت���ص���ري���ح���ات  أن  م�����راق�����ب�����ون  وي���������رى 
ال��غ��ن��وش��ي ت��ب��ع��ث ب��رس��ائ��ل م��ف��اده��ا أن 
النهضة التي عارضت بشدة إج��راءات 
تجهز  يوليو  م��ن  والعشرين  الخامس 
الرئيس  لتكريس ضغوط جديدة ضد 

سعيد خارجية وداخلية.
ال��ب��داي��ة على  النهضة منذ  وراه��ن��ت 
ت��روي��ج رواي����ة ان��ق��الب ال��رئ��ي��س سعيد 
ع���ل���ى ال���دس���ت���ور ل��ت��أل��ي��ب ال�������رأي ال���ع���ام 
ال������دول������ي ض������ده وه������و م�����ا ف���ش���ل���ت ف��ي��ه 
ح��ي��ث ل���م ت���ع���ارض ق���وى دول���ي���ة خ��ط��وة 
ال����رئ����ي����س ال����ت����ون����س����ي، ب���ي���ن���م���ا اك��ت��ف��ى 
زمني  باملطالبة بوضع سقف  بعضها 

إلجراءاته.

 عباس ميمون 

ال تزال العالقات الجزائرية الفرنسية، 
داخ�����ل ن��ف��ق م��ظ��ل��م ت��س��ب��ب ف��ي��ه ال��رئ��ي��س 
مسيئة،  بتصريحات  ماكرون  إيمانويل 
وم����ع ص��ع��وب��ة ال��ت��ك��ه��ن ب���م���آالت األزم�����ة، 
ي��ت��وق��ع م��ح��ل��ل��ون ب���روز م��ح��ددات ج��دي��دة 

للتطبيع بن البلدين.
وم����ن����ذ اس����ت����دع����اء ال����ج����زائ����ر س��ف��ي��ره��ا 
األول  أكتوبر/تشرين   2 في  باريس  لدى 
املاضي، لم تظهر أي مؤشرات عن تطبيع 

للعالقات. محتمل 
ال��ج��زائ��ري، على  السفير  وج��اء سحب 
خ���ل���ف���ي���ة ت���ص���ري���ح���ات ن��ق��ل��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة 
يتساءل  الفرنسي،  الرئيس  عن  لوموند 
جزائرية  أم��ة  هناك  كانت  إذا  “عما  فيها 

قبل االستعمار الفرنسي )1962-1830”.
وات����ه����م م����اك����رون ال���ن���ظ���ام ال���ج���زائ���ري، 
ب��االس��ت��ث��م��ار ف��ي “ري���ع ال���ذاك���رة” وتنمية 

الضغينة تجاه فرنسا.
وإث������ر ذل������ك، ق�����رر ال���رئ���ي���س ال���ج���زائ���ري 
عبد املجيد تبون، حظر تحليق الطيران 
الساحل  في  العامل  الفرنسي  العسكري 
األجواء  قوة برخان، في  اإلفريقي ضمن 

الجزائرية
وحتى نشر التقرير، لم تعلن الجزائر 

عودة سفيرها عنتر داود إلى باريس.
** تبون غاضب

م���ن ال����واض����ح أن ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي، 
البلدين، منذ  أزم��ة بن  تسبب في أخطر 
عدة سنوات، حيث أكد الرئيس الجزائري 

أنه “لن يكون املبادر للتهدئة”.
“شبيغل”  األملانية  املجلة  نقلت  فيما 
الجاري،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع 
ف���ي م��ق��ال ت��ض��م��ن م��ق��اب��ل��ة م���ع ت���ب���ون، أن 
األخ���ي���ر ي��رف��ض ال����رد ع��ل��ى ات���ص���االت من 

الفرنسي. نظيره 
واع�����ت�����ب�����ر ت�����ب�����ون ف������ي ه��������ذه امل���ق���اب���ل���ة 
تصريحات ماكرون “خطيرة جدا”، وقال: 
“ال ينبغي املساس بتاريخ الشعوب، وال 

يجب أن يهان الجزائريون”.
ل��ن ي��ب��ادر بتخفيف األزم���ة،  أن���ه  وأك���د 
أن  ي����وج����د ج������زائ������ري س���ي���ق���ب���ل  ألن�������ه “ال 

أطلقوا هذه  من  مع  االت��ص��االت  استأنف 
امل��س��اس  ينبغي  “ال  مضيفا:  ال��ش��ت��ائ��م”، 
ب��ت��اري��خ ال��ش��ع��وب، وال ي��ج��ب أب���دا إه��ان��ة 

الجزائرين”.
وحسب ما كشفته صحيفة “لوبينيون 
ال��ف��رن��س��ي��ة”، رف����ض ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري 
ال��ذي  الفرنسي  نظيره  ات��ص��ال  ال��رد على 
كان يريد دعوته لحضور مؤتمر باريس 

حول ليبيا قبل أسبوعن.
بوزير  املؤتمر،  في  الجزائر  وش��ارك��ت 
ال��خ��ارج��ي��ة رم��ض��ان ل��ع��م��ام��رة، ال���ذي أك��د 
أن “الحضور، كان من أجل دعم الليبين 

وليس لشيء آخر”.
باريس  إل��ى  لعمامرة  ول��م يشهد سير 
أي ل���ق���اء ب��ي��ن��ه وب����ن ن��ظ��ي��ره ال��ف��رن��س��ي، 

جون إيف لودريان.
ه����ذا األخ���ي���ر، ق����ال ل��ص��ح��ي��ف��ة ل��وم��ون��د 
ت��ط��م��ح  “ب���������الده  امل������اض������ي، إن  ال���ج���م���ع���ة 
لعالقة ثقة مع الجزائر، تتجاوز الجروح 
حن  من  تظهر  والتي  بالذاكرة  املرتبطة 

آلخر”.
وس���ب���ق ه�����ذا ال���ت���ص���ري���ح ب���ي���ان ل��ق��ص��ر 
اإلليزيه، جاء فيه أن “الرئيس )ماكرون( 
ي���أس���ف ل��ل��خ��الف��ات وس�����وء ال��ف��ه��م” ال���ذي 
ا 

ً
امل��ذك��ورة، مضيف التصريحات  عن  نجم 

“أن�������ه ي���ح���ت���رم ك���ث���ي���را األم�������ة ال���ج���زائ���ري���ة 
وتاريخها وسيادة الجزائر”.

واع���ت���ب���رت ال���ج���زائ���ر م���ح���ت���وى ال��ب��ي��ان 
الخارجية  وزي��ر  صرح  مثلما  “معقوال”، 

رمطان لعمامرة.

 التأزم أكثر
لتجاوز  ملموسة  خطوات  غياب  وفي 
األزمة باستثناء بيان اإلليزيه وتصريح 
ل��������ودري��������ان، ي���ب���ق���ى امل���س���ت���ق���ب���ل ال���ق���ري���ب 
مفتوحا  البلدين  بن  الثنائية  للعالقات 
زيادة  على جميع االحتماالت، بما فيها 

حدة األزمة.
وي����ع����زز م����راق����ب����ون ه�����ذا ال���س���ي���ن���اري���و، 
ان��ط��الق��ا م���ن اس���ت���ع���داد م���اك���رون لتحمل 
ع���الق���ات م��ت��أزم��ة م���ع ال��ج��زائ��ر إل���ى غ��اي��ة 
االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة امل��ق��ب��ل��ة، ط��م��ع��ا 
ف����ي أص�������وات ال���ي���م���ن امل���ت���ط���رف امل���ع���ادي 

للجزائر.
وف������ي ال����س����ي����اق، ي����ؤك����د امل��������ؤرخ ع���ام���ر 
رخ���ي���ل���ة ل����أن����اض����ول، وج������ود ازدواج����ي����ة 
ف���ي ال���خ���ط���اب ال���رس���م���ي ال��ف��رن��س��ي ت��ج��اه 
ال��ج��زائ��ر “ب���ن ال���ت���ودد وال��ت��ه��دئ��ة، وب��ن 
وتعويض  اعتذار  قانون  مشروع  اقتراح 
الجزائرين  قتلوا وعذبوا  الذي  للحركى 

إبان الثورة التحريرية )1962-1954(”.
وي��ش��اط��ر أس���ت���اذ ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة، 
بالنظر  السيناريو،  ه��ذا  عطية،  إدري���س 
الفرنسية  ل��ل��رئ��اس��ي��ات  امل��س��ب��ق��ة  للحملة 
وال��ت��ي “ت��ش��ه��د ت��ص��ري��ح��ات غ��ي��ر مقبولة 

وغير مسبوقة تجاه الجزائر”.
وق������������ال ع�����ط�����ي�����ة ل��������أن��������اض��������ول: “ه��������ذا 
ال���ت���وظ���ي���ف غ���ي���ر امل����ق����ب����ول ل���ل���ج���زائ���ر ف��ي 
ه��ذه ال��ح��م��ى االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ن ي��دف��ع تجاه 
نحو  تتجه  ربما  التي  العالقات،  تطبيع 
ت����أزي����م أك���ب���ر ف����ي ان���ت���ظ���ار وص������ول ق����ادة 
ج����دد ل��إل��ي��زي��ه غ��ي��ر م��ت��ش��ب��ع��ن ب��ال��ف��ك��ر 

االستعماري القديم أو منطق األبوية”.
“ال  أنه  السياسية  العلوم  أستاذ  وأكد 
يمكن أب���دا اع��ت��ب��ار ب��ي��ان األس���ف ال��ص��ادر 
وم��ا هو  اع��ت��ذارا،  الفرنسية  الرئاسة  عن 
س����وى م��ج��رد م���ن���اورة إلع�����ادة ال��ع��الق��ات 
السياسية  واألب��ع��اد  ال��ت��اري��خ  ع��ن  بعيدا 

العميقة”.
ت�����ه ل���واق���ع  وي���س���ت���ن���د ع���ط���ي���ة ف����ي ق�����راء
العالقات بوجد عوامل تأزم لدى الجانب 
ال��ف��رن��س��ي “ك���ع���دم ال���ج���دي���ة ف���ي م��ع��ال��ج��ة 
للسيادة  املسيئة  وال��ت��ص��رف��ات  ال���ذاك���رة، 
الجزائرية، ناهيك عن إيواء باريس قادة 
ح���رك���ة م����اك االن���ف���ص���ال���ي���ة ال���ت���ي ص��ن��ف��ه��ا 
ال����ق����ض����اء ال�����ج�����زائ�����ري ال���ص���ي���ف امل���اض���ي 
م���ن���ظ���م���ة إره����اب����ي����ة وم����ح����اول����ة ت��وظ��ي��ف 
أشباه معارضن للضغط وابتزاز الدولة 

الجزائرية”.

 لن تعود كما كانت
ال��خ��ب��ي��ر ال���دول���ي ف��ي األزم�����ات، ح��س��ان 
عالقات  أن  جانبه،  م��ن  يعتقد  قاسيمي، 
ال��ج��زائ��ر وف��رن��س��ا ت��م��ر ب��أس��وأ ف��ت��رات��ه��ا، 
ت���ع���ود كما  ف��ل��ن  “وح���ت���ى وإن اس��ت��أن��ف��ت 

كانت”.

وي��ق��ص��د امل���ت���ح���دث، ح��س��ب ت��وض��ي��ح��ه 
ت��ل��ك  ل���ي���س���ت  ل����أن����اض����ول أن “ال�����ج�����زائ�����ر 
امل��ح��م��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب��امل��ع��ن��ى ال��س��ي��اس��ي 
وال���ت���ي ت���وف���ر ل��ه��ا ام���ت���ي���ازات اق��ت��ص��ادي��ة 

خاصة”.
وت���اب���ع: “ج���زائ���ر ال���ي���وم ل��ي��س��ت ج��زائ��ر 
فال دوغراس”، في إشارة إلى املستشفى 
الفرنسي الذي عالج فيه الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2013.
وقال قاسيمي: “فرنسا قامت بابتزاز 
الرئيس السابق )عبد العزيز بوتفليقة(، 
الحصول  مقابل  الصحي  وملفه  بعالجه 

على امتيازات بمالين اليوروهات”.
حتما،  ستسأنف  العالقات  أن  ويؤكد 
ولكن وفق محددات جديدة، خاصة وأن 
الجزائر قطعت أشواطا معتبرة، في بناء 
ع��الق��ات م��ع ش��رك��اء ج���دد داخ���ل االت��ح��اد 
األوروب����ي ك��أمل��ان��ي��ا، إي��ط��ال��ي��ا وإس��ب��ان��ي��ا، 
ناهيك عن تقوية العالقات االستراتيجية 

مع روسيا والصن وتركيا.
وت���اب���ع: “ج���زائ���ر ال���ي���وم ت��م��ن��ع تحليق 
الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها، 
وت���ج���ع���ل���ه ي���ق���ط���ع رح���ل���ة ب���ت���س���ع س���اع���ات 
ب����دل أرب�����ع س���اع���ات وه����و م���ؤش���ر واض���ح 
التأسيس  ف��ي  ق��واع��د ج��دي��دة  على تبنى 
ل��ع��الق��ات ت���ق���وم ع��ل��ى ال��ن��دي��ة واالح���ت���رام 
امل������ت������ب������ادل ول������ي������س ع�����ل�����ى االم������ت������ي������ازات 

املجانية”.
وال��خ��م��ي��س، دع��ا رئ��ي��س مجلس األم��ة 
ال���ج���زائ���ري، )ث��ان��ي م��س��ؤول ف��ي ال��دول��ة( 
إل��ى ض���رورة “توضيح”  ص��ال��ح قوجيل، 
ال����ع����الق����ات ال����ج����زائ����ري����ة، “ف�����ي ظ����ل ب����روز 
ب��ق��اي��ا االس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي، م��ع اق��ت��راب 
االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة ال��ف��رن��س��ي��ة م��ن 

أحزاب وجمعيات كانت متخفية”.
أعقبت جلسة  كلمة  في  قوجيل،  وق��ال 
التصويت على ميزانية 2022، بأنه “من 
امل��س��ت��ح��ي��ل أن ت��ق��ب��ل ال��ج��زائ��ر ب��ال��خ��ط��اب 
ال�����������ذي ي����س����ب����ق ال����ح����م����ل����ة االن����ت����خ����اب����ي����ة 
املعمرين  مغازلة  على  واملبني  الفرنسية 
)امل��س��ت��وط��ن��ن( ال���ذي ك��ان��وا ف��ي ال��ج��زائ��ر 

إبان الفترة االستعمارية”.

إعالنات إدارية         إعالنات إدارية         إعالنات إدارية         إعالنات إدارية

ظلم وال أمل في إنتهاء 
ُ
عالقات الجزائر وفرنسا.. ماكرون يتسبب بإدخاهلا النفق امل

األزمة املتصاعدة.. ماذا تريد باريس؟

INCO SOLUTIONS SARL AU
Société A Responsabilité 
Limitée à un associé unique 

Au capital de 500 000,00 dirhams
Siège social : IMM 2 APPT 10 
MAHAJ RIAD-HAY RIAD-

RABAT
RC RABAT : 71809

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale 
extraordinaire du 02/03/2020 
l’associe unique de la société 
dénommé INCO SOLUTIONS 
SARLAU a adopté à 
l’unanimité les résolutions 
suivantes :   
Cession Des Parts
L’associé unique a accepté la 
cession de la totalité de ses parts 
sociales soit 5 000 parts au 
profit des nouveaux associés, la 
société MYCAPITAL – SARL 
et MEHDI ABASSI, cette 
cession est exécutée de la 
manière suivante :
•2500 parts de MEHDI 
MEZIANE BELFKIH né le 
10/08/1977 titulaire de la CIN 
n° A334298, sont cédés à la 
société MYCAPITAL SARL 
représenté par MEHDI 
MEZIANE BELFKIH ; 

 • 2500 parts sont cédés à 
MEHDI ABASSI 
Transformation De La Forme 
Juridique

L’associé unique décide la 
transformation de la forme 
juridique de Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique (SARL AU) à Société à 
responsabilité limitée (SARL).

Extension de l’objet
L’associé unique décide 
d’étendre l’objet social de la 
société pour inclure l’activité 
suivante :
 • Import et export 
Transfert de siège
L’associe unique décide de 
transférer le siège social de :
 • IMM 2 APPT 10 
RESIDENCE MAHAJ RIAD-
HAY RIAD-RABAT
A sa nouvelle adresse :
•Lot 14 ZONE 
INDUSTRIELLE ASSINAIA, 
TEMARA.

Le dépôt légal : effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de rabat le 02/11/2021 sous N° 
118734

PRO ASSID
Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000,00 dirhams
Siège social : Magasin N° 2 Immeuble 6, route de Kenitra - SALE
RC SALE : 6835

Au terme de PV l’assemble général tenue le 06/10/2021 les associés de la société « PRO ASSID » SARL, 
ayant son siège social à Magasin N° 2 Immeuble 6, route de Kenitra - SALE à décider :

• Transmission des parts par voix de succession

Suite au décès du co-gérant associé M. SOCARNO MY LAHCEN, le 14 Septembre 2021, les 
héritiers ont procédé à la transmission des parts sociales revenant au défunt soit 6 000 parts 
sociales de 100 dirhams chacune, suivant l’acte d’hérédité adulaire de la façon suivante :

L'héritier et sa part suivant l'acte d'hérédité Nombre de parts sociales héritées
Prénom & Nom Nombre %

Mme FATIMA 
SIDIKI  8 16.66% 1 000,00

Mme LAMIAE 
SIDIKI 6 12.50% 750,00

M. MOHAMMED 
SOCARNO 17 35.42% 2 125,00

M. JAD SOCARNO 17 35.42% 2 125,00
Total 48 100% 6 000,00

• Constatation de la nouvelle répartition du capital

En  conséquence  de  ce  qui  précède,  la  nouvelle  répartition  du  capital  social  après  la 
transmission des parts du défunt est la suivante :

• M. EL GANI ACHRAF                                            6 000 parts
• Mme FATIMA SIDIKI                                            1 000 parts 
• Mme LAMIAE SIDKI                                                 750 parts 
• M. MOHAMMED SOCARNO                             2 125 parts 
• M. JAD SOCARNO                             2 125 parts

Soit un total de 12 000 parts sociales de valeur nominale de 100dh chacune.

• Nomination du gérant

Suite au décès du Feu M. SOCARNO MY LAHCEN ex-cogérant, les associés de la société 
PRO ASSID SARL ont décidé de nommer M. EL GANI ACHRAF de nationalité marocaine, 
demeurant à Salé, Rés Arsat Imm 32 Appt 12, titulaire de la CIN N° D703663, en qualité de 
gérant unique de la société pour une durée indéterminée. 

M. EL GANI ACHRAF présent à l’assemblée, déclare accepter la fonction qui vient de lui 
être conférée, et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance 
prévue par la loi.

Les  pouvoirs  conférés  à  la  gérance  peuvent  être  délégués  pour  un  ou  plusieurs  objets  à 
quiconque sur simple signature du gérant.

PRO ASSID
Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 200 

000,00 dirhams
Siège social : Magasin N° 2 Immeuble 6, route de 

Kenitra - SALE
RC SALE : 6835

Au terme de PV l’assemble général tenue le 
06/10/2021 les associés de la société « PRO 
ASSID » SARL, ayant son siège social à Magasin 
N° 2 Immeuble 6, route de Kenitra - SALE à 
décider :

•Transmission des parts par voix de succession

Suite au décès du co-gérant associé M. 
SOCARNO MY LAHCEN, le 14 Septembre 
2021, les héritiers ont procédé à la transmission 
des parts sociales revenant au défunt soit 6 000 
parts sociales de 100 dirhams chacune, suivant 
l’acte d’hérédité adulaire de la façon suivante :

•Constatation de la nouvelle répartition du capital

En conséquence de ce qui précède, la nouvelle 
répartition du capital social après la transmission 
des parts du défunt est la suivante :
 •M. EL GANI ACHRAF                    6 000 parts
•Mme FATIMA SIDIKI                      1 000 parts 
•Mme LAMIAE SIDKI                        750 parts 
•M. MOHAMMED SOCARNO         2 125 parts 
•M. JAD SOCARNO                         2 125 parts

Soit un total de 12 000 parts sociales de valeur 
nominale de 100dh chacune.
•Nomination du gérant
Suite au décès du Feu M. SOCARNO MY 
LAHCEN ex-cogérant, les associés de la société 
PRO ASSID SARL ont décidé de nommer M. EL 
GANI ACHRAF de nationalité marocaine, 
demeurant à Salé, Rés Arsat Imm 32 Appt 12, 
titulaire de la CIN N° D703663, en qualité de 
gérant unique de la société pour une durée 
indéterminée. 
M. EL GANI ACHRAF présent à l’assemblée, 
déclare accepter la fonction qui vient de lui être 
conférée, et ne tomber sous le coup d›aucune 
incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue 
par la loi.
Les pouvoirs conférés à la gérance peuvent être 
délégués pour un ou plusieurs objets à quiconque 
sur simple signature du gérant.

Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal 
de Première instance de sale, le 16/11/2021   sous 
le numéro 37835



ك����ان����ت أم���ن���ي���ة ع���ب���د ال����������رزاق غ����ورن����اه 
ال��ك��ب��رى، كسب امل��زي��د م��ن ال��ق��راء وه��و ما 
ك��ش��ف��ه إث����ر ف�����وزه ب���ج���ائ���زة ن���وب���ل ل���أدب 
ه��ذه السنة عندما ق��ال، »كنُت في حاجة 
إلى مزيد من القراء«. فبعد مشوار أدبي 
القرن  طويل وحافل بدأه في ثمانينيات 
امل���اض���ي ب���رواي���ة »ذاك�����رة ال��رح��ي��ل« 1987 
لم ينل  ل بنشر عشر رواي���ات كاملة، 

ِّ
وكل

عبد الرزاق غورناه حظه من الشهرة بعد 
– ال ف���ي ب��ل��ده األص���ل���ي ت��ن��زان��ي��ا، وال في 
إلى  ينتظر  أن  األق���دار  بريطانيا. ش��اءت 
غاية 2021 لتتحقق أمنيته أخيرا بإقبال 
أدى  ما  مؤلفاته،  على  املذهل  الجماهير 

إلى نفادها في األسواق واملكتبات.
م���ن ال����رواي����ات امل��ف��ق��ودة ل��ك��ث��رة الطلب 
»ق��ل��ب م���ن ح��ص��ى« ال����ص����ادرة ع����ام 2017 
التي لم أحصل على نسخة منها إال بعد 
حجزها وانتظار أسابيع الستالمها في 

إحدى مكتبات لندن.

ثورة جزر زنجبار
تحط بنا »قلب من حصى« مع بدايتها 
ف�����ي ج������زر زن����ج����ب����ار ف�����ي أع�����ق�����اب ال��ح��ك��م 
م��ن اضطرابات   بها 

ّ
البريطاني وم��ا ح��ل

والنظام  ال��ث��وار  أي��دي  وعنف وقمع على 
ال���ج���دي���د. وق�����د اخ����ت����ار امل����ؤل����ف ف����ي ه���ذه 
ال����رواي����ة س����ردا ي��س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ة ال����راوي 
البطل سليم،  ف��ي  متمثال  األن���ا،  بضمير 
ال���ط���ف���ل ال����ب����ال����غ م�����ن ال���ع���م���ر 7 س����ن����وات. 
وي��ط��ب��ع ال���رواي���ة ن��س��ق زم��ن��ي كالسيكي 
السردي  ت��ط��وره  ف��ي  ومتسلسل  متنامي 
القصة،  أط��وار  كامل  والكرونولوجي في 
انطالقا من سنوات الثورة )1975-1964( 
ال��ت��ي أع��ق��ب��ت ان��ه��ي��ار ال��ح��ك��م ال��ب��ري��ط��ان��ي 
وال��ت��ي وصفتها ع��امل��ة األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا 
م����اري أود ف�����وري، م���ن امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي 
ل����أب����ح����اث ف�����ي اف����ري����ق����ي����ا، ب�����«ال����س����ن����وات 
امل���ظ���ل���م���ة«.. »ك����ان����وا ي���ش���اه���دون ض��ب��اط 
ال���ش���رط���ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة وه�����م ي��ت��ج��ول��ون 
وال��ن��ف��وذ.. فخروج  السلطة  م��ن  مجردين 
ال��ق��وى ال��غ��اص��ب��ة وع��م��الئ��ه��ا ك���ان أم���را ال 

مفر منه«.

معاناة بعد خروج البريطانيني
الثوار وخروج  كثيرون النتصار  هلل 
البريطانيني وهم ال يدرون ما ينتظرهم 
ف��ي منعطف ال��ط��ري��ق، »ق��ال��ت وال��دت��ي: ال 
يمكنك أن تتخيل الوضع في ذلك الزمن! 

ال يمكنك أن تتخيل ما عاشه املواطن من 
رعب، واعتقاالت، وموت، وإذالل«. فبينما 
احترم البريطانيون حق امللكية العقارية، 
ه���ا ه���م ال���ث���وار ي��س��ت��ول��ون ع��ل��ي��ه��ا ق��س��را، 
األس����رة ومنزلها  أرض  م���ص���ادرة  »ت��م��ت 
ليكونا ممتلكات الدولة، ويتم تسليمهما 
ملتعصب أو مسؤول بالثورة أو لعشيقته 
أو اب��ن عمه. وج��اء اإلع��الن عن املصادرة 
بإخالء جميع  والتعليمات  اإلذاع���ة،  عبر 
ال��ف��ور.. فانتقلوا  امل��ص��ادرة على  امل��ن��ازل 
ل��ل��ع��ي��ش م����ع ج���دت���ه���م، ت����ارك����ني وراءه������م 
ك���ل ش����يء ب��اس��ت��ث��ن��اء م���ا ي��م��ك��ن��ه��م حمله 
ف���ي ح��ق��ائ��ب��ه��م« وم����ن م���م���ارس���ات ال���ث���وار 
امل��رع��ب��ة ع��م��ل��ي��ات االخ���ت���ط���اف، »اخ��ت��ط��ف 
الثوار والدهم فلم ي��روه م��رة أخ��رى، ولم 
ي��ت��م إرج����اع ج��ث��ت��ه، ول���م ي��ت��م اإلع����الن عن 
املواطنون في ذعر  وفاته«. وهكذا عاش 
ل���م ي���ع���رف���وه م���ن ق���ب���ل، ف���ي وط����ن ي��رض��خ 
ل����الس����ت����ب����داد وال����ق����م����ع، ف�����ال م���ف���ر م�����ن أن 
»يفعلوا جميعا ما في وسعهم ليظهروا 
وغير  مطيعون  أن��ه��م  املسلحني  ل��ل��رج��ال 
م��ؤذي��ني وم��ث��ي��رون ل��ل��ش��ف��ق��ة، ال ي��ع��رف��ون 

التحدي أو التمرد«.

املعاناة من الحرمان
تستحضر »قلب من حصى« زمن وطن 
يعيشها  م��غ��ت��ص��ب��ة  وط���ف���ول���ة  م��غ��ت��ص��ب 
سليم ال���ذي ي��ح��رم م��ن ح��ن��ان وال����ده بعد 
ان��ف��ص��ال��ه ع��ن وال���دت���ه، وم��غ��ادرت��ه البيت 
دون عودة، »لم أدرك معنى غياب والدي، 
حتى بدأت أخيرا أفهم أنه لم يعد يعيش 
م��ع��ن��ا ب��ع��د اآلن«. غ��ي��اب ال���وال���د ال��ط��وي��ل 
أث��ار اهتمام الصبي ال��ذي راح يستفسر، 
»عندما سألُت والدتي عن بابا في األيام 
ال��ت��ال��ي��ة، أخ��ب��رت��ن��ي م������رارا وت����ك����رارا، أن��ه 
غادر لبضعة أيام. وعندما انتهت األيام 
يريدنا«.  لم يعد  وال��دي  إن  قالت  القليلة 
 ال���ط���ف���ل م��ت��ع��ل��ق��ا ب�����وال�����ده، ومل�����ا ع��ل��م 

ّ
ظ�����ل

ففوجئ  ط��ع��ام��ا،  ل��ه  يحمل  زاره  بمكانه، 
ب���ب���رودة ق��ل��ب��ه وج��ف��ائ��ه، »ح��ت��ى ف��ي وق��ت 
الحق، عندما قمت بتسليمه سلة طعامه، 
لم يتحدث معي ول��م يسألني شيئا عما 
أفعله أو كيف أش��ع��ر«. كانت أمنية  كنت 
ال��ط��ف��ل أن ي����درك س��ب��ب ان��ف��ص��ال وال��دي��ه، 
لكنهما اح��ت��ف��ظ��ا ب��ال��س��ر، ف��ص��ار م���ع م��ّر 

الزمن لغزا يطارده في كل مكان.

الرحيل إلى بريطانيا

وبينما تخلى عنه والده، ها هو خاله 
ي��رأف به ويمنحه فرصة  املقيم في لندن 
»عندما  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ف��ي  املستقبل  ل��ب��ن��اء 
أن���ه���ي���ت دراس�����ت�����ي وأب���ل���غ���ت���ن���ي وال����دت����ي 
بفرصة ال��ذه��اب إل��ى ل��ن��دن، سألتها مل��اذا 
يفعل ال��خ��ال أم��ي��ر ه���ذا، فقالت ألن��ك مثل 
أن��ه ك��ان متملكا، أراد  اب��ن��ه«. عيب خ��ال��ه 
أن يرسم له مستقبله حسب مزاجه، دون 
للحصول  ي����درس  أن  أراده  اس��ت��ش��ارت��ه. 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ف��ي م��ج��ال األع���م���ال، بينما 
كانت أمنية الطفل التخصص في األدب. 
وملا صارحه بذلك، ثارت ثائرته، فأهانه 
وط���رده م��ن م��ن��زل��ه، ص��ارخ��ا ف��ي��ه، »أغ��رب 
ع��ن وج��ه��ي… ل��ن أدع���م���ك. ال أري����دك هنا 
بعد اآلن!«. خرج الصبي من منزله الفخم 
ف���ي أح����د ال����ش����وارع ال���راق���ي���ة ل��ي��ن��ت��ق��ل بعد 
ذل��ك من غرفة إل��ى أخ��رى في أحياء لندن 

الفقيرة.
ال����������رواي����������ة أي�������ض�������ا ت�����ص�����وي�����ر ل���ل���ح���ب 
الالعقالني مجسد ف��ي ح��ب االب��ن ألب ال 
ي��ع��رف��ه ح���ق امل��ع��رف��ة، وح���ب األب ل��زوج��ة 
غير مرغوب فيها، وعودة االبن إلى وطن 

لم يعد متعلقا به.

الحياة في عاملني متناقضني
يسعى امل��ؤل��ف م��ن خ��الل ه��ذه ال��رواي��ة 
إل��ى إب���راز ال��واق��ع املصطبغ ب��ال��س��واد في 
أوط�����ان م��ت��ح��ررة م���ن االح���ت���الل، وإم��اط��ة 
اللثام عن التناقضات بني بيئتني أمضى 
ف��ِح��ْرص  ف��ي كلتيهما ش��ط��را م��ن حياته. 
ُيترجم  بريطانيا،  إل��ى  أخ��ذه  الخال على 
ال  مجتمعات  ف��ي  مستقبله  على  بخوفه 
ت��راع��ي ال��ش��ب��اب وال ت��ق��ّدر امل��واه��ب، »ق��ال 
الخال أمير إنه سيأخذني إلى لندن ألني 
من  وذك��ي��ا، وسيكون  فتى مجتهدا  كنت 
امل���ؤس���ف إض���اع���ة ت��ل��ك امل���وه���ب���ة«. سليم 
نفسه يكتشف مدى تخلف مجتمعه بعد 
املتقدم،  البريطاني  املجتمع  ف��ي  حلوله 
»ع���ن���دم���ا ج��ئ��ت إل����ى ل���ن���دن، أدرك������ت م��دى 
ال��ت��ي كسبتها  االع��ت��م��اد  أوراق  ه��ش��اش��ة 
إلى  التي أحتاج  الكتب  من قبل، وم��ق��دار 
قراءتها، ومقدار الجهد الذي أحتاج إلى 
ق بريطانيا  ب��ذل��ه ل��ت��دارك ال��ن��ق��ص«. ت��ف��وُّ
ال يكمن في العلوم وامل��ع��ارف واستغالل 
امل���واه���ب وح��س��ب، ب��ل أي��ض��ا ف��ي معايير 
تتوفر  ال  التي  العالية  والصحة  النظافة 
 ال��ن��ظ��اف��ة من 

ّ
ف���ي م��ج��ت��م��ع��ات ت��ؤم��ن ب����أن

أف��راده��ا وجوههم عدة  اإلي��م��ان، ويغسل 

م�����رات ف���ي ال���ن���ه���ار. ف���ت���رى امل��غ��ت��رب��ني في 
حيرة من أمرهم عند عودتهم ألوطانهم 
أم��ث��ال أح��د شخوص ال��رواي��ة ال��ذي يعبر 
ع��ن قلقه، »ه��ل امل��ي��اه آم��ن��ة ل��ل��ش��رب؟ هذه 
الدجاجة قاسية ج��دا، ال يمكنني أن أكل 
ه���ذا ال��خ��ب��ز، ل��ي��س ل��دي��ن��ا ذب���اب ك��ه��ذا في 

لندن«.

بريطانيا التعايش
الثوار  غ��ادر سليم زنجبار بينما كان 
ي��ش��ن��ون ح��م��ل��ة ت��ط��ه��ي��ر ع���رق���ي أدت إل��ى 
ه�����الك خ���م���س���ني أل�����ف ش���خ���ص���ا، أغ��ل��ب��ه��م 
م���ن ال���ع���رب وت��رح��ي��ل آس��ي��وي��ني وأج��ان��ب 
آخرين. فألفى نفسه في مجتمع معروف 
بتعدد أجناسه وألوانه وثقافته املشتركة 
األن��ك��ل��وس��اك��س��ون��ي، وه��و ما  العهد  منذ 
من  بالناس  مليئة  »لندن  اهتمامه،  أث��ار 
كل مكان في العالم. لم أكن أتوقع أن أرى 
ذل���ك، ه��ن��ودا وع��رب��ا وأف��ارق��ة وصينيني، 
وال أع���رف م��ن أي��ن ي��أت��ي ك��ل األوروب��ي��ني، 
إنكليز«. صار سليم  كلهم  ليسوا  لكنهم 
ينفق وقته بني الدراسة والعمل والبحث 
ف ع��ل��ى أش���خ���اص من  ع���ن امل��ت��ع��ة، ف��ت��ع��رَّ
أج��ن��اس مختلفة وك��ان��ت ل��ه ع��الق��ات مع 
ن��س��اء م��ت��ع��ددات، »ك����ان ل����دّي ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ع��الق��ات ال��ق��ص��ي��رة م��ع ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي 
التقيت بهن وتعرفت عليهن، الالئي أردن 
أي��ض��ا أن ي��ع��ش��ن ح��ي��اة م��ل��ي��ئ��ة ب��ع��الق��ات 
غير معقدة«. وفي بريطانيا عاش قصة 
ح����ب واح�������دة ح��ق��ي��ق��ي��ة م����ع ام�������رأة ت��دع��ى 
ي��وم ما وتركته في  بيلي رحلت عنه في 
عذاب، »لقد أحببت امرأة قبل فترة تدعى 
بيلي، لكنني فقدتها بعد أن ثبط أهلها 
املقابل  في  لم تحبني  لعلها  أو  عزيمته، 

بقدر الكفاية«.

تصوير صادق للعواطف
»ق��ل��ب م���ن ح��ص��ى« ل��ي��س��ت أول رواي����ة 
ت����ت����ن����اول م���س���ائ���ل ال����ح����رم����ان وال���ه���ج���رة 
وال�����ح�����ي�����اة ف�����ي امل����ن����ف����ى. ت����ن����اول����ه����ا ع��ب��د 
ال��رزاق غورناه نفسه من قبل في روايته 
ال��س��ادس��ة »ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ح��ر« إص���دارات 
2001. وسبقه إلى ذلك كثيرون – بعضهم 
ب��ري��ط��ان��ي��ون م���ن أص����ل أج��ن��ب��ي – أم��ث��ال 
أن��دري��ا  الجامايكية  اإلنكليزية  ال��روائ��ي��ة 
ليفي على منوال رواية »جزيرة صغيرة« 
أح���داث���ه���ا  ع�����ام 2004 وت�������دور  ال�����ص�����ادرة 
ف���ي ع���ام 1948 وت�����روي ق��ص��ة م��ه��اج��ري��ن 

ج���ام���اي���ك���ي���ني ف������روا م����ن ق����س����اوة ال��ح��ي��اة 
ف��ي ج��زي��رت��ه��م ال��ص��غ��ي��رة، واس��ت��ق��روا في 
 رواي����ة غ���ورن���اه اتسمت 

ّ
إن��ك��ل��ت��را. ب��ي��د أن

ب����ق����درت����ه امل����م����ي����زة ع����ل����ى وص�������ف ع���امل���ني 
م��خ��ت��ل��ف��ني وص����ف����ا ح���ي���ا ب���ح���ك���م ح��ي��ات��ه 
ف���ي ال��ب��ي��ئ��ت��ني م���ع���ا، وت���ص���وي���ر األح�����داث 
وال����ع����واط����ف ت���ص���وي���را ط��ب��ي��ع��ي��ا دق��ي��ق��ا 
ص��ادق��ا. ال��رواي��ة ت��ب��رز أي��ض��ا ق��درت��ه على 
عن  والتعبير  املجتمعي،  امل��ح��ي��ط  رص���د 
عالية  وفنية  بحرفية  والحرمان  املعاناة 
وبأسلوب مؤثر. يضاف إلى ذلك أسلوب 
التشويق ب��إدراج لغز محير عن انفصال 
ال��وال��دي��ن، وتفكك األس���رة ف��ي الصفحات 
األولى للقصة، يرافق القارئ عبر فصول 
الرواية املؤلفة من 261 صفحة، ما يغذي 

في املتلقي نهم القراءة وشغف الترقب.

العودة إلى الوطن األم
ال����������رواي����������ة أي�������ض�������ا ت�����ص�����وي�����ر ل���ل���ح���ب 
الالعقالني مجسد ف��ي ح��ب االب��ن ألب ال 
ي��ع��رف��ه ح���ق امل��ع��رف��ة، وح���ب األب ل��زوج��ة 
غير مرغوب فيها، وعودة االبن إلى وطن 
ب��ه. فبعد سنوات طويلة  لم يعد متعلقا 
في املهجر، يسافر سليم إلى زنجبار، ال 
ألج���ل ال��ب��ق��اء فيها ك��م��ا ك���ان ي��أم��ل بعض 
أف����راد أس��رت��ه، وإن��م��ا ل��زي��ارة ق��ب��ر وال��دت��ه 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ج��م��ع��ه ب��ه��ا ع���الق���ة وث��ي��ق��ة 
واستمر في مراسلتها من بريطانيا إلى 
حني وفاتها. يلتقي في رحلته القصيرة 
ب����وال����ده ال������ذي ي��ط��ل��ع��ه أخ����ي����را ع���ل���ى س���ّر 
عائلته. وقبل مغادرته،  ودم��ار  انفصاله 
يسأله وال���ده ع��ن ال��داف��ع إل��ى ع��ودت��ه إلى 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ائ��ال، »م���ا ال���ذي ي��ج��ذب��ك إل��ى 
ه����ن����اك؟ ه����ل ت���ح���ب ش��خ��ص��ا ه����ن����اك؟ ه��ل 
ي���ن���ت���ظ���رك ش���خ���ص ع���ن���د ع�����ودت�����ك؟ ف��ي��رد 

االبن، »ال، ال ينتظرني أحد«.
وه�����ك�����ذا ي���خ���ت���ار س���ل���ي���م ال�����ع�����ودة إل���ى 
بريطانيا التي أتاحت له فرص االستقرار 
أنه  والنجاح. صحيح  والعمل  والدراسة 
أب��ل��غ وال���ده،  ل��م يكن ينتظره أح��د مثلما 
لكن كان ينتظره في املقابل مجتمٌع برمته 
 م��ت��ع��دد األج���ن���اس وال��ث��ق��اف��ات، 

ٌ
� م��ح��ي��ط

متسامح ومنفتح على العالم، منحه من 
االحترام والرعاية وحسن املعاملة ما لم 
ِريٍب 

َ
يمنحه والده من لحمه ودمه، وُربَّ غ

اِفق.
َ
ِريٍب ُمن

َ
ِف ق

ْ
ل
َ
 أ

ْ
ْيٌر ِمن

َ
َصاِدٍق، خ

عن القدس العربي
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  »قلب من حصى« لعبد الرزاق غورناه: تصوير صادق لعاملني متباينني



ال ت��ق��ف ح�����دود "ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر" عند 
حدود "فن القول"، بل هي، في األصل وفي 
 ال��ح��ي��وي ل���"ح��ري��ة 

َ
��ل امل��ج��ال ��كِّ

َ
��ش

ُ
ال��ف��ص��ل، ت

ال��ت��ف��ك��ي��ر"؛ إذ ال��ت��ف��ك��ي��ر ت��ع��ب��ي��ر ص��ائ��ت أو 
هو  تعبير،  أيُّ  التعبير،  أن  كما  ص��ام��ت، 

تفكير بدرجة ما، على سبيل الضرورة.
ه�������ذا م������ن ج�����ه�����ة، وم�������ن ج����ه����ة أخ�������رى، 
ف��ال��ت��ع��ب��ي��ر ه���و ش���رط ن��م��و ال��ت��ف��ك��ي��ر ال���ذي 
هو نتاج تالقح العقول وتالقح التجارب 
وتالقح املتراكم النوعي منهما، وما ينتج 
عن كل ذلك من إخصاب فكري تكون اللغة 
ه��ي وس��ي��ط��ه امل��ث��ال��ي ف��ي ال��ت��وص��ي��ل وف��ي 

التوثيق وفي التأبيد. 
إذا ك���ان���ت ل���دي���ك أف����ك����ار، ول�����دي أف���ك���ار، 
ول����دى اآلخ���ري���ن أف���ك���ار، ف��ك��ي��ف ي��ع��رف كل 
ُيعاينها ويتفاعل  منا هذه األفكار، كيف 
معها؛ إذا لم يكن التعبير عنها ُمتاحا. بل 
ق في 

ّ
خل

َ
إن أفكار كل واحد منا لم تكن ِلتت

وعينا أصال، لو لم يكن ثمة أفكار أخرى 
مطروحة من قبل، أي أفكار حصلت على 
ف��رص��ت��ه��ا ف��ي ال��ظ��ه��ور ال��ع��ل��ن��ي: التعبير، 
وم������ن ث�����م اش���ت���غ���ل���ن���ا ع���ل���ي���ه���ا اس���ت���ي���ع���اب���ا 

وتغييرا وتطويرا.  
ك��ل ه���ذا يعني أن ات��س��اع ف��ض��اء حرية 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ه���و ش����رط ات���س���اع ف��ض��اء ح��ري��ة 
ال���ت���ف���ك���ي���ر. ال أح�����د ي��ش��ت��غ��ل ع���ل���ى م����ا ف��ي 
الضمائر؛ إذ ال أحد يعلم الغيب. واألفكار 
ر خروجها للعلن )أي التعبير 

ّ
التي يتعذ

ع��ن��ه��ا( ت��م��وت ق��ب��ل أن ت���رى ال��ن��ور، تموت 
��ل��ق ح��ق��ا ف��ي ال���واق���ع بلغة م��ا. 

ْ
��خ

ُ
ق��ب��ل أن ت

وه���ي إذ ت���م���وت، ال ت��م��وت ك��أف��ك��ار ذات��ي��ة 
عابرة فحسب، ال تموت كمنجزات فردية 
م����ع����زول����ة، ب�����ل ت����م����وت ب���م���وت���ه���ا س��ل��س��ل��ة 
إخصاب فكري متواصل كان من املمكن أن 
يتطور ألفكار أخرى أعمق، وأكثر نجاعة، 
وأق���در على االن��خ��راط ف��ي امل��س��ار الجدلي 

لألفكار.  
م���ن ه��ن��ا ت���أت���ي أه��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ل���"ع��ال��م 
التقليدية املحافظة ال  الفكر". املجتمعات 
إال  ُيسمح فيها بتداول األفكار وتفاعلها 
بحدود وقيود وشروط كفيلة بتعقيمها. 
التقليدي،  املحافظ  املجتمع  مكونات  كل 
األفكار،  نموَّ  حاِصر 

ُ
ت وبكل مستوياتها، 

حتى أن الَوحدة الصغرى الحميمية )أي 
األسرة( بعالئقها املتنوعة قد تكون أشد 
 

َ
محاصري األف��ك��ار، بل وق��د تطبع مراحل
أو غير  بقيود غير مرئية  األول��ى  النشأة 
ْحِكم سيطرتها 

ُ
 وت

َ
راِفق اإلنسان

ُ
ت معلنة، 

ع��ل��ى وع���ي���ه ح��ت��ى ل���و ت���ح���ّول إل����ى ب��ي��ئ��ات 
اج��ت��م��اع��ي��ة أخ�����رى أك���ث���ر ان��ف��ت��اح��ا وأك��ث��ر 

تقبال للتنوع واالختالف. 
ي���ذك���ر ع���ب���اس ال���ع���ق���اد رأي ش��وب��ن��ه��ور 
ف���ي م��ن��ج��ز "ع��م��ان��وي��ل ك���ان���ت" ال��ف��ك��ري أو 
ال��ف��ل��س��ف��ي، وك��ي��ف أن����ه ل���و ت��ق��دم ق��ل��ي��ال أو 

ت��أخ��ر قليال ع��ن عصر ف��ردري��ك الكبير ملا 
ظهر، أو ملا ظهر كما ُعرف الحقا. والعقاد 
يؤكد هذا بما حدث ل�"كانت" بعد ذلك من 

مضايقات )يوميات العقاد، ج1،ص18(.
وه��ذا يعني أن أعظم الفالسفة وأق��وى 
ك��ان��ت( ال يدين بمنجزه  الفكر )أي  رج��ال 
ل��ن��ف��س��ه ف���ح���س���ب، وإن����م����ا أي����ض����ا، ورب���م���ا 
بدرجة أكبر مما يعتقد كثيرون، يدين به 
ق فكره فيها. واملديونية 

ّ
للبيئة التي تخل

ه���ن���ا ت���م���ت���ّد مل�����ا ه�����و أب����ع����د م�����ن م���ف���ك���ر أو 
فيلسوف واح���د، فلو ل��م يكن "ك��ان��ت"؛ ملا 
ك��ان "هيجل"، ول��و لم يكن هيجل ملا كان 
"ف���ي���ورب���اخ" وال "م���ارك���س" وال...إل�������خ، ما 
ال��ظ��رف االس��ت��ث��ن��ائ��ي الحرياتي  أن  ي��ؤك��د 
ال��ج��م��ي��ل ال����ذي َم����ّر ب���ه "ك���ان���ت" ل���م ي��ك��ن له 
ال��ف��ض��ل ف���ي ظ���ه���ور ون���م���و أف���ك���ار "ك���ان���ت" 
فحسب، ب��ل ت��ع��داه إل��ى األج��ي��ال الالحقة، 
وص���وال إل��ى يومنا ه��ذا ال���ذي يقتات فيه 
ال��ف��ك��ر اإلن��س��ان��ي ع��ل��ى م��ا أن��ت��ج��ه "ك��ان��ت" 
وأحفاد الفكر الكانتي؛ إن لم يكن تثميرا 
على سبيل التوافق الواعي وغير الواعي، 
امل��ب��اش��ر وغ��ي��ر امل��ب��اش��ر؛ فهو تثمير على 

سبيل النقض والتضاد.  
أحمد  خليل  اللبناني،  الباحث  ُي��رج��ع 
خ���ل���ي���ل، غ����ي����اب اإلب����������داع ف����ي ال���ج���ام���ع���ات 
إل���ى ك��ون��ه��ا ج��ام��ع��ات تقليدية،  ال��ع��رب��ي��ة 
تفتقر إل��ى ح��ري��ة البحث ال��ت��ي ه��ي حرية 
ال��ت��ع��ب��ي��ر، وي����رى أن م���س���ارات ال��ب��ح��ث في 
دة،  ��ن��ة أو ُم���َح���دَّ

ّ
��ن

َ
ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ُم��ق

وتخضع لضبط ُموّجه يلغي في النهاية 
دوره�����ا ك��م��ن��ارات ل���إب���داع ال��ف��ك��ري )ع��ق��ل 
وم��ا  ال��وه��م، ص221و222(.  وع��ق��ل  ال��ع��ل��م 
ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى ال���ج���ام���ع���ات ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى 

غيرها من فضاءات القول. 
التعبير"  "حرية  كانت مسألة  إذا  لكن، 
على هذه الدرجة من األهمية التي تتجاوز 
املرتبطة  "الحرية"  على  كتفريع  حدودها 
ب��ال��ش��رط اإلن���س���ان���ي، إل����ى ك��ون��ه��ا ش��رط��ا 
ل��ن��م��و أو ت���ط���ّور األف���ك���ار، ف���إن ح���دوده���ا/ 
التعبير بقيت موضَع جدل  ح��دود حرية 

ال ينتهي.
فعٍل"  "ن���وُع  النهاية  ف��ي  ه��و  فالتعبير 
ل���ه ُم��ت��ت��ال��ي��ات��ه ال���ض���روري���ة أو امل��ح��ت��م��ل��ة، 
امل����ب����اش����رة وغ����ي����ر امل����ب����اش����رة، ال���خ���ط���ي���رة، 
واألق����ل خ��ط��ورة. م��ا يعني أن���ه، م��ن حيث 
هو نشاط ع��ام، دخ��ول تفاعلي في شبكة 
من العالقات املتعدية. وبالتالي، ال بد أن 
ي��ك��ون، وب��ص��ورة م��ا، خاضعا لنسق من 
القوانني،  من  ولحزمة  الثقافية،  األع���راف 

الضابطة، والضامنة لحقوق اآلخرين. 
ال أح��������د ي�����ق�����ول ب������"ح�����ري�����ة ال���ت���ع���ب���ي���ر" 
املطلقة. حتى في أشد البيئات التحررية 
دول  في  التعبير". حتى  ل�"حرية  تقديسا 
ومجتمعات ترّسخت فيها حرية التعبير 

م��ن��ذ ق����رون، ال أح���د ي��ق��ول ب��ال��ت��س��ام��ح مع 
أفكار  أو  قومية،  أو  أف��ك��ار عنصرية  نشر 
اآلخرين،  لقتل  تدعو  دينية  معتقدات  أو 
تحقير  )وم��ن��ه  لتحقيرهم  د  َمهِّ

ُ
ت حتى  أو 

أو  ب���ذوات���ه���م ح��ق��ي��ق��ة  ي��رت��ب��ط  م���ا  وازدراء 
اعتبارا: ما يعتقدونه مقدسا( والتشريع 
الض����ط����ه����اده����م ب�������أي ص���������ورة م�����ن ص����ور 

االضطهاد.     
إذًا، والحال كذلك، ال بد من سن قوانني 
التعبير.  ت��رس��م ح����دود ح��ري��ة  أن��ظ��م��ة  أو 
وه���ن���ا، ت��أت��ي امل��ش��ك��ل��ة. ك��ث��ي��رون ي��ق��ول��ون 
ب������ض������رورة ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ي���ر، وق���ل���ي���ل���ون 
ي��ق��ول��ون ب��ق��داس��ت��ه��ا، ول���ك���ن ال��ج��م��ي��ع من 
ه��ؤالء وه��ؤالء ُيؤّكدون أن حرية التعبير 
اع��ت��داء، ول��و محتمال،  ّكل 

َ
ش

ُ
ال َيجوز أن ت

أبدانهم أو في قيمتهم  على اآلخ��ري��ن في 
االعتبارية أو سمعتهم، أو في مقدساتهم 
ت��ت��ج��اوز قيمتها االع��ت��ب��اري��ة  ال��ت��ي رب��م��ا 
لديهم قيمة وجودهم الشخصي ذاته.     

األن����ظ����م����ة وال�����ق�����وان�����ني ه���ن���ا ه�����ي م��ح��ل 
اإلش����ك����ال؛ ألن���ه���ا س��ت��ت��داخ��ل م���ع م��س��ائ��ل 
وق��ض��اي��ا أخ����رى ال ي��م��ك��ن ت��ج��اه��ل��ه��ا. أول 
م��ا ُي��واج��ه��ن��ا ه��ن��ا ه��و ت��ح��دي��د: م��ا ال��ف��رق 
ب����ني "ال���ت���وص���ي���ف امل����وض����وع����ي" ل���واق���ع���ة 
م��ا أو لشخص م���ا، و "ال��ن��ق��د" ف��ي ح��دود 
التقييم املعياري أو األخالقي، و"اإلساءة" 
"البحث  ع��ن  وم���اذا  ��دة؟  ��ت��ع��مَّ

ُ
امل الصريحة 

ال��ع��ل��م��ي" ف��ي م��س��ائ��ل ت��اري��خ��ي��ة أو وق��ائ��ع 
ُي��ش��ّك��ل طرحها إس���اءة عميقة  راه��ن��ة، ق��د 
مل��ش��اع��ر امل��الي��ني ؟ ه��ل ُي��ت��رك ال��ب��ح��ث هنا 
مل��ج��رد أن ه��ن��اك م��ن سيستاء م��ن��ه أو من 
نتائجه أم يكون للبحث قداسته ويجري 
ع���ل���ى ح��������دوده امل���ع���ت���ب���رة ع���ل���م���ي���ا؛ ب��ع��ي��دا 
ع��ن أي اع��ت��ب��ار؟ ث��م وم���اذا ل��و ك��ان البحث 
التقنية"، ولكنه،  "موضوعيا في ح��دوده 
وف������ي م����س����ار ي���ص���ع���ب رص�������ده ق���ان���ون���ي���ا، 
ورب��م��ا  وإس��������اءة،  ت��ش��وي��ه   

َ
إرادة ���ِم���ر 

ْ
ُي���ض

تحيزات عنصرية في نهاية املطاف؟  
إنها مسائل شائكة، وال يمكن تحليلها 

وف����رزه����ا ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��ح��ي��زات ال���ذات���ي���ة: 
السياق  هذا  وفي  الجمعانية.  أو  الفردية 
األدي��ان" وما  "ازدراء  تأتي مشكلة قانون 
ش��اب��ه��ه م���ن ال��ق��وان��ني ف���ي ب��ع��ض ال��ب��ل��دان 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس�����الم�����ي�����ة. ف����ه����ذا ال���ق���ان���ون 
تأويالته  وف��ي  النظري،  أصله  في  ِكل 

ْ
ُمش

وتأزيما  إشكاال  أكثر  هو  كما  القانونية، 
األف��راد  العملية على  في مسار تطبيقاته 

واملؤسسات. 
ف����أوال: م��ا امل����راد ب���������"االزدراء" ه��ن��ا؟ هل 
م��ج��رد ال��ب��ح��ث العلمي ف��ي دي���ن م���ا، ُي��َع��دُّ 
 عن ما 

ُ
 هذا البحث

َ
ازدراء له؛ إذا ما َكشف

الراهن؟  العام  الوعي  في  "سلبيات"  ُيَعد 
قة أن 

َّ
، وأثبت بأدلة ُمَوث

ٌ
إذا ما َبَحث باحث

العقيدة  الدين أو ذاك املذهب أو تلك  هذا 
املدنية، أو هذا املسار الفكري...إلخ ُيجيز 
ق��ت��ل امل��خ��ال��ف مل��ج��رد االخ���ت���الف أو ُيجيز 
امل������رأة... ُي���ب���ارك إه���ان���ة  زواج األط���ف���ال أو 

إلخ، هل يعد هذا البحث املوثق "ازدراء"؛ 
بينما هو مجرد نقل وتوثيق ملا يعتقده 
ويعتمده ويتدارسه أولئك الذين يرون أن 
مثل هذا البحث التوثيقي يشكل "ازدراء" 

لدينهم أو مذهبهم أو فكرهم؟   
وثانيا: ما املراد ب�"األديان" هنا؟ هل هو 
ال��دول��ة الرسمي إن ك��ان للدولة  فقط دي��ن 
دي��ن؟ وم��اذا عن األدي���ان األخ��رى املعترف 
بوجودها أو غير املعترف بوجودها، هل 

م أم مباح؟ ازدراؤها ُمَجرَّ
ال����ج����م����ع:  ب���ص���ي���غ���ة  أخ������ذن������ا  م������ا  وإذا 
األدي���ان، فهل هي فقط األدي��ان السماوية 
أو اإلب��راه��ي��م��ي��ة )ال��ي��ه��ودي��ة وامل��س��ي��ح��ي��ة 
واإلسالم( أم يدخل في ذلك بقية األديان؟ 
على  ي��ن��ط��ب��ق  االزدراء  ق���ان���ون  ك����ان  وإذا 
غير ه��ذه األدي��ان الثالثة؛ فما هي حدود 
توصيف أي "نظام اعتقادي" بأنه "دين"؟ 
ب��ل وه��ل ي��دخ��ل ف��ي ذل��ك اإلل��ح��اد بوصفه 
ن��وع��ا م��ن ال��خ��ي��ار ال��دي��ن��ي ف��ي النهاية أي 
مبادئ  أو  ب���رؤى  يحتفظ  ط��رح��ا  بوصفه 
ي��ص��ع��ب  ال�����ت�����ي  األس����ئ����ل����ة  ق������داس������ة؟  ذات 

ضبطها فكريا وقانونيا. 
التي  الكبرى  اإلشكالية  وهنا  وث��ال��ث��ا: 
االعتقادات  أو  املبادئ  تتمثل في تصادم 
ف���ي ال��ع��الق��ة م���ا ب���ني األدي�������ان، وح��ت��ى في 
ال���ع���الق���ة م����ا ب����ني امل�����ذاه�����ب داخ�������ل ال���دي���ن 
"يعتقد  املسيحي  إذا كان  الواحد. فمثال، 
ب���ص���ل���ب امل����س����ي����ح"، ف������إن امل���س���ل���م "ي��ع��ت��ق��د 
املسيح". وهنا، هل تصريح  بعدم صلب 
ازدراء  ��ّك��ل 

َ
ُي��ش ال��ص��ل��ب  بعقيدة  املسيحي 

لعقيدة املسلم؟ وفي املقابل، هل تصريح 
ل ازدراء لعقيدة  كِّ

َ
املسلم بعدم الصلب ُيش

ك��ان كل  املسيحي؟ وكيف يكون الحل إذا 
واح��د منهما يرى أن عقيدته ال تصح إال 
ي��رى اآلخ���ر أن عقيدته ال تصح  بنفي م��ا 

بدونه؟ 

م ازدراء كل  ُي���َج���رِّ ال��ق��ان��ون  ك���ان  ب��ل إذا 
تصور ديني له أتباع في دولة ما؛ فماذا 
ع��ن ال��وث��ن��ي؟ ك��ي��ف ي��ك��ون ال��ح��ل و"تفنيد 
 من عقيدة اليهودي 

ً
الوثنية" جزءًا أصيال

واملسيحي واملسلم؟ هل تصريح اإلنسان 
بعقيدته حتى لو تضمنت ازدراء واضحا 
لعقيدة آخ��ر م��ا، ُي��ع��ّد حقا ل��ه��ذا اإلن��س��ان 
ولو  عليها؟  ُيعاقب  ازدراء  أم هو جريمة 
بمعتقده  ال��ت��ص��ري��ح  م��ن  اف��ت��رض��ن��ا منعه 
م قانونيا، أال  َجرَّ

ُ
حتى ال يقع "االزدراء" امل

ُيَعدُّ هذا "املنع" بحد ذاته إساءة دينية أو 
اضطهادا دينيا للممنوع من التعبير عن 

قده؟  
َ
ُمْعت

ه���ك���ذا ي��ت��ض��ح أن األم������ور ال���ت���ي ن��راه��ا 
واضحة وبسيطة، تصبح، عند مناقشتها 
����دة 

ّ
وم����ق����ارب����ة أح�����وال�����ه�����ا، ش���ائ���ك���ة وُم����ع����ق

دة األبعاد، بل وغائمة عائمة غير  وُمتعدِّ
مساراتها  أه��م  ف��ي  حتى  للتحديد  قابلة 
ال���ت���ي ت��س��ت��وج��ب ال��ت��ف��ص��ي��ل وال��ت��ح��دي��د. 
ُي���دان  وإذا ك��ان��ت ك��ذل��ك، ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن 
األش��خ��اص بما ه��و عائم وغ��ام��ض وغير 
محّدد، حتى ولو نصت عليه القوانني في 
صيغها العمومية التي تشبه الشعارات؟ 
أخيرا، هل يعني كل ما سبق أن ُيترك 
 َمن شاء، عقائَد 

ُّ
األمر فوضى؛ فيشتم ُكل

امل��خ��ت��ل��ف��ني م��ع��ه ب��ك��ل األس���ال���ي���ب وف����ي كل 
األحوال؟ هل معنى ذلك أن تتحول عقائد 
اآلخ����ري����ن امل���ق���دس���ة إل����ى م���وض���ع س��خ��ري��ة 

ة؟  
ّ
صارخة ُمستفز

 طبعا، ال أح��د يقول ب��ه��ذا؛ فما الحل؟ 
ال���ح���ل ف���ي ت����ص����وري: ن��س��ب��ي، وت���ق���دي���ري، 

وظرفي في كثير من األحوال.  
هناك ن��وع من الطرح ال خ��الف في أنه 
لهذه  ذاك،  أو  الدين  لهذا  دة  ُمتعمَّ إس��اءة 
ال��ج��م��اع��ة اإلن��س��ان��ي��ة أو ت��ل��ك. وه��ن��اك في 
ال��ط��رف اآلخ����ر امل��ق��اب��ل ن���وع م��ن ال��ط��رح ال 
خ���الف ف��ي أن���ه ن���وع م��ن ال��ن��ق��اش العلمي 
النقدية )حتى وإن  املوضوعي واملساءلة 
سني جدا: إساءة(،  تَحسِّ

ُ
تصّورها بعض امل

وبني ذاك أو ما هو إساءة صريحة، وهذا 
أو ما هو نقاش علمي موضوعي، هناك 
م��س��اح��ة واس��ع��ة ه��ي م��ح��ل ج���دل ب��ني من 
ي���راه���ا إس�����اءة وم���ن ي���راه���ا ل��ي��س��ت ك��ذل��ك: 

بحثا ِعلميا.  
هذه املساحة ستبقى محل جدل، وهي 
م���ي���دان ل��الش��ت��غ��ال ال��ح��ري��ات��ي ال��ح��ق��وق��ي، 
ال���ذي سينتهي ب��وض��ع ق��وان��ني )وط��ب��ع��ا، 
م 

ِّ
ظ

َ
ن

ُ
قوانني ظرفية متحولة أو متطورة( ت

هذا املجال، على أن تكون في تسطيرها: 
قوانني تفصيلية واضحة محددة، تحفظ 
ال��ح��ق��وق وت����درأ وي���الت ال���ص���راع ال��دي��ن��ي، 
ول��ك��ن��ه��ا ف����ي ال���ن���ه���اي���ة، وع���ن���د االخ���ت���الف 
ر لصالح  سَّ

َ
ف

ُ
ت القانوني حولها، يجب أن 

ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ي���ر، ع���ل���ى اع���ت���ب���ار أن ه���ذه 
الحرية هي األساس أو األصل الذي يسبق 

االستثناء: التنظيم القانوني.  

قبل أيام، نشر الكاتب التشادي، حسني 
ال�����داس�����وق�����ي، م����ق����اال ب���ع���ن���وان "ه������ل ن��ح��ن 
شعب صالح للديمقراطية" على صفحته 
ف���ي ال��ف��ي��س��ب��وك اع��ت��ب��ر ف��ي��ه أن اس��ت��غ��الل 
ل��الن��ت��م��اءات القبلية م��ن أجل  ال��ت��ش��ادي��ني 
تحقيق مكاسب سياسية أمر يجعل منهم 
شعبا لم يصل إلى النضج الكافي للعيش 

في ظل نظام ديمقراطي.  
واع����ت����ب����ر ال������داس������وق������ي ف������ي م����ق����ال����ه أن 
نكون  أن  أواًل  منا  تحتاج  "الديمقراطية 
مقتنعني تمامًا وراضني بملئ إرادتنا أن 
نتنازل عما هو لنا ألجل الوطن، وبمعنى 
أدق ت��رك األن���ا ألج��ل ال��وط��ن، ب��ل يفترض 
أن يمتد الفكر ألبعد من ذلك وص��واًل إلى 
اختفاء اآلخر واعتبار اآلخر هو أنا واألنا 
تعني جميع املواطنني داخل الدولة حيث 
تنتهي الجهوية والقبلية، وال أعني هنا 
القبيلة كمكون اجتماعي، بل ما أعنيه هو 
اجتماعي ألجل  القبيلة كمركب  استغالل 
أغ����راض س��ي��اس��ي��ة وإق��ح��ام��ه��ا ف��ي جميع 

املعادالت والسياسات".
واخ����ت����ت����م ال�����داس�����وق�����ي م���ق���ال���ه ب���ق���ول���ه: 
"أق���ول���ه���ا وب���ك���ل ص����راح����ة: ن��ح��ن ش��ع��ب ال 
ن��ص��ل��ح ل���ل���دي���م���ق���راط���ي���ة، ف��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

ليست لعبة متاحة للقبائل واإلثنيات". 

الكاتب على طرحه  ال��ب��داي��ة، أشكر  ف��ي 
للتطبيق  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  قابلية  م��وض��وع 
ف��ي ت��ش��اد ع��ل��ى ط��اول��ة ال��ن��ق��اش، ف��س��ؤال��ه 
مهم ومنطقي ومالحظته أن في تشاد من 
يستغلون التركيبة القبلية للمجتمع من 
ذات��ي��ة على حساب  أج��ل تحقيق مكاسب 

املصلحة العامة للشعب، في محلها.  
أن  الداسوقي  السيد  لي  ليسمح  ولكن 
أختلف معه في الرأي والقول إن التركيبة 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال����ت����ش����ادي وح����رص 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��س��ي��اس��ي��ني ع��ل��ى ال��ح��ص��ول 
ينتمون  ال��ت��ي  القبائل  وت��أي��ي��د  دع��م  على 
الفوز  قبيلتهم بعد  أبناء  إليها ومحاباة 
ب��امل��ن��ص��ب ال ي��ع��ن��ي أن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال 
ت��ص��ل��ح ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ف���ي ت��ش��اد وذل����ك ل��ع��دة 

أسباب.  
سياسي  كنظام  الديمقراطية  إن  أوال: 
ل��ل��ح��ك��م ه����ي إرث إن���س���ان���ي ت���وص���ل إل��ي��ه 
البشر بعد تجارب مريرة مع االستبداد، 
مثاليا،  نظاما  ليس  أن��ه  من  الرغم  وعلى 
ل 

ُ
ت�����ن�����از وإن  امل�������وج�������ود  أف�����ض�����ل  أن��������ه  إال 

ال��ش��ع��وب ع��ن��ه��ا، ب���أي ح��ج��ة م��ن ال��ح��ج��ج، 
ال يخدم سوى الطغاة واملستبدين الذين 
استغلوا العيوب والثغرات املوجودة في 
بالسلطة  لالستفراد  الديمقراطي  النظام 

ونهب  ال��ب��الد  مؤسسات  على  والسيطرة 
مقدراتها وانتهاك الحقوق والحريات.  

ث��ان��ي��ا: إن رف���ض ال��دي��م��ق��راط��ي��ة بحجة 
اس����ت����غ����الل ال���ب���ع���ض ل���ل���ت���رك���ي���ب���ة ال��ق��ب��ل��ي��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ص��ال��ح س��ي��اس��ي��ة خ���اص���ة هو 
حكم يفتقد الحكمة وأشبه بمن يتخلص 
ب��ال��ط��ف��ل م����ع ب���ق���اي���ا امل������اء امل���س���ت���خ���دم ف��ي 
ت��ح��م��ي��م��ه. وال���ت���ص���رف امل��ن��ط��ق��ي ف���ي ه��ذه 
ال��ح��ال��ة ه��و أن نفكر ف��ي إي��ج��اد ح��ل لهذه 
املشكلة عبر نشر الوعي وتثقيف املواطنني 

بأهمية اختيار املرشح األصلح واألنسب، 
بغض النظر عن انتمائه القبلي، وتنبيه 
للفساد  التصدي  ض���رورة  إل��ى  السلطات 
وامل���س���ؤول���ني ال���ذي���ن ي��س��ي��ئ��ون اس��ت��خ��دام 
التي  وامل�����وارد  وص��الح��ي��ات��ه��م  سلطاتهم 

تحت تصرفهم.  
الشعوب  أو حق  االنتخابات  إن  ثالثا: 
ف���ي امل���ش���ارك���ة ف���ي ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي عبر 
ممثلني ه��ي رك��ن واح��د م��ن أرك���ان النظام 
ال��دي��م��ق��راط��ي، وإن م���ن ال��خ��ط��أ اخ��ت��ص��ار 
الديمقراطية في التمثيل السياسي فقط، 
ملشكلة  التصدي  باإلمكان  ف��إن  وبالتالي 
استغالل االنتماء القبلي لتحقيق مصالح 
سياسية خاصة عبر الجهاز التشريعي، 
على سبيل امل��ث��ال، وذل��ك ب��إص��دار قوانني 
ت��ق��ي��د أي م��س��ؤول م��ن اس��ت��غ��الل منصبه 

لصالح قبيلته.
وي��م��ك��ن ل��ألج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة ف��ي ال��ب��الد 
امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ح����االت ال��ف��س��اد 
الصحفيني  على  أن  كما  القبيل،  ه��ذا  م��ن 
واإلعالميني االستفادة من حرية التعبير 
ال���ت���ي ي��ك��ف��ل��ه��ا ال���ن���ظ���ام ال���دي���م���ق���راط���ي في 
تسليط األض��واء على املسؤولني املشتبه 
قبائلهم  إل��ى  ينتمون  مل��ن  محاباتهم  ف��ي 

على حساب غيرهم من املواطنني.  

أواف��������ق ال���س���ي���د ال����داس����وق����ي ف����ي ق��ول��ه 
إن�����ه ل���ي���س ض����د ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��ق��ب��ل��ي��ة ب��ح��د 
ذات������ه������ا، وإن�����م�����ا ض�����د ت���غ���ل���ي���ب امل����س����ؤول 
على مصلحة  القبيلة  الحكومي ملصلحة 
ال����وط����ن، وأض����ي����ف ع���ل���ى ذل�����ك ب���ال���ق���ول إن 
ش��ع��ور اإلن���س���ان ف��ي امل��ج��ت��م��ع��ات القبلية 
ب���امل���س���ؤول���ي���ة ت����ج����اه أب����ن����اء ق��ب��ي��ل��ت��ه أم���ر 

طبيعي وال غرابة فيه.
ذوي  إلى  واإلحسان  والوفاء  فالتكافل 
ال��ق��رب��ى م���ن ال��ش��ي��م ال��ح��س��ن��ة ال���ت���ي يجب 
التنبيه  تشجيعها، ولكن ما يجب علينا 
عليه والتحذير منه هو املحاباة وتفضيل 
قبيلته على  ألب���ن���اء  ال��ح��ك��وم��ي  امل���س���ؤول 
حساب املواطنني وتسخير م��وارد الدولة 

ومقدراتها في خدمتهم. 
إن من مصلحة شعوب العالم، وخاصة 
ت��ل��ك ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن االس��ت��ب��داد وال��ظ��ل��م، 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ت��م��س��ك بها 
وال���ح���رص ع��ل��ى ب��ن��اء دول���ه���م ع��ل��ى أس��س 
السلطات  ب��ني  الفصل  على  قائمة  متينة 
ال�������ث�������الث وال������ح������ف������اظ ع�����ل�����ى اس���ت���ق���الل���ي���ة 
وكفالة  الحكومية  واألج��ه��زة  امل��ؤس��س��ات 
وح���م���اي���ة ال���ح���ق���وق وال����ح����ري����ات م����ن أج���ل 
ال����ن����ه����وض ب����ال����ب����الد وت���ح���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

واملستدامة واالنتعاش االقتصادي.  
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ثقافة

هذا العالم

ي���ن���دل���ع ال����ن����ق����اش م������رة أخ��������رى ب���ش���أن 
"االن����ت����خ����اب����ات امل����ب����ك����رة" ب����ن ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ت��رك��ي��ة وأح�����زاب امل��ع��ارض��ة، ف��ي ال��وق��ت 
ال������ذي ت��ت��ف��اق��م ف���ي���ه أزم������ة ال���ل���ي���رة، ح��ي��ث 
ت�����واص�����ل ان���خ���ف���اض���ه���ا إل������ى م���س���ت���وي���ات 

قياسية في سوق العمالت.
وب��ي��ن��م��ا ت��ص��ر أح����زاب امل��ع��ارض��ة على 
ضرورة إجراء تلك االنتخابات "في أقرب 
وق��ت"، يقول الرئيس التركي رجب طيب 
ويؤكد  االنتخابات"،  لهذه  "ال  إردوغ���ان: 
ع��ل��ى ذل����ك ح��ل��ي��ف��ه زع���ي���م "ح�����زب ال��ح��رك��ة 

القومية"، دولت باهشتلي.
وأض����اف إردوغ������ان، األس���ب���وع امل��اض��ي 
ف�����ي ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى دع���������وات امل����ع����ارض����ة: 
ان���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة؟ ه����ذه م���ن عمل  "أي 
مثل هذا  رؤي���ة  يمكنك  ال  القبلية.  ال���دول 
ال��ش��يء ف��ي دول����ة م��ت��ق��دم��ة، وف���ي ال��غ��رب. 

االنتخابات ستكون في يونيو 2023".
ووف�����ق وس���ائ���ل إع�����الم ت���رك���ي���ة، بينها 
ص��ح��ي��ف��ة "ج���م���ه���وري���ي���ت" ت���ن���وي أح����زاب 
امل����ع����ارض����ة ف����ي ال����وق����ت ال����ح����ال����ي، زي�����ادة 
ال��ض��غ��وط ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة، على 
من  مرحلة الحقة  ف��ي  قادتها  يجتمع  أن 

الشهر املقبل، بخصوص ذلك.
وفي الرابع من ديسمبر املقبل سيصل 
زع��ي��م "ح���زب الشعب ال��ج��م��ه��وري"، كمال 
ك��ل��ش��دار أوغ���ل���و، إل���ى م��دي��ن��ة م��رس��ن من 
أج����ل "ح���ش���د األص�������وات امل���ن���ادي���ة إلج����راء 

االنتخابات في أقرب وقت".
ك��م��ا ش����ارك ص���الح ال���دي���ن دم��ي��رت��اش، 
ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������ارك ال�����س�����اب�����ق ل������"ح�����زب 
ال��ش��ع��وب ال��دي��م��ق��راط��ي" ف��ي ه��ذا النقاش 
التواصل  من خ��الل حسابه على وسائل 
االج��ت��م��اع��ي، داع��ي��ا إل���ى "س��ب��ع مسيرات 
م���ش���ت���رك���ة ف�����ي س���ب���ع م����ن����اط����ق" ألح������زاب 

املعارضة".
أم�����ا زع���ي���م "ح������زب امل���س���ت���ق���ب���ل"، أح��م��د 
ي��وم��ن  ق��ب��ل  ان��ت��ق��د  ف��ق��د  داوود أوغ����ل����و، 
رف����ض إردوغ�������ان ل���دع���وات "االن��ت��خ��اب��ات 
امل����ب����ك����رة"، م���ع���ت���ب���را أن األخ����ي����ر "ي���رف���ض 
ب��إج��راء  املطالبة  وي��رف��ض  الديمقراطية، 

أدوات  التي هي إح��دى  انتخابات مبكرة 
الديمقراطية".

دع��وات أح��زاب املعارضة بشأن إج��راء 
االن���ت���خ���اب���ات امل���ب���ك���رة ل��ي��س��ت ب���ج���دي���دة، 
ب����ل ي���ع���ود ط���رح���ه���ا إل�����ى أك���ث���ر م����ن ع����ام، 
تعيشها  التي  الحالية  العملة  أزم��ة  لكن 
ال��ب��الد دف��ع��ت ه���ذه األح�����زاب لتصديرها 
من جديد، على الرغم من الرفض القاطع 
الذي أبداه إردوغان بشأنها ملرات كثيرة.

ويقول باحثون أتراك في حديث ملوقع 
م��ا سبق ال يمكن فصله عن  إن  "ال��ح��رة" 
"ال���ح���م���الت االن���ت���خ���اب���ي���ة"، ال���ت���ي ت��ح��اول 
أح������زاب امل���ع���ارض���ة ال��ت��رك��ي��ة ت��ص��دي��ره��ا، 
الحزب  الضغط على  لزيادة  في محاولة 

الحاكم.
وف���ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، ال ت��ب��دو مالمح 
واض���ح���ة مل���ا س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه ال��ت��ح��ال��ف��ات 

االنتخابية في املرحلة املقبلة.
وبينما يبرز إردوغان كمرشح أساسي 
ل����"ت���ح���ال���ف ال���ج���م���ه���ور" )ح�������زب ال���ع���دال���ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ح����زب ال��ح��رك��ة ال���ق���وم���ي���ة(، ال 
تلوح في األفق أي بوادر اتفاق بن أحزاب 
املعارضة املتحالفة ضمن "تحالف األمة" 

على اسم مرشحها، أو ربما مرشحيها.

وي���ق���ول ال���ب���اح���ث ال��س��ي��اس��ي ال��ت��رك��ي، 
ه���ش���ام ج����ون����اي، إن "ف���ك���رة االن��ت��خ��اب��ات 
املبكرة يتم تداولها منذ عامن لكنها لم 
تتطبق بسبب الظروف االستثنائية التي 

فرضها فيروس كورونا".
ويضيف ج��ون��اي ملوقع "ال��ح��رة": "في 
ال��وق��ت ال��راه��ن أعتقد أن االق��ت��ص��اد ليس 
ل���ه ح���ل إال ب��ت��ج��دي��د االن��ت��خ��اب��ات، س���واء 
بإعادة انتخاب إردوغان أو أي حزب آخر. 
األسواق تنتظر قرارا سياسا حاسما في 

موضوع العملة والبنك املركزي".
وحتى اآلن لم تطرح أحزاب املعارضة 
م����ش����روع����ا م����وح����دا ورئ���ي���س���ي���ا ل��ل��ن��اخ��ب 
ال��ت��رك��ي، ف��ي��م��ا ت��ؤك��د ع��ل��ى ن��ي��ت��ه��ا إع���ادة 

النظام البرملاني.
وف���ي امل��ق��اب��ل ت��ص��ر ال��ح��ك��وم��ة التركية 
يونيو  في  االنتخابات ستجري  أن  على 
2023، ويشير جوناي: "ال أظ��ن أن هناك 
اإلدارة  في ظل  االقتصاد  لتحسن  ب��وادر 
ال���ح���ال���ي���ة، ل���ذل���ك ت��س��ت��وج��ب ه����ذه األزم����ة 
إع��ادة الثقة في الحكومة أو في انتخاب 

حزب معارض يقدم البديل".
وتشير جميع املعطيات املفروضة في 
االستقطاب  أن حالة  إل��ى  التركي  الداخل 

بسهولة.  تنتهي  ل��ن  السياسي  وال��ج��دل 
ويرتبط ذلك بمحاوالت أحزاب املعارضة 
ملجابهة  ك���ارث���ة،  أو  أزم�����ة،  أي  اس��ت��ث��م��ار 
ال�����ح�����ك�����وم�����ة، ف������ي خ�����ط�����وة ل����الس����ت����ع����داد 

لالنتخابات املقبلة.
وع��ل��ى م���دى ال��ش��ه��ري��ن امل��اض��ي��ن س��اد 
ج����دل ب��ش��أن م��ل��ف ال��الج��ئ��ن ف���ي ال��ب��الد، 
وص��وال إل��ى ما ي��دور الحديث عنه اليوم 
من تبعات انخفاض قيمة الليرة التركية 

في سوق العمالت األجنبية.
وق���ب���ل ذل������ك، س�����اد ج�����دل آخ�����ر ي��ت��ع��ل��ق 
بصحة إردوغان، والشكوك التي أثارتها 

وسائل إعالم معارضة داخليا.
بدوره يرى الباحث في الشأن التركي، 
مهند حافظ أوغ��ل��و، أن "امل��ع��ارض��ة تريد 
أن تهرب إلى اإلمام من خالل االنتخابات 
امل��ب��ك��رة. ه��ي ت��ري��د إح����راج ح���زب ال��ع��دال��ة 
والتنمية قبل املدة الحالية التي يجب أن 

تنتهي في صيف 2023".
وي��ق��ول ح��اف��ظ أوغ��ل��و مل��وق��ع "ال���ح���رة": 
أن  الجمهور يؤكد على  ي��زال تحالف  "ال 
أن  مستبعدا  م��وع��ده��ا"،  ف��ي  االنتخابات 
تذهب األمور إلى االنتخابات املبكرة في 
ظل األزمة التي تعاني منها عملة البالد.

وب���وج���ه���ة ن��ظ��ر ال���ب���اح���ث ال���ت���رك���ي ف��إن 
"امل��ع��ارض��ة ت��ري��د أن ت��س��ج��ل ن��ق��اط��ا ضد 
ل��ك��ن دون أن ت��ق��دم م��ش��روع��ا  ال��ح��ك��وم��ة، 
للشعب التركي. هي تريد أن يكون هناك 
ان��ت��خ��اب��ات م��ن أج���ل أن يخسر إردوغ����ان 

االنتخابات".
وب��ح��س��ب ح���اف���ظ أوغ����ل����و: "امل���ع���ارض���ة 
أو ربما  م��رش��ح  اآلن على  ل��م تتفق حتى 
ق���راءة دعواتها  م��رش��ح��ن، وب��ذل��ك يمكن 
والتنمية،  العدالة  على  أنها ضغط  على 
مستغلة ب��ذل��ك ال��ح��ال��ة االق��ت��ص��ادي��ة. هي 
ت���ح���اول أي��ض��ا اس��ت��ه��داف م���ن ي��ق��ف على 

الحياد".
وب��ح��س��ب ال��ب��اح��ث��ن، ال���ذي���ن ت��ح��دث��وا 
الوقت  ف��ي  "ال���ح���رة"، فمن الصعب  مل��وق��ع 
سواء  االنتخابات،  نتائج  توقع  الحالي 
امل��ب��ك��رة أو امل���ق���رر ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ف���ي ي��ون��ي��و 

.2020
ال��ذي قد يطرأ  ويعود ذلك إلى التغّير 
على الساحة الداخلية للبالد، في األشهر 
أيضا بطبيعة  املقبلة من جهة، ويرتبط 
األح������زاب ال��ص��غ��ي��رة وت��وج��ه��ات��ه��ا، وه��ي 
ال��ت��ي خ��رج��ت إل���ى ال��واج��ه��ة ف��ي ال��ع��ام��ن 

املاضين، من جهة أخرى.
وب���ن ال��ي��وم واآلخ����ر ت��ت��ض��ارب نتائج 
االس����ت����ط����الع����ات ال����ت����ي ت���ن���ش���ره���ا م���راك���ز 
الناخبن  آراء  بشأن  تركيا،  في  األبحاث 

ووجهات نظرهم بشأن الحال العام.
وبينما يظهر البعض منها انخفاضا 
م��ل��ح��وظ��ا ف���ي ش��ع��ب��ي��ة ال���ح���زب ال��ح��اك��م، 
توضح أخرى أن النتائج ال يمكن حسمها 
م��ع ترجيحات بميل  الحالي،  ال��وق��ت  ف��ي 
ك���ف���ة "ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة" ع���ل���ى ح��س��اب 
األح����زاب األخ����رى، ف��ي االس��ت��ح��ق��اق ال��ذي 

ينتظره الكثيرون.
ع��ودة  ط��ه  ال��ت��رك��ي،  السياسي  الباحث 
أوغلو، يقول إن "أحزاب املعارضة تحاول 
لهبوط  الشعبي  الغضب  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
الليرة التركية لحشد التأييد لالنتخابات 

املقبلة في البالد".
"ال��ح��رة":  ويضيف ع��ودة أوغلو ملوقع 
"ك����م����ا ه�����و م�����ع�����روف ف������إن إردوغ�����������ان ه��و 
للدعوة  ال��ص��الح��ي��ة  ال���ذي يملك  ال��وح��ي��د 
إل��ى انتخابات م��ب��ك��رة، ف��ي ح��ن ال تملك 

املعارضة األغلبية الكافية في البرملان".
ول���ك���ن، ح��س��ب ال��ت��س��ري��ب��ات م���ن أروق����ة 
ال��ح��زب ال��ح��اك��م، ي��ت��اب��ع ال��ب��اح��ث التركي 
إردوغ����ان تعليمات  الرئيس  أع��ط��ى  "ف��ق��د 
ل����ل����م����ق����رب����ن م�����ن�����ه ل������الس������ت������ع������داد ل����ه����ذه 
االن��ت��خ��اب��ات )امل��ب��ك��رة(. وف���ي ح���ال كانت 
تصب في مصلحة الحزب سيتم إجراؤها 

صيف العام املقبل".
ورغم اشتعال الجدل، والحشد الكبير، 
الذي تنفذه املعارضة يشير الباحث: "من 
كانت  إذا  أيضا عما  الحديث  ج��دا  املبكر 
األح����زاب ستنجح ف��ي إث���ارة ال���رأي العام 

ضد الحكومة". 

االنتخابات املبكرة في تركيا.. إصرار املعارضة يواجه »رفض إردوغان«

االحتاد األوروبي ينتقد بيالروسيا بعد تدفق 
آالف املهاجرين على احلدود البولندية

استئناف املفاوضات الدولية حول  النووي اإليراني  وطهران 
»مصممة« على التوصل إلى اتفاق

بريطانيا وإسرائيل ستعمالن معا ملنع حتول إيران إلى قوة نووية

وزير الداخلية الفرنسي يدعو بريطانيا إلى فتح 
أبوابها أمام »الهجرة الشرعية« بعد حادثة املانش

دع������ا وزي��������ر ال���داخ���ل���ي���ة 
الفرنسي جيرالد دارمانان 
اإلثنن بريطانيا إلى فتح 
أب����واب����ه����ا أم�������ام »ال���ه���ج���رة 
ال��ش��رع��ي��ة« غ����داة اج��ت��م��اع 
أوروب������ي، اس��ت��ب��ع��دت منه 
ل���ن���دن، ف���ي ك��ال��ي��ه ب��ش��م��ال 
فرنسا حول ملف الهجرة. 
وأك��د دارم��ان��ان على رغبة 
ف���رن���س���ا ف����ي إب�������رام ات���ف���اق 
ب�����ن االت�����ح�����اد األوروب���������ي 
وب��������ري��������ط��������ان��������ي��������ا ب������ش������أن 
في  الشرعية  غير  الهجرة 
ب���ح���ر امل�����ان�����ش. وي����ح����اول 
امل��ه��اج��رون ال���وص���ول إل��ى 
الساحل البريطاني بشكل 
ش�����ب�����ه ي������وم������ي ع�����ل�����ى م���ن 
ق��وارب متداعية عبر قناة 
امل��ان��ش، فيما ارت��ف��ع ع��دد 

ال��ع��ب��ور م��ن��ذ ع���ام 2018 نتيجة  ع��م��ل��ي��ات 
والنفق  كاليه  ميناء  الرقابة على  تشديد 

الرابط بن ضفتي القناة.
ب��ع��د خ��م��س��ة أي����ام م��ن م��أس��اة غ���رق 27 
م���ه���اج���را ف���ي ق���ن���اة امل����ان����ش، ط���ال���ب وزي���ر 
ال���داخ���ل���ي���ة ال��ف��رن��س��ي ج���ي���رال���د دارم����ان����ان 
اإلث�������ن�������ن ب����ري����ط����ان����ي����ا ب����ف����ت����ح أب�����واب�����ه�����ا 
أم����������ام »ال������ه������ج������رة ال�����ش�����رع�����ي�����ة« وت���ح���م���ل 

»مسؤولياتها«.
وجاء تصريح املسؤول الفرنسي غداة 
اج��ت��م��اع أوروب����ي ط���ارئ ف��ي كاليه األح��د 
خلص إلى العمل على »تحسن التعاون 
رغم غياب  املتحدة«،  اململكة  مع  املشترك 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ن ع��ن��ه ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��وت��ر 
ب��ن لندن وب��اري��س بسبب سبل  املستمر 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ق��ض��ي��ة ال���ه���ج���رة ع��ب��ر ق��ن��اة 

املانش.
وأك��د دارم��ان��ان في تصريح لقناة »بي 
أن  بريطانيا  »ع��ل��ى  أن  الفرنسية  إم«  إف 
ت��ف��ت��ح ال��ب��اب أم����ام ال��ه��ج��رة ال��ش��رع��ي��ة ألن 
ال��ذي��ن ي��ري��دون طلب اللجوء  األش��خ��اص 

ع��ل��ى أراض���ي���ه���ا ال ي��م��ل��ك��ون ط���رق���ا أخ���رى 
سوى عبور املانش«.

وأض��������اف ال�����وزي�����ر ال���ف���رن���س���ي أن ع��ل��ى 
البريطانين »تغيير تشريعاتهم وتحمل 
م���س���ؤول���ي���ات���ه���م« م��ض��ي��ف��ا أن ب��ري��ط��ان��ي��ا 
تتلقى 30 ألف طلب كل سنة مقابل نحو 

150 ألفا في فرنسا.
وأك�������د دارم������ان������ان ع���ل���ى رغ����ب����ة ف��رن��س��ا 
ف���ي إب�����رام ات���ف���اق ب���ن االت���ح���اد األوروب�����ي 
الشرعية  غير  الهجرة  بشأن  وبريطانيا 

في بحر املانش.
وص������رح دارم������ان������ان ل��ل��ص��ح��اف��ة »إن���ن���ا 
بحاجة إلى اتفاق بن االتحاد األوروب��ي 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة« ألن »ذل���ك ال يمكن أن 
يكون مجرد اتفاق إلعادة قبول املهاجرين 
على األراضي الفرنسية« مضيفا أن رئيس 
الثالثاء  ال���وزراء ج��ان كاستكس سيبعث 
ب��رس��ال��ة إل���ى ن��ظ��ي��ره ب���وري���س ج��ون��س��ون 
القتراح اتفاق. وأضاف أنه لن يكون هناك 
»إعادة نظر« في اتفاقيات »توكيه« حول 

الحدود الفرنسية البريطانية.

ل���ل���م���رة األول�������ى م���ن���ذ وص������ول امل��ح��اف��ظ 
إب��راه��ي��م رئيسي إل��ى ال��رئ��اس��ة اإلي��ران��ي��ة، 
ان��ط��ل��ق��ت االث���ن���ن ف���ي ف��ي��ي��ن��ا امل��ف��اوض��ات 
ال��دول��ي��ة ح���ول االت���ف���اق ال���ن���ووي اإلي��ران��ي 
املبرم بن الجمهورية اإلسالمية والقوى 
من  أشهر  بعد خمسة   ،2015 ف��ي  الكبرى 
وزارة  ب��اس��م  الناطق  ق��ال  فيما  تعليقها. 
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده إن 
طهران"مصممة بشدة" على التوصل إلى 
اتفاق مع املجتمع الدولي حول برنامجها 
ال�����ن�����ووي خ������الل امل����ح����ادث����ات.وس����ت����رس����ل 
برئاسة مبعوثها  وفدا  املتحدة  الواليات 
الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في 

املحادثات "بشكل غير مباشر". 
ب��دأت  تعليقها،  م��ن  أشهر  بعد خمسة 
االث����ن����ن ف����ي ف��ي��ي��ن��ا امل����ح����ادث����ات ال���دول���ي���ة 
إلح���ي���اء االت���ف���اق ال���ن���ووي اإلي����ران����ي ل��ع��ام 

2015، وس����ط أج�����واء إي��ج��اب��ي��ة ح���ن ق��ال 
دبلوماسيون إنهم "قريبون" من التوصل 
إبراهيم  اتفاق. لكن وص��ول املحافظ  إل��ى 
رئ���ي���س���ي إل������ى ال����رئ����اس����ة اإلي�����ران�����ي�����ة غ��ي��ر 

املعطيات.
وس��ت��ج��ري امل��ح��ادث��ات ف��ي ف��ن��دق باليه 

كوبرغ حيث أبرم اتفاق العام 2015.
وب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى إي�����������ران، س��ي��ح��ض��ر 
امل����ح����ادث����ات دب���ل���وم���اس���ي���ون م����ن امل��م��ل��ك��ة 
امل����ت����ح����دة وال�����ص�����ن وأمل�����ان�����ي�����ا وروس�����ي�����ا 
وفرنسا. أما الواليات املتحدة فستشارك 

بشكل غير مباشر.
واالث�����ن�����ن، ق�����ال ال���ن���اط���ق ب���اس���م وزارة 
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده إن 
إي��ران "مصممة بشدة" على التوصل إلى 
اتفاق مع املجتمع الدولي حول برنامجها 

النووي خالل املحادثات.

وق�������ال م����ص����در دب���ل���وم���اس���ي أوروب�������ي 
إن امل���ح���ادث���ات س��ي��ح��ض��ره��ا خ���ب���راء م��ن 
إيران والصن وروسيا وأملانيا وفرنسا 
واململكة املتحدة، وستستأنف عند قرابة 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ب��ال��ت��وق��ي��ت 
س��ت��رس��ل  ف��ي��م��ا  غ(.  ت   13,00( امل���ح���ل���ي 
الواليات املتحدة وفدا برئاسة مبعوثها 
الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في 

املحادثات "بشكل غير مباشر".
وق���ب���ل ق���دوم���ه إل����ى ف��ي��ي��ن��ا، ق����ال م��ال��ي 
ب��ال��خ��ي��ر  ي���ب���ش���ر  "ال  ط�����ه�����ران  م����وق����ف  إن 
بالنسبة إلى املحادثات". وأضاف إلذاعة 
العامة  الوطنية  راديو"  بابلك  "ناشونال 
األمريكية ف��ي وق��ت سابق م��ن األس��ب��وع: 
"إذا ك���ان���وا م���اض���ن ف���ي ت��س��ري��ع وت��ي��رة 
برنامجهم النووي )...( لن نقف مكتوفي 

األيدي".

 ق��ال��ت وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ليز تروس ووزي��ر الخارجية اإلسرائيلي 
م��ق��ال مشترك بصحيفة  ف��ي  الب��ي��د  يائير 
ب���ري���ط���ان���ي���ا  ي�������وم األح���������د إن  ت����ل����ي����ج����راف 
وإس�����رائ�����ي�����ل "س���ت���ع���م���الن ل���ي���ال ون�����ه�����ارا" 
ق���وة  إي��������ران  ت��ص��ب��ح  أن  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 

نووية.
وق����ال ال����وزي����ران إن "ال���وق���ت ي��م��ر، مما 
ي���زي���د م���ن ض�����رورة ال���ت���ع���اون ال��وث��ي��ق مع 
طموحات  إلحباط  وأصدقائنا  شركائنا 

طهران".
وق��������ال رئ����ي����س ال������������وزراء اإلس���رائ���ي���ل���ي 
نفتالي بينيت في وقت سابق يوم األحد 
االستعداد  م��ن  للغاية  قلقة  "إس��رائ��ي��ل  إن 
لرفع العقوبات والسماح بتدفق مليارات 
)ال����دوالرات( على إي��ران مقابل قيود غير 

مرضية على الصعيد النووي".
وت���أت���ي ه���ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ف���ي ال��وق��ت 
الذي يجتمع فيه املفاوضون يوم االثنن 

ف����ي ف��ي��ي��ن��ا ف����ي م���ح���اول���ة أخ����ي����رة إلن���ق���اذ 
االتفاق النووي.

ف�����ي ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه ت�����وق�����ع إس����رائ����ي����ل 
���ا م���دت���ه ع��ش��ر س��ن��وات 

ً
وب��ري��ط��ان��ي��ا ات���ف���اق

ي��وم اإلث��ن��ن للعمل ع��ن كثب ف��ي مجاالت 
م��ث��ل األم����ن اإلل��ك��ت��رون��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والتجارة والدفاع حسبما قالت صحيفة 

تليجراف.
وأضاف الوزيران في املقال أن إسرائيل 
س���ت���ص���ب���ح رس����م����ي����ا ش�����ري�����ك ب���ري���ط���ان���ي���ا 
اإلل���ك���ت���رون���ي "م�����ن ال�����درج�����ة األول���������ى" ف��ي 
م��ح��اول��ة ل��ت��ع��زي��ز دف��اع��ات��ه��ا اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ح���ي���ث ت����واج����ه ال�������دول ف����ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء 

العالم تهديدات متزايدة.

ليز تروس
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ح��ذرت منظمة الصحة العاملية من أن 
ف��ي��روس ك��ورون��ا الجديد  ظ��ه��ور متحور 
للغاية"  "مرتفعا  خطرا  ل 

ّ
يمث أوميكرون 

ع���ل���ى م���س���ت���وى ال����ع����ال����م، ل��ك��ن��ه��ا ش����ددت 
على أن م��ع��دل انتقال ال��ع��دوى ب��ه وم��دى 

خطورته لم يتضحا بعد.
إنه  تقنية،  في مذكرة  املنظمة،  وقالت 
"إذا أدى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر 
وخيمة"،  العواقب  فستكون  لكوفيد19-، 
ل��م تسّجل  اآلن،  أن��ه "حتى  تأكيدها  رغ��م 
أي وفيات مرتبطة باملتحور أوميكرون".

وش����ددت امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى أن أوم��ي��ك��رون 
ال������ذي رص������دت أول ح������االت اإلص����اب����ة ب��ه 
ف����ي ج���ن���وب أف���ري���ق���ي���ا "م���خ���ت���ل���ف ب���درج���ة 
ك��ب��ي��رة ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد مرتفع 
يكون  وق���د  مقلق  ال��ن��س��خ... بعضها  م��ن 
مرتبطا باحتمال الهروب املناعي وزيادة 

انتقال العدوى".
وقد دق تيدروس أدهانوم غبريسوس، 
م��دي��ر ع���ام امل��ن��ظ��م��ة، ن��اق��وس ال��خ��ط��ر في 
م��س��ت��ه��ل اج���ت���م���اع ل���������وزراء ال���ص���ح���ة ف��ي 
مجموعة الدول السبع والذي من املتوقع 
أن ُي��ط��ل��ق م��ف��اوض��ات ح���ول ات��ف��اق دول��ي 

يتعلق بمنع حدوث أوبئة في املستقبل.
ت������ي������دروس إن "ظ�����ه�����ور س���الل���ة  وق��������ال 
أوم��ي��ك��رون امل��ت��ح��ورة ي��ؤك��د ك��ي��ف أصبح 
وض���ع���ن���ا ه���ش���ًا وم���ح���ف���وف���ًا ب���امل���خ���اط���ر. 
ويوضح أوميكرون األسباب التي تجعل 
ال��ع��ال��م ب��ح��اج��ة إل����ى ات���ف���اق ج���دي���د ح��ول 
األوبئة: فنظامنا الحالي يثبط الدول عن 
ال��دول األخ��رى إزاء املخاطر التي  تحذير 

ستصل إليها ال محالة
وس��ي��غ��ط��ي االت���ف���اق ال���دول���ي ال��ج��دي��د، 
املتوقع بحلول مايو/ أيار 2024، قضايا 
م����ن ق���ب���ي���ل ت����ب����ادل ال���ب���ي���ان���ات وت��س��ل��س��ل 
ال���ج���ي���ن���وم ل���ل���ف���ي���روس���ات ال���ن���اش���ئ���ة، وأي 
إليها من  ال��ت��وص��ل  ت��م  ل��ق��اح��ات محتملة 

خالل البحث.

حظر السفر
الكريم،  عبد  سليم  البروفيسور  وق��ال 
وه�����و خ��ب��ي��ر ف����ي األم��������راض امل���ع���دي���ة ف��ي 
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، إن ال��ل��ق��اح��ات امل��ت��وف��رة 
أن تكون  ك��وف��ي��د19- ينبغي  ح��ال��ي��ًا ض��د 
ف��ع��ال��ة ل��ل��غ��اي��ة ف���ي م��ن��ع ظ���ه���ور أع����راض 
التخفيف من عدد  للمرض وف��ي  خطيرة 
املرضى الذين يدخلون املستشفيات جراء 

اإلصابة باملتحور الجديد أوميكرون.
وق����ال ع��ب��د ال���ك���ري���م، ال����ذي ع��م��ل ك��ب��ي��رًا 
مل��س��ت��ش��اري ال��ح��ك��وم��ة خ���الل االس��ت��ج��اب��ة 
األول�������ي�������ة ل����ل����ج����ائ����ح����ة ف������ي ت���ص���ري���ح���ات 
صحفية إنه ال يزال من املبكر جدًا القول 
إن أوم��ي��ك��رون ي��ق��ود إل���ى ظ��ه��ور أع���راض 
س���ري���ري���ة أش�����د خ����ط����ورة م����ن امل���ت���ح���ورات 

السابقة.
وم��ن��ذ اك��ت��ش��اف ال��س��الل��ة ال��ج��دي��دة في 
تشرين  نوفمبر/   24 ف��ي  أفريقيا  جنوب 
ال��ث��ان��ي ال����ج����اري، ان��ت��ق��ل��ت إل����ى أك���ث���ر من 
اثنتي عشرة دولة معظمها فرضت قيودًا 

على السفر في محاولة لعزل نفسها.
وانضمت اليابان االثنني إلى إسرائيل 
ف���ي اإلع�����الن ع���ن ن��ي��ت��ه��ا إغ����الق ح��دوده��ا 

أمام األجانب.

وأع�����ل�����ن�����ت ب�����ول�����ن�����دا أن�����ه�����ا س���ت���ف���رض 
ح��ظ��رًا ع��ل��ى ال���رح���الت ال��ج��وي��ة املتوجهة 
إل���ى س��ب��ع دول أف��ري��ق��ي��ة وس��ت��م��دد ف��ت��رة 
ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ع��ل��ى ب��ع��ض امل��س��اف��ري��ن 
وس�����ت�����ف�����رض ق������ي������ودًا أخ���������رى ع����ل����ى ع����دد 
األش��خ��اص املسموح لهم ب��دخ��ول بعض 
املطاعم، وسط مخاوف من  األماكن مثل 

املتحور الجديد أوميكرون.
وقالت الحكومة الكندية إنها اكتشفت 
من  أخيرا  البالد  دخ��ال  إصابة شخصني 
ن��ي��ج��ي��ري��ا ب��م��ت��ح��ور أوم���ي���ك���رون. غ��ي��ر أن 
ل��م تسجل أي حالة  إن��ه��ا  ق��ال��ت  نيجيريا 

إصابة بالساللة الجديدة.
أم����ا ه���ول���ن���دا، ف��ق��ال��ت إن ع����دد ح���االت 
اإلص��اب��ة ب��امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د ف��ي صفوف 
امل��س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني م��ن ج��ن��وب أفريقيا 

ارتفع إلى 14 حالة.
على  العاملية  الصحة  منظمة  وأك���دت 
أن��ه يتعني على ال���دول ف��ي ال��وق��ت الراهن 
املخاطر  ق��ائ��م على تقييم  "ن��ه��ج  ان��ت��ه��اج 
م����ن أج�����ل ت���ع���دي���ل إج����������راءات ال���س���ف���ر ف��ي 
الوقت املناسب"، مع إقرارها بأن االرتفاع 
ف���ي ح�����االت اإلص���اب���ة ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا 
ق���د ي��ق��ود إل���ى ارت���ف���اع م���ع���دالت اإلص��اب��ة 

باملرض ثم الوفاة.
غ��ي��ر أن األط����ب����اء ال���ذي���ن ت��ع��ام��ل��وا مع 
امل��رض��ى ف��ي ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا ي��ق��ول��ون إن 
املتحور أوميكرون يبدو حتى اآلن وكأنه 
السعال  بينها  أع��راض��ًا خفيفة من  ينتج 
ال��ج��اف وال��ح��م��ى ون��وب��ات ال��ت��ع��رق خ��الل 

الليل.
وق�����ال ج���و ف���اه���ال، وزي�����ر ال��ص��ح��ة في 

جنوب أفريقيا، إن حكومة بالده تفعل كل 
ما في وسعها لتجهيز منشآتها الطبية 
للتعامل مع املتحور الجديد وتطلب من 
 على السفر من 

ً
الدول التي فرضت قيودأ

وإلى جنوب أفريقيا أن تعدل عنها.
وق������ال م���س���ؤول���و ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة ف��ي 
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا إن والي����ة غ��وت��ن��غ، ال��ت��ي 
زادت فيها ح��االت اإلصابة باملرض منذ 
اكتشاف الساللة الجديدة، لم تشهد حتى 
اآلن زيادة في أعداد الوفيات بكوفيد19-. 
وأضافوا أنه ال يزال من غير املمكن القول 
ما إذا كان املتحور أوميكرون قد تسبب 

بأي وفيات.
سيريل  أفريقيا،  جنوب  رئيس  وأدان 
رض على 

ُ
رامافوسا، حظر السفر الذي ف

ب�����الده وج��ي��ران��ه��ا ع��ق��ب ظ���ه���ور ال��س��الل��ة 
الجديدة من فيروس كورونا.

وقال رامافوسا إنه "يشعر بخيبة أمل 
ال��ذي وصفه  التصرف،  ه��ذا  إزاء  عميقة" 
بغير املبرر داعيًا إلى رفع الحظر بشكل 

عاجل.
األوروب���ي  واالت��ح��اد  املتحدة  واململكة 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن ب��ني ال����دول التي 

فرضت حظرًا على السفر.
غير أن ماتشيديسو موتي، مدير قسم 
أفريقيا بمنظمة الصحة العاملية، قال إنه 
"ف��ي ظ��ل اكتشاف ساللة أوم��ي��ك��رون اآلن 
ف���ي ع���دة م��ن��اط��ق م���ن ال��ع��ال��م، ف���إن ف��رض 
أفريقيا يعد  السفر يستهدف  حظر على 

هجومًا على التضامن العاملي".
ف��رض��ت حظرًا  ال��ت��ي  ال���دول  لكن قائمة 
وق������ي������ودًا ع���ل���ى ال���س���ف���ر ش���م���ل���ت دول���ت���ني 
أف��ري��ق��ي��ت��ني ه��م��ا روان�����دا وأن���غ���وال ال��ل��ت��ان 
الجوية من  ال��رح��الت  فرضتا قيودًا على 

وإلى جنوب أفريقيا.
وق������ال رئ���ي���س ج���ن���وب أف���ري���ق���ي���ا إن�����ه ال 
السفر  على  للحظر  علمي  أس��اس  يوجد 
وإن جنوب أفريقيا كانت ضحية لتمييز 

جائر.
ُيذكر أن اإلجراءات الحالية في جنوب 
لزم األشخاص بارتداء الكمامة 

ُ
أفريقيا ت

ال��ع��ام��ة، وتقيد االجتماعات  األم��اك��ن  ف��ي 
ب��� 750 شخصًا واالج��ت��م��اع��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 

الخارجية ب� 2000 شخص.
وال ي���وج���د ن���ق���ص ف����ي ال���ل���ق���اح���ات ف��ي 
جنوب أفريقيا نفسها الذي حث رئيسها 
 إن ذل��ك 

ً
ال��ن��اس ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح ق��ائ��ال

 الصحة العاملية حتذر من اخلطر »املرتفع للغاية« ملتحور أوميكرون على مستوى العالم
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  5 أطعمة لها مفعول السحر على دهون البطن »اخلفية«   

يبذل كثيرون جهودا جبارة في سبيل 
ال��ت��خ��ل��ص م���ن ال����ده����ون ال���ت���ي ت���ت���راك���م في 
ال���ب���ع���ض، وت����ب����رز ب��ش��ك��ل ي��ث��ي��ر اإلح�������راج 
لصاحبها، لكن هناك دهون أكثر خطورة 

وال تظهر على السطح 
و ت���ع���د ال�����ده�����ون ال���ح���ش���وي���ة   ط��ب��ق��ات 
أن  داخل البطن دون  ت��ت��راك��م  ال��ده��ون  م��ن 
خ��ط��را  وت��ش��ك��ل  سطح الجلد،  إل����ى  ت��ص��ل 
ع��ل��ى ال��ج��س��م ع��ل��ى ص��ح��ة ج��س��م اإلن��س��ان 
وت��م��ك��ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي   ال���ح���د  ع����ن  زادت  إذا 
خطورة هذه الدهون من أنها تزيد فرصة 
اإلص���اب���ة بمجموعة ك��ب��ي��رة م��ن األم����راض 
وي��ع��ت��ب��رال��س��ب��ي��ل  مثل السرطان والكبد 
األبرز ملواجهة الوزن الزائد أو السمنة هو 
اتباع حمية غذائية معنية باإلضافة إلى 
للتخلص  السبيل  لكن  البدنية،  التمارين 
م��ن ال��ده��ون الحشوية ه��و ت��ن��اول أطعمة 

بعينها.
واألغ����ذي����ة امل��ن��اس��ب��ة مل��ك��اف��ح��ة ال���ده���ون 
ال��ح��ش��وي��ة ه��ي 5، خ��اص��ة مل��ن ت���ج���اوزا 50 

عاما،
ت��ج��م��ع بني  ط��ري��ق��ة  أردت  إذا  ال���ك���م���ون: 
الغنية  والنكهة  الحشوية  ال��ده��ون  تقليل 
ف���ي أط��ب��اق��ك امل��ف��ض��ل��ة، ض���ع ف���ي اع��ت��ب��ارك 

إضافة الكمون إلى هذه األطباق 
دق����ي����ق امل��������وز األخ����ض����ر: ي����ق����ول خ���ب���راء 
إن دق��ي��ق امل����وز األخ��ض��ر ال����ذي ي��ع��د أغنى 
امل���ص���ادر ل��ل��ن��ش��ا امل���ق���اوم ل��ل��ب��ري��ب��اي��وت��ي��ك، 
يجعل الخاليا أكثر استجابة لألنسولني، 
ويساعد في نهاية املطاف في منع تخزين 

الدهون حول الخصر 
ح����ب����وب ل����وب����ني )ال�����ت�����رم�����س(: س�����واء إن 
���ة أو ت��ن��اول��ت��ه��ا مع 

َ
���ط

َ
أض��ف��ت��ه��ا إل����ى ال���َس���ل

حساء، فإن "الترمس" طريقة سهلة ولذيذة 

في آن لتقليل الدهون الحشوية 
بأحماض  األغنية  األس��م��اك  السمك: إن 
"أميغا 3" مثل السلمون ال تساعد صحة 
قلبك فقط، فقد تعينك على التخلص من 

الدهون الحشوية الخطيرة 
ورب�����ط خ���ب���راء ن��ق��ص ه����ذه "أوم���ي���غ���ا3" 
مثل  السمك  ف��ي  امل��وج��ودة  والفيتامينات 

فيتامني "دي". بزيادة الدهون الحشوية 
الداكنة: السبانخ  األوراق  ذات  الخضار 
وال���ل���ف���ت غ���ن���ي���ان ب���ال���ع���ن���اص���ر ال���غ���ذائ���ي���ة، 
باإلضافة إلى ذلك، تساعدك في التخلص 
م���ن ال���ده���ون ال��ح��ش��وي��ة ال���ت���ي ت��ت��راك��م في 

بطنك 
األطعمة املخمرة: األطباق املخمرة مثل 
مخلل امللفوف الذي يتناوله البعض وحده 
أو م��ع وج��ب��ة أخ����رى، ت��س��اع��د ف��ي خ��س��ارة 

الدهون الخطيرة 

تسريب يكشف مزايا هاتف سامسونغ املنتظر

دراسة : نبات "أهمله العلماء" قد يعالج السرطان

املتوقع  م��ن  أن��ه  إخ��ب��اري  كشف تقرير 
ال��ك��وري��ة  أن تكشف ش��رك��ة "س��ام��س��ون��غ" 
الجنوبية هاتفها الجديد خالل األسابيع 

القليلة املقبلة 
أري�����ن�����ا"  إم  إس  "ج��������ي  م�����وق�����ع  وق����������ال 
كاالكسي  هاتفها  إن سامسونغ ستطلق 
أي 13 إم���ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال���ج���اري أو 
بداية عام 2022  وأوضح املصدر أن هذا 
ال���ه���ات���ف س��ي��أت��ي ف���ي ن��س��خ��ت��ني، األول����ى 

ستدعم "4 جي" والثانية "5 جي" 
وحسب التسريبات املنتشرة، فإنه من 
4 كاميرات في   "13 "إي  يضم  أن  املنتظر 

الخلف، سيجري عرضها بشكل عمودي، 
كما هو الحال في أي 52اس  

مقبس  ع��ل��ى  سيحتوي الهاتف  ك��م��ا 
سماعة مقاس 3.5 ملم في األسفل 

ي��ك��ون  أن  أري���ن���ا"  إم  إس  ورجح "جي 
في الهند،  بالفعل  ب���دأ  ق��د   13 أي  إن��ت��اج 
وبالضبط في نويدا الواقعة في ضواحي 

نيودلهي 
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ن��اه��ز س��ع��ر الهاتف 
املنتظر نحو 250 دوالرا بالنسبة لنسخة 
ت��ك��ون نسخة "4 ج��ي"  "5 ج���ي"، ع��ل��ى أن 

أرخص بقليل. 

يبدو أن األدوية التقليدية املستخلصة 
م���ن ال��ن��ب��ات��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ال ت����زال ت��ح��اف��ظ 
ع����ل����ى ق���ي���م���ت���ه���ا ال����ع����الج����ي����ة ف�����ي ال���ع���ص���ر 
ال����ح����دي����ث، وه������و األم�������ر ع���ك���س���ت���ه ن��ت��ائ��ج 
دراسة حديثة تقول إن أوراق نبات قديم 
اس��ت��خ��دم��ه األس��ت��رال��ي��ون األوائ����ل ك���دواء، 
أن تساعد  م��رك��ب��ات يمكن  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

في عالج مرضى السرطان 
وب����ح����س����ب ال��������دراس��������ة امل�����ن�����ش�����ورة ف��ي 
دوري����ة "ب���اي���و م��ول��ي��ك��ي��ول��ز" ف���إن ن��ب��ات��ات 
"إري���م���وف���ي���ال غ��ال��ي��ت��ا" ال���ت���ي اس��ت��خ��دم��ت 
ت��س��ت��ط��ي��ع  غرب أستراليا،  قديما في 
إي����ق����اف م����ق����اوم����ة ال����خ����الي����ا ال���س���رط���ان���ي���ة 

للعالج 
السكان  استخدم  السنني،  آالف  وعبر 
األص��ل��ي��ون ب��أس��ت��رال��ي��ا م���ادة ال��رات��ن��غ من 
ه����ذه ال��ع��ائ��ل��ة األس��ت��رال��ي��ة م���ن ال��ن��ب��ات��ات 
امل���زه���رة، وال��ت��ي ُي��ع��ن��ي اس��م��ه��ا ف��ي اللغة 
املحلية "ُمحبة الصحراء"، وكانت تدخل 
في احتفاالت التدخني التقليدية، إذ كان 
ُي��ع��ت��ق��د أن��ه��ا م��ف��ي��دة ل��ل��ص��ح��ة، ك��م��ا كانت 

تستخدم في عالج األمراض الجلدية 
وفي اآلونة األخيرة عكف العلماء على 
على  غاليتا"  "إريموفيال  نباتات  دراس��ة 
معرفة  أجل  من  البايوكيميائي  املستوى 

املزيد عن أسرارها العالجية 
النوع من  لهذا  كان  ولسنوات طويلة، 

ال��ن��ب��ات��ات ف��رص��ا ع��الج��ي��ة واع�����دة، ليس 
ف���ق���ط ألن���ه���ا ت��م��ت��ل��ك ت���اري���خ���ا ط���وي���ال ف��ي 
االستخدام الطبي ولكن أيضا الحتوائها 

على مركبات الفالفونويد 
ويعد مركبات الفالفونويد أحد أنواع 
تمنع  أن��ه��ا  ثبت  ال��ت��ي  النباتية  امل��رك��ب��ات 
ال���دواء،  ت��ق��اوم  التي  الناقلة  البروتينات 
وه������ذه امل����رك����ب����ات غ���ي���ر س����ام����ة، وت��م��ت��ل��ك 
 لها نشاط 

ّ
تنوًعا كيميائيا عاليا، كما أن

ي��ج��ع��ل��ه��ا ذات قيمة  م��م��ا  ح���ي���وي واع�����د، 
الطبية  لالستخدام 

ف���ي امل����اض����ي، ت���م ال���ع���ث���ور ع��ل��ى أن����واع 
أخ���رى م��ن ج��ن��س ال��ن��ب��ات��ات "إري��م��وف��ي��ال" 
ت���ح���ت���وي ع���ل���ى م����رك����ب����ات ال���ف���الف���ون���وي���د 
ال��ت��ي ت��م��ن��ع ن��ش��اط ال��ب��روت��ي��ن��ات ال��ن��اق��ل��ة 
ال��ت��ي ت��ق��اوم ال����دواء، وت��ظ��ه��ر ب��ع��ض ه��ذه 
ال����ن����ب����ات����ات أي����ض����ا خ����ص����ائ����ص م����ض����ادة 
ملرض السكر، والفيروسات، والبكتيريا، 

وااللتهابات 
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون أن ال��رات��ن��غ امل��أخ��وذ 
من نباتات "إريموفيال غاليتا" كان قادرا 
ع���ل���ى زي������ادة ت���أث���ي���ر ال����ع����الج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
ع���ل���ى خ����الي����ا س����رط����ان ال����ق����ول����ون ب��ش��ك��ل 
 مركبات 

ّ
ملحوظ، وكشفت االختبارات أن

ال��ف��الف��ون��وي��د ف��ي ال��رات��ي��ن��غ ق��وض��ت عمل 
األدوي��ة  وص��ول  عيق 

ُ
ت التي  البروتينات 

إلى الخاليا السرطانية 

  "فيفو" تستعد إلطالق ساعة ذكية 
بمواصفات مميزة

ك���ش���ف���ت ت����س����ري����ب����ات ع�����ن م����واص����ف����ات 
الطراز  من  القادمة  الذكية  "فيفو"  ساعة 

"ووتش " 
وح���س���ب ال���ص���ور ال���ت���ي ن��ش��ره��ا م��وق��ع 
ف�����إن ال�����س�����اع�����ة  أري���������ن���������ا"،  إم  إس  "ج���������ي 
الذكية ستأتي بتصميم دائري مع سوار 

جلدي أو مصنوع من السليكون 
وس����ت����ط����رح ال����س����اع����ة ب��������3 إص����������دارات 
تدعم  ولكنها  ال��ش��ك��ل،  حيث  م��ن  تتباين 
العديد من املزايا كمراقبة معدل نبضات 
ال����ق����ل����ب، وت������ع������داد ال�����خ�����ط�����وات، ون����ظ����ام 

لتحديد املواقع 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ب��ط��اري��ة ال���س���اع���ة، ف��إن��ه��ا 
ستكون بسعة 501 ميلي أمبير/ ساعة، 
ب��ي��ن��م��ا س��ي��ك��ون خ���ي���ار ال���ع���رض م��ت��م��ث��ال 
ب���ش���اش���ة "أم����ول����ي����د" ب���خ���ي���ارات م��ت��ن��وع��ة 

للمحافظة على الطاقة
ال��ع��م��ر،  ط��وي��ل��ة  ب��ط��اري��ت��ه��ا   وبفضل 
س���ت���ك���ون ق�������ادرة ع���ل���ى ت��ش��غ��ي��ل ال���س���اع���ة 
لفترة طويلة قد تصل ألي��ام عند تفعيل 

خاصية حفظ الطاقة 

ي��خ��ت��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���واص���ل ال���ف���وري 
العالم "وات��س��اب"، 5  انتشار في  األكثر 
ف��ي محاولة لجعل  خصائص ج��دي��دة، 
استخدامه أكثر متعة وأسهل مما سبق 
وذك�����رت م���واق���ع م��خ��ت��ص��ة ب��األخ��ب��ار 
الذي يستخدمه  "واتساب"،  أن  التقنية 
أك���ث���ر م���ن م���ل���ي���اري م��س��ت��خ��دم، يختبر 
5 م��زاي��ا ح��ال��ي��ا، م��ن ال��خ��ص��وص��ي��ة إل��ى 

تحرير الصور 
وم����ن امل���رج���ح أن ي���ج���ري ط����رح ه��ذه 

املزايا في مدة أقصاها أشهر معدودة 

واتساب  في طريقه إلضافة 
5 مزايا "ممتعة" 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
 الـ"كاف" يكشف عن "تشكيل" لجنته املالية

صادق املكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم على 
تشكيل لجان الـ"كاف"، وفق نتائج "الجمعية العمومية غير 
العادية" التي ُعقدت بالعاصمة املصرية القاهرة، يوم الجمعة 
ــا تأييد مقترح إقــامــة كــأس العالم كل 

ً
املــاضــي، وعــرفــت أيــض

عامني 
وحسم االتحاد األفريقي للعبة في "التشكل الجديد" للجنته 
املـــالـــيـــة، مـــع حــفــاظ رئــيــس الــجــامــعــة املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة 

القدم، فوزي لقجع، على منصبه كرئيس للجنة 
نائب  منصب  كــامــانــغــا،  نــدانــغــا  أنــــدري  ويتولى الزامبي 
الرئيس، مع وجود 6 أعضاء آخرين في اللجنة املالية، أبرزهم 
رئــيــس االتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة القدم، شرف الــديــن عــمــارة، 

والذي انضم إلى فريق عمل الـ"كاف" كعضو جديد 
ا إعادة 

ً
ُيشار إلى أن االتحاد األفريقي لكرة القدم قرر أيض

تشكيل لجنة الحكام التابعة له، حيث أسند رئاستها للحكم 
البنيني السابق، كوفي كودجيا 

املطالب املالية تعطل مفاوضات الجيش 
والجيراري

املدافع  امللكي، إلقناع  الجيش  نــادي  إدارة  يسعى مجلس 
األيــســر عــمــر الــجــيــراري لــتــجــديــد عــقــده، الــــذي سينتهي في 

الصيف املقبل 
فــــي مــــفــــاوضــــات مــع  الـــعـــســـكـــري  الـــفـــريـــق  ودخــــلــــت إدارة 
الجيراري، في الفترة األخيرة لحسم ملف التجديد له، غير أن 

األمور املالية تبقى عائقا أمام إقناعه، بسبب مطالبه املادية 
ويبقى الجيراري من خيارات املدرب سفني فاندنبروك، إذ 
يطالب باستمرار الالعب مع الفريق، ويرغب في عدم رحيله 

عقب نهاية املوسم 
الكبيرة، مستقبل  املغربية  األنــديــة  مــن  وتــراقــب مجموعة 
الــجــيــراري مــع الــجــيــش، وتــســعــى للتعاقد مــعــه، خــاصــة مع 

تأخره في حسم استمراره 
ويلعب الجيراري للموسم الثالث على التوالي مع الجيش، 
حيث استقدمه من وداد فاس الذي يمارس في الدرجة الثانية، 

ونجح في  تقديم مستويات جيدة  

ميدو: الفيفا ال يحترم الكرة األفريقية

وجه أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام السابق، انتقادات 
حادة لالتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب موعد بطولة كأس 
العالم لألندية  وقرر الفيفا، إقامة بطولة كأس العالم لألندية 
في نسختها القادمة خالل الفترة بني 3 إلى 12 فبراير املقبل 
فــي اإلمــــــارات  ولــعــل مــوعــد مــونــديــال األنـــديـــة، يــتــعــارض مع 
بطولة كأس األمم األفريقية التي ستقام في الفترة بني 9 يناير  
إلــى 6 فــبــرايــر   وكــتــب مــيــدو عبر تويتر "إقــامــة كــأس العالم 
ا مع كــأس األمــم االفريقية، يحمل عــدم احترام 

ً
لالندية تزامن

من الفيفا للكرة األفريقية"  وأضاف "هل يستطيع الفيفا إقامة 
البطولة في نفس توقيت كــأس األمــم األوروبــيــة أو في نفس 

توقيت كوبا أمريكا؟ بالطبع ال" 
وأعلن باتريس موتسيبي رئيس االتحاد األفريقي، جاهزية 
الكاميرون الستضافة بطولة أمم أفريقيا في نسختها القادمة 

قـــبـــل 23 عــــاًمــــا، كـــانـــت الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الــــدوحــــة شـــاهـــدة عــلــى رقــــم قــيــاســي مــثــيــر في 
تاريخ بطولة كأس العرب لكرة القدم من خالل 
والــوحــيــدة  األولـــى  للمرة  منتخبا   12 مــشــاركــة 

حتى اآلن في تاريخ البطولة 
قــيــاســي جديد  لــرقــم  الــدوحــة  واآلن، تستعد 
في عــدد املشاركني مع وصــول عــدد املنتخبات 
مــن  املـــعـــتـــمـــدة   ،2021 نـــســـخـــة  فــــي  املـــتـــنـــافـــســـة 

االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فـــيـــفـــا(، إلــــى 16 
منتخبا 

وتنطلق فعاليات هذه النسخة "املونديالية" 
الثالثاء  اليوم  العرب  كأس  بطولة  من  املرتقبة 
بــمــشــاركــة 16 مــنــتــخــبــا عــربــيــا مـــن بــيــنــهــم 10 
مــنــتــخــبــات آســـيـــويـــة و6 مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــة، 
لــيــكــون أكـــبـــر عــــدد مـــن املــنــتــخــبــات فـــي نسخة 

واحدة ببطولة كأس العرب 

وكانت نسخة 1998 التي استضافتها قطر، 
شـــهـــدت أكـــبـــر عــــدد مـــن املــنــتــخــبــات فـــي نسخة 
2021، حيث  الــعــرب قبل نسخة  بــكــأس  واحـــدة 

شارك فيها 12 منتخبا 
فــيــمــا كـــــان أكـــبـــر عـــــدد آخـــــر مــــن املــنــتــخــبــات 
فــي نــســخــة واحــــدة، هــو 11 منتخبا فــي 2002 
بالسعودية، و10 منتخبات في كل من نسختي 

1966 بالعراق و1988 باألردن 

في  املمارس  السالوية،  الرياضية  عني الجمعية 
الدوري املغربي - القسم الثاني، محمد بنمسعود، 
الكروي  املوسم  نهاية  حتى  للفريق،  جديدا  مدربا 

الحالي 
وسبق لإلطار الوطني الذي يتوفر على ديبلوم 
تدريبي من صنف كاف أي أن قاد العديد من الفريق 
الوطنية، علما أن النادي كان قد فسخ عقد مدربه 
نابعة  بأنها  مــوح ألسباب وصفها  السابق محمد 

من "أخطاء جسيمة" 
يـــذكـــر أن جــمــعــيــة ســـال يــتــصــدر جـــــدول تــرتــيــب 
الثاني برصيد 20 نقطة، حصدها من ستة  القسم 
انــتــصــارات، تــعــادلــني ومــثــلــهــا مــن الــهــزائــم، بــفــارق 

نقطة واحدة عن االتحاد الرياضي التوركي 

الدوحة تستعد لرقم قياسي جديد في كأس العرب

بوعكاز يعود لتدريب
 مولودية وهران

بغياب رباعي املنتخب الرديف.. الوداد يستأنف تداريبه 
 في بنجلون

جمعية سال يعني بنمسعود مدربا جديدا للفريق

أعــلــن مــولــوديــة وهـــــران، املــنــافــس في 
دوري املــحــتــرفــني الــجــزائــري، يـــوم امــس 
االثـــنـــني، عــــودة الــتــونــســي مــعــز بــوعــكــاز 
لــتــدريــب الــفــريــق، خــلــفــا لــعــز الــديــن آيــت 
ــــــنــــــادي عــن  جـــــــــودي الـــــــــذي اســــتــــغــــنــــى ال

خدماته، بسبب تراجع النتائج 
التونسي،  املتلوي  وقاد بوعكاز نجم 
في بداية املوسم الحالي، قبل أن يغادره 
وعــمــل ســابــقــا مـــع الــعــديــد مـــن الــفــرق 
الــجــزائــريــة، مــنــهــا مــولــوديــة وهــــران في 
وشبيبة  بلعباس  واتحاد  سابقة،  فترة 

الساورة وشبيبة بجاية 
ويـــعـــانـــي مـــولـــوديـــة وهــــــران مـــن أزمـــة 
أمــام  لــه  نتائج، حيث خسر آخــر مــبــاراة 
في  املاضي  الخميس  داي،  نصر حسني 
الجولة الخامسة من الدوري الجزائري، 
لــيــتــجــمــد رصـــيـــده عــنــد أربـــــع نـــقـــاط فــي 

املركز 12 
وقـــال بــوعــكــاز لــوســائــل إعـــالم محلية 
"أنــــا رجـــل املــرحــلــة فـــي الـــنـــادي، وأعـــرف 
جـــيـــدا هـــــذا الـــفـــريـــق، لـــــذا ســـأســـعـــى إلـــى 

تحسني نتائجه في القريب" 
بــخــدمــات  الـــنـــادي  إدارة  واســتــعــانــت 
بشير  الــســابــق،  وهــــران  العب مولودية 
مـــــــشـــــــري، لـــــيـــــكـــــون مـــــســـــاعـــــدا لــــلــــمــــدرب 

التونسي 

يــوم  عــشــيــة  الـــريـــاضـــي،  فريق الوداد  اســـتـــأنـــف 
امس اإلثنني، تداريبه بمركب محمد بنجلون، بعد 

استفادة الالعبني من 5 أيام راحة 
وشــــهــــدت الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــيـــومـــه اإلثـــنـــني، 
الذي عاد نهاية  املهاجم سايمون مسوفا،  التحاق 
األســــبــــوع املـــاضـــي إلــــى املــــغــــرب، بــعــد تــعــافــيــه مــن 
فــيــروس "كـــورونـــا"، والــــذي فـــرض عــلــيــه الــخــضــوع 
لــلــحــجــر الــصــحــي بــتــنــزانــيــا، عــقــب مــشــاركــتــه رفــقــة 

منتخب بالده في تصفيات املونديال 
وغاب عن تداريب الوداد رباعي املنتخب الرديف 

)أشــــرف داري، أيــمــن الــحــســونــي، أيــــوب الــعــمــلــود، 
يــحــيــى جـــبـــران(، وعــبــد الــلــه حــيــمــود املــتــواجــد في 
 23 مــن  ألقــل  الوطني  للمنتخب  التدريبي  التجمع 

سنة 
لإلشارة فقرار الحكومة املغربية بتعليق جميع 
اململكة،  اتــجــاه  فــي  للمسافرين  املــبــاشــرة  الــرحــالت 
تسبب في اعتذار فريق الوداد عن املشاركة بالدوري 
الـــودي الــذي كــان سيقام فــي دولــة البحرين، خالل 
الفترة املمتدة ما بني 1 و10 من شهر دجنبر القادم 



م��ي��س��ي،  األرجنتيني ليونيل  ت�����وج 
بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021، وذلك 
مجلة "فرانس  ت��ق��ي��م��ه  ال��ت��ي  ال��ح��ف��ل  ف���ي 
فوتبول"، يوم امس اإلثنني، على مسرح 
شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور 

أساطير الكرة العاملية 
وج�����������اء ت�����ت�����وي�����ج "ال�����ب�����رغ�����وث" ع�����ق�����ب 
ت���ح���ق���ي���ق���ه ل�����ك�����أس "ك�����وب�����ا أم�����ري�����ك�����ا" ف��ي 
ال���ص���ي���ف امل���اض���ي رف���ق���ة م��ن��ت��خ��ب ب���اده 
األرج��ن��ت��ني، ع��ل��م��ا أن���ه ت��ف��وق ع��ل��ى ب��اق��ي 
منافسيه في سباق التنافس على "الكرة 
روب�����رت  ال���ب���ول���ن���دي  الذهبية" أبرزهم 

ليفاندوفسكي 
وت��م��ك��ن الع���ب ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان 

الكروي  املوسم  وبرشلونة سابقا خال 
ال���خ���ص���وم ف���ي 41  2021 م���ن ه���ز ش���ب���اك 
ل�17 تمريرة حاسمة،  مناسبة، وتقديمه 
م��ع ت��ت��وي��ج��ه ب��ك��أس م��ل��ك إس��ب��ان��ي��ا رفقة 
ال�����ن�����ادي ال���ك���ت���ل���ون���ي ب����اإلض����اف����ة ل��ك��وب��ا 

أمريكا السالفة الذكر 
وع����������������رف����������������ت أم�����������س�����������ي�����������ة "ف�����������ران�����������س 
ب���ي���دري  اإلس����ب����ان����ي  فوتبول" تتويج 
ب����ال����ك����رة ال����ذه����ب����ي����ة ل����ل����ش����ب����اب، روب�������رت 
ل���ي���ف���ان���دف���س���ك���ي، ك����أف����ض����ل م����ه����اج����م ف��ي 
ال���ع���ال���م، وأل��ي��ك��س��ي��ا ب���وت���ي���اس، ك��أف��ض��ل 
العبة في العالم، تشيلسي كأفضل نادي 

في العالم 
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  أليكيسا بوتياس تتوج بجائزة "الكرة الذهبية" للسيدات

 رانجنيك مدربا جديدا  ملانشستر يونايتد

رسمًيا.. تحديد موعد مونديال األندية

دوناروما يتوج بجائزة ياشني ألفضل حارس في العالم

  ليونيل ميسي يتوج بـ"الكرة الذهبية" 
للمرة السابعة في تاريخه

ت����وج����ت أل���ي���ك���ي���س���ا ب�������ودي�������اس، الع���ب���ة 
ب���رش���ل���ون���ة اإلس����ب����ان����ي، ب���ج���ائ���زة أف��ض��ل 
حفل "الكرة  خ������ال  ال����ع����ال����م،  ف����ي  الع����ب����ة 
مجلة "فرانس  ت��ق��ي��م��ه  الذهبية" الذي 
اإلثنني، على مسرح  امس  يوم  فوتبول"، 
بحضور  الفرنسية،  بالعاصمة  شاتيليه 

أساطير الكرة العاملية 
وحسمت العبة برشلونة جائزة أفضل 
32 هدفا  أن وقعت  بعد  العالم  ف��ي  العبة 

ف���ي امل���وس���م ال����ك����روي ال���ح���ال���ي، لتضيف 
جائزة أخرى لناديها بعد تتويج بيدري 

بحائزة "الكرة الذهبية" للشباب 
فوتبول" قد  مجلة "فرانس  وك����ان����ت 
أم������اط������ت ف������ي وق��������ت س�����اب�����ق ال�����ل�����ث�����ام ع��ن 
الاعبني العشرة األوائل في العالم لسنة 
ف��ي��ه��ا ج��ان��ل��وي��ج��ي  اح���ت���ل  وال���ت���ي   ،2021
دوناروما )باريس سان جيرمان( وزميله 
كيليان مبابي املركزين العاشر والتاسع 

أع��ل��ن م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د، ي���وم ام��س 
رانجنيك،  رال���ف  األمل��ان��ي  اإلث��ن��ني، تعيني 
���ا ألول�������ي ج���ون���ار 

ً
م�����درًب�����ا ل���ل���ف���ري���ق، خ���ل���ف

سولسكاير 
"يسر  بيان رسمي  يونايتد، في  وق��ال 
ال�����ن�����ادي، اإلع�������ان ع����ن ت��ع��ي��ني ران��ج��ن��ي��ك 
امل��وس��م، كما  ك��م��درب م��ؤق��ت حتى نهاية 
أن��ه سيستمر ف��ي دوره االس��ت��ش��اري ملدة 

عامني آخرين" 
وص��رح ج��ون م��ورت��و، مدير ك��رة القدم 
ف�����ي م���ان���ش���س���ت���ر ي���ون���اي���ت���د "رال���������ف أح���د 
اح��ت��راًم��ا في  األك��ث��ر  امل��درب��ني واملبتكرين 
ال��ك��رة األوروب���ي���ة. ل��ق��د ك���ان امل��رش��ح األول 

لدينا ملنصب املدرب املؤقت" 
وأضاف "الجميع في النادي، يتطلعون 
للعمل معه خال املوسم الحالي، ثم ملدة 

عامني آخرين في دوره االستشاري" 
وقال رانجنيك "أنا متحمس لانضمام 

ي��ون��اي��ت��د، وال��ت��رك��ي��ز على  إل��ى مانشستر 
جعل النادي يعيش موسًما ناجًحا" 

ولديهم  باملواهب  يعج  "الفريق  وتابع 
توازن كبير بني الشباب والخبرة. سأركز 
املقبلة،  الستة  األشهر  كل جهودي خ��ال 
ال��اع��ب��ني لاستفادة من  مل��س��اع��دة ه���ؤالء 
ف��ردي، واأله��م كفريق  إمكانياتهم بشكل 

واحد" 
النادي  أه��داف  إلى دعم  وشدد "أتطلع 
ع���ل���ى امل�������دى ال����ط����وي����ل، م����ن خ�����ال دوري 

االستشاري" 
وق�����ال م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د إن م��اي��ك��ل 
ك��اري��ك سيظل م��س��ؤواًل ع��ن الفريق األول 
حتى يتم االنتهاء من تأشيرة عمل رالف 

رانجنيك 
ي��ش��ك��ر  أن  ال�������ن�������ادي  "ي����������ود  واخ�����ت�����ت�����م 
ل��وك��وم��وت��ي��ف م��وس��ك��و، ع��ل��ى ت��ع��اون��ه في 

عملية تعاقد رانجنيك معنا" 

تفوق جيانلويجي دون��اروم��ا، حارس 
وب��اري��س س��ان جيرمان  إيطاليا  منتخب 
ح��ال��ي��ا، وم��ي��ان س��اب��ق��ا، ع��ل��ى منافسيه، 
واق��ت��ن��ص ج��ائ��زة ي��اش��ني ألف��ض��ل ح��ارس 

في العالم من فرانس فوتبول 
ب��ه��ذه  األزوري  ع����ري����ن  ح�������ارس  وف�������از 
ال����ج����ائ����زة، ب��ف��ض��ل ت���وه���ج���ه م����ع م��ن��ت��خ��ب 
ب����اده وق��ي��ادت��ه ل��ح��ص��د ال���ي���ورو األخ��ي��ر، 
وح���ص���ول���ه ع���ل���ى ل���ق���ب أف����ض����ل الع�����ب ف��ي 

البطولة 
وت���ف���وق دون�����اروم�����ا ع��ل��ى 9 م��رش��ح��ني 
ف���������ي ط������ري������ق������ه ل�����ن�����ي�����ل ال���������ج���������ائ���������زة، ه���م 

ال������ب������رازي������ل������ي إي���������درس���������ون "م���ان���ش���س���ت���ر 
ن��اف��اس  ك��ي��ل��ور  سيتي"، الكوستاريكي 
"ب����اري����س س����ان ج���ي���رم���ان"، األرج��ن��ت��ي��ن��ي 
إي������م������ل������ي������ان������و م������ارت������ي������ن������ي������ز "أس��������ت��������ون 
م���ي���ن���دي  إدوارد  ال����س����ن����غ����ال����ي  ف�������ي�������ا"، 
أوب�����اك  ي�����ان  "تشيلسي"، السلوفيني 

"أتلتيكو مدريد" 
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال����دن����م����ارك����ي ك��اس��ب��ر 
والبلجيكي  س��ي��ت��ي"،  "ل��ي��س��ت��ر  ش��م��اي��ك��ل 
مدريد"، األملاني  "ري������ال  ك����ورت����وا  ت��ي��ب��وا 
"بايرن ميونخ"،  ومواطنه  مانويل نوير 

سمير هاندانوفيتش "إنتر ميان" 

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 
يوم امس االثنني، موعد إقامة كأس العالم 

لألندية 2021 
وق������ال ال���ف���ي���ف���ا، ف����ي ب���ي���ان ع���ب���ر م��وق��ع��ه 
الرسمي، إن البطولة ستقام خال الفترة 

من 3 إلى 12 فبراير  2022 
وستشهد البطولة مشاركة كل من 

ال����ج����زي����رة )ب���ط���ل ال���������دوري اإلم�����ارات�����ي( 
إف��ري��ق��ي��ا(  أب���ط���ال  دوري  )ب���ط���ل  - األهلي 
أوروب�����ا(  أب��ط��ال  دوري  )ب��ط��ل  - تشيلسي 

أب��ط��ال  دوري  )ب���ط���ل  ال���س���ع���ودي  - الهال 
آسيا( 

مونتيري املكسيكي )بطل دوري أبطال 
الكونكاكاف( - أوكاند سيتي النيوزيلندي 
)ممثل أوقيانوسيا( - بامليراس البرازيلي 

)بطل كوبا ليبرتادوريس 
وك������ان ب����اي����رن م���ي���ون���خ ق����د ت�����وج ب��ل��ق��ب 
فوزه  بعد  البطولة،  من  السابقة  النسخة 
ع���ل���ى ت���ي���ج���ري���س أون����������ال امل���ك���س���ي���ك���ي ف��ي 

النهائي )0-1 

ودعت إسبانيا كأس ديفيز للتنس 
ل��ف��رق ال���رج���ال، ب��ي��ن��م��ا ح��ج��ز االت��ح��اد 
الروسي مكانه في دور الثمانية، بعد 

انتصار مثير في مدريد 
اإلس��ب��ان��ي، مارسيل  الثنائي  وك��ان 
ج�����ران�����وي�����رس وف���ل���ي���س���ي���ان���و ل���وب���ي���ز، 
ب��ح��اج��ة إل���ى ال��ف��وز ب��م��ب��اراة ال��زوج��ي، 
إلرس�����ال إس��ب��ان��ي��ا إل���ى دور ال��ث��م��ان��ي��ة 

على حساب صربيا 
ل��ك��ن رس�����ان ك���ارات���س���ي���ف وأن���دري���ه 
روبليف عوضا تأخرهما بمجموعة، 
وي��م��ن��ح��ا  و4-6  و2-6   6-4 ل��ي��ن��ت��ص��را 

روسيا صدارة املجموعة األولى 
وح��ص��ل��ت ال���س���وي���د وص���رب���ي���ا على 
ب���ط���اق���ت���ي أف����ض����ل ف���ري���ق���ني ف����ي امل���رك���ز 
ال��ث��ان��ي وت��أه��ل��ت��ا إل����ى دور ال��ث��م��ان��ي��ة 
ب���ف���ض���ل ت���ف���وق���ه���م���ا ف����ي س���ج���ل ال���ف���وز 

والخسارة، في دور املجموعات 
ب��ح��اج��ة للتغلب  وك���ان���ت إس��ب��ان��ي��ا 
على روسيا، من أجل التأهل إلى دور 

الثمانية 

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم
 في العالم لعام 2021

ح��������ق��������ق ال���������ب���������ول���������ن���������دي روب����������������رت 
ميونخ،  ب��اي��رن  ن��ج��م  ليفاندوفسكي، 
لعام  العالم  في  مهاجم  أفضل  جائزة 

 2021
وت��������وج ل���ي���ف���ان���دوف���س���ك���ي ب���ج���ائ���زة 
ال����ح����ذاء ال���ذه���ب���ي ك��أف��ض��ل ه�����داف في 
ل���ي���ت���وج   ،2021 ع�������ام  خ�������ال  أوروب�����������ا 
بجائزة أفضل هداف في العالم بدون 

صعوبة 
جاء ذلك خال حفل الكرة الذهبية 
شاتليه"،  "دو  مسرح  على  أقيم  ال��ذي 
ي���������وم ام���������س اإلث��������ن��������ني، ب����ال����ع����اص����م����ة 

الفرنسية باريس 
ليفاندوفسكي عن سعادته  وأعرب 
الكبرى بعد فوزه بتلك الجائزة، وقال: 
"أنا فخور لوجودي هنا، بعد األوقات 
الصعبة التي مررنا بها العام املاضي، 

أثناء جائحة كورونا" 
وأض�����������اف: "ف�����خ�����ور ل���ل���غ���اي���ة ب���ه���ذه 
ال����ج����ائ����زة، ألن����ن����ي أع����ل����م م�������اذا ت��ع��ن��ي 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل����ي، ف��ه��ي س��ت��ك��ون مشجع 
وح���اف���ز ل���ي ع��ل��ى ت��س��ج��ي��ل امل���زي���د من 

األهداف" 
ووج��������ه ل���ي���ف���ان���دوف���س���ك���ي، ال���ش���ك���ر 
ل����زم����اءه ف����ي ب����اي����رن م���ي���ون���خ، وق�����ال: 
"أش�����ك�����ر ف���ري���ق���ي وال����اع����ب����ني وامل����دي����ر 
الفني وطاقم التدريب واإلداريني على 

دعمهم املستمر". 

روسيا تجرد إسبانيا 
من لقب كأس ديفيز
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رئيس 
فرنسي 
 راحل

 

مغنية 
 لبنانية

 

صوت 
 المريض

قمر  قلب
اصطناعي 

 عربي
مدينة 
موظف  مغربية

 رفيع

  
  للتمني

  
 رجاء

      
 القاهرة متشابهان

   

قصير 
 األسنان

 

       
عاصمة 
 للضرب الكونغو

دولة  متجانس
 افريقية

    

 عم

من عدة         
 الفالح

صاحب 
 البردة

     متشابهان  
 مرور

    
 شمال

من 
 الفواكه

مدينة 
 ايطالية

 

 
 حفر البئر

  
 في ملكك

  
 احسان

  

 

لقب  
مكتشف 
 الجاذبية

مدينة  كمل
 مغربية

في 
 المسرح

 

من     
     المجرات

 بحار

 
 تخرب

لقب زعيم 
سوفياتي 

 راحل
 تكبر

         موغادور 
 سارق

من نجوم   
68 

 صيحات للتعريف

     
 أبو بكر دعوات

      
شجاع  ققز

 سخي

   
 قرأ

     

 نهرب

   
ينصب 
 )مع(

مطلع 
سورة 
 يوسف

 وجب

رمز  
          الراديوم

شاعر 
رمز   القطرين
 التاليوم

نصف    سقي  
مدينة   ظليل

علم      مغربية
 مذكر

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر
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 كلمات للتشطيب

 –ياسمين  – منجنيق –بوبكا  –مستغانم  –برتقال  –تكذبي ال  –خوارزم 
 –لبون  –بلجيكا  –تدمر  –كشتبان   -فاس   -سلطعون  –صيدلي  –بيكاسو 

 قيصر

 كلمة السر

 كاتب ' سيرة الحب '
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقٌا

مغنٌة لقب  –للنهً  -4شروحات  -3ظهرا  –لقب موسٌقً ألمانً مشهور  -2مخرج مغربً -1
 –كان شدٌد العداوة  -7بشكل غرٌب منقول  –أقسم  -6لقب أدٌب انجلٌزي راحل  –جمع  -5مغربٌة 
لقب مغنً  -10غموض  –سرٌع جدا  -9سوٌدٌة مدٌنة  –ضعف  -8للغة منسوب  –ضفاف نصف 

اٌقاعآلة  –مغربً   

 عمودٌا

 خرٌصنصف  – سفٌنة فخمة -3مصري راحل شاعر  –رمز البارٌوم  -2مخرج مسرحً مغربً -1
 -7مسرحً ملك  –من األزهار  -6سٌاسً و أدٌب مغربً راحل  -5)مع ( المع  –منظمة الزراعة  -4

دولة  -10مناص  –رمز المولبدٌن  -9ل  رئٌس فرنسً راح -8من مؤلفات مصطفى صادق الرافعً 
األنبٌاءمن  –العثمانٌٌن   
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