
مصطفى البحر

في بيان إعالمي نشرته على موقعها الرسمي 
املتحدة  ال��والي��ات  األبيض عبرت  بالبيت  الخاص 
االم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ع��ه��د رئ��ي��س��ه��ا ال��دي��م��ق��راط��ي جو 
ارت��ي��اح��ه��ا الكبير بتعيني س��ت��ف��ان دي  ب��اي��دن ع��ن 
م��س��ت��ورا م��ب��ع��وث��ا أم��م��ي��ا ج���دي���دا ال����ى ال��ص��ح��راء ، 
باعتباره يقول ذات البيان أحد أكثر الدبلوماسيني 

خبرة وتجربة في العالم.
 وأضاف بيان البيت األبيض، أن واشنطن عملت 
بشكل وثيق مع جميع االطراف الدولية بما في ذلك 

االممية من أجل تعيني ستيفان في هذا املنصب. 
ومسؤولية  بجد  يعمل  ميستورا  دي  أن  وذك���ر 
أممية كبيرة مع كافة االطراف املعنية بالنزاع وكذا 
ال���دول ذات الصلة بهذا ال��ص��راع ال��ذي ط��ال أم��ده ، 

البحث  السيطرة وم��ح��اول��ة  إب��ق��اءه تحت  ب��غ��رض 
إليجاد حل سياسي مقبول ومتوافق بشأنه. 

بيد أن االهم واألق��وى فيما تضمنه بيان البيت 
األب����ي����ض ه����و ت���أك���ي���د إدارة ب����اي����دن وم�����ن خ��الل��ه��ا 
الواليات املتحدة األمريكية على أن النزاع املفتعل 
ف��ي ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة ه��و ب��األس��اس مشكل بني 
إسم  ذكر  الجزائري دون  والنظام  املغربية  اململكة 
الذي  الطرح  ال��ذي يؤكد  االم��ر  البوليزاريو،  جبهة 
ط��امل��ا أع��ل��ن��ت ع��ن��ه ال���رب���اط ف��ي ع��ش��رات املناسبات 
وال���ل���ق���اءات اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���ق���اري���ة وال���دول���ي���ة وك���ذا 
األممية بخصوص هذا النزاع اإلقليمي املصطنع، 
حيث ل��س��ن��وات وع��ق��ود وامل��غ��رب ي��ؤك��د على ال��دور 
املغربية  ال��ص��ح��راء  ف��ي قضية  للجزائر   الرئيسي 
لعصابة  املحتضن  وال��ن��ظ��ام  ال��دول��ة  باعتبارها   ،
ال��ب��ول��ي��زاري��و ف���وق أراض��ي��ه ب��ال��ح��م��ادة وال��راب��ون��ي 

ب��م��ن��ط��ق��ة ت����ن����دوف ، وامل�����م�����ول وامل���س���ل���ح وامل���وج���ه 
واملتحكم في كل تحركاته العسكرية والسياسية و 

الدبلوماسية واإلعالمية وغيرها. 
بل النظام الجزائري سخر كل إمكانياته املادية 
ال��خ��ارج��ي��ة  ف���ي ذل����ك وزارة  وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ب��م��ا 
الجزائرية لخدمة البوليزاريو ومن خالله املشروع 
االن��ف��ص��ال��ي ب��امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة ألك��ث��ر م���ن أرب��ع��ة 

عقود. 
والقانونية  السياسية  ف��امل��س��ؤول��ي��ة  وب��ال��ت��ال��ي 
الجنراالت في قضية  للنظام  والعسكرية واملدنية 
الوحدة الترابية للمملكة املغربية،واضحة وقائمة. 
وفي ذات السياق تتحدث بعض التقارير اإلعالمية 
أو  بطريقة  وال��داع��م��ة  املقربة  تلك  ، سيما  الدولية 
بأخرى للنظام الجزائري من خالل  هدايا ورشاوي 
"ال��ب��ت��رودوالر" عن ص��رف ه��ذا االخير ملا يقارب ال 

500 مليار دوالر على املشروع اإلنفصالي للجبهة 
م��ن��ذ س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���اض���ي ال����ى ال����ي����وم، دون 
احتساب املبالغ الضخمة التي خصصتها جزائر 
ال��دول بإفريقيا  الجنراالت لشراء ع��دد من مواقف 

وبأمريكا الالتينية وغيرها نكاية في املغرب. 
وك��ان ف��ي أع��ق��اب سياسة ش��راء ال��ذم��م وامل��واق��ف 
ت��ع��رض��ت  أن   ، امل����غ����رض����ة  امل������أج������ورة واألص�����������وات 
وإقتصادي  الس��ت��ن��زاف  سياسي  املغربية  اململكة 
واجتماعي ودبلوماسي وعسكري مرير طال كافة 
م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة للشعب امل��غ��رب��ي، وأدخ���ل 
امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة ف���ي ج��م��ود غ��ي��ر م��س��ب��وق على 
جميع املستويات، بما في ذلك تعطيل حلم الرواد 
في تحقيق تكامل مغاربي بني شعوب هذه الرقعة 

الجغرافية من شمال إفريقيا ، 

ان���ط���ل���ق���ت ص����ب����اح األح�������د ب���امل���ع���رض ال���ع���امل���ي 
ال��رس��م��ي��ة  االح����ت����ف����االت   ”  2020 دب�����ي  “إك���س���ب���و 
الوطني للمملكة املغربية، بحضور وفد  باليوم 
م��غ��رب��ي رف���ي���ع، ي��ت��رأس��ه رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ع��زي��ز 
أخ���ن���وش، وي���ض���م ب��ال��خ��ص��وص وزي����ر ال���ش���ؤون 
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني 
العلوي  فتاح  بالخارج  ناصر بوريطة، ونادية 
وزي�������رة االق���ت���ص���اد وامل����ال����ي����ة، امل���ن���دوب���ة ال��ع��ام��ة 

للجناح املغربي في هذه التظاهرة العاملية.
وي����ش����م����ل ب����رن����ام����ج ه�������ذه االح�����ت�����ف�����االت ال���ت���ي 
أحمد  الشيخ  اإلم���ارات���ي  ال��ج��ان��ب  ع��ن  يحضرها 
آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران  بن سعيد 
امل����دن����ي، ال���رئ���ي���س األع����ل����ى ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الهاشمي وزي���رة دول��ة  لطيران اإلم����ارات، و ري��م 
ل��ش��ؤون ال��ت��ع��اون ال��دول��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام إلكسبو 
دب��ي،  والشيخ سلطان بن أحمد الجابر ، وزير 

ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة، ورئ��ي��س 
اللجنة العليا إلكسبو 2020 دبي، باإلضافة الى 
ل��ق��اءات رسمية ،ع��روض��ا متنوعة ، س��واء داخل 
الجناح املغربي، أو في عدة فضاءات أخرى من 
الكسبو  النابض  القلب  ال��وص��ل  ساحة  ضمنها 

دبي 2020 .
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انطالق االحتفاالت باليوم الوطني للمملكة 
املغربية بمعرض "إكسبو 2020 دبي"
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املرزوقي ينفي علمه بصدور مذكرة اعتقال 
من االنتربول

الرئاسة الجزائرية تعلن عن زيارة للرئيس 
املوريتاني ابتداءا من االثنني

وزارة الداخلية الليبية تنفي ” بيان استنكار ” 
نشرته صفحات التواصل االجتماعي

نفى رئيس الجمهورية التونسية االسبق  محمد املنصف 
املرزوقي علمه بإصدار أي مذكرة إعتقال في حقه من طرف 

الشرطة الجنائية الدولية “األنتربول”.
واض��اف املرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية في 
فايسبوك، ان الخبر نشر عبر حساب قديم له على ‘تويتر’ 
ل��م يستعمله منذ اع���وام، م��ؤك��دا ان��ه ل��م يكتب التغريدة ولم 
يطلب من احد كتابتها. ووصف املرزوقي العملية ب”الحرب 

النفسية في أخس أشكالها”، حسب تعبيره.

أعلنت الرئاسة الجزائرية األحد عن زيارة دولة يؤديها 
لها ال��رئ��ي��س امل��وري��ت��ان��ي محمد ول��د ال��غ��زوان��ي اب��ت��داء من 

يوم االثنني27  ديسمبر  الجاري وتستمر ثالثة أيام.

ال��ذي  ال��ب��ي��ان  قاطعًا  نفيًا  الليبية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  نفت 
نشرته بعض صفحات التواصل االجتماعي بتاريخ األحد 
ملوقع  نسب   ” استنكار  ب��ي��ان   ” ع��ن��وان  تحت   2021-12-26

الوزارة االلكتروني.
البيان  ال����وزارة بأنها س��وف تتابع م��ص��در ه��ذا  وأك���دت 

ات. املزور التخاذ ما يفرضه القانون من إجراء
ولم تذكر وزارة الداخلية أية تفاصيل بخصوص فحوى 

هذا البيان املنسوب اليها .

الواليات املتحدة تسقط قناع النظام الجزائري بشأن قضية الصحراء املغربية  
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ترقب لييب للقائمة النهائية للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية

المشهد المغاربي
العامة  لألركان  الجديد  القائد  تسلم 
ال��ف��ري��ق املختار  امل��وري��ت��ان��ي��ة  ل��ل��ج��ي��وش 
ب��ل ش��ع��ب��ان م��ه��ام��ه ال��ج��دي��دة م��ن سلفه 
املحال للتقاعد الفريق محمد ولد مكت، 
وذلك خالل حفل بقيادة األركان، وتحت 
إشراف وزير الدفاع حننا سيدي حننا.
وخ��������الل ال���ح���ف���ل ق������ام ق����ائ����د األرك��������ان 
األرك��ان  علم  بتسليم  مكت  ول��د  السابق 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ي��وش ل��وزي��ر ال���دف���اع حننا 
لقائد  ب��دوره  ال��ذي سلمه  سيدي حننا، 
األركان العامة للجيوش الجديد الفريق 

املختار بله شعبان.
وق�������������ام ب�����ع�����ده�����ا ال������ق������ائ������د ال�����س�����اب�����ق 
ب����اس����ت����ع����راض ت����ودي����ع����ي ل���ع���ل���م ق����ي����ادة 
األرك�����ان ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ي��وش وت��ش��ك��ي��الت 
ال��ج��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ح��ض��رت م��راس��م 

حفل تبادل املهام والتوديع.
و أك�����د وزي������ر ال�����دف�����اع ح���ن���ن���ا س��ي��دي 
ح���ن���ن���ا، أن ه����ذا ال���ح���ف���ل أص���ب���ح ت��ق��ل��ي��دا 
م���ض���ط���ردا ط��ب��ق��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��رئ��ي��س 
م��ح��م��د ول����د ال���غ���زوان���ي، ال��ق��ائ��د األع��ل��ى 
ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة “ن��ق��ف ع��ن��ده فنتأمل 
س����ي����رة أه������ل ال���ت���ض���ح���ي���ة ت���ك���ري���م���ا ل��ه��م 
وش����ه����ادة أم���ي���ن���ة ع���ل���ى م���ا س���ط���روه ف��ي 
س��ج��ل م��س��ي��رة م��ؤس��س��ت��ن��ا ال��ع��س��ك��ري��ة 

املجيدة”.
وخ�������اط�������ب ال��������وزي��������ر ق������ائ������د األرك�����������ان 

امل����ن����ص����رف ق�����ائ�����ال: “ف������ي ال�����وق�����ت ال�����ذي 
ت���ح���ال���ون ف��ي��ه إل����ى ف��ص��ي��ل��ة االح���ت���ي���اط، 
ة  بالكفاء م��ن ج��ه��ة  أش��ي��د  أن  ل��ي  يطيب 
امل��س��ؤول��ي��ة وال��ت��ض��ح��ي��ة  امل��ه��ن��ي��ة وروح 

والوفاء والصدق واإلخالص والتواضع 
كخصال ميزت وعلى الدوام سلوككم”.

وأض���اف أن ف��ت��رة ان��ت��داب��ه وف��ي إط��ار 
 2024-2020 ال��خ��م��س��ي��ة  ال��خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

، ح���ظ���ي���ت األرك���������ان ال����ع����ام����ة ل��ل��ج��ي��وش 
ب���إن���ج���ازات م���ش���ه���ودة ش��م��ل��ت م��ج��االت 
م���خ���ت���ل���ف���ة م����ث����ل ال����ت����ك����وي����ن وال����ت����دري����ب 

التحتية. والتجهيزات والبنى 

صابر بليدي

ت��س��ّج��ل ال���ج���زائ���ر ف���ي ك���ل ف��ص��ل ش��ت��اء 
ح�������وادث اخ���ت���ن���اق ب���غ���از ال���ت���دف���ئ���ة ت��ذه��ب 
ضحيتها أسر بأكملها. ويرجع املتابعون 
ذلك إلى إغراق السوق الجزائرية بأجهزة 
تدفئة تفتقد إلى املعايير اآلمنة من جهة، 
وإل����ى غ��ي��اب ال��رق��اب��ة م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ما 
يؤثر سلبا على العائالت الفقيرة التي ال 
تجد بديال عن هذه األجهزة ملجابهة برد 

الشتاء.
ت��ح��ول ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ف��ي ال��ج��زائ��ر إل��ى 
م����وس����م ل�����ت�����داول أخ����ب����ار امل����آت����م ال���ف���ردي���ة 
وال���ج���م���اع���ي���ة، ب��س��ب��ب االخ���ت���ن���اق ب��ال��غ��از 
أح����������ادي ال�����ك�����رب�����ون، ال����ن����اج����م ع�����ن س����وء 
ال��ت��دف��ئ��ة، أو نوعيتها  اس��ت��ع��م��ال وس��ائ��ل 
الرديئة التي تسببت في كوارث حقيقية، 
حيث تم العام املاضي إحصاء نحو 300 
حالة وف��اة بسبب االختناق، من مختلف 
األعمار ومن الجنسني بينهم أزواج جدد.
ورغ�������م األص���������وات امل���ت���ع���ال���ي���ة امل���ن���ادي���ة 
ب���ت���وع���ي���ة األس�������ر ب���ك���ي���ف���ي���ات االس���ت���ع���م���ال 
وتشديد الرقابة على البضائع املستوردة، 
إال أن ال��ف��ص��ل ال��ح��ال��ي أع��ل��ن م��ن��ذ دخ��ول��ه 

بداية فصول الدراما.
ال��ج��زائ��ري��ة  ال��ع��ائ��الت  م��ن  الكثير  تقبل 
م����ع ح����ل����ول ف���ص���ل ال����ش����ت����اء ع���ل���ى اق���ت���ن���اء 
أجهزة التدفئة بما فيها أنابيب توصيل 
وت��رك��ي��ب ال���غ���از، ح��ي��ث ي���ح���رص ال��ب��ع��ض 
لكن  سنة،  ك��ل  وتجديدها  تغييرها  على 

ع���ادة م��ا ي��ص��ط��دم ه���ؤالء ب��أج��ه��زة مقلدة 
الصنع تكون بمثابة قنابل موقوتة تهدد 

حياة الكثير.

م��ص��ط��ف��ى زب������دي: األج����ه����زة امل���وج���ودة 
ب������األس������واق م���غ���ش���وش���ة وغ����ي����ر م��ط��اب��ق��ة 

ملعايير األمان
وأمام تراجع القدرة الشرائية للطبقات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��ري��ض��ة، ي��ت��م ال��ق��ب��ول أو 
ال��ل��ج��وء إل����ى أج���ه���زة ال��ت��دف��ئ��ة منخفضة 
ال��ث��م��ن، رغ��م م��ا تشكله م��ن خطر حقيقي 
على الحياة برمتها، فاملدفأة ذات السعر 
ال����زه����ي����د ع��������ادة م�����ا ت���ت���ح���ول ب�����ني ع��ش��ي��ة 
وض���ح���اه���ا إل������ى خ���ط���ر ي���ت���رب���ص ب��ح��ي��اة 
ال����ع����ائ����الت، ب��ال��ن��ظ��ر إل�����ى ك���ون���ه���ا م��ق��ل��دة 
م��واد مغشوشة  م��ن  أو مصنوعة  الصنع 
ال تراعى فيها أدنى الشروط أو املقاييس 

املعمول بها عامليا.
الظروف  االستيراد  لوبيات  واستغلت 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة واالق������ت������ص������ادي������ة ل����ألس����ر 
ال��ج��زائ��ري��ة بشكل ع���ام، إلغ����راق األس���واق 
املحلية بمختلف املواد االستهالكية ذات 
السيئة  سمعتها  ورغ��م  الصيني،  املنشأ 
إال أن��ه��ا ت��ش��ه��د إق���ب���اال واس���ع���ا م���ن ط��رف 
ي��غ��ام��رون بحياتهم  ال��ذي��ن  ال��ج��زائ��ري��ني، 

تحت ضغط القدرة الشرائية املتراجعة.
وق���ال مصطفى زب���دي، رئ��ي��س املنظمة 
ال���ج���زائ���ري���ة ل��ح��م��اي��ة وإرش�������اد امل��س��ت��ه��ل��ك 
وغ���ي���ر  م���غ���ش���وش���ة  أج�����ه�����زة  وج��������ود  “إن 
مطابقة ملعايير األمان باألسواق، وحتى 

وج����ود ق��ط��ع غ��ي��ار ل��ه��ذه األج���ه���زة مقلدة 
وم��غ��ش��وش��ة، إض���اف���ة إل����ى غ���ي���اب أج��ه��زة 
بالتأكد  تسمح  ال��ت��ي  والتقنيات  ال��رق��اب��ة 
افتقاد  األج��ه��زة، وأيضا  التام من سالمة 
م��ع��اي��ي��ر ال���رق���اب���ة امل��خ��ب��ري��ة ال���ت���ي تسمح 
بغربلة ما يدخل إلى األس��واق من أجهزة 
أخطار  على  تبقي  ع��وام��ل  كلها  التدفئة، 
م���أس���اوي���ة ت���ه���دد ح���ي���اة األس�����ر وت��ط��ل��ع��ن��ا 
يوميا بأخبار الوفيات نتيجة االختناق”.

وأمام غياب آليات حماية وتحكم جّيد 
ف���ي االس���ت���ع���م���ال، ل���م ي��ب��ق ح��س��ب زب����دي، 
إال ن��ص��ح ال��ع��ائ��الت ب��ال��ت��وج��ه إل���ى املنتج 
الوطني، ألن أجهزة التدفئة التي يصنعها 
املتعاملون االقتصاديون املحليون تكون 
آم���ن���ة، وذل����ك ألن امل��ص��ن��ع ي��ك��ون م��ع��روف��ا 
وح���ري���ص���ا ع��ل��ى ج�����ودة م��ن��ت��ج��ات��ه وع��ل��ى 
املستوردة  امل���واد  عكس  منتوجه،  سمعة 
ال���ت���ي ال ي��ه��م غ��ال��ب��ي��ة امل��ت��اج��ري��ن ب��ه��ا إال 
ت��ح��ق��ي��ق ال����ع����ائ����د، ح���ت���ى ول������و ك������ان ع��ل��ى 

حساب أمن وسالمة املستهلك.
وم�����ع ح���ل���ول ك����ل ف���ص���ل ش���ت���اء ت��ن��ط��ل��ق 
إدارة ال��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة )ال���دف���اع امل��دن��ي(، 
ف��ي ح��م��الت توعية ق��اع��دي��ة م��ع العائالت 
وأط��ف��ال امل�����دارس، م��ن أج���ل ت��ف��ادي وق��وع 
ح������االت اخ���ت���ن���اق ن��ت��ي��ج��ة ت���س���رب ال���غ���از، 
يبقى محدودا  الحمالت  تلك  لكن مفعول 
ل���ت���داخ���ل ال���ع���دي���د م���ن ال���ع���وام���ل األخ�����رى، 
مدافئ  وت���داول  مؤهلني،  حرفيني  كغياب 

وتجهيزات مغشوشة.
وأح����ص����ت امل����دي����ري����ة امل�����ذك�����ورة ت��س��ب��ب 

ت��س��رب ال���غ���از أح�����ادي ال��ك��رب��ون ف���ي وف���اة 
املاضي،  نحو 300 شخص خ��الل املوسم 
وامل��الح��ظ أن ح���االت ال��وف��ي��ات ف��ي ازدي���اد 
م���ط���رد خ����الل ال���س���ن���وات األخ����ي����رة، فضال 
ع��ن تسجيل ارت��ف��اع ل��ح��االت ال��ت��دخ��ل من 
أج����ل اإلن����ق����اذ، وه����و م��ؤش��ر ع��ل��ى أن ع��دة 
عوامل تتداخل في املآسي الشتوية التي 

تعيشها مختلف املدن واألرياف.
من  نافثي،  سليم  البروفيسور  وح���ذر 
ألجهزة  السليم  غير  االستعمال  مخاطر 
التدفئة في فصل الشتاء، ألن ذلك تسبب 
في حصد أرواح عائالت بأكملها، بسبب 
سوء االستعمال من جهة، وعدم مطابقة 
األجهزة ملعايير السالمة من جهة أخرى.

وضع أسري هش
وقال نافثي إن األجهزة التي تستعمل 
امل��ازوت أو الغاز، تمتص األوكسجني من 
ال��ب��ي��ت، أو ت��س��رب م���ادة أح����ادي أوكسيد 
ال��ك��رب��ون، وحينما ي��ح��دث ه��ذا ف��ي منزل 
يواجه  التهوية  منافذ  فيه  تنعدم  مغلق 
وامل��وت  بالغاز  التسمم  الشخص مخاطر 
في صمت، ألنه لن يشعر حتى بما يحدث 

له.
ال���ت���س���م���م ت���ب���دأ  وأض����������اف أن أع����������راض 
بالشعور بالدوخة ثم الدخول في غيبوبة 
وبعدها الوفاة، وأسوء ما في األمر أن هذه 
األجهزة ال تتسرب منها رائحة، وبالتالي 

ال يكتشف خطرها إال بعد فوات األوان.

تسليم السلط بني ولد مكث و بل شعبان بالقيادة العامة الركام الجيوش املوريتانية

تهديد االختناق بغاز التدفئة يتزايد لدى العائالت الفقيرة في الجزائر

تتمة األولى

الواليات املتحدة تسقط قناع النظام الجزائري بشأن قضية الصحراء املغربية  
ال��ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن مشاكل ال��ج��وار 
ع���ب���ر اخ�����ت�����الق م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ق���ض���اي���ا 
وامل����ل����ف����ات ال���وه���م���ي���ة ،ف������ي ض������وء إص������رار 
الرفع من منسوب  العسكري على  النظام 
اإلح������ت������راب ال���س���ي���اس���ي وال���دب���ل���وم���اس���ي 
بهدف  املغرب،  مع  واإلعالمي  والعسكري 
محاولة شرعنة العداء التاريخي وتبرير 
إدام��ت��ه وت��أب��ي��ده وم��ن تمة محاولة إقناع 
وم��خ��اط��ره  بحقيقته  ال���ج���زائ���ري  ال��ش��ع��ب 
ع���ل���ى دول�������ة ال����ج����زائ����ر ع���ل���ى أس�������اس أن��ه��ا 
مستهدفة من طرف النظام امللكي املغربي 

وف��ق ما تسوقه األب���واق ولقنوات املوالية 
لقصر املرادية. 

اليوم جاء الرد علني بأصوله وقواعده 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ق��وي��ة م���ن ل���دن ال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة االم���ري���ك���ي���ة وم������ن أع����ل����ى م���راك���ز 
ق���راره���ا ب��ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ل��ي��ض��ع ال��ن��ق��اط 
ع���ل���ى ال����ح����روف وي���ن���س���ف ك����ل امل��غ��ال��ط��ات 
واإلدع�������اءات واالك���اذي���ب ال��ت��ي س��ع��ت وم��ا 
تزال الجزائر الى تسويقها لسنوات خلت 
حول موقفها من قضية الصحراء املغربية 
على أساس أنها مجرد طرف مالحظة الى 

جانب الجمهورية املوريتانية اإلسالمية، 
وليست طرفا في النزاع كما يزعم النظام 
امل����غ����رب����ي. وت���أس���ي���س���ا ع���ل���ى ه�����ذا امل��ن��ح��ى 
ب��اي��دن سيكون  ال���واض���ح م��ن ط���رف إدارة 
مر  أمرين أحالهما  الجزائري بني  النظام 
، بمعنى إما القبول بالحقيقة السياسية 
امل���ع���ل���وم���ة ل������دى ك����اف����ة امل���ن���ت���ظ���م ال����دول����ي 
والجلوس مع اململكة املغربية الى طاولة 
امل��ف��اوض��ات وال��ب��ح��ث ف��ي م��ق��وم��ات الحل 
املزيف   " اإلقليمي  ال��ن��زاع  لهذا  السياسي 
" وال��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ه��اء م��آس��ي��ه اإلن��س��ان��ي��ة 

وال��س��ي��اس��ي��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وامل��غ��ارب��ي��ة 
، وإم�����ا اإلص������رار ع��ل��ى ال��ع��ن��اد وال��ج��ح��ود 
الدخول  الحقيقة ومن ثمة  لهذه  واإلنكار 
ف�����ي م����واج����ه����ة غ���ي���ر م���س���ب���وق���ة م�����ع األم�����م 
املتحدة واملنتظم الدولي وضرب الشرعية 
ال��دول��ي��ة ع���رض ال��ح��ائ��ط، وك��ش��ف ال��وج��ه 
ال��ذي يتخفى وراءه  البشع والقناع املاكر 
ن���ظ���ام ال���ج���ن���راالت ف���ي ت��ع��اط��ي��ه م���ع ن���زاع 
مفبرك صنع بخداع وتآمر خلف األب��واب 
املغلقة بمراكز أجهزة االمن األستخبارتي 
الجزائري في مطلع السبعينات الستنزاف 

امل��غ��رب وم��ح��اول��ة تقطيع أوص���ال وحدته 
الترابية. 

ه��ك��ذا ه���و ن��ظ��ام ال���ج���ن���راالت وع��ق��ي��دت��ه 
ال��س��ي��اس��ي��ة ات���ج���اه امل���غ���رب ، ال��ب��ل��د ال���ذي 
ق�������دم ال����غ����ال����ي وال����ن����ف����ي����س م�����ن أج�������ل ن��ي��ل 
سياسة  فرضت  نظام  واستقالله  حريته 
دكتاتورية الجوار أن يكون ناكرا للجميل 
وف���ي ح��ال��ة إن��ك��ار غ��ي��ر مسبوقة وال��ق��ب��ول 
بمواصلة لعب األدوار الوظيفية ملعاكسة 
امل��غ��رب��ي��ة عبر  ال��ت��راب��ي��ة للمملكة  ال���وح���دة 

دمية البوليزاريو .

زنقة .. زنقةشش
موريتانيا: الغزواني يجري 

تعديالت واسعة في املناصب 
العسكرية األساسية

عبد الله مولود

 مع أن معظم الجنراالت الذين عينهم 
ال���رئ���ي���س  امل���وري���ت���ان���ي م��ح��م��د ال��ش��ي��خ 
آخرين  الجمعة يخلفون  يوم  الغزواني 
أحيلوا للمعاش، فقد ذهب محللون إلى 
أن فرصة تقاعد كبار الجنراالت منحت 
ال��رئ��ي��س ف��رص��ة وض���ع رج����ال ث��ق��ت��ه في 
العسكرية  املؤسسة  ف��ي  الهامة  امل��واق��ع 

واألمنية.
وذه�������ب ب��ع��ض��ه��م إل������ى ال����ق����ول “ب����أن 
ال��رئ��ي��س ال��غ��زوان��ي ب���دأ ي��ح��ك��م م��ن اآلن 
بعد أن أح��اط نظامه بسياج من رجال 

ثقته”.
وت��ت��اب��ع��ت م���س���اء ال��ج��م��ع��ة م��راس��ي��م 
رئ����اس����ي����ة ب���ت���ع���ي���ي���ن���ات ق���������ادة األرك���������ان 
يعقوب  اللواء  عني  ومساعديهم، حيث 
ول��د محمد ع��ال ول��د اعمر ب��ي��ات، قائدا 
مساعدا ألرك��ان الحرس الوطني، خلفا 
للواء محمد باب أحمد الذي استفاد من 

حقه في التعاقد.
وك���ان ال��ل��واء ول��د أع��م��ر ب��ي��ات يشغل 
م��ن��ص��ب رئ��ي��س امل��ك��ت��ب ال��ث��ال��ث بقطاع 

الحرس الوطني.
الجمعة مرسوم  كذلك مساء  وص��در 
ب��ت��ع��ي��ني ال����ل����واء ال���ش���ي���خ ج����ال����و، ق���ائ���دا 
مساعدا ألرك��ان ال��درك الوطني، منقوال 
إل�����ى ه�����ذا امل���ن���ص���ب م����ن م��ن��ص��ب األم����ني 

العام لوزارة الدفاع الوطني.
اللواء جالو في هذا املوقع،  ويخلف 
ال��ل��واء محمد ف���ال ول���د أم��ع��ي��ي��ف، ال��ذي 

استفاد من حقه في التقاعد.
وأع���ل���ن���ت رئ����اس����ة ال���ج���م���ه���وري���ة، ف��ي 
ن���ف���س اإلط�������ار ن���ق���ل ال����ل����واء م��ح��م��د ول���د 
محمد سالم ولد لحريطاني، من قيادة 
منصب  إل��ى  العسكري،  الطيران  أرك���ان 

مدير التجمع العام ألمن الطرق.
وي��خ��ل��ف ال��ل��واء ل��ح��ري��ط��ان��ي ف��ي ه��ذا 
امل��وق��ع ال���ل���واء ح��ب��ي��ب ال��ل��ه ول���د أح��م��دو 
الذين عني يوم الخميس قائدا مساعدا 

ألركان الجيوش املوريتانية.
وك������ان ال���رئ���ي���س ول�����د ال����غ����زوان����ي ق��د 
أصدر األربعاء مرسوما بتعيني الفريق 
العامة  ل��ألرك��ان  بله، قائدا  املختار ول��د 
للجيش، خلفا للفريق محمد ولد مكت، 

الذي استفاد من حقه في التعاقد.
بله قبل تعيينه  الفريق ول��د  وت��ول��ى 
العامة  لألركان  املساعد  القائد  منصب 

للجيوش.
وع�����ني ول�����د ال����غ����زوان����ي، أي����ض����ًا، ي���وم 
األرب���ع���اء ال��ع��ق��ي��د ج��م��رك��ي ح��م��دوه ول��د 
الله، مديرًا عامًا للجمارك،  الشيخ عبد 
خ��ل��ف��ا ل��ل��ف��ري��ق ال������داه ول����د امل���ام���ي ال���ذي 

استفاد من حقه في التقاعد.
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مختصرات
الحزب الحاكم في موريتانيا: زمن 

التراتبية االجتماعية قد ولى 
ق���ال رئ��ي��س ح���زب االت���ح���اد م���ن أج��ل 
ال����ج����م����ه����وري����ة )ال������ح������زب ال����ح����اك����م ف��ي 
الطالب  ولد  موريتانيا( سيدي محمد 
أع��م��ر إن أع��ل��ى س��ل��ط��ة ف��ي ال��ب��ل��د ق��ررت 
ى، 

ّ
التراتبية االجتماعية قد ول أن زمن 

مبينا أن ذلك يكفي للتأسيس ملجتمع 
واح���د ال ي��ق��دم األش��خ��اص على أس��اس 

انتماءاتهم وشرائحهم وطبقاتهم.
اف��ت��ت��اح��ه للمهرجان  وأض����اف خ���ال 
امل��ن��ظ��م م���ن ط����رف ال���ح���زب أم����س  تحت 
ش���ع���ار "م���ه���رج���ان اإلن����ص����اف"، أن ه��ذا 
ال����ح����ش����د ال����ك����ب����ي����ر دل�����ي�����ل ق�����اط�����ع ع��ل��ى 
لرئيس  السامية  بالتوجهات  التعلق 
ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة م����ح����م����د ول���������د ال���ش���ي���خ 
الغزواني على حد تعبيره، مشيدا بما 
شهدته الباد من إنجازات في مختلف 
امل����ج����االت خ�����ال ال��س��ن��ت��ني امل��اض��ي��ت��ني 
م��ن م��أم��وري��ة غ���زوان���ي. وأش����ار إل���ى أن 
على  عملت  البلد  ف��ي  العليا  السلطات 
وض����ع أس����س ق��وي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ش��ف��اف��ي��ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال��ام��رك��زي��ة وزي���ادة  ملؤسساتها ودع���م 
س��ل��ط��ات امل��ج��م��وع��ات امل��ح��ل��ي��ة، إض��اف��ة 
إلى تسهيل إجراءات الولوج للخدمات 
اإلدارية لصالح املواطنني. وأبرز رئيس 
الحزب الحاكم  أن كل هذه اإلصاحات 
تمت بنجاح م��ن خ��ال مراجعة اإلط��ار 
امل���ؤس���س���ي وك�����ذا ال���ن���ص���وص امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال���دول���ة، كما  بتسيير م��وظ��ف��ي ووك����اء 
تم إصاح مدونة الشغل ونظم التقاعد 
الدولة  إن  وق��ال  االجتماعي.  والضمان 
أخ�������ذت ق���������رارا ب����ت����ج����اوز ه������ذا امل���اض���ي 
ال��ظ��ال��م ض��د ه���ؤالء امل��واط��ن��ني، وعلينا 
ن���ح���ن ج��م��ي��ع��ا ك���م���واط���ن���ني، أن ن��س��ه��م 
صونا  اإلرادة،  ه��ذه  تنفيذ  ف��ي  بجدية 
اللحمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ق��وق، وح��ف��اظ��ا  وردا 
االجتماعية، واإلسام الناصع الخالي 

من األدران والشوائب. 

األمن املغربي يمنع مهاجرين غير 
نظاميني من العبور إلى سبتة

منعت ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة ف��ي وق��ت 
عددا  الجمعة/السبت،  ليل  من  متأخر 
م���ن ال��ش��ب��ان ال��راغ��ب��ني ف���ي ال��ه��ج��رة من 
التوجه إلى مدينة سبتة )تابعة لإلدارة 
اإلس����ب����ان����ي����ة(، م�����ن أج������ل ال����ه����ج����رة إل���ى 
أوروب�����ا. وأظ���ه���رت ع���دة م��ق��اط��ع فيديو 
ب��ث��ه��ا ن���اش���ط���ون م���غ���ارب���ة ع��ل��ى م��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، م���ط���اردة ق��وات 
الفنيدق شمالي املغرب،  األم��ن بمدينة 
الراغبني  وامل��راه��ق��ني  الشباب  م��ن  لعدد 

في الهجرة غير النظامية إلى سبتة.
وح�����س�����ب وس������ائ������ل إع���������ام م���غ���رب���ي���ة 
محلية، فإن قوات األمن املغربية منعت 

هؤالء الشبان من دخول سبتة.
وي����ظ����ه����ر ف�����ي م���ق���ط���ع ف����ي����دي����و ب��ث��ت��ه 
ق��وات األمن  صفحات محلية، استنفار 

اإلسباني على مدخل مدينة سبتة.
ول����م ي��ت��س��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى تعقيب 
فوري من السلطات املغربية، حول هذه 

الوقائع حتى الساعة 14.50 تغ.
الفنيدق مقصدا لكثير  وتعد مدينة 
الذين  النظاميني،  غير  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن 
ي��ح��ل��م��ون ب���ال���ع���ب���ور ع����ن ط��ري��ق��ه��ا إل���ى 
س��ب��ت��ة، س�����واء س��ب��اح��ة أو س���ي���را على 

األقدام، كخطوة أولى نحو أوروبا.
وت���ق���ع م��دي��ن��ت��ا س��ب��ت��ة وم��ل��ي��ل��ي��ة في 
أق����ص����ى ش����م����ال امل�����غ�����رب، وه����م����ا ت��ح��ت 
ال���رب���اط  وت��ع��ت��ب��ر  اإلس���ب���ان���ي���ة،  اإلدارة 
أن���ه���م���ا “ث�����غ�����ران م����ح����ت����ان” م����ن ط���رف 
من  بسياج  أحاطتهما  ال��ت��ي  إسبانيا، 

األساك الشائكة بطول نحو 6 كلم.
ومطلع نوفمبر/تشرين ثان املاضي، 
أعلنت السلطات املغربية أنها أحبطت 
أك��ث��ر م��ن 42 أل���ف م��ح��اول��ة ه��ج��رة غير 
نظامية، وفككت ما يزيد عن 156 شبكة 
إجرامية تنشط في الهجرة، منذ بداية 

عام 2021.

 ب��ح��ث ول���ي ع��ه��د أب��وظ��ب��ي م��ح��م��د بن 
زايد آل نهيان، مع عزيز أخنوش رئيس 
أبوظبي،  في  السبت،  املغربية،  الحكومة 
ال��ت��ع��اون،  س��ب��ل ت��ع��زي��ز مختلف ج��وان��ب 
خاصة في مجالي االستثمار واالقتصاد 

لدفع عملية التنمية في البلدين.
ج�����اء ذل�����ك ع���ق���ب اس���ت���ق���ب���ال ول�����ي ع��ه��د 
أب����وظ����ب����ي رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة امل���غ���رب���ي���ة، 
امللك  املغربي  العاهل  من  مبعوثا خاصا 
م��ح��م��د ال���س���ادس، ب��ح��س��ب وك��ال��ة امل��غ��رب 

الرسمية.
واس����ت����ع����رض ال����ج����ان����ب����ان، ال���ع���اق���ات 
ال���ت���ي ت��ج��م��ع ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، واألوض������اع 
القضايا  من  وع��ددا  العربية  املنطقة  في 
االه����ت����م����ام  ذات  وال�����دول�����ي�����ة  اإلق���ل���ي���م���ي���ة 
املشترك وتبادال وجهات النظر بشأنها.

وت���ط���رق ول����ي ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ورئ��ي��س 
"إكسبو  م��ع��رض  إل��ى  املغربية  الحكومة 
ال������دول  ح����ض����ور  وأه����م����ي����ة  دب��������ي"   2020
ال��ع��رب��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت���ش���ارك ال��ع��ال��م 
إس���ه���ام���ات���ه���ا وأح��������دث إب���ت���ك���ارات���ه���ا ف��ي 

م���ج���االت ح��ل��ول االس���ت���دام���ة ال��ت��ي ت��خ��دم 
حياة  ج��ودة  وتحسن  البشرية  مستقبل 

املجتمعات.
وس��ج��ل م��ع��رض "إك��س��ب��و 2020 دب��ي"، 
زيادة كبيرة في عدد الزوار، خال الفترة 
امل��اض��ي��ة م��ن ع��م��ر ال��ح��دث ال��دول��ي، حيث 
وص���ل إج��م��ال��ي ال����زي����ارات إل���ى 7 م��اي��ني 

و167 ألفا و591 زيارة.
وب���ح���س���ب وك����ال����ة األن����ب����اء اإلم���ارات���ي���ة 
ال���ع���دد من  ت��س��ج��ي��ل ه����ذا  ت���م  ف��ق��د  "وام"، 
 20 املمتدة حتى  الفترة  ال��زي��ارات، خ��ال 

ديسمبر الجاري.
وش����ه����دت ال����س����ن����وات األخ�����ي�����رة ت��دف��ق��ا 
ك���ب���ي���را ل���اس���ت���ث���م���ارات اإلم����ارات����ي����ة ن��ح��و 
امل��������غ��������رب، وال�������ت�������ي ت����ن����ف����ذه����ا ع���������دد م���ن 
امل����ؤس����س����ات ال����ك����ب����رى، ب��ي��ن��ه��ا ص���ن���دوق 
أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وال���ش���رك���ة امل��غ��رب��ي��ة 
للتنمية وشركة طاقة وشركة  اإلماراتية 

املعبر الدولية لاستثمار.
وت��م��ل��ك اإلم�������ارات اس��ت��ث��م��ارات ك��ب��ي��رة 
ف���ي االق���ت���ص���اد امل���غ���رب���ي وه����ي ت��م��ت��د من 

ومشاريع  والسياحة  الصناعة  قطاعات 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، إض��اف��ة إل���ى م��ش��اري��ع 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ف�����ي م���خ���ت���ل���ف أن���ح���اء 

املغرب.
أن��ه  للتنمية  أب��وظ��ب��ي  وأك����د ص��ن��دوق 
س���اه���م ب���ت���م���وي���ل 82 م���ش���روع���ا ت��ن��م��وي��ا 
 2.45 ت��ن��اه��ز  إج��م��ال��ي  بقيمة  اململكة  ف��ي 
دع��م وتنمية  ف��ي  م��ا ساهم  مليار دوالر، 
والتنمية  وامل���واص���ات  وال��ط��رق  امل��وان��ئ 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال�����خ�����دم�����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والرعاية الصحية واإلسكان.
امل��غ��رب واإلم���ارات  ب��ني  العاقة  وتمتد 
إلى عقود طويلة من األواصر التاريخية 
واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ة االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، ال��ت��ي 
ت�����ت�����ج�����اوز ح�������دوده�������ا ج���م���ي���ع امل�����ج�����االت 
نموذجا  منهما  يجعل  بما  والقطاعات، 

متميزا للعمل العربي املشترك.
وأن�����ش�����أ ال����ب����ل����دان ال���ل���ج���ن���ة امل���ش���ت���رك���ة 
امل���غ���رب���ي���ة اإلم������ارات������ي������ة، ال����ت����ي س���اه���م���ت 
ب�������دور ك���ب���ي���ر ف����ي ت���ف���ع���ي���ل ال����ت����ع����اون ب��ني 
التجارة  ق��ط��اع��ات  ف��ي  والس��ي��م��ا  البلدين 

دولة  جعل  بما  واالستثمار،  واالقتصاد 
م��ن حيث  األول���ى  املرتبة  اإلم���ارات تحتل 

حجم االستثمارات العربية في املغرب.
 ك���م���ا ي���ع���م���ل ال����ب����ل����دان ب���ش���ك���ل وث���ي���ق 
وم���ك���ث���ف م����ن أج������ل ت���ن���س���ي���ق م��واق��ف��ه��م��ا 
ب��خ��ص��وص م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا ال��دول��ي��ة 
واإلق���ل���ي���م���ي���ة ال����راه����ن����ة، وف�����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 

قضايا الشرق األوسط.
ع��رب��ي��ة  اإلم����������ارات أول دول������ة  وك����ان����ت 
العيون  م��دي��ن��ة  ف��ي  ل��ه��ا  قنصلية  تفتتح 
ف��ي ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة ف��ي ن��وف��م��ب��ر من 
ال��ع��ام امل��اض��ي، م��ا ي��ع��زز امل��وق��ف املغربي 
الساعي لتوسيع دائرة االعتراف الدولي 
ب��س��ي��ادت��ه ع��ل��ى ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة التي 
البوليساريو  م��ع جبهة  ن���زاع  م��ح��ل  ه��ي 

االنفصالية.
امل��غ��رب��ي ناصر  الخارجية  وزي���ر  وأك���د 
القنصلية من  افتتاح  أن  بوريطة حينها 
شأنه أن يفتح لرجال األعمال االستثمار 
في املجاالت االقتصادية التي تمتاز بها 

مدينة العيون

م��ن��ع��ت ال���س���ل���ط���ات امل���غ���رب���ي���ة ف����ي وق���ت 
متأخر من ليل الجمعة/السبت، ع��ددا من 
الشبان الراغبني في الهجرة من التوجه إلى 
اإلسبانية(،  ل���إلدارة  )تابعة  سبتة  مدينة 

من أجل الهجرة إلى أوروبا.
وأظ�����ه�����رت ع������دة م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ب��ث��ه��ا 
ن��اش��ط��ون م��غ��ارب��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، م��ط��اردة ق��وات األم��ن بمدينة 
الفنيدق شمالي املغرب، لعدد من الشباب 
وامل����راه����ق����ني ال����راغ����ب����ني ف����ي ال���ه���ج���رة غ��ي��ر 

النظامية إلى سبتة.
إع��ام مغربية محلية،  وحسب وسائل 
ف����إن ق�����وات األم�����ن امل��غ��رب��ي��ة م��ن��ع��ت ه���ؤالء 

الشبان من دخول سبتة.
ويظهر في مقطع فيديو بثته صفحات 
م��ح��ل��ي��ة، اس��ت��ن��ف��ار ق����وات األم����ن اإلس��ب��ان��ي 

على مدخل مدينة سبتة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري 
من السلطات املغربية، حول هذه الوقائع 

حتى الساعة 14.50 تغ.

وتعد مدينة الفنيدق مقصدا لكثير من 
املهاجرين غير النظاميني، الذين يحلمون 
ب��ال��ع��ب��ور ع���ن ط��ري��ق��ه��ا إل����ى س��ب��ت��ة، س���واء 
سباحة أو سيرا على األقدام، كخطوة أولى 

نحو أوروبا.
وت����ق����ع م���دي���ن���ت���ا س���ب���ت���ة وم���ل���ي���ل���ي���ة ف��ي 
اإلدارة  امل��غ��رب، وهما تحت  أقصى شمال 
“ثغران  أنهما  الرباط  وتعتبر  اإلسبانية، 
م����ح����ت����ان” م������ن ط�������رف إس����ب����ان����ي����ا، ال���ت���ي 
الشائكة  األس����اك  م��ن  بسياج  أحاطتهما 

بطول نحو 6 كلم.
امل��اض��ي،  ث��ان  نوفمبر/تشرين  ومطلع 
أعلنت السلطات املغربية أنها أحبطت أكثر 
أل��ف محاولة ه��ج��رة غير نظامية،  م��ن 42 
ي��زي��د ع��ن 156 شبكة إجرامية  م��ا  وفككت 

تنشط في الهجرة، منذ بداية عام 2021.
جاء ذلك في تقرير ل��وزارة الداخلية، لم 
السلطات  أح��ط��ب��ت  م��ن  ي��وض��ح جنسيات 
م��ح��اول��ت��ه��م ال���ه���ج���رة وال ه���وي���ة أع���ض���اء 

الشبكات التي تم تفكيكها.

اتفاقية   بدأ املغرب االستعداد لتنفيذ 
خ����ط ال����غ����از ل���ش���م���ال وغ������رب أف���ري���ق���ي���ا م��ع 
نيجيريا، وهو ما يربطه متابعون بقرار 
الجزائر عدم تجديد اتفاقية خط الغاز مع 

الرباط.
وُع�����ق�����د اج����ت����م����اع اف�����ت�����راض�����ي ح���ض���ره 
منصور  للتنمية  اإلس��ام��ي  البنك  ممثل 
م��خ��ت��ار م��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ب��ن��ك، ون��ادي��ة 
ف��ت��اح ممثلة ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ووزي���رة 
االق���ت���ص���اد وامل���ال���ي���ة م����ع امل����دي����رة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��م��ح��روق��ات وامل��ن��اج��م  ال��وط��ن��ي  للمكتب 

أمينة بن خضرة.
وت����م خ����ال االج���ت���م���اع ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 
ل���ت���م���وي���ل دراس��������ة ال���ت���ص���م���ي���م ال��ه��ن��دس��ي 
األم�����ام�����ي ل����ل����م����ش����روع، وال�����ت�����ي س��ت��س��م��ح 
الغاز بني نيجيريا  أنابيب  بتحويل خط 

واملغرب إلى حقيقة.
وت������ه������دف ال��������دراس��������ة ال�����ج�����دي�����دة ال���ت���ي 
ستحصل على تمويل من البنك اإلسامي 
إلى تحليل الشروط املطلوبة إلنشاء هذا 

الخط.
وستشترك حكومتا البلدين بالتساوي 
في تكلفة املشروع التي تقدر بنحو 90.1 
مليون دوالر. وسيساهم البنك اإلسامي 
لكل  دوالر  مليون   15.45 بمبلغ  للتنمية 
ال��ع��م��ل��ي��ة، كما  ح��ك��وم��ة ف��ي إط���ار تسهيل 
س��ي��س��اه��م ف���ي ال��ت��ك��ف��ل ب�����50 ف���ي امل��ئ��ة من 
ت��ك��ال��ي��ف امل��ش��روع ل��ص��ال��ح ن��ي��ج��ي��ري��ا؛ أي 

بمبلغ يقدر ب�29.75  مليون دوالر.
بقطع  ال��ج��زائ��ر  افتعلتها  ال��ت��ي  األزم����ة 
إم�������داد ال����غ����از إل�����ى أوروب��������ا ع���ب���ر امل���غ���رب 

قلصت ثقة األوروبيني فيها
وي����ه����دف إن����ش����اء خ����ط األن����اب����ي����ب إل���ى 
إم��داد 15 دول��ة في غ��رب أفريقيا بالغاز، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ح��د م��ن ح���رق ال��غ��از في 

نيجيريا.
وك������ان ال���ع���اه���ل امل���غ���رب���ي امل���ل���ك م��ح��م��د 
ال������س������ادس ق�����د ات����ف����ق خ�������ال زي����������ارة إل����ى 
ن��ي��ج��ي��ري��ا م����ع ال���رئ���ي���س م��ح��م��د ب���خ���اري 
امل����ش����روع س��ن��ة 2016. وت��أك��د  ع��ل��ى ه����ذا 
ف����ي ال���ص���ي���ف امل����اض����ي أن ال���ب���ل���دي���ن ك��ان��ا 
ي����خ����وض����ان م�����ف�����اوض�����ات ع����ن����دم����ا ك��ش��ف 

ي���وس���ف ع���ث���م���ان، امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ؤس��س��ة 
ال���ب���ت���رول ال��وط��ن��ي��ة ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة، ال��خ��ب��ر 

لوسائل اإلعام.
املغربي ورئيس  العاهل  م��ن  ك��ل  وك��رر 
نيجيريا التزام البلدين وتعاونهما على 
املشاريع. وبحسب  النوع من  إنجاز هذا 
املغربي  امللكي  ال��دي��وان  م��ن  رسمي  بيان 
اإليجابي  بالزخم  البلدين  رئيسا  “رح��ب 
ل��ل��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ي ك��اف��ة امل��ج��االت”، 
مما يؤكد العاقة الوطيدة بني الدولتني.

وي���واص���ل امل���غ���رب ت��ع��زي��ز ت��وس��ع��ه في 
ال�����ق�����ارة األف����ري����ق����ي����ة م�����ن خ������ال م���ش���اري���ع 
م��خ��ت��ل��ف��ة؛ ح���ي���ث ي���ع���ت���زم إظ����ه����ار ن���ف���وذه 
وت��ش��ج��ي��ع ال��ت��ع��اون م��ع مختلف ال��ب��ل��دان 
ل���دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال����ق����ارة وخ���اص���ة في 

مجال الطاقة واالقتصاد.
وي�����رى ال��خ��ب��ي��ر ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي أم���ني 
ص��وص��ي ال��ع��ل��وي أن “م���ا ي��ق��وي االت��ف��اق 
امل����غ����رب����ي – ال���ن���ي���ج���ي���ري وي���ج���ع���ل���ه أك���ث���ر 
إذ  اإلق��ل��ي��م��ي؛  التنموي  البعد  ه��و  أهمية 
يتميز هذا املشروع بأنه موجه باألساس 
اق��ت��ص��ادات دول ش��م��ال غ��رب  إل���ى تنمية 
أفريقيا، حيث يمر أنبوب الغاز بعدة دول 
الغاز  التي ال تمتلك  ال��دول  وسيضخ في 
لها  لتفتح  املنتجة  ال����دول  غ���از  وسينقل 
أك��ب��ر وي��س��اع��ده��ا على التسويق  أس��واق��ا 
أس���واق هامة  وك��ذل��ك فتح  أفريقيا  داخ���ل 

في أوروبا”.
واع������ت������ب������ر ص��������وص��������ي، ف��������ي ت����ص����ري����ح 
ل�����”ال����ع����رب”، “أن ه�����ذا ال���ب���ع���د ال��ت��ش��ارك��ي 
األف���ري���ق���ي ي���م���ّك���ن امل����ش����روع امل���غ���رب���ي م��ن 
��ا وأوروب����ّي����ا ألن امل��غ��رب  ال����ري����ادة أف��ري��ق��ًيّ
-وكما هو معلوم- أصبح أداة وصل قوية 
وم��وث��وق��ة ب��ني ال��ط��رف��ني. كما أن امل��ش��روع 
ي��ص��ب ف���ي إط�����ار اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أف��ري��ق��ي��ة 
ت��ن��م��وي��ة ش��ام��ل��ة ي��س��اه��م ب��ه��ا امل���غ���رب في 
األفارقة عبر  التنمية لدى جيرانه  تعزيز 
ش��راك��ات ‘راب��ح راب��ح’ التي استطاعت أن 
تغير التوازنات السامة التي هيمنت على 
دول أفريقيا والساحل منذ الحرب الباردة 

وقوضت فرص التنمية والتطور”.
وسيساعد اكتشاف احتياطات ضخمة 

م����ن ال����غ����از داخ������ل امل����غ����رب ال���ب���ل���َد ع���ل���ى أن 
أكبر ثروة  التي تمتلك  ال��دول  يصبح من 
طبيعية من هذا املورد، وبالتالي سيكون 

من بني أكبر مصّدريه إلى دول أخرى.
كما يراهن املغرب على دخول شركات 
طاقة عاملية إلى الباد بعد أن تم التأكيد 
ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن ث���اث س��ن��وات ع��ل��ى وج��ود 
احتياطات كبيرة من الغاز تحتاج إلى من 

يقوم باستخراجها.
���ر ع��ل��ى أن ال��ص��ني قد 

ّ
وه���ن���اك م���ا ي���ؤش

تكون من بني تلك الشركات، حيث تجري 
شركة  م��ع  م��ف��اوض��ات  املغربية  السلطات 
ت��ش��ي��ي��د االت����ص����االت ال��ص��ي��ن��ي��ة “ت��ش��اي��ن��ا 
كومباني  كونستركشن  كوميونكيشنز 
ل��ي��م��ت��د” ال���ت���ي ق����د ي���ت���م اخ���ت���ي���اره���ا ل��ه��ذه 

املهمة.
وب����ف����ض����ل خ�����ط ال�����غ�����از م�����ع ن��ي��ج��ي��ري��ا 
املكتشفة  االح��ت��ي��اط��ات  إل����ى  -ب���اإلض���اف���ة 
ح���دي���ث���ا- ل���ن ي���ك���ون امل���غ���رب ب��ح��اج��ة إل��ى 

الخط الذي أوقفته الجزائر مؤخرا.
ي����واص����ل امل����غ����رب ت���ع���زي���ز ت���وس���ع���ه ف��ي 
ال�����ق�����ارة األف����ري����ق����ي����ة م�����ن خ������ال م���ش���اري���ع 
م��خ��ت��ل��ف��ة؛ ح���ي���ث ي���ع���ت���زم إظ����ه����ار ن���ف���وذه 
وت��ش��ج��ي��ع ال��ت��ع��اون م��ع مختلف ال��ب��ل��دان 

لدعم التنمية في القارة
وق��������ررت ال���س���ل���ط���ات ال����ج����زائ����ري����ة ع���دم 
عبر  ال��غ��از إلسبانيا  ت��وري��د  عقد  تجديد 
أنبوب الغاز أوروبا – املغرب العربي املار 
ب��األراض��ي امل��غ��رب��ي��ة “ج��ي أم إي” وال��ذي 
أكتوبر  من  والثاثني  الحادي  في  انتهى 
وجهتها  ات��ه��ام��ات  خلفية  ع��ل��ى  امل��اض��ي 
ال���رب���اط دون أي أدل�����ة، من  إل����ى  ال���ج���زائ���ر 
بينها التورط في الحرائق التي شهدتها 
م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ب��ائ��ل ال��ص��ي��ف امل���اض���ي ودع���م 

حركات انفصالية جزائرية.
وتشير تقارير إعامية إلى أن الجزائر 
ت����ح����اول اآلن إح����ي����اء ات���ف���اق���ي���ة ك���ان���ت ق��د 
وقعتها مع نيجيريا لتصدير الغاز نحو 

أوروبا سنة 2002.
 ون����ق����ل����ت وس������ائ������ل إع����������ام ج����زائ����ري����ة 
العام  أدل��ى به األم��ني  ومغربية تصريحا 
ل��������وزارة ال���ط���اق���ة وامل����ن����اج����م، ع��ب��دال��ك��ري��م 

ع���وي���س���ي، ع���ب���ر ف���ي���ه ع����ن رغ���ب���ة ال���ج���زائ���ر 
الغاز  أن��ب��وب  م��ش��روع  تنفيذ  ف��ي تسريع 

الجزائري – النيجيري.
األمني  استقباله  وق��ال عويسي، خ��ال 
ال����ع����ام ل���������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة 
ديسمبر،  مطلع  أدودا  تانيمو  غابرييل 
ب����اده ح��ري��ص��ة ع��ل��ى تنفيذ م��ش��اري��ع  إن 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ف��ي م��ج��ال الطاقة 
وال�����ف�����رص االس����ت����ث����م����اري����ة، الس���ي���م���ا ف��ي 
م���ج���ال اس���ت���ك���ش���اف وإن����ت����اج امل���ح���روق���ات 
الغاز  وتسويق  ونقل  والبتروكيماويات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي امل����س����ال، وك���ذل���ك إن���ت���اج ون��ق��ل 

وتوزيع الكهرباء.
وي��ق��ل��ل م���راق���ب���ون م���ن إم��ك��ان��ي��ة ن��ج��اح 
الجزائر في إحياء االتفاقية مع نيجيريا. 
وي��ش��ي��ر ه����ؤالء إل���ى أن ق����رار ق��ط��ع ت��وري��د 
التوريد إلسبانيا  الغاز للمغرب وإيقاف 
على نفس الخط يجعل من الصعب على 
الجزائر  مع  للعمل  أن تتحمس  نيجيريا 
واهية  اعتبارات سياسية  أن هناك  طاملا 
اس���ت���خ���دم���ت ل���ت���ب���ري���ر ت���ع���ط���ي���ل م���ش���روع 
حيوي. وق��ال علوي “إن��ه لفهم ما يحدث 
ي��ن��ب��غ��ي ب���داي���ة أن ن��م��ي��ز ب���ني م���ش���روَع���ْي 
أن�����ب�����وب ال�����غ�����از امل����غ����رب����ي – ال���ن���ي���ج���ي���ري 

والجزائري – النيجيري”.
وأضاف “هناك فروق هامة ومفصلية 
أول����ه����ا أن امل����ش����روع ال����ج����زائ����ري وج��ه��ت��ه 
األس����اس����ي����ة ه����ي أوروب���������ا وي���ق���ط���ع دول����ة 
أف����ري����ق����ي����ة وح������ي������دة ت����ق����ع ب������ني ال����ج����زائ����ر 

ونيجيريا هي النيجر”.
افتعلتها  ال���ت���ي  األزم�����ة  “ب���ع���د  وت���اب���ع   
ال��ج��زائ��ر ب��ق��ط��ع إم����داد ال��غ��از إل���ى أوروب���ا 
ع���ب���ر امل����غ����رب ت��ق��ل��ص��ت ث���ق���ة األوروب����ي����ني 
ع��ن مصادر  ب��ات��وا يبحثون  ال��ذي��ن  فيها، 
أخ��رى أك��ث��ر اس��ت��ق��رارا، وال ش��ك أن حكمة 
س����ي����اس����ات امل������غ������رب ال����خ����ارج����ي����ة وع������دم 
أمانا  أك��ث��ر  مشاريعه  سيجعان  تقلبها 
وس��ي��ك��س��ب��ان��ه ث��ق��ة ال��ش��رك��اء األوروب���ي���ني، 
وه������و م����ا س��ي��ج��ع��ل��ه أك����ث����ر ح���ظ���ا ف����ي أي 
اتفاقيات مستقبلية با شك، وهو ما بدأ 
يظهر بشكل غير مباشر في تحريك امللف 

مؤخرا لصالح املغرب”.

تعزيز الشراكة االقتصادية يتصدر لقاء ولي عهد أبوظبي وعزيز أخنوش

هل حّرك القرار الجزائري مشروع خط الغاز املغربي–النيجيري لشمال وغرب أفريقيا

األمن املغربي يمنع مهاجرين غير نظاميني من العبور إلى سبتة
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كويلو  باولو  البرازيلي  الكاتب  يعتبر 
ب����ا ش����ك م����ن أك���ث���ر امل���ؤل���ف���ني ن���ج���اح���ًا ف��ي 
اآلون����ة األخ���ي���رة، ح��ي��ث ب���اع أك��ث��ر م��ن 100 
مليون كتاب في 150 دولة على األقل على 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م. ك��م��ا ت��ّم��ت ت��رج��م��ة كتبه 
على نطاق واسع إلى عدد من اللغات، مما 
أكسبه رقمًا قياسيًا مرموقًا في موسوعة 
غ��ي��ن��ي��س ل���أرق���ام ال��ق��ي��اس��ي��ة ك��أك��ث��ر كتب 

مترجمة لكاتب على قيد الحياة.
ق�������د ي������ك������ون ك�����وي�����ل�����و ص������اح������ب رواي���������ة 
للكثيرين حول  ق��دوة  بمثابة  الخيميائي 
 ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ل��دي��ه م��اٍض 

َّ
ال��ع��ال��م، ل��ك��ن

مليء بالسحر األسود واملخدرات.
ُول����د ب���اول���و ك��وي��ل��و ف���ي 24 أغ��س��ط��س/
آب 1947 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، 
وم���ن���ذ ط��ف��ول��ت��ه ك�����ان ي��ح��ل��م ب�����أن ي��ص��ب��ح 
 حلمه لطاملا كان يتصادم مع 

ّ
كاتبًا، لكن

رغبة والدته بأن يسير على خطى والده 
الذي كان ُمهندسًا.

عاش 4 أعوام في مصحة عقلّية
حلمه ال��واس��ع ورف��ض وال��دت��ه الصارم 
 
ّ
أوديا به إلى مصحة عقلية وهو في سن
ال���16 فقط، وذل��ك بعد أن عّبر لوالديه عن 
رغبته في أن يصبح كاتبًا يعبر عن آرائه 
ويبتعد عن املسار التقليدي الذي يتوجب 

عليه لعيش الحياة.

يسجانه  ع��ل��ي��ه جعلهما  وال���دي���ه  ق��ل��ق 
ف���ي م��ص��ح��ة ع��ق��ل��ي��ة ه����رب م��ن��ه��ا 3 م���رات 
وفي كل مرة كان يعاد بعد إلقاء القبض 
عليه، وأطلق سراحه أخيرًا عندما كان في 

العشرين من عمره.
ورغ��م ذل��ك ف��إن كويلو ي��رى بحسب ما 
وال��دي��ه   

ّ
أن  Famous Authors م��وق��ع  ذك���ره 

النية  ب��داف��ع  ك��ان  أودع���اه املصحة  عندما 
الحسنة.

تخلى عن حلم الكتابة لفترة من الزمن
بعد خروجه من املصحة العقلية، وافق 
كويلو على دخول كلية الحقوق من أجل 
والديه تاركًا توقه للكتابة وك��ان ذلك في 
الباد  غ��ادر  النهاية  ف��ي  لكنه  ع��ام 1970، 

ليبدأ حياة طيش الشباب.

عاش حياة "اهليبيز"

 دراس���ت���ه ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ح��ق��وق لم 
َّ
ب��م��ا أن

يتوق  شيئًا  يفعل  أن  كويلو  فقرر  تنجح 
إليه كل رجل في العالم، وهو "السفر".

غادر البرازيل واتجه إلى دول مختلفة 
ف���ي أم��ري��ك��ا ال��ات��ي��ن��ي��ة وأوروب�������ا وش��م��ال 

إفريقيا، وعاش حياة " الهيبيز".
عشاها  التي  الفترة   

ّ
أن كويلو  يوضح 

ومليئة  كانت ممتعة جدًا  "الهيبيز"  مثل 
ب���ال���ف���رح، ف��ق��د س���اف���ر ف��ي��ه��ا ح����ول ال��ع��ال��م 
 The على ق��دم وس��اق، لكنه أك��د لصحيفة
Guardian أنه لم يستِطع البقاء على هذه 

الحالة إلى األبد.

عمل في كتابة األغاني والتمثيل والصحافة
أم��ض��ى ع��ش��ري��ن��ي��ات وث��اي��ن��ي��ات عمره 
ل����راؤول سيكساس،  األغ��ان��ي  وه��و يكتب 
وه����و واح�����د م���ن أش���ه���ر ن���ج���وم م��وس��ي��ق��ى 
"الروك آند رول" في البرازيل وأيضًا إليس 

ري��ج��ي��ن��ا وب���ل���غ ع���دده���ا ن��ح��و 60 أغ��ن��ي��ة، 
إضافة إلى شروعه بتعاطي املخدرات في 

تلك الفترة.
كما أنه انخرط فيما بعد في مجموعة 
إضافة  ومخرج،  كممثل  للعمل  مسرحية 
إل����ى ع��م��ل��ه ف���ي م���ج���ال ال��ص��ح��اف��ة ف��أس��س 

مجلة أطلق عليها اسم "2001".

تعرض للسجن
أن���ش���ط���ت���ه  وب����س����ب����ب   1974 ع��������ام  ف������ي 
وتعذيبه  كويلو  اخ��ت��ط��اف  ت��م  التقدمية، 
من قبل مجموعة شبه عسكرية برازيلية، 
ومن ثّم تم وضعه خلف القضبان بسبب 
ق���ص���ائ���ده ال���غ���ن���ائ���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ت ت��ح��ت 

أنشطة "تخريبية" بحسب الحكومة.
ويعترف الكاتب البرازيلي بأنه تعرض 
وطالت  الكهربائية  بالصدمات  للتعذيب 
التجربة   

ّ
أن م��ؤك��دًا  التناسلية،  أع��ض��اءه 

كانت مؤملة لكنه ال يأسف على شيء.

نقطة تحول من غريب أعادته إلى الكتابة
ح�����دث�����ت ن���ق���ط���ة ال�����ت�����ح�����ول ال���رئ���ي���س���ي���ة 
ف����ي ح���ي���اة ب����اول����و ك���وي���ل���و ع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ى 
بشخص غريب في أحد مقاهي العاصمة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة أم���س���ت���ردام، وق����د أخ���ب���ره ه��ذا 
ال��ش��خ��ص ب����أن ي���ق���وم ب��ال��ح��ج ال���روم���ان���ي 
الكاثوليكي التقليدي إلى سانتياغو دي 

كومبوستيا في شمال إسبانيا.
ي��ق��ول ك��وي��ل��و ف��ي ك��ت��اب��ه ال��ح��ج إن���ه ب��دأ 
رح��ل��ت��ه ف���ي ع���ام 1986 وق���د س���ار خالها 
أك��ث��ر م��ن 500 م��ي��ل، وط����وال ال��ط��ري��ق ك��ان 

.CliffsNotes �لديه يقظة روحية وفقًا ل
��ر  ك��ان��ت رح��ل��ت��ه ه����ذه ال���ح���دث ال����ذي غ��يَّ
ح��ي��ات��ه وأل��ه��م��ت��ه ل��ك��ت��اب��ة أش��ه��ر رواي���ات���ه 
 1988 ع��ام  ف��ي  كتبها  ال��ت��ي  "الخيميائي" 
أي بعد عام واحد من كتابة رواية "الحج".

لم يؤمن بمصادفات الحياة فمارس السحر
 ال��ك��ات��ب ال��ب��رازي��ل��ي ق��د م��ارس 

ّ
ي��ق��ال إن

 ذلك 
َّ
السحر والتنجيم لبعض الوقت لكن

األم����ر ال ي��م��ك��ن ت��أك��ي��ده س���وى م���ن ب��اول��و 
كويلو نفسه.

تقول االدع���اءات إن��ه عندما ب��دأ كويلو 
فكرة  ب��دأت  "الهيبيز"،  في ممارسة حياة 
العودة للكتابة تعود إلى خاطره، فشارك 
في العديد من مسابقات القصة القصيرة 

لكن لم ينجح في أي منها.
ف����ي ت���ل���ك ال���ف���ت���رة ت���ع���رف ك���وي���ل���و ع��ل��ى 
ال��س��ح��ر وال��ت��ن��ج��ي��م وق����د اق��ت��ن��ع ب���ج���دواه 
كونه ال يؤمن بوجود مصادفات الحياة، 
 Ebrary م��ك��ت��ب��ة مل����ا ذك����رت����ه  ف����ق����رأ- وف����ق����ًا 
الرقمية- العديد من كتب السحر، وأصبح 
مهووسًا بمحاولة تطبيق السحر العملي 
ل��ك��س��ر منفضة  ال���ري���ح أو  م��ث��ل اس���ت���دع���اء 

السجائر باألفكار.
وع���ن���دم���ا ش���ع���ر ك���وي���ل���و ب����أن����ه ال ي����زال 
ش���خ���ص���ًا م���ج���ه���واًل ق�����رر ع���ق���د ات����ف����اق م��ع 
الشيطان الذي سماه "أمير الظام" ونص 
االت���ف���اق ب���أن ي��ع��ط��ي ال��ش��ي��ط��ان روح����ه إذا 
حقق له أحامه، لكنه قام بإلغاء االتفاق 

بعد ساعة فقط.
كما يشاع أيضًا بأن الكاتب البرازيلي 
مارس السحر األسود مدة عامني، وانضم 
���ه شاهد 

ّ
إن ط��وائ��ف شيطانية، حتى  إل��ى 

ظاهرة غريبة في غرفته بدت له كسحابة 
سوداء قيل له فيما بعد إنها كانت ظاهرة 
أولية من إحدى الطوائف الشيطانية التي 
انضم إليها، مما أصابه بالذعر، فعاد إلى 

كل معتقداته الدينية الطفولية.
رأى لحظات ما بعد والدته مباشرة

وأخ��ي��رًا تعتبر رؤيته للحظات والدت��ه 
م��ن أغ���رب األم���ور البشرية على اإلط���اق، 
إذ أّك�����د ال���ك���ات���ب ال���ب���رازي���ل���ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
ي��ت��ذك��ر  أن������ه   The Guardian ل��ص��ح��ي��ف��ة 

اللحظات التي تلت والدته مباشرة.
وق��������ال: "أت�����ذك�����ر ال���ل���ح���ظ���ات ال����ت����ي ت��ل��ت 
والدت����������ي. دخ������ل أح�����ده�����م ال����غ����رف����ة وق���ل���ت 
ل��ن��ف��س��ي: ه���ذه ج��دت��ي. ال أح���د يصدقني، 
لقد سألت األطباء عما إذا كان ذلك ممكنًا- 
اإلجابة دائمًا هي ال-، لكنني أعرف تمامًا 

ما رأيته في ذلك اليوم".

باع أكثر من 100 مليون كتاب يف 150 دولة

ثقافة

اجلوانب اخلفية والسرية في حياة باولو كويلو
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قضايا وآراء

تحتاج حكومة العهد الثالثة إلى وزير 
ف بحقيبة تفسير األحالم وقراءة 

ّ
"ملك" ُيكل

ال���ط���ال���ع، خ��ص��وص��ا أح�����الم ال��ي��ق��ظ��ة ال��ت��ي 
تبني عليها الطبقة السياسية وما يمكن 
والثقافية  السياسية  بنخبها  تسميتهم 
واإلعالمية اوهامها، وآخر األوه��ام كانت 
ع��ش��ي��ة ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة أي م���س���اء ي��وم 
الخميس بعدما قدم السفير السعودي في 
لبنان الدكتور وليد البخاري واجب العزاء 
ب��ري برحيل  لرئيس مجلس النواب نبيه 
رئيس املجلس الشيعي الشيخ عبد األمير 
قبالن، فقرأها املعنيون بالتشكيل إشارة 
سعودية بالقبول املبطن أو الضمني في 

اإلفراج عن الحكومة.
الشعبية  املشروعية  غياب  أن  الواضح 
للبحث عن مظلة خارجية  املنظومة  دف��ع 
ت���ع���وض ش��رع��ي��ة م���ف���ق���ودة، ف��ال��ب��ح��ث عن 
غ����ط����اء خ����ارج����ي وص������ل م���رح���ل���ة ال����ق����راءة 
توقيت  وتحليل  ال��ب��خ��اري،  السفير  لكف 
زي����ارت����ه واخ����ت����راع دواف���ع���ه���ا واس��ت��ن��ب��اط 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا، م��وص��ول��ة ب��اس��ق��اط��ات غريبة 
عجيبة على قمة ب��غ��داد ال��ت��ي ع��ق��دت قبل 
الرئيس  قرابة أسبوعني، والتي فاز فيها 
الفرنسية  ت��وت��ال  ل��ش��رك��ة  ال��ف��رن��س��ي بعقد 

إيرانية،  بمباركة  دوالر  مليار   27 بقيمة 
غير  املتوهمني  اللبنانيني  ببعض  دفعت 
العارفني في كواليس بغداد، إلى الترويج 
ب��أن تواطؤا إيرانيا فرنسيا وغ��ض طرف 
أميركي سعودي، أخرج الحكومة من عنق 

الزجاجة.
أزم���ة االوه����ام ال��خ��ارج��ي��ة م��ن املمكن أن 
ت���ص���اب ب��ن��ك��س��ة س���ري���ع���ة، ف���ال���ره���ان على 
ان���ف���راج���ة س���ع���ودي���ة إي���ران���ي���ة م����ع اق���ت���راب 
الجولة الرابعة من مباحثات بغداد، أشبه 
باملثل القائل "متل شاري السمك  بالبحر"،  
فحتى اآلن لم يسجل أي إش��ارة سعودية 
تجاه لبنان، ومع الشكوك بأن هناك ثلثا 
م��ع��ط��ال داخ�����ل ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��إن 
السعودي  وخصوصا  الخليجي  امل��وق��ف 
لن يتغير، وسيبقى يمارس النأي بالنفس 
ع���ن م��ش��اك��ل ل��ب��ن��ان ال��داخ��ل��ي��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء 
التدخل اإلنساني، وستتحول األوهام إلى 
خيبات عندما تتأكد املنظومة أن الفاعلني 

العرب ليسوا معنيني بإعادة تعويمهم.
 وام������ا ال�����ره�����ان ع���ل���ى ان����ط����الق ال��ج��ول��ة 
السابعة م��ن م��ف��اوض��ات فيينا ب��ني إي��ران 
ومجموعة 5+1 م��ع غ��ي��اب واش��ن��ط��ن، فإن 
إل��ى شهور  هناك مسارا طويال سيحتاج 

للوصول إلى فتح امللفات االقليمية بحال 
أنجز امللف النووي ومن بعده البالستي، 
ل����ذل����ك م�����ن ال���ط���ب���ي���ع���ي ال�����ق�����ول إن أوه�������ام 
امل��ن��ظ��وم��ة وم���ا ت��زي��ن��ه م���ن ح��ل��ول لتمرير 

خديعتها على اللبنانيني ستتحول خالل 
شهر أو أكثر إلى أزمة وجودية ، ستفاقم 
اوضاعها بعدما تكون قد فشلت حتى في 

إدارة االنهيار.
حكومة الصفقات الخارجية والداخلية 
امل������ح������دودة، ل��ي��س��ت إال م���ح���اول���ة ب��ائ��س��ة 
ل���ت���أج���ي���ل االرت�����ط�����ام ال���ك���ب���ي���ر أو ه��ن��دس��ة 
وق��وع��ه، ف��ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ال���ذي ل��م ير 
ال���ح���ل ف����ي ل���ب���ن���ان إال م����ن خ�����الل ال��ع��ق��ود 
االقتصادية، وتبرير تعامله مع املنظومة 
ت���ح���ت ذري����ع����ة األم������ر ال����واق����ع ال��س��ي��اس��ي، 
س��ي��ك��ون ع��اج��زا أم����ام ه���ول األزم����ة وم��دى 
تعقيداتها، وستكتشف باريس أن أوهام 
الدولة  اندثار  رئيسها كانت أحد أسباب 
وم���ؤس���س���ات���ه���ا، ن��ت��ي��ج��ة ل���ن���ظ���ام م��ص��ال��ح 
ضيق ل��م ي��ر فيه م��اك��رون إال التواطؤ مع 
اللبنانيني  تطلعات  حساب  على  ط��ه��ران 

والعراقيني.   
أم��ا صفقة األوه���ام الداخلية التي عبر 
ع��ن��ه��ا م��ي��ق��ات��ي ب��أن��ه س��ي��ت��ص��ل ب��ال��خ��ارج 
وب�����ك�����ل األش������ق������اء ال������ع������رب، ف����ه����ي ع��م��ل��ي��ة 
ب��ي��ع أوه������ام ج����دي����دة، ت���ه���دف إل����ى ت��ه��دئ��ة 
امل���واط���ن���ني ب����أن ه����ذه ال��ح��ك��وم��ة ستحقق 
ب��ع��ض اإلن�����ج�����ازات ب���ال���رغ���م م���ن ص��ع��وب��ة 

السياسية  ال��ط��ب��ق��ة  مطلب  وه���و  امل���وق���ف، 
على  السيطرة  إلع���ادة  فقط  ال��ت��ي تخطط 
ش�����ارع�����ه�����ا، واس����ت����ك����م����ال االن������ق������الب ع��ل��ى 

إنتفاضة تشرين.  
ل���ن ي��ح��ت��اج ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي إل����ى وق��ت 
طويل حتى يجد نفسه وحيدا في السرايا 
الحكومي مهددا بجموع الفقراء وحديثي 
ال��ف��ق��ر، ب��ع��د ت��الش��ي األوه����ام واالص��ط��دام 
السلع  الدعم عن  بواقع مرير نتيجة رفع 
الرسمية،  العملة  األساسية وتدني سعر 
وصعوبة التفاهم مع املؤسسات الدولية 
ال��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��إص��الح��ات إداري�����ة سيحد 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن ق������درات م��ن��ظ��وم��ة ال��س��ل��ط��ة 
الريعية، خصوصا على أبواب إنتخابات 

نيابية مفصلية. 
وب��ن��اء عليه، وم��ن دون أوه���ام حصلت 
ب����ع����ب����دا ع����ل����ى ث���ل���ث���ه���ا امل����ع����ط����ل، وره����ن����ت 
الحكومة ملزاج املقيم بالقصر، فيما حاول 
ميقاتي تسويق نفسه من خ��الل دموعه، 
ب��ي��ن��م��ا ب���اع���ت ط���ه���ران أوه����ام����ا مل���اك���رون، 
ت��وه��م��ت امل��ن��ظ��وم��ة أن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى بيع 
االوهام مجددا، لكن الواقع املّر يقول انها 

جميعها أضغاث احالم وأوهام. 

إلغاء زيارة وزير الدفاع األميركي لويد 
أوس�����ن إل����ى امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
ه��ذا األس��ب��وع م��ا ه��و إال مؤشر ع��ن تفاقم 
ذلك  يحمل  بما  الشريكني،  ب��ني  الخالفات 
من انعكاسات سلبية على األمن اإلقليمي 

والساحة الجيوسياسية الدولية.
ال��ب��ن��ت��اغ��ون ب�����رر إل����غ����اء زي�������ارة أوس����ن 
ب��إش��ك��االت ف��ي التوقيت وال��ب��رن��ام��ج، إنما 
هذا املبرر ال يعدو كونه حفظا ملاء الوجه. 
ف���ه���ك���ذا ج�������دول أع����م����ال ي���ت���م ت���ق���ري���ره ق��ب��ل 
أسابيع من وص��ول املسؤول، وفي حاالت 
طارئة قد يتم تأجيلها يوم أو يومني إنما 

ليس إلغاء الزيارة.
فضال عن ذل��ك، ال يعج برنامج أوسن 
باالجتماعات اإلقليمية عدا عن تلك املقررة 
مسبقا، ونظيره السعودي ولي العهد وزير 
الدفاع، األمير محمد بن سلمان، موجود 
في السعودية. ال بل استقبل رئيس لجنة 
الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، 
ليونيد سلوتسكي، الخميس، وفي رسالة 

ضمنية أخرى لواشنطن.
امل���ب���ررات األك��ث��ر منطقية إلل��غ��اء زي���ارة 

أوسن، والتي تقف وراء التشنج األميركي-
السعودي هي كما يلي:

•أوال قرار الرئيس األميركي جو بايدن 
الوثائق  الفائت برفع السرية عن  الجمعة 
من تحقيق االستخبارات األميركية حول 
ه��ج��م��ات 11 س��ب��ت��م��ب��ر، ع��ل��ى أن ي��ت��م ذل��ك 
ة املقبلة، أح��دث خضة 

ّ
خ��الل األشهر الست

في العالقة.  ه��ذا ال��ق��رار ج��اء عشية زي��ارة 
أوس����ن إل����ى ال��خ��ل��ي��ج، وب��ع��د خ���ط���وات من 
م��ش��رع��ني دي��م��ق��راط��ي��ني ف���ي ال��ك��ون��غ��رس، 
أبرزهم السناتور روبرت مينينديز، رئيس 
ل��ج��ن��ة ال���ع���الق���ات ال���خ���ارج���ي���ة ف���ي مجلس 
ال���ش���ي���وخ، ب��ت��ق��دي��م م���ش���روع ق���ان���ون ل��رف��ع 
ال��س��ري��ة ع���ن وث���ائ���ق اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ح��ول 
للمملكة  دور  و"أي  سبتمبر   11 هجمات 
العربية السعودية أو أفراد من السعودية 

أو أي من دولة"، على حد تعبيره.
قرأته  الديمقراطيني  من  التصعيد  ه��ذا 
السعودية بنبرة حادة، وجاء الرد في بيان 
استثنائي من سفارتها في واشنطن سبق 
إلغاء الزيارة بساعات.  السفارة أكدت أنها 
اململكة  الوثائق، وأن  ب��اإلف��راج عن  ترحب 

تتفهم   )...( ل���إره���اب  "ب��ص��ف��ت��ه��ا ض��ح��ي��ة 
األل���م وامل��ع��ان��اة ال��ت��ي ال ت��وص��ف للعائالت 

التي فقدت أح��ب��اءه��ا ف��ي ذل��ك ال��ي��وم ال��ذي 
ال ي���ن���س���ى"، وأك������دت ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه أن 
ب��أن اململكة العربية السعودية  "أي ادع��اء 
م��ت��واط��ئ��ة ف���ي ه��ج��م��ات 11 س��ب��ت��م��ب��ر هو 

ادعاء خاطئ بشكل قاطع".
•ث��ان��ي��ا ال��ت��ش��ن��ج ال���س���ع���ودي- األم��ي��رك��ي 
يحيطه انعطاف السعودية شرقا باتجاه 
روسيا والصني في وقت تضع إدارة بايدن 
ن��ف��وذه��ا وق��وت��ه��ا ل�����ردع ه���ات���ني ال��ق��وت��ني. 
االن����س����ح����اب األم����ي����رك����ي م����ن أف��غ��ان��س��ت��ان 
ج���اء ع��ل��ى وق���ع زي����ارة ن��ائ��ب وزي����ر ال��دف��اع 
ال����س����ع����ودي خ����ال����د ب�����ن س���ل���م���ان مل��وس��ك��و 
وتوقيعه عقدا دفاعيا مع نظيره سيرغي 

شويغو.
أم����ا م���ع ال���ص���ني، ف���االن���ف���ت���اح ال��ت��ج��اري 
بالغة. وبحسب  وال��دف��اع��ي يسير بسرعة 
األرقام األخيرة في صحيفة "االقتصادية" 
ال��س��ع��ودي��ة اس��ت��ن��د إل���ى ب��ي��ان��ات رس��م��ي��ة، 
ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ب���ني ال��س��ع��ودي��ة وك��ل 
نحو 250.78  واليابان  والهند  الصني  من 
مليار ريال، بما يعادل 66.87 مليار دوالر، 
بنمو 21 في املئة مقارنة بالفترة املماثلة 

من 2020.
اإلقليمي  التباعد  ه��و  الثالث  العامل   -
والخارجي بني األط��راف: فمن أفغانستان 
إل��ى لبنان هناك ت��ردد سعودي بالوقوف 
في صف واشنطن، فيما الخالفات تشوب 
م����واق����ف ال���ط���رف���ني ح���ي���ال ب���رن���ام���ج إي�����ران 
ال�����ن�����ووي، ال����ت����ط����ورات ف����ي ت���ون���س وم��ل��ف 

اإليغور في الصني. 
ه�����ذا ال���ت���ب���اع���د ق����د ي���ك���ون ق��ص��ي��ر امل����دى 
وب���س���ب���ب امل��ص��ل��ح��ة امل���ت���ب���ادل���ة وال���ح���اج���ة 
امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��س��ع��ودي��ة وأم���ي���رك���ا ل��ل��ت��ع��اون 
في ملفات دفاعية واقتصادية وأمنية من 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط وح��ت��ى ال��ت��واج��د األم��ي��رك��ي 
ال��ع��س��ك��ري، وص����وال إل����ى ت��ط��ل��ع واش��ن��ط��ن 

ملنافسة الصني وطريق الحرير الجديد. 
اس��ت��م��رار ه���ذا ال��ت��ب��اع��د وف���ي ح���ال فشل 
الصدع  رأب  ف��ي  ب��اي��دن  وادارة  السعودية 
س��ي��ع��ن��ي ت����أزم����ا إق��ل��ي��م��ي��ا وأم���ن���ي���ا وغ����رق 
السعودية في ج��دل داخلي في واشنطن. 
األشهر ال�6 املقبلة قبل كشف الوثائق هي 
محورية في هذا النطاق وإلنقاذ الشراكة 

التاريخية بني البلدين.  

 امل��ح��ن وال��ن��ك��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��رض لها 
ّ

ك��ل
ال���ع���راق���ي���ون ال ت��ض��اه��ي ن��ك��ب��ت��ه��م ب��غ��ي��اب 
 أمة امتحنت 

ّ
الهوية الوطنية، وال أعتقد أن

بأزمة الهوية مثل محنة العراقيني. فهذه 
امل�����رة ت���ج���اوز ال���خ���الف ب���ني أب���ن���اء ال��وط��ن 
الواحد املوضوعات التي تتعلق باألزمات 
ال���س���ي���اس���ي���ة، ل��ي��ن��ق��س��م ال���ع���راق���ي���ون ع��ل��ى 
م��ن ي��ري��د ال��دف��اع ع��ن وطنيته أو ي��ح��اول  
اس��ت��ع��ادت��ه��ا، ب��ع��د أن ب����ات ي��ش��ع��ر ب��أن��ه��ا 
ال��ح��ل��ق��ة امل���ف���ق���ودة ف���ي ع��الق��ت��ه��ا م���ع دول���ة 
وحدودها الجغرافية لبلد اسمه العراق. 

ل���ذل���ك، ل���م ت��ك��ن م���ب���اراة ك����رة ال���ق���دم بني 
ال����ع����راق وإي��������ران، ال���ت���ي أق��ي��م��ت األس���ب���وع 
املاضي مجرد لعبة يتنافس فيها فريقان 
ع��ل��ى ال��ت��أه��ل ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس ال��ع��ال��م في 
ب���ل ه���ي م����ب����اراة ك��ش��ف��ت عن  ق��ط��ر 2022. 
صورة ملحنة حقيقية يعيشها العراقي في 
البديهيات  م��ن  تعد  م��واق��ف،  ع��ن  تعبيره 
ف��ي التعبير ع��ن ف��ك��رة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي قبال 
االن���ت���م���اءات اإلي��دي��ول��وج��ي��ة،  ال��ت��ي تريد 
مشاريع  ف��ي  تذويبها  أو  الوطنية  إل��غ��اء 

إقليمية. 
وك���م���ا ي���ب���دو أن ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل���دون���ني 
يخوضون معاركهم في وسائل التواصل 
ف��ك��رة أو ط��رح يدعو  االجتماعي ض��ّد أي 
إلى تبني موقف وطني، فهم ال يترددون 
أب���ًدا ف��ي ات��ه��ام م��ن يطرح اآلراء وامل��واق��ف 
ال���وط���ن���ي���ة ب����أن����ه أم������ا أن ي����ك����ون م��ت��ب��ن��ي��ا 
بها  يتاجر  ك��ان  التي  القومية  ال��ش��ع��ارات 
حزب البعث في العراق، أو أنه يعمد إلى 
ت��دي��ره وتنفذه س��ف��ارات  م��ش��روع  تسويق 

أجنبية في العراق.
خ����ط����اب ت���خ���وي���ن اآلخ�������ر ب�����ات ي��ن��ط��ب��ق 
عليه ال��ق��ول ال��ش��ائ��ع: )ي���رى أح��دك��م ال��ق��ذاة 

ف��ي ع��ني أخ��ي��ه، و ال ي���رى ال��ج��ذع ف��ي عني 
ن���ف���س���ه(، إذ ن���ج���د ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة 
التواصل  وسائل  في  وناشطة  وإعالمية 
االج��ت��م��اع��ي ت��ك��ي��ل ال��ت��ه��م إل����ى اآلخ���ري���ن، 
للسفارات  والتبعية  بالعمالة  وتسمهم 
األم���ي���رك���ي���ة وال���ب���ري���ط���ان���ي���ة، ف����ي ح����ني ه��م 
أن���ف���س���ه���م ي�����داف�����ع�����ون ج�����ه�����ارًا ن�����ه�����ارًا ع��ن 
ارت���ب���اط���ه���م وع��الق��ت��ه��م ب����إي����ران، وف����ي كل 
من  ض��د  عنها  للدفاع  يتصدون  مناسبة 

ينتقد تدخالتها السياسية في العراق. 
تكمن مشكلة العراقيني الذين يتبادلون 
ات��ه��ام بعضهم  م��ن طريق  التخوين،  تهم 
البعض اآلخر بالعمالة لألجنبي، بأن كال 
الطرفني يدرك تمامًا أن البالد التي ولدوا 
فيها وع���اش فيها آب��اؤه��م وأج���داده���م لم 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ي��وم��ًا أي م��ق��وم��ات ال��ش��ع��ور 
ال��وط��ن��ي، ف��ه��م ي��ض��ح��ون م���ن أج��ل��ه��ا لكن 
حكوماتها وأنظمتها لم توفر لهم أبسط 
لكنهم،  الكريم،  والعيش  املواطنة  حقوق 
وك���م���ا ي�����روى ع���ن اإلم������ام ال��ش��اط��ب��ي: "إذا 
اراد الله السوء بأمة، أشاع بينهم الجدل 

وأبعد عنهم العمل".
معايير واضحة  إل��ى  ال نحتكم  عندما 
وص��ري��ح��ة ف���ي ت��م��ي��ي��ز امل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة 
بالتأكيد  سنكون  لألجنبي،  العمالة  ع��ن 
التخوين،  وبحسب  إزاء تهم جاهزة في 
املزاج اإليديولوجي، ويمكن تصور حجم 
العراقيون  التي يعيشها  املأساة واملحنة 
عندما يتم التهكم على شعار )نريد وطن( 

الذي رفعته احتجاجات تشرين 2019! 
الباهر  النجاح  تصور  يمكن  هنا،  م��ن 
الذي حققته األحزاب الحاكمة في ترسيخ 
الطائفية والعنصرية والتشاحن القومي، 
وب���ع���د ه�����ذا ال���ن���ج���اح ب���ات���ت ه�����ذه ال���ق���وى 

ن��ف��س��ه��ا ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���رس���ي���خ خ���ط���اب���ات 
ال��ت��خ��وي��ن ل��ص��ال��ح اإلي��دي��ول��وج��ي��ات التي 
ت��دي��ن ب���ال���والء ل��ه��ا ع��ل��ى ح��س��اب مصالح 
ال���وط���ن، ال����ذي ت��ت��ق��اس��م ث���روات���ه وتسيطر 
على موارده االقتصادية، ولكنها ال تدين 

بالوالء له!
االنتماءات  تتقاسمه  ال��ع��راق  مثل  بلد 
حكومات  وج��ود  م��ع  واملذهبية،  القومية 
ونخب سياسية فشلت في تنبى مشروع 
وم��ا صعود  العراقية،  األم��ة  لبناء  وطني 
القلقة إال دليل  ب��ق��اء ه��ذه االن��ت��م��اءات  أو 
واض��ح على فشل وتصدع بناء األوط��ان، 
وبطلها  الحديثة،  ال��دول��ة  عمادها  ال��ت��ي  
امل�����واط�����ن، ال�����ف�����رد، امل����ج����رد م����ن أي�����ة ص��ف��ة 

ل��ذل��ك م��ن الطبيعي ج��دًا أن يبقى  أخ���رى؛ 
الطائفية  االنتماءات  بني  أبناؤه حائرين 
والقومية التي تعلو على أي صوت يدعو 
ل��ل��وط��ن��ي��ة، وي��ب��ق��ى ال���ق���دح امل��ع��ل��ى ل��ح��م��اة 

املذهب وسدنة الطائفية والقومية. 
في  تكمن  عراقيني  بوصفنا  مشكلتنا 
أن��ن��ا ض��رب��ن��ا أرق���ام���ا ق��ي��اس��ي��ة ف���ي إع����داد 
األناشيد واألهازيج الوطنية، وفي ابتكار 
الرموز "الوطنية" وفي تقديم التضحيات 
"ال��وط��ن��ي��ة"، لكننا م��ع ذل��ك عجزنا ع��ن أن 
نبني وطنا حقيقيا، نعوض فيه شعورنا 
ب���ال���ن���ق���ص ت���ج���اه واق������ع ن���ه���رب م���ن���ه ع��ب��ر 

تزييفه.
أزم���ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ع��راق ه��ي نتيجة 
بناء  في  اإليديولوجيات  لفشل  طبيعية 
ال��ع��راق��ي��ة، منذ تأسيس ال��دول��ة في  األم���ة 
عشرينات القرن املاضي. إذ بقيت الفكرة 
ال��وط��ن��ي��ة خ��ج��ول��ة ف���ي ال���ط���رح ف���ي ق��ب��ال 
ال���ط���روح���ات اإلي���دي���ول���وج���ي���ة ال���ت���ي ت��ري��د 
ت��ذوي��ب��ه��ا ل��ص��ال��ح ش��ع��ارات��ه��ا ال��رئ��ي��س��ة، 
وهذا ما فعلته الشعارات املاركسية، التي 
كانت تدعو لألممية، وتخّون من يحصر 
فكرة األولوية في األوطان، وليس ملبادئ 
ال����ح����زب ال������ذي ت����ق����وده دول������ة ك���ب���رى م��ث��ل 

االتحاد السوفياتي سابقًا. 
 وال���ت���ق���اط���ع م���ا ب���ني اإلي���دي���ول���وج���ي���ات 
ال��وط��ن��ي��ة ه���و م��ح��ص��ل��ة طبيعية  وف���ك���رة 
ل���ت���راك���م���ات ش����ع����ارات ت��ت��ب��ن��اه��ا ال��ن��ظ��ري��ة 
القومية، التي رّوجت لها النخبة الحاكمة 
القرن املاضي،  العراق منذ ستينيات  في 
ومعضلة النظرية القومية تكمن في أنها 
ن��ظ��ري��ة ث��ق��اف��وي��ة ف��ي األم���ة ال��ع��رب��ي��ة أكثر 
منها نظرية في الدولة الوطنية، وبمعنى 
آخر-كما يراها محمد جمال باروت- هي 

ليست ن��ظ��ري��ة ف��ي ال���دول���ة-األم���ة ب��ق��در ما 
ه���ي ع��ل��ى وج���ه ال���دق���ة وال��ت��ح��دي��د نظرية 

تفصل بشكل تام بني األمة والدولة. 
ل���م ت��ت��ج��اوز ال��ن��خ��ب ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ح��ك��م��ن��ا ال����ي����وم م���ح���ن���ة ال����ع����راق����ي����ني م��ع 
أول���وي���ة اإلي���دي���ول���وج���ي���ات ع��ل��ى ه��وي��ت��ه��م 
وم��ص��ل��ح��ت��ه��م ال��وط��ن��ي��ة، ف��اإلس��الم��وي��ون 
والسيطرة  الحكم  ف��ي  الغلبة  لهم  ال��ذي��ن 
وب��داًل  املحنة،  ه��ذه  السلطة رسخوا  على 
م�����ن أن ي����ك����ون م���ش���روع���ه���م ب����ن����اء ه���وي���ة 
بات  وترسيخها،  عنها  وال��دف��اع  وطنية 
مشروعهم األول تغييبها تمامًا، وتغليب 
بمشاريعها  اإلقليمية  امل��ح��اور  مصلحة 
بلدان  رب��ط مصير  ت��ري��د  ال��ت��ي  الطائفية، 
املنطقة بمحاور الصراع التي ال تنتج إال 

الحروب والفقر والعوز. 
ال��ع��راق، ولدينا  اس��م��ه  بلد  ف��ي  نعيش 
ح��ك��وم��ة وب����رمل����ان وم���ؤس���س���ات ع��س��ك��ري��ة 
وأم���ن���ي���ة، ل��ك��ن��ن��ا ن��ف��ت��ق��د إل����ى وط����ن نشعر 
ف��ي��ه ب��االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي. وه����ذه املشكلة 
السياسية  الطبقة  أول���وي���ات  م��ن  ت��ك��ن  ل��م 
إنها  إذ   ،2003 بعد  ال��ع��راق  ال��ت��ي حكمت 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة وم���ق���ص���ودة ل��ب��ن��اء 
ال����دول����ة وب����ن����اء األم�������ة، و ل����م ت���ط���رح أب����دًا 
املاضية.  عشرة  الثماني  السنوات  ط��وال 
لم يعد مفهومًا معنويًا  الوطن،  ومفهوم 
وشعارًا نتغنى فيه باملناسبات الوطنية. 
بل هو مفهوم مادي يتأسس على ثالوث: 
األرض)ال������س������ي������ادة ع���ل���ى إق���ل���ي���م م���ح���دد( 
سياسيا  نظاما  ينشئ  اجتماعي  وع��ق��د 
ذا م��الم��ح م��ح��ددة، وم��ش��ارك��ة نشطة من 
ج��ان��ب ك���ل م���واط���ن ف���ي ت��ق��ري��ر أو تسيير 

أمور البالد.

لبنان... حكومة تفسير األوهام 

تشنج سعودي - أميركي أبعد من الشرق األوسط

محنة العراقيين بين اإليديولوجيات والهوية الوطنية

مصطفى فحص

جويس كرم

إياد العنبر
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ثقافة

هذا العالم

دع�����ا ال���رئ���ي���س ال���ص���وم���ال���ي امل��ن��ت��ه��ي��ة 
الله فرماجو، األحد،  واليته، محمد عبد 
إل��ى مؤتمر ت��ش��اوري وال��ب��ح��ث ع��ن بديل 
ل���رئ���ي���س ال���������وزراء ح���س���ني روب����ل����ي، ال����ذي 
االنتخابات،  إنجاز  في  ب�"الفشل"  اتهمه 
مما عده محللون بمثابة محاولة جديدة 
لدفع البالد نحو املجهول، ومن ثم تمديد 

واليته.
ورد روب���ل���ي، ف��ي ب��ي��ان، أك���د خ��الل��ه أن 
ف���رم���اج���و "ي���ه���دف إل����ى ت��ع��ط��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة 
االنتخابية في وقت تمر البالد بمنعطف 
خطير، ويشير بوضوح إلى أن فرماجو 

لن يتخلى عن السلطة".
وش��ه��د ال���ص���وم���ال ف���ي ال���ع���ام ال��ج��اري 
أزم����ة س��ي��اس��ي��ة، ب��ع��د ف��ش��ل خ��ط��ط إج���راء 
االنتخابات التي كانت مقررة في فبراير 
امل��اض��ي، بسبب ع��دم االت��ف��اق ب��ني القوى 
ال���س���ي���اس���ي���ة داخ�������ل ال����ب����الد ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، ث����م ان���ه���ي���ار امل����ح����ادث����ات ب��ني 
ح��ك��وم��ة م��ق��دي��ش��و وال���ق���ادة امل��ح��ل��ي��ني في 

أبريل املاضي.
وط��ل��ب ف��رم��اج��و ف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق من 
املشرعني تمديد واليته ملدة عامني، مما 
اجتماعية  اض��ط��راب��ات  ان����دالع  إل���ى  أدى 
واش����ت����ب����اك����ات ف�����ي م���ق���دي���ش���و، واض���ط���ر 
التخلي عن  الرئيس املنتهية واليته إلى 
خ��ط��ط��ه، وك���ل���ف رئ���ي���س ال�������وزراء ب��ق��ي��ادة 
االس����ت����ع����دادات إلج�������راء ان���ت���خ���اب���ات غ��ي��ر 
املبرم  لالتفاق  وفقا  ال��ع��ام،  ه��ذا  مباشرة 

في 17 سبتمبر 2020.

3 قرارات لفرماجو
فرماجو  أك��د  الرئاسة،  بيان  وبحسب 
"إع�����الن ف��ش��ل رئ��ي��س ال������وزراء ف���ي إن��ج��از 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ع��ل��ى أس����اس ات��ف��اق 
17 سبتمبر"، كما دعا إلى "عقد اجتماع 
االن��ت��خ��اب��ات  م��س��ار  ت���ش���اوري لتصحيح 
ب�����م�����ش�����ارك�����ة ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال�����ف�����ي�����درال�����ي�����ة، 
والواليات، ومحافظة بنادر لالتفاق على 
قيادة جديدة قادرة على إجراء انتخابات 

شاملة وشفافة في البالد".
وط���ال���ب ف��رم��اج��و ك���ذل���ك ب���"االس��ت��م��اع 
والسياسيني واملجتمع  املثقفني  آراء  إلى 

االنتخابية،  املدني من ذوي االهتمامات 
من أجل تحقيق عملية انتخابية تنتهي 

ببيئة سلمية وعادلة".
وأوض�������ح ال���ب���ي���ان أن ذل�����ك ج�����اء "ب��ع��د 
التوصل  تم  التي  االتفاقية  االط��الع على 
والخطاب   ،2020 سبتمبر   17 ف��ي  إليها 
الذي وجهه فرماجو أمام مجلس النواب 
في مطلع مايو 2021، وال��ذي ف��وض فيه 
روب��ل��ي ب��م��س��ؤول��ي��ة ق��ي��ادة االن��ت��خ��اب��ات، 
فإنه تبني أنه بعد 14 شهًرا أن االنتخابات 

لم تكتمل".

تشبث بالسلطة
ق���ال  ال����رئ����اس����ي،  امل�����رس�����وم  ع���ل���ى  وردا 
روب���ل���ي، ف���ي ب���ي���ان، إن "ت���ح���رك ف��رم��اج��و 
ج���اء ق��ب��ل س���اع���ات م���ن اج��ت��م��اع املجلس 
االثنني  ال��ذي يعقد  الوطني  االس��ت��ش��اري 
ل��ب��ح��ث اإلس������راع ب��ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ول��ض��م��ان شفافية االن��ت��خ��اب��ات"، م��ؤك��دا 
أنها "خطة ملنع االجتماع مما يشي بأن 

فرماجو لن يتخلى عن السلطة".
وأك���د روب��ل��ي أن ف��رم��اج��و "س��ع��ى بكل 
م��ا أوت��ي م��ن ق��وة لضمان وص��ول نتائج 

االن���ت���خ���اب���ات ل��ص��ال��ح��ه أو ت���م���دي���د غ��ي��ر 
أن  منذ  االن��ت��خ��اب��ات  عرقلة  عبر  قانوني 
ت��ول��ي��ت ال���ح���ك���وم���ة، ظ���ل ال���رئ���ي���س يعيق 
ب���اس���ت���م���رار ت��ن��ف��ي��ذ االن���ت���خ���اب���ات امل��ت��ف��ق 
مختلفة"،  تكتيكات  ب��اس��ت��خ��دام  عليها، 
م��ت��ع��ه��دا ب�����أن ت���ك���ون االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��ي 

يقودها متكافئة للجميع.
وش�������دد ال���ب���ي���ان ع���ل���ى أن روب����ل����ي ه��و 
امل��س��ؤول ع��ن االن��ت��خ��اب��ات وق��ي��ادة البالد 
امل���رح���ل���ة االن���ت���ق���ال���ي���ة، وأن اج��ت��م��اع  ف����ي 
ال��وط��ن��ي سيعقد،  امل��ج��ل��س االس���ت���ش���اري 
االث���ن���ني، ف���ي م��ق��دي��ش��و ك��م��ا ه���و مخطط 

لتصحيح مسار االنتخابات.
ودع���������ا امل���ج���ت���م���ع ال������دول������ي وال���ش���ع���ب 
األف��راد  "العمل معا ض��د  إل��ى  الصومالي 
ال���ذي���ن ي��ش��ك��ل��ون ت���ه���دي���ًدا ل��ل��س��الم وب��ن��اء 
الدولة في الصومال؛ لتجنب حدوث أزمة 

سياسية وأمنية في البالد".

دعم محلي ودولي لجهود روبلي
وف���ي وق���ت س��اب��ق األح����د، ع��ق��د روب��ل��ي 
اج��ت��م��اع��ا م���ع م��م��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي 
لبحث األوضاع في البالد، وعلى رأسها 

االن���ت���خ���اب���ات وأج����ن����دة االج���ت���م���اع امل��ق��ب��ل 
للمجلس الوطني االستشاري.

امل����ؤت����م����ر س���ي���رك���ز  وق���������ال روب�����ل�����ي إن 
ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى شفافية االن��ت��خ��اب��ات 
وت����ص����ح����ي����ح����ه����ا وت����ن����ف����ي����ذ اإلج���������������راءات 
االنتخابية وإصدار جدول زمني نهائي.

وأش������������اد م���م���ث���ل���و امل����ج����ت����م����ع ال�����دول�����ي 
بالجهود التي يبذلها روبلي في تسريع 
االن����ت����خ����اب����ات وج���ع���ل���ه���ا ش���ف���اف���ة وذات 
م��ص��داق��ي��ة، ح��ي��ث رح��ب��وا ب��االج��ت��م��اع��ات 
ال�����ت�����ي ع����ق����ده����ا م������ع ات������ح������اد امل����رش����ح����ني 
إلى  االستماع  وأهمية  امل��دن��ي  واملجتمع 

مقترحاتهم بشأن االنتخابات.
كما أعلن اتحاد مرشحي الرئاسة دعم 
ال���وزراء في معركته مع فرماجو،  رئيس 
ال��������ذي ات����ه����م����وه ب����أن����ه ي���س���ع���ى ل��ت��ع��ط��ي��ل 

االنتخابات، ومن ثم التمديد له.
وف�������ي وق�������ت س�����اب�����ق، ص��������ّوت أع����ض����اء 
م��ف��وض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ف��ي��درال��ي��ة على 
إق����ال����ة رئ��ي��س��ه��ا م����ن م��ن��ص��ب��ه ب���ع���د ن��ح��و 
أس������ب������وع م������ن ع��������زل روب������ل������ي 7 أع����ض����اء 
م����ن ع���ض���وي���ة ل��ج��ن��ة ت���س���وي���ة ال���خ���الف���ات 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات، وت��ع��ي��ني 7 

آخرين بديال لهم جراء "فقدان استقاللية 
اللجنة واالندماج في األطراف السياسية 

وانتهاك قوانني االنتخابات".
ووفق أحدث جدول زمني لالنتخابات، 
ان��ط��ل��ق��ت ان��ت��خ��اب��ات م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب في 
مطلع نوفمبر املاضي، وكان من املفترض 
إن���ه���اؤه���ا ف���ي 24 دي��س��م��ب��ر ال����ج����اري، إال 
العملية  واج��ه��ت  العقبات  م��ن  العديد  أن 

االنتخابية وعطلت مسارها.

هدف فرماجو
ال����ب����اح����ث ال������س������ودان������ي ف������ي ال�����ش�����ؤون 
اإلف��ري��ق��ي��ة، ص��ال��ح محيي ال��دي��ن، ق��ال إن 
العملية  كل ما يحدث هو مساع إلفشال 
االن����ت����خ����اب����ي����ة، وم�������ن ث������م وض�������ع ال����ب����الد 
ف����ي ح���ال���ة ت������أزم ل����أوض����اع ال��س��ي��اس��ي��ة، 
وب��ال��ت��ال��ي اس��ت��م��رار ال��وض��ع ع��ل��ى م��ا هو 
عليه، وه��و ه��دف ف��رم��اج��و ال���ذي يسعى 

إليه لالستمرار بالسلطة.
وأض����اف م��ح��ي��ي ال��دي��ن مل��وق��ع "س��ك��اي 
ن��ي��وز ع���رب���ي���ة"، أن����ه ال ي��وج��د خ��ي��ار آخ��ر 
سوى تسريع عملية االنتخابات وإفشال 
م��خ��ط��ط��ات ال��رئ��ي��س وال����دول����ة ال��ع��م��ي��ق��ة، 
وهو ما تعهد به روبلي بدعم من املجتمع 

الدولي ورؤساء الواليات.
أن هناك تخوفات صومالية  وأوض��ح 
م��ن س��رق��ة االن��ت��خ��اب��ات، وع��ل��ى الحكومة 
التصدي للمحاوالت اإلقليمية والدولية، 
وتوجيهها  بها  بالتدخل  السماح  وع��دم 
ن��ح��و م��رش��ح��ني بعينهم ب��غ��ي��ة اس��ت��م��رار 

تحقيق مصالحهم في البالد.
وأك������د أن ال���ص���وم���ال���ي���ني ي���رغ���ب���ون ف��ي 
ان��ت��خ��اب��ات س��ل��م��ي��ة وش��ام��ل��ة، خ��اص��ة أن 
هذه االنتخابات هي األكثر أهمية خالل 
ال����س����ن����وات امل����اض����ي����ة، م���ت���وق���ع���ا خ���س���ارة 
فرماجو للمعركة السياسية الحالية مع 
األخير مفوض بحكم  أن  روبلي، خاصة 

القانون بقيادة املرحلة االنتقالية.
وأقرت في السابق ثالثة جداول زمنية 
لالنتخابات الفيدرالية منذ 29 يوليو، ثم 
تعثر امل��س��ار ح��ت��ى ال��ي��وم وس���ط ضغوط 
خ��ارج��ي��ة وداخ��ل��ي��ة إلن���ه���اء ح��ال��ة ال��ف��راغ 

الدستوري.

الصومال.. تصعيد بني الرئيس واحلكومة ومخاوف من املجهول

موسكو تدرس اقتراح الناتو إجراء محادثات.. متى؟

كارثة كورونا في أستراليا بسبب »خطأ مختبر«

"ت���اس" لأنباء ع��ن وزارة  نقلت وك��ال��ة 
األح��د،  اليوم  قولها،  الروسية  الخارجية 
إن روسيا تلقت اقتراحا من حلف شمال 
األط��ل��س��ي ل��ب��دء م��ح��ادث��ات ح���ول م��خ��اوف 
م��وس��ك��و األم��ن��ي��ة ي���وم 12 ي��ن��اي��ر، مشيرة 

إلى أنها تدرس هذا االقتراح.
وك���ش���ف���ت روس�����ي�����ا، ال����ت����ي أث��������ارت ق��ل��ق 
الغرب من خالل تعزيزها للقوات بالقرب 
من أوكرانيا، األسبوع املاضي عن قائمة 
مقترحات أمنية تريد التفاوض بشأنها، 
م����ن����ه����ا ت����ع����ه����د ح����ل����ف ش�����م�����ال األط����ل����س����ي 
بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق 

أوروبا وأوكرانيا.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 
ق����ول����ه����ا: "ل����ق����د ت���ل���ق���ي���ن���ا ب���ال���ف���ع���ل ع����رض 

)الحلف( هذا، ونحن ندرسه".
وت���ق���ول ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وأوك���ران���ي���ا 
إن روس���ي���ا رب��م��ا ت��س��ت��ع��د ل��غ��زو ج��ارت��ه��ا 

السوفيتية السابقة.
ف��ي امل��ق��اب��ل، تنفي روس��ي��ا ذل��ك وتقول 
إن ع����الق����ة أوك����ران����ي����ا امل���ت���ن���ام���ي���ة ب��ح��ل��ف 
ف��ي تصعيد  السبب  ه��ي  األطلسي  شمال 
العالقة  ه��ذه  موسكو  وشبهت  املواجهة. 
ب��أزم��ة ال��ص��واري��خ ال��ك��وب��ي��ة ف��ي ع����ام1962 
عندما كان العالم على شفا حرب نووية.

وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتن 
قال إنه سيفكر مليا في عدد من الخيارات 
ال��غ��رب ف��ي تلبية مسعاه  ف��ي ح���ال ف��ش��ل 
تحول  أمنية”  ”ضمانات  على  للحصول 

دون ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو.

األم���ي���رك���ي جو  ال��رئ��ي��س  إدارة  وق���ال���ت 
ب����اي����دن إن ب���ع���ض االق����ت����راح����ات األم��ن��ي��ة 
ال���روس���ي���ة غ���ي���ر م��ق��ب��ول��ة ب����وض����وح، ل��ك��ن 
واشنطن سترد بأفكار ملموسة أكثر على 

الصيغة التي ستدور بها أي محادثات.
وف�����ي م���ق���اب���ل���ة م����ع ق���ن���اة س�����ي.ب�����ي.إس 
نائبة  ه��اري��س  كامال  قالت  التلفزيونية، 
ال��رئ��ي��س األم���ري���ك���ي إن واش��ن��ط��ن ت��ج��ري 
أح������ادي������ث م����ب����اش����رة م�����ع م���وس���ك���و ح���ول 
ال��ق��ض��ي��ة، وش����ددت ع��ل��ى ال���ت���زام ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ب��وح��دة ت����راب أوك���ران���ي���ا. وق��ال��ت 
"نحن واضحون للغاية فيما يتعلق بأننا 
لم تروها من  لفرض عقوبات  مستعدون 
قبل". لكن نائبة الرئيس رفضت الخوض 

في تفاصيل العقوبات.

ك����ارث����ة ص��ح��ي��ة ش���ه���دت���ه���ا أس���ت���رال���ي���ا، 
إح����دى أك��ث��ر دول ال��ع��ال��م إغ��الق��ا ف��ي زم��ن 
كبيرة  بأخطاء  تمثلت  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس 

في فحوصات "كوفيد19-".
وأرسل مختبر فحوصات في أستراليا 
النتيجة،  سلبية  ك��ورون��ا،  فحص  نتائج 
وه������ي ف�����ي األص��������ل إي����ج����اب����ي����ة، إل������ى 400 

شخص في يوم عيد امليالد، السبت.
فينسينت  س���ان���ت  م��س��ت��ش��ف��ى  وأرس������ل 
الخاطئة مساء  النتائج  بمدينة سيدني، 
ي��وم 25 ديسمبر عبر رسالة نصية، وتم 

تصحيحهم في صباح اليوم التالي.
وقال املدير الطبي للمختبر إن تحقيقا 
ف��ي األم���ر ج��رى منذ ذل��ك ال��ح��ني، م��ن قبل 
ف��ري��ق االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ، وُي��ع��ت��ق��د أن 
الخلط ناتج عن زيادة الضغوط ملعالجة 

حجم كبير من االختبارات.
الخطأ  ه���ذا  أن يتسبب  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 
بخطر كبير ل���آالف، ال��ذي��ن ق���رروا زي��ارة 
ال��ع��ائ��ل��ة واألص����دق����اء خ���الل ل��ي��ل��ة امل��ي��الد، 
اس��ت��ن��ادا ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح��ص، م��م��ا قد 
في  أكبر  بشكل  أوميكرون  متحور  ينشر 
البالد. وتم تسجيل ما يقرب من 10 آالف 

حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع 
أنحاء أستراليا يوم السبت، وسط زيادة 
ق��ي��اس��ي��ة ف���ي االخ���ت���ب���ارات اإلي��ج��اب��ي��ة في 

البالد.
ال��ح��االت في  ال��ع��ث��ور على غالبية  وت��م 
ن��ي��و س����اوث وي���ل���ز، ح��ي��ث ي��ق��ع مستشفى 

سانت فينسنت.

باريس تعتقل سوريًا-فرنسيًا »زوّد دمشق 
مبكونات أسلحة كيماوية«

في  التواطؤ  تهمة  باريس  في  وجهت 
ج���رائ���م ض���د اإلن��س��ان��ي��ة وج���رائ���م ح���رب، 
ل��ف��رن��س��ي-س��وري ت���م اع��ت��ق��ال��ه ل��الش��ت��ب��اه 
ب����ت����زوي����ده دم����ش����ق م����ك����ون����ات ل��ت��ص��ن��ي��ع 
في سوريا،  استخدمت  كيماوية  أسلحة 
وف��ق م��ا أف��اد م��ص��دران أحدهما قضائي 

وآخر مقرب من امللف، األحد.
في  ويقيم   ،1962 ع��ام  م��ول��ود  واملتهم 
الخارج، وقد تم توقيفه جنوبي فرنسا، 
وف���ق م��ا ع��ل��م��ت وك��ال��ة ف��ران��س ب���رس من 

مصدر مقرب من امللف.
وأوض���������ح م����ص����در ق���ض���ائ���ي ل���ف���ران���س 
ف��ي نهاية فترة احتجازه لدى  أن��ه  ب��رس 
ال��ش��رط��ة، وج��ه��ت إل��ي��ه خ��ص��وص��ا تهمة 
"ال��ت��آم��ر الرت��ك��اب ج��رائ��م ض��د اإلنسانية 
وال����ت����واط����ؤ ف����ي ج����رائ����م ض����د اإلن��س��ان��ي��ة 
والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن 

الحبس االحتياطي.
وتسببت الحرب في سوريا في مقتل 

ن��ح��و ن��ص��ف م��ل��ي��ون ش��خ��ص، وف���ي أكبر 
العاملية  ال��ح��رب  م��ن��ذ  ن���زاع  ن���زوح بسبب 

الثانية.
وت���ن���ف���ي س�����وري�����ا اس����ت����خ����دام أس��ل��ح��ة 
ك���ي���م���اوي���ة، وت����ش����دد ع���ل���ى أن����ه����ا س��ل��م��ت 
اتفاق  بموجب  األسلحة  من  مخزوناتها 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة  أب�����رم ع����ام 2013 م���ع 
السارين  بغاز  إثر هجوم  وروسيا، على 
أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة 

الشرقية لدمشق.
ل������ك������ن دم�������ش�������ق ج�������������ردت م��������ن ح����ق����وق 
ال��ت��ص��وي��ت ف���ي م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة 
ال���ك���ي���م���اوي���ة ف���ي أب����ري����ل، ب���ع���دم���ا ح��م��ل��ه��ا 
ت��ح��ق��ي��ق م��س��ؤول��ي��ة ش���ن ه��ج��م��ات أخ���رى 

بغازات سامة.
تعلن  حتى  معلقة  حقوقها  وستبقى 
ومنشآت  الكيماوية  أسلحتها  كامل  عن 

تصنيعها.
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الذاكرة  المغاربية

"ص���اح���ب ال���ح���ق ي��ع��ل��و وإن أس��ق��ط��ت��ه 
م��ن��ص��ة اإلع����������دام"، ك���ان���ت ه�����ذه ال��ك��ل��م��ات 
املعبرة، من بني آخر ما نطق به املجاهد 
إلى  ي��س��اق  أن  قبل  امل��خ��ت��ار،  الليبي عمر 
حبل املشنقة من قبل املستعمر االيطالي، 

ذات صباح من يوم 16 شتنبر 1931.
ف��م��ن ي���ك���ون ه����ذا ال���رج���ل االس��ت��ث��ن��ائ��ي 
الذي مرغ كرامة دولة عظمى مثل إيطاليا 
في الوحل؟" ومل��اذا ظل إسمه راسخا في 

الذاكرة املغاربية والعربية واالسالمية؟

 اخملتصر في سيرة عمر اخملتار

ولد عمر املختار سنة 1861 في إحدى 
��َد أب��اه 

َ
ق��رى ال��س��اح��ل ال��ش��رق��ي لليبيا، ف��ق

م��ن��ذ ص��غ��ر س��ن��ه، ب��ع��د أن ت��وف��ي األخ��ي��ر 
وهو في طريقه ألداء مناسك الحج، تكفل 
ش��ي��خ زاوي����ة ال��ق��ري��ة ب��رع��اي��ت��ه ب��ع��د ُيتمه 
لوصية  تنفيدا  وذل��ك  أخيه محمد،  رفقة 
والده؛ وفق ماجاء في كتب تؤرخ لسيرة 

شيخ املجاهدين.
ت���ل���ق���ى ت��ع��ل��ي��م��ا دي����ن����ي����ا، ح���ي���ث ح��ف��ظ 
انتقل  القرآن منذ نعومة أظافره، بعدها 
إل������ى ب����ل����دة ال����ج����غ����ب����وب، م���ع���ق���ل ال����دع����وة 
السنوسية، ليدرس العلوم الشرعية ودام 

ذلك مدة ثماني سنوات.
امل��خ��ت��ار وتعليمه  ل��ط��ف��ول��ة ع��م��ر  ك����ان 
ب��ال��زواي��ا السنوسية )حركة  اق��ت��رن  ال��ذي 
إسالمية أق��رب إلى الصوفية، ظهرت في 
على  كبير  تأثير   ،)19 القرن  بداية  ليبيا 
حياته، خصوصا وأن الدعوة السنوسية 
ك���ان���ت ت����ن����ادي ب���م���ح���ارب���ة امل��س��ت��ع��م��ر ف��ي 

جميع أرجاء بالد املسلمني.
ظ��ه��ر ن��ب��وغ امل��خ��ت��ار م��ن��ذ س��ن م��ب��ك��رة، 
م����م����ا دف�������ع ب����ش����ي����وخ زاوي����������ة ال���ج���غ���ب���وب 
باالهتمام به، وكانت تلك الزاوية آنذاك، 
والفقهاء  للعلماء  وملتقى  منارة  للعلم 
الذين كانوا يشرفون  واألدب���اء وامل��رب��ني، 
على تربية وتعليم وإعداد املتفوقني، ثم 
ي��رس��ل��وه��م ب��ع��د س��ن��ني ع��دي��دة م��ن العلم 
والتلقي والتربية إلى مواطن القبائل في 
الناس وتربيتهم  ليبيا وافريقيا لتعليم 

على مبادئ اإلسالم وتعاليمه.
ب���ع���د م���رح���ل���ة ت��ل��ق��ي ال���ع���ل���وم ال��دي��ن��ي��ة 
ونجاحه في ذلك، بدأ عمر املختار مرحلة 
ت��ل��ق��ي��ن��ه ب���م���ب���ارك���ة م����ن ش����ي����وخ ال����زاوي����ة 
ال��س��ن��وس��ي��ة ال���ذي���ن أس����ن����دوا إل���ي���ه م��ه��ام 
جسيمة، منها توليه شيخا على "زاوية 
القصور" بالجبل األخضر سنة 1897، ثم 
ل��زاوي��ة عني كلكة، ون��ال ثقة كبار  شيخا 
م��ش��اي��خ ال���دع���وة ال��س��ن��وس��ي��ة، إذ راف��ق��ه، 
اب���ن مؤسس  ال��س��ن��وس��ي،  امل��ه��دي  محمد 
ه������ذه ال����ح����رك����ة ال���س���ن���وس���ي���ة، ف����ي ب��ع��ض 

جوالته االفريقية.

 من بيوت العلم إلى ساحات الوغى

ل������م ي����ق����ف ع����م����ر امل�����خ�����ت�����ار ع����ن����د ط��ل��ب 
أسد  م��زج  "  ب��ل  وتعليمه،  الديني  العلم 
ال��ص��ح��راء" ب��ني العلم وحمل ال��س��الح، إذ 
بمجرد أن أعلن اإليطاليون، سنة 1911، 
ع����ن رغ��ب��ت��ه��م ف����ي ال���ه���ج���وم ع���ل���ى ل��ي��ب��ي��ا؛ 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ت��ح��ت الحكم 
إلى  املختار  العثماني؛ حتى س��ارع عمر 
ح��ش��د ق����وات ق��وام��ه��ا أل���ف رج���ل م���ن أج��ل 
ال���ت���ص���دي ل���ه���ذا ال���ه���ج���وم. ك��ي��ف ال وه��و 
��ِب��َر س��اح��ات ال��وغ��ى، مشاركا في 

َ
ال���ذي خ

امل���ع���ارك ال��ت��ي خ��اض��ت��ه��ا ك��ت��ائ��ب ال��ح��رك��ة 
في  الفرنسي  املستعمر  ض��د  السنوسية 
تشاد بني سنتي 1899 و 1902، كما واجه 
رف���ق���ة رف���اق���ه، امل��ح��ت��ل ال��ب��ري��ط��ان��ي، سنة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال���ح���دود امل��ص��ري��ة  1908، ع��ل��ى 
وشارك أيضا في معارك ضد الفرنسيني 
ف��ي ال��س��ودان. كلها ت��ج��ارب أع��ط��ت لعمر 
امل���خ���ت���ار ط����اق����ة وخ�����ب�����رة، وداف�����ع�����ا ق��وي��ا 
مل��واج��ه��ة االي��ط��ال��ي��ني داخ����ل ب��ل��ده ليبيا، 
وكبدهم خسائر لم تكن متوقعة، برجال 

وع����ت����اد أق������الء ف����ي م���واج���ه���ة أح�����د أع��ت��ى 
جيوش العالم في ذلك الوقت.

أن  إي���ط���ال���ي���ا  أع���ل���ن���ت  ف����ي س���ن���ة 1912، 
ليبيا ص��ارت مستعمرة تابعة لها؛ قرار 
أث�����ار غ��ض��ب "ش���ي���خ امل���ج���اه���دي���ن" ال��ب��ال��غ 
الشاملة  املواجهة  فقرر  53 سنة،  حينها 
ض��د ال��ج��ي��وش االي��ط��ال��ي��ة ف��ي ك��اف��ة بقاع 
ليبيا، مواجهة دام��ت م��دة 20 سنة ) من 
كبد خاللها خسائر   ،)1931 لغاية   1912
فادحة في صفوف الجيش اإليطالي، كم 
غنم عتادا عسكريا خالل املواجهات. ففي 
الجمعة"  "ي��وم  املسماة  الشهيرة  املعركة 
التي وقعت ي��وم 16 م��اي من سنة 1913، 
ت��م��ك��ن ع��م��ر امل��خ��ت��ار ورف���اق���ه م��ن ق��ت��ل 70 
جنديا إيطاليا وج��رح املئات منهم. كما 
االيطالية،  ب��ال��ق��وات  بليغة  أض���رارا  لحق 
خالل معركة "بوشمال" في شهر أكتوبر 

من نفس السنة.

نهاية مأساوية لبطل شجاع

ل���م ي��ك��ن ف���ي ال��ح��س��ب��ان أن االي��ط��ال��ي��ني 
س���ي���ض���ع���ون ح������دا، مل���س���ار ب���ط���ل دوخ���ه���م 
مل����دة ع��ش��ري��ن س��ن��ة ف���ي ص���ح���اري ليبيا 
التي تمت بها؛ كان  بالطريقة  داتها، 

ْ
وَبل

األم�����ر م��ف��اج��ئ��ا ول����م ي��ك��ن م��ت��وق��ع��ا، ج��اء 
ق��واد الجيش االيطالي  بصدفة ف��رح بها 

��َد  العثور على  َع��بَّ لقد  م��ن غيرهم؛  أك��ث��ر 
نظاراته وجواده سنة 1930، خالل معركة 
االهتداء  نحو  الطريق  الوطيس؛  حامية 
إلى "أيقونة ليبيا الخالدة"؛ وذلك ما تم 
بالفعل سنة بعد ذلك حيث ألقي القبض 
على عمر املختار يوم 11  شتنبر 1931، 
بعد إشتباك مع القوات االيطالية، انتهت 
ب���ال���ق���ب���ض ع���ل���ي���ه ح���ي���ا م���ص���اب���ا ب���ج���روح 

بليغة.
سارع االيطاليون لتنفيذ حكم االعدام 
أي��ام  ف��ي ح��ق عمر املختار، إذ بعد ثالثة 
فقط من أس��ره، عقدت له محاكمة وسط 
ق��رارا  املحكمة  مدينة بنغازي، وأص��درت 
املوالي  اليوم  في  باعدامه شنقا.  يقضي 
امل��ش��ن��ق��ة  وعمره 73  إل����ى س���اح���ة  أق��ت��ي��د 

سنة.
ال��������ع��������دو" ب�����امل�����ال  رغ���������م  إغ�����������������راءات " 
وامل��ن��اص��ب م��ن أج���ل االس��ت��س��الم ودع���وة 
أنه  إال  السالح؛  لوضع  املجاهدين  رفاقه 
الشهيرة والتي تتردد  وق��ال جملته  أب��ى 
"ن��ح��ن ال نستسلم،  ك��ث��ي��را  األل���س���ن  ع��ل��ى 
ننتصر أو نموت"، وحني أرادوا لف حبل 
ق��ال مبتسما جملته  املشنقة ح��ول عنقه 
ال���ل���ه، ال حكمكم  االخ����ي����رة "ال���ح���ك���م ح��ك��م 

املزيف، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 جدل رغم عقود على إعدام اخملتار

ال تزال حياة عمر املختار تثير الكثير 
من الجدل رغم مرور العديد من السنوات 
على إع��دام��ه؛ خ��الل السنة الجارية، أثير 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ج���دل ح���ول ش��خ��ص��ي��ة عمر 
بني  بالتطاحن  مرتبط  بعضها  املختار، 
األطراف الليبية، والبعض اآلخر مرتبط 

بتجسيد سيرته في أفالم ومسلسالت.
ففي الجانب املرتبط بالحرب الليبية، 
لجأ األشقاء األعداء املدعومني من أطراف 
خ���ارج���ي���ة، إل����ى ش��خ��ص��ي��ة ع��م��ر امل��خ��ت��ار، 
السياسية  ال��ح��س��اب��ات  ت��ص��ف��ي��ة  ب��غ��رض 
بينهم؛ وانطلقت القصة حني قال الرئيس 
التركي، رحب طيب أردوغان؛ الذي يدعم 
ط���رف ح��ف��ت��ر ف��ي ل��ي��ب��ي��ا؛ إن "أح���ف���اد عمر 
اإلرهابيني  يحاربون  ليبيا،  في  املختار 
ال���واف���دي���ن إل����ى ب����الده����م"، ل��ك��ن ج����اء ال���رد 
سريعا من الطرف الذي تدعمه السعودية 
واالمارات ومن على شاكلتها، على لسان 
قالوا  الذين  )املنفة(،  املختار  عمر  قبيلة 
غازية  دول���ة  بجانب  "ل��ن يصطفوا  إن��ه��م 
قتل أجدادها عشرات الليبية"، في إشارة 

إلى تركيا وإلى الدولة العثمانية.
 أما في مجال السينما، فالجدل ال يقل 
حدة، وذلك حني قررت السلطات الليبية، 
تحريك دعوى  ضد جميع من شارك في 
إنتاج فيلم "عمر املختار"، رغم مرور أزيد 

من 39 سنة على إنتاج الفيلم.
وع��ل��ل��ت ب��ل��دي��ة غ���ري���ان ق�����رارا م��ق��اض��اة 
"إس��اءة  يتضمن  بكونه  الفيلم،  منتجي 
مباشرة ملدينة غريان، وأهلها، وتشويه 
ال��س��ي��اس��ي��ة الليبية  ال��ش��خ��ص��ي��ات  إح���دى 
امل��ع��روف��ة ال��ذي يحمل لقب امل��دي��ن��ة، وهو 

الشارف باشا حمد الغرياني".

أقوال اخملتار الخالدة 

الجيل  ت��ح��ارب��وا  أن  - "س��ي��ك��ون عليكم 
ال��ق��ادم واألج��ي��ال ال��ت��ي تليه، أم��ا أن��ا فإن 
حياتي ستكون أطول من حياة شانقي".

َك��َس��َر امل��دف��ع سيفي فلن يكسر  - "ل��ئ��ن 
الباطل حقي".

- "إنني أؤمن بحقي في الحرية، وحق 
بالدي في الحياة، وهذا اإليمان أقوى من 

كل سالح".

امل��ظ��ل��وم بطال،  م��ن  الظلم يجعل  "إن   -
وأم������ا ال���ج���ري���م���ة ف����ال ب����د م����ن أن ي��رت��ج��ف 
ق���ل���ب ص��اح��ب��ه��ا م��ه��م��ا ح������اول ال��ت��ظ��اه��ر 

بالكبرياء".

عمر اخملتار.. اجملاهد الذي مرغ كرامة إيطاليا في الوحل
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إطالق تلسكوب جديد »سيغير فهم العلماء للكون«..

وال����ف����ض����اء  ال������ط������ي������ران  إدارة  ت����ط����ل����ق 
األم��ري��ك��ي��ة )ن����اس����ا(،  ت��ل��س��ك��وب "جيمس 
وي����ب" ال��ف��ض��ائ��ي، م��ن ال��س��اح��ل الشمالي 

الشرقي ألميركا الجنوبية 
ويتوقع العلماء أن يغير هذا التلسكوب 
يعد  حيث  ف��ي��ه،  وموقعنا  للكون  فهمهم 
وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على 
موجودا،  كان  عن الكون كما  أولية  "ملحة 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يعتقد أن أق���دم امل��ج��رات 

تشكلت فيه" 
وي���ع���م���ل ال���ت���ل���س���ك���وب ب���األش���ع���ة ت��ح��ت 
الحمراء، وتبلغ تكلفته 9 مليارات دوالر، 
م��ن قاعدة   "5 "آري����ان  وسيطلقه ص���اروخ 

تابعة لوكالة الفضاء األوروبية في جيانا 
الفرنسية 

وأشادت "ناسا" بالتلسكوب باعتباره 
العقد  لعلوم الفضاء في  األول  امل���رص���د 

املقبل 
ه���و مخطط  ك��م��ا  األم������ور  وإذا س�����ارت 
ف��رن��س��ي الصنع  ال���ص���اروخ  ل��ه��ا، سيضع 
مدتها  رحلة  بعد  الفضاء  في  التلسكوب 

26 دقيقة 
ع��ل��ى 6 آالف  ال��ت��ل��س��ك��وب  وي���زي���د وزن 
ك��ي��ل��وغ��رام، وي���ع���ادل ع��ن��د ف��ت��ح��ه مساحة 

ملعب تنس تقريبا 
وس���ي���ت���ج���ه ال���ت���ل���س���ك���وب خ�����ال ال��ش��ه��ر 

املقبل إلى وجهته في مدار حول الشمس، 
من  كيلومتر  مليون   1.6 نحو  بعد  على 

األرض 
للتلسكوب  الخاص  املسار  وسيحافظ 
على محاذاة ثابتة مع األرض، حيث يدور 
الشمس جنبا  الكوكب والتلسكوب حول 

إلى جنب 
"جيمس  اس��م  التلسكوب  على  وأط��ل��ق 
وي�����ب" ن��س��ب��ة إل����ى رئ���ي���س "ن����اس����ا" خ��ال 
معظم فترة تكوين الوكالة في الستينات، 
وهو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب 

"هابل" بنحو 100 مرة 

دراسة تكشف العالقة بني النظام الغذائي ونوع شائع 
من السرطان

 علماء يرصدون عشرات الكواكب "العائمة" 

اكتشف باحثون فائدة جديدة لتناول 
نظام غ��ذائ��ي غني ب��األل��ي��اف، ف��ي تحسني 

استجابة املصابني بنوع من السرطان 
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في 
مجلة "ساينس" العلمية، فإن اعتماد نظام 
يحسن  أن  يمكن  ب��األل��ي��اف،  غذائي غني 
االس��ت��ج��اب��ة ل��ن��وع م��ع��ني م��ن ال��ع��اج ل��دى 

األشخاص املصابني بسرطان الجلد 
م����رك����ز "إم دي  ف�����ي  ال����ب����اح����ث����ون  وق�������ال 
أن����درس����ون" ل��ل��س��رط��ان ف���ي ه��ي��وس��ن، إن 
النظام الغذائي الذي يركز على الخضروات 
ب  لحبو ا و ت  ا ملكسر ا و ء  ليا صو لفا ا و
امل��ن��اع��ي،  فعالية العاج  ي��ع��زز  ال��ك��ام��ل��ة، 
وهو شكل من أشكال عاج السرطان الذي 
ف��ي الجسم للتعرف  ي��وج��ه ج��ه��از املناعة 

على الخايا السرطانية ومهاجمتها 
وأش��������ار ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى ال�����دراس�����ة أن 
أه��م��ي��ة األغ���ذي���ة ال��غ��ن��ي��ة ب���األل���ي���اف تكمن 
وه���ي  األم�����ع�����اء،  تقوية ميكروبيوم  ف����ي 
مجموعة البكتيريا املوجودة في الجهاز 
في  رئيسيا  دورا  تلعب  الهضمي والتي 

تحسني قدرة الجسم على تحويل الطعام 
إل���ى ط���اق���ة، وت��س��اع��د ج��ه��از امل��ن��اع��ة على 
الخطيرة ومسببات  الفيروسات  محاربة 

األمراض األخرى 
وأظ��ه��رت ال��دراس��ة أن امل��ش��ارك��ني الذين 
تناولوا 20 غ��رام��ا على األق��ل م��ن األلياف 
ي��وم��ي��ا ع���ن ط���ري���ق ال���ط���ع���ام، ك���ان���وا أك��ث��ر 
ق��اب��ل��ي��ة ل��اس��ت��ج��اب��ة ب��ش��ك��ل ج��ي��د للعاج 
املناعي بمقدار الضعف، مقارنة بآخرين 
لم يحصلوا على مثل هذه الكمية، حسبما 

نقلت وكالة "يو بي آي" لألنباء 
وك��ان��ت دراس���ة سابقة ق��د أج��ري��ت على 
فئران قد كشفت أن كا من األلياف الغذائية 
وال��ب��روب��ي��وت��ي��ك ي��ؤدي��ان إل���ى ت��غ��ي��رات في 
امليكروبيوم، وأن املناعة املضادة لألورام 
ت��ض��ع��ف ف���ي ال���ف���ئ���ران ال���ت���ي ت��ت��ب��ع ن��ظ��ام��ا 
غ��ذائ��ي��ا منخفض األل���ي���اف ي��ح��ت��وي على 

البروبيوتيك 
عبارة  البروبيوتيك  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ع����ن أل����ي����اف ن��ب��ات��ي��ة ت��ع��م��ل ع���ل���ى تحفيز 

نمو البكتيريا املفيدة في األمعاء 

اك����ت����ش����ف ع����ل����م����اء ف����ل����ك م������ؤخ������را أك���ب���ر 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ك���واك���ب ال���ح���رة ال��ع��ائ��م��ة 
ف���ي م��ج��رة درب ال��ت��ب��ان��ة وال���ت���ي ت��ع��رف ب� 
"الكواكب املارقة"، بحسب بيانات مراصد 
تابعة ملؤسسة العلوم الوطنية األميركية  
إلى جانب عدد من املراصد األخرى حول 

العالم. 
ورص�����������������د ال��������ب��������اح��������ث��������ون م�����ج�����م�����وع�����ة 
من الكواكب العائمة بحرية ال يقل عددها 
ع��ن 70 - ك��واك��ب ال ت���دور ح��ول نجم - في 
ال��ت��ب��ان��ة،  م���ن مجرة درب  ق��ري��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة 

عرف باسم رابطة نجم العقرب العليا 
ُ
ت

اكتشافهم في دراسة  الباحثون  ووث��ق 
أسترونومي"،  "نيتشر  مجلة  ف��ي  نشرت 
نوريا  للدراسة،  املؤلفة  استخدمت  حيث 
ميريت رويج، من مختبر الفيزياء الفلكية 
م���ن علماء الفلك،  ف��ري��ق  م���ع  ب������وردو،  ف���ي 
امل���اح���ظ���ات وال���ب���ي���ان���ات األرش���ي���ف���ي���ة م��ن 
ع���دد م���ن امل���راص���د ال��ك��ب��ي��رة، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
الجنوبي،  األوروب����ي  امل��رص��د  تلسكوبات 
و"سوبارو"، لتحليل 80 ألف صورة على 

مدى 20 عاما 
وغالبا ما يتم اكتشاف الكواكب الحرة 
العائمة من مراقبة فرصة حدوث محاذاة 

ق���ص���ي���رة ب�����ني ك����وك����ب خ�������ارج امل���ج���م���وع���ة 
الشمسية ونجم في الخلفية 

أم���ا ال��ك��واك��ب ال���ج���دي���دة، ف��ق��د اكتشفت 
ب��ط��ري��ق��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، ف���ع���ادة م���ا ي���ك���ون من 
امل���س���ت���ح���ي���ل ت����ص����وي����ر ه��������ذه ال�����ك�����واك�����ب، 
ال���ك���ام���ن���ة ب���ع���ي���دا ع����ن أي ن���ج���م ي��ن��ي��ره��ا، 
وم��ع ذل���ك، اس��ت��ف��اد الباحثون م��ن حقيقة 
أن ه�����ذه ال���ك���واك���ب ال ت������زال س���اخ���ن���ة ب��م��ا 
السنني بعد  للتوهج خ��ال مايني  يكفي 
لاكتشاف  قابلة  يجعلها  مما  تكوينها، 
ال��ك��ام��ي��رات الحساسة  م��ب��اش��رة ب��واس��ط��ة 

على التلسكوبات الكبيرة 
واس���ت���خ���دم ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي 80 أل���ف 
عملية رصد لقياس ضوء جميع أعضاء 
الرابطة عبر مجموعة واسعة من األطوال 
املوجية البصرية واألشعة تحت الحمراء 
لحركتها  ق��ي��اس��ات  م��ع  ودم��ج��ه��ا  القريبة 

في الفضاء 
املارقة  الكواكب  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
تتجول في الكون دون أن تدور حول نجم، 
لذا تعرف أيضا باسم الكواكب العائمة أو 
اليتيمة، وتم اكتشافها للمرة األول��ى في 
األخ��ي��رة  االك��ت��ش��اف��ات  لكن  التسعينيات، 
ضاعفت العدد اإلجمالي املعروف تقريبا 

تحقيقات تجبر "تسال" على تعطيل ميزة ترفيهية بسياراتها
ق������ررت ش���رك���ة ص���ن���اع���ة ال���س���ي���ارات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة "ت����س����ا"، ت��ع��ط��ي��ل م��ي��زة 
األل����ع����اب ف���ي م��رك��ب��ات��ه��ا، وذل�����ك بعد 
أيام من فتح وكالة فيدرالية أميركية 
ت��ح��ق��ي��ق��ا ف���ي س��ام��ة امل����ي����زة    وال��ت��ي 
ك���ان���ت ت���م���ّك���ن ال���س���ائ���ق م����ن م��م��ارس��ة 

ألعاب الفيديو 
ولن يكون بمقدور سائقي "تسا" 
االس����ت����م����ت����اع ب�����ه�����ذه امل������ي������زة ب���ع���دم���ا 
عطلتها الشركة، وجعلتها غير قابلة 

للتشغيل أثناء حركة السيارة 
ال����وط����ن����ي����ة  اإلدارة  واخ�������ت�������ب�������رت 
األميركية لسامة املرور على الطرقات 
السريعة، هذا األسبوع، ميزة األلعاب 
ف����ي س�����ي�����ارات "ت����س����ا" ب���ع���د ت���ق���اري���ر 
ت���ح���دث���ت ع����ن ك���ون���ه���ا ت��ش��ت��ت ان��ت��ب��اه 

السائقني أثناء القيادة 
وأجرت اإلدارة تحقيقا في شكوى 

قدمت إليها من قبل مالك لسيارة "تسا" 
ف����ي ن���وف���م���ب���ر، ق�����ال ف��ي��ه��ا ص���اح���ب���ه���ا إن���ه 
ذلك  ولكن  القيادة،  أثناء  اللعب  استطاع 

ر على تركيزه 
ّ
أث

ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة "م���ت���رو" ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ق��ول��ه: "تشكل  ب��اس��م اإلدارة  ع��ن م��ت��ح��دث 
ح������وادث االص����ط����دام ال���ت���ي ي���ك���ون سببها 
قلق، ال سيما في  االنتباه مصدر  تشتت 
املركبات املجهزة بمجموعة من التقنيات 

كأنظمة الترفيه" 
وك��ان��ت "ت��س��ا" ق��د ح��ّدث��ت برنامجها 
ال�����خ�����اص ب����ه����ذه األل������ع������اب ف�����ي دي��س��م��ب��ر 
2020، ما سمح للسائق والراكب األمامي 
ش���اش���ة  بعض األلعاب على  ب��ت��ش��غ��ي��ل 
اللمس املركزية أثناء حركة السيارة، علما 
أنه لم يكن في السابق الوصول إلى ألعاب 
السيارة  تكون  عندما  إال  ممكنا  الفيديو 

في وضع الوقوف 

عيوب خطيرة
في  أم��ي��رك��ي��ة  تنظيمية  هيئة  وك��ش��ف��ت 
السابع من ديسمبر، عن فتحها تحقيقا 
تفيد  بشكوى  يتعلق  فيما  "ت��س��ا"  بحق 
بأن الشركة فشلت في إخطار مساهميها 

وامل��واط��ن��ني على نحو م��ائ��م وع��ل��ى م��دار 
ن��ش��وب ح��رائ��ق تتعلق  س��ن��وات بمخاطر 
الشمسية التي  نظام األلواح  ف��ي  بعيوب 

تنتجها 
تنظيمية  ال��ت��ح��ق��ي��ق ض��غ��وط��ا  وي��ث��ي��ر 
على شركة صناعة السيارات األكبر قيمة 
في العالم، والتي تخضع بالفعل لتحقيق 
ات����ح����ادي ب���ش���أن ال���س���ام���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب����ح����وادث م��رت��ب��ط��ة ب���أع���ط���ال ف����ي أن��ظ��م��ة 

مساعدة السائق بسياراتها 
��ش��رت ت��ق��اري��ر ع��ن مخاوف 

ُ
وس��ب��ق أن ن

متعلقة بنشوب ح��رائ��ق م��ن ج��راء عيوب 
ف���ي أن��ظ��م��ة "ت���س���ا" ال��ش��م��س��ي��ة، ل��ك��ن ه��ذا 
هيئة  تجريه  تحقيق  ع��ن  تقرير  أول  ه��و 

األوراق املالية والبورصات 
وأوضحت الهيئة أن التحقيق جاء ردا 
مسؤول  هينكس،  ستيفن  م��ن  طلب  على 
ال��ج��ودة السابق ف��ي "ت��س��ا" وال���ذي تقدم 
أث��ن��اء ف��ت��رة ع��م��ل��ه ب��ال��ش��رك��ة ب��ش��ك��وى عن 
ع��ي��وب أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة الشمسية ف��ي ع��ام 
الهيئة  إل��ى  بطلب  هينكس  وتقدم   ،2019

للحصول على معلومات حول التقرير 
رد هينكس، الذي عمل سابقا مديرا 

ُ
وط

لقسم ال��ج��ودة ف��ي "ت��وي��وت��ا"، م��ن "تسا" 
في أغسطس 2020 ورف��ع دع��وى قضائية 

ض��د ال��ش��رك��ة زاع��م��ا أن ق���رار ال��ف��ص��ل ج��اء 
تتعلق بسامة  م��خ��اوف  إلث��ارت��ه  انتقاما 

أنظمة الطاقة الشمسية 
امل��ال��ي��ة  األوراق  ل��ه��ي��ئ��ة  ش����ك����واه  وف�����ي 
وال����ب����ورص����ات، ق����ال ه��ي��ن��ك��س إن "ت��س��ا" 
و"سوالر سيتي"، التي استحوذت عليها 
ل���م ت��ف��ص��ح��ا عن  "ت���س���ا" ف���ي ع����ام 2016، 
"احتمال مسؤولية )منتجاتها( وتسببها 
ف��ي أض����رار للممتلكات وم��خ��اط��ر إص��اب��ة 
وغيرها  ال��ح��رائ��ق  ون��ش��وب  املستخدمني 
من األضرار للمساهمني" قبل االستحواذ 

وبعده 
وتشير الشكوى إلى أن "تسا" أخفقت 
أي���ض���ا ف���ي إخ���ط���ار ع��م��ائ��ه��ا ب����أن ع��ي��وب��ا 
ف��ي امل��وص��ات الكهربائية ق��د ت���ؤدي إلى 

نشوب حرائق 
املستهلكني  أبلغت  ق��د  "ت��س��ا"  وك��ان��ت 
أن��ه��ا ب��ح��اج��ة إل����ى إج�����راء ص��ي��ان��ة ل��ن��ظ��ام 
األلواح الشمسية لتجنب حدوث عطل قد 

يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام 
وق��ال هينكس إنها رغ��م ذل��ك ل��م تحذر 
م���ن م��خ��اط��ر ن��ش��وب ح���رائ���ق ول���م ت��ع��رض 
تبلغ  أو  املخاطر  لتخفيف  مؤقتا  إغ��اق��ا 

الجهات التنظيمية بتلك املشاكل
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
 فيوتشر يوقف انتصارات األهلي 

في الدوري

أوق����ف ف��ي��وت��ش��ر ان���ت���ص���ارات ض��ي��ف��ه األه���ل���ي، وت��ع��ادل 
معه بنتيجة )1-1(، يوم امس األحد، على ملعب السالم 
بالقاهرة في اللقاء املؤجل من الجولة السابعة للدوري 

املصري 
ت���ق���دم األه���ل���ي م���ب���ك���ًرا ع���ن ط���ري���ق م��ح��م��د ش���ري���ف ف��ي 
كريم  بهدف   57 الدقيقة  في  فيوتشر  وتعادل   3 الدقيقة 
وليد نيدفيد  وتوقفت انتصارات األهلي بعدما فاز في 
6 ج��والت متتالية، ورف��ع رصيده بقيادة مدربه بيتسو 
م��وس��ي��م��ان��ي إل����ى 19 ن��ق��ط��ة م���ت���ص���دًرا ت��رت��ي��ب ال�����دوري 
ويتبقى  ال��زم��ال��ك،  أم���ام  امل��ب��اش��رة  امل��واج��ه��ات  بأفضلية 

لألهلي مباراة مؤجلة ضد بيراميدز 
إلى  ماهر  علي  مدربه  بقيادة  رصيده  فيوتشر  ورف��ع 
وله مباراة مؤجلة ضد  الثاني عشر،  املركز  نقاط في   8

اإلسماعيلي 

منتخب تونس يبدأ استعداداته لكأس
 أمم أفريقيا  

م��ع��س��ك��ر  ف���ي  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  ال��ت��ون��س��ي  دخل املنتخب 
ت���دري���ب���ي ب����داي����ة م����ن ي�����وم ام�����س األح������د ض���م���ن امل���رح���ل���ة 
أمم  ف��ي بطولة كأس  للمشاركة  اس��ت��ع��دادات��ه  م��ن  األول���ى 
ب��ني  م���ا  ال���ف���ت���رة  في الكاميرون خالل  أفريقيا املقررة 

التاسع من يناير والسادس من فبراير 
وس��ي��خ��وض امل��ن��ت��خ��ب م��ع��س��ك��ره ب��ال��ع��اص��م��ة، ع��ل��ى أن 
ي��ج��ري ت��دري��ب��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة ف���ي امل��ل��ع��ب ال��ف��رع��ي الس��ت��اد 
رادس  وك����ان امل�����درب امل���ن���ذر ال��ك��ب��ي��ر وج����ه ال���دع���وة ل����18 
الحارس  عنهم  يغيب  مرمى،  ح��راس   4 بينهم  من  العبا 
بقية  يلتحق  أن  على  و10 العبني محترفني  معز حسن، 

العناصر فور انتهاء التزاماتهم مع نواديهم 
املشاركني  لالعبني  النهائية  القائمة  الكبير  وسيحدد 

في النهائيات يوم 30 دجنبر الحالي 
وي������دخ������ل الع�����ب�����و امل����ن����ت����خ����ب امل�����رح�����ل�����ة ال����ث����ان����ي����ة م��ن 
اس���ت���ع���دادات���ه���م ف����ي األول م����ن ي���ن���اي���ر إل�����ى ح����ني ال��س��ف��ر 
إل��������ى ال������ك������ام������ي������رون  وت����ل����ع����ب ت�����ون�����س ح����ام����ل����ة ال���ل���ق���ب 
ال������ى ج���ان���ب  ال����س����ادس����ة  امل���ج���م���وع���ة  ع������ام 2004، ض���م���ن 
أول��ى  وت��خ��وض  منتخبات موريتانيا ومالي وغامبيا، 

مبارياتها مع موريتانيا يوم 12 يناير 

يوسفية برشيد يفوز 
على الدفاع الحسني الجديدي  

مقابل  أه��داف  بثالثة  برشيد،  فريق يوسفية  انتصر 
لحساب  الجديدي،  الحسني  ضيفه الدفاع  على  هدفني، 

الجولة ال�14 من الدوري االحترافي 
ون��ج��ح أص��ح��اب األرض، ف��ي اف��ت��ت��اح حصة األه���داف، 
في الدقيقة ال�30 عن طريق سفيان سعدان، قبل أن يعادل 

أيوب الكعداوي النتيجة للدكاليني، في الدقيقة ال�45 
وف��ي ش��وط امل��درب��ني، هز يونس رشيد الع��ب "الفريق 
الحريزي" مرمى "فارس دكالة" مبكرا )49'( بهدف ثاٍن، 
ق��ب��ل أن ي��ع��ود ال��ك��ع��داوي مل��ع��ادل��ة ال��ك��ف��ة م���رة أخ����رى في 
الدقيقة ال�55  وتواصل صراع الكعداوي ويونس رشيد، 
بعد أن تمكن األخير، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في 
الدقيقة ال�74، ليمنح اليوسفية فوزا "ثمينا" في مشوار 
ال�����دوري  ورف���ع ي��وس��ف��ي��ة ب��رش��ي��د رص��ي��ده إل���ى 18 نقطة 
رفاق  ع��داد  الهزيمة  حني جمدت  في  التاسع،  املركز  في 

زكرياء حدراف، عند النقطة ال�20 في الرتبة السادسة 

الحاج علي مديًرا لكرة
 األهلي طرابلس

أع���ل���ن األه���ل���ي ط��راب��ل��س ال��ل��ي��ب��ي، ي��وم 
ام���س األح����د، بشكل رس��م��ي، ت��ع��اق��ده مع 
التونسي حسام الحاج علي كمدير للكرة 

بالنادي  
وسبق للحاج علي اللعب في صفوف 
التسعينيات،  خ��الل  التونسي  اإلف��ري��ق��ي 
كما عمل كمحلل رياضي في عدة قنوات 

فضائية 
قد شهد عديد  األهلي طرابلس  وك��ان 
ال��ت��غ��ي��ي��رات ع��ل��ى م��س��ت��وى إدارة ال��ن��ادي، 
اإلدارة،  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  اس���ت���ق���ال���ة  ب���ع���د 

ساسي بوعون 
ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال���ري���اض���ة  وزارة  واع���ت���م���دت 
خالل اليومني املاضيني، لجنة تسييرية 
ل��ل��ن��ادي ب��رئ��اس��ة ف���رج إدري�����س، وال��ن��ائ��ب 
خ��ال��د ال���ت���وات���ي، وع��ض��وي��ة ع��ب��د الحكيم 
ال��غ��راب��ل��ي وش��ع��ب��ان ت��رب��ح ون����ور محمد 
أح����م����د وع����ب����د ال����������رازق ب����ن ش���ب���ل ووائ������ل 
م��رك��وس وح��س��ام ال��غ��زال��ي وع��ب��د ال��ب��اري 

الشركسي 
ي����ذك����ر أن األه����ل����ي ط���راب���ل���س ي��س��ت��ع��د 
ببطولة  املجموعات،  دور  في  للمشاركة 

الكونفيدرالية اإلفريقية 

أص������������در ن������ادي ال������ج������ي������ش امل������ل������ك������ي، ب����الغ����ا 
اس���ت���ن���ك���اري���ا، ب��س��ب��ب ق�����رار ال��ع��ص��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ك���رة ال���ق���دم االح���ت���راف���ي���ة، امل��ت��م��ث��ل ف���ي ت��أج��ي��ل 
ال��ج��ول��ة  ل��ح��س��اب  ال���ري���اض���ي،  مواجهة الرجاء 

ال�14 من الدوري االحترافي" 
ووص����ف ال���ن���ادي ال��ع��س��ك��ري، ق����رار ال��ع��ص��ب��ة 
ب����"ال���خ���رق ل���ق���ان���ون امل���ن���اف���س���ات، ال�����ذي ع��م��م��ت��ه 
الجامعة على األندية واملرتبط بتبعات فيروس 

كورونا وانعكاسه على املشهد الختامي" 
وع��ب��ر "ع��س��اك��ر ال��ع��اص��م��ة"، عبر ال��ب��الغ، عن 

واح��دا  يوما  وذل��ك  التأجيل،  لقرار  استغرابهم 
قبل موعد املباراة

وع����زز ال��ج��ي��ش امل��ل��ك��ي، ب��الغ��ه ب��م��ا ج���اء في 
ل��ألن��دي��ة قبل  ال��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي بعثتها  امل��راس��ل��ة 
ح���ال  تتضمن: "في  وال����ت����ي  امل����وس����م،  ان����ط����الق 
م��ب��اراة بسبب عدم  إج��راء  أي فريق  تعذر على 
توفره على الحد األدنى لعدد الالعبني، أول لم 
املباراة،  إج��راء  إلى مكان  الحضور،  يتمكن من 
مرتبطة  أخ��رى  أس��ب��اب  أو  التنقل  قيود  بسبب 
الفريق يعتبر منهزما في  بداء كوفيد 19، فإن 

الحاالت  باستثناء   ،0-2 بنتيجة  امل��ب��اراة  ه��ذه 
األخرى املتعلقة بالقوة القاهرة وغير املرتبطة 

بالوباء" 
وج����اء ف���ي م��راس��ل��ة ال��ج��ام��ع��ة ك��ذل��ك "ح��س��ب 
ف��ي  امل����ش����ارك����ة  ال�����ف�����رق  الجيش": "على  ب������الغ 
امل��ن��اف��س��ت��ني س��ال��ف��ت��ي ال��ذك��ر، ت��ق��دي��م ع��ل��ى األق��ل 
11 الع��ب��ا ج���اه���زا، ض��م��ن��ه��م ح����ارس م��رم��ى و4 
النظر عن  امل��ب��اراة، بغض  ف��ي  للمشاركة  ب��دالء 

الالعبني املصابني بالفيروس" 

الجيش امللكي يصدر بالغا "استنكاريا" بسبب مواجهة الرجاء

 أوملبيك آسفي يهزم أوملبيك خريبكة بهدفينْ هلدف

إدارة وفاق سطيف تكرم الكوكي

ع��ل��ى  ل�����ه�����دف  آس����ف����ي ب����ه����دف����نينْ  ب أوملبيك 
َّ
تغل

دارت  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة  ف���ي  خ��ري��ب��ك��ة،  ضيفه أوملبيك 
ب��ي��ن��ه��م��ا، م���س���اء ال���ي���وم األح�����د، ع��ل��ى أرض���ي���ة ملعب 
ال���14  الجولة  بآسفي، لحساب  ال��خ��ض��راء"  "امل��س��ي��رة 
األرض  أص��ح��اب  وان��ت��ظ��ر  االح���ت���راف���ي"   من الدوري 
حلول الدقيقة ال�52' ليوقعوا هدفهم األول عن طريق 
م��راد ناجي، ثم أض��اف املهاجم حمزة خابا  الالعب 

الهدف الثاني للمسفيويني في الدقيقة ال�69' 
وع���م���ل ال���ف���ري���ق ال��خ��ري��ب��ك��ي ع���ل���ى ن���س���ج ب���ن���اءات 
ه��ج��وم��ي��ة ل��ت��ه��دي��د م��رم��ى ال���ح���ارس م��ج��ي��د م��خ��ت��ار، 

ون�����ج�����ح ف������ي ت������ذوي������ب ال�������ف�������ارق ب�����واس�����ط�����ة ال����الع����ب 
ال����89'،  الدقيقة  ف��ي  سيكانينغ  كابيلو  البوتسواني 

قبل إطالق الحكم لصافرة النهاية 
ج����ري����ت امل���واج���ه���ة وس����ط ض��ب��اب ك��ث��ي��ف حجب 

ُ
وأ

ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر رؤي����ة م���س���ارات ال���ك���رة ع��ل��ى املستطيل 
األخضر، في ظل مناخ بارد ودرجة حرارة منخفضة 

بمدينة آسفي 
إلى  رصيده  آسفي  أوملبيك  رف��ع  النتيجة،  وبهذه 
16 نقطة في املرتبة ال�11، ُمقابل 15 نقطة ل�"لوصيكا" 

في املركز ال�13 

ح���رص م��ج��ل��س إدارة ن����ادي وف����اق س��ط��ي��ف، على 
موافقته  إث��ر  الكوكي،  نبيل  التونسي  امل��درب  تكريم 
الجماعية،  ال��ت��دري��ب��ات  ل��إش��راف على  ال��ع��ودة  على 

بعد مقاطعة دامت أسبوعا كامال 
وك����������ان ال����ف����ن����ي ال�����ت�����ون�����س�����ي، ق������د ق��������رر م���ق���اط���ع���ة 
التدريبات، وغ��اب ع��ن امل��ب��اراة األخ��ي��رة لفريقه أم��ام 
ال��دوري  م��ن  التاسعة  الجولة  ف��ي  قسنطينة،  شباب 
الجزائري، بسبب املضايقات التي تعرض لها رفقة 

جهازه املعاون، غداة مواجهة مولودية الجزائر 
ب��ي��ان ع��ب��ر صفحته  ال��ن��ادي السطايفي ف��ي  وق���ال 
الرسمية على "فيسبوك": "قامت إدارة وفاق سطيف 
م��س��اء ال���ي���وم، ب��ت��ك��ري��م م���درب ال��ف��ري��ق نبيل الكوكي 
بالورود، بعد عودته لإشراف على تدريبات الفريق، 

لتؤكد دعمها املطلق للمعني وثقتها فيه 

وج������اء ت���ص���رف م���س���ي���ري وف������اق س���ط���ي���ف، ل��ت��ؤك��د 
املكانة الكبيرة التي يحظى بها الكوكي داخل أسوار 
العقد،  مقترحات فسخ  كافة  رف��ض��وا  ال��ن��ادي، حيث 
على  قدرته  في  وثقتهم  تمسكهم بخدماته،  وأك���دوا 

إعادة الفريق إلى املنافسة على املراكز األولى 



ف�����از م�����ان�����ش�����س�����ت�����ر س�����ي�����ت�����ي ف�����ي ي�����وم 
ضيفه ليستر  ع��ل��ى  داي"  "ال��ب��وك��س��ي��ن��غ 
سيتي، بستة أهداف لثالثة أهداف )3-6(، 
اإلنجليزي  19 من الدوري  الجولة  برسم 
امل���م���ت���از، ف���ي م���ب���اراة "م��ث��ي��رة وم��م��ت��ع��ة"، 

احتضنها ملعب "اإلتحاد" 
وح�������ق�������ق ال�����س�����ي�����ت�����ي ف�������������وزه ال�����ت�����اس�����ع 
ت��وال��ي��ا، ل��ي��واص��ل ق��ط��ار ال��ف��ري��ق "ده���س" 
خ���ص���وم���ه، ع��ل��م��ا أن آخ�����ر ت��ع��ث��ر ل���رف���اق 
أكتوبر   30 ي��وم  ك��ان  الحارس إديرسون، 
ضد كريستال  ان��ه��زم��وا  عندما  امل��اض��ي، 

باالس )2-0 
واح��������ت��������اج ف������ري������ق امل�����درب ج�����وس�����ي�����ب 
فقط إلح��راز  دقيقة   25 غ���واردي���وال، ألول 
البلجيكي كيفني  دشنها  أه���داف،  أرب��ع��ة 
ال���دق���ي���ق���ة  ف�����ي  أول  ب�����روي�����ن ب�����ه�����دف  دي 

الجزائري رياض  أض����اف  ث��م  ال��خ��ام��س��ة، 
محرز الهدف الثاني من ركلة جزاء )14' 

"البريمير ليغ" بقوة  وضغط متصدر 
الثالث  الهدف  وأض��اف  اللقاء،  بداية  مع 
ث��م  غ��������ون��������دوغ��������ان )21'(،  سجله إلكاي 
تكفل رحيم سترلينغ بتسجيل الرابع من 

نقطة الجزاء )25'
وب����ي����ن����م����ا ك��������ان ال����ج����م����ي����ع ي���ع���ت���ق���د أن 
أصحاب األرض سيسيطرون مرة أخرى 
ب��وج��ه مختلف  ليستر  ال��ك��رة، ظهر  على 
ف����ي ال����ش����وط ال����ث����ان����ي، وك�������ان ق���ري���ب���ا م��ن 
وسجل جيمس  "ال��ري��م��ون��ت��ادا".  تحقيق 
ل���ل���ض���ي���وف  األول  م�����ادي�����س�����ون ال�����ه�����دف 
على أديموال  ال����������دور  ج�������اء  ث�����م   ،)'55(
أن  ق��ب��ل   ،)'59( ال��ث��ان��ي  لوكمان ليسجل 
النيجيري كيليشي  ال����ن����ج����م  ي���ض���ي���ف 

ليصبح   ،)'65( الثالث  إهيناتشو الهدف 
ليستر سيتي قريبا من تحقيق التعادل 

ل���ك���ن ف���رح���ة ال���ف���ري���ق ال���ض���ي���ف ل����م ت���دم 
املدافع أيمريك  ت���م���ك���ن  ح���ي���ث  ط�����وي�����ال،  
الب������ورت م������ن إض����اف����ة ال����ه����دف ال���خ���ام���س 
ث����م   ،)'69( س�������ي�������ت�������ي  مل������ان������ش������س������ت������ر 
على  وق��ض��ى  ج��دي��د،  ظهر سترلينغ من 
التعادل،  إدراك  في  الخصم  الفريق  آم��ال 
ب���ت���س���ج���ي���ل���ه ه����دف����ه ال���ش���خ���ص���ي ال���ث���ان���ي 

والسادس للسيتي في الدقيقة 87'
سيتي رصيده  ورف����ع م����ان����ش����س����ت����ر 
ع���ن  ن������ق������اط   6 ب�������ف�������ارق  ن����ق����ط����ة   47 إل���������ى 
م��ب��اراة،  م��ن  مطارده ليفربول املنقوص 
امل��رت��ب��ة  سيتي في  يأتي ليستر  ب��ي��ن��م��ا 

العاشرة ب� 22 نقطة 
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أرتيتا يوضح قراره بشأن أوباميانج

توريس يصل برشلونة إلجراء الفحص الطبي

تشيلسي يعود لسكة االنتصارات من بوابة  أستون فيال 

ليفاندوفسكي يختتم 2021 بجائزة جديدة

مانشستر سيتي يكتسح ليستر في مباراة "مثيرة" 

أش���اد ميكيل أرت��ي��ت��ا، م���درب آرس��ن��ال، 
ب���االن���ت���ص���ار ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذي ح��ق��ق��ه ف��ري��ق��ه 
ن��وروي��ت��ش سيتي  ع��ل��ى ح��س��اب مضيفه 
ب��خ��م��اس��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة،  ي�����وم  ام����س األح����د، 
ض��م��ن ل���ق���اءات ال��ج��ول��ة ال�����19 م��ن ال���دوري 
اإلنجليزي املمتاز، كما علق على استمرار 
إيميريك  بيير  ال��ف��ري��ق  مهاجم  استبعاد 

أوباميانج 
وق�������ال أرت����ي����ت����ا ف����ي ت���ص���ري���ح���ات ع��ق��ب 
املباراة لهيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي 
"إنها نتيجة مرضية للغاية، ففي  س��ي": 
أن نحافظ  األع��ي��اد، يجب  الفترة من  تلك 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م أع���ل���ى امل���س���ت���وي���ات، أظ��ه��رن��ا 
ال����ح����دة واالل�������ت�������زام، ه�����ذا ان���ت���ص���ار ك��ب��ي��ر 

ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا، أن���ا س��ع��ي��د ل��ل��غ��اي��ة، ف��ع��دد 
الفرص التي خلقناها يسعدني"

وأضاف: "نذهب إلى كل مباراة ونحاول 
ف��رض أسلوبنا، وال��ي��وم ه��و أفضل مثال 
ا الوحدة 

ً
لذلك، ومن األمور السعيدة أيض

وعن  والجماهير"   بالنادي  تحيط  التي 
اس��ت��م��رار اس��ت��ب��ع��اد أوب��ام��ي��ان��ج، أوض���ح: 
"ل���م ي��ت��م اخ��ت��ي��اره مل���ب���اراة ال���ي���وم، وسيتم 
ال��ق��رار  ل��ق��اء بلقاء، ه��ذا ه��و  التعامل معه 

الذي تم اتخاذه" 
وأت������������م ب����ال����ت����ع����ل����ي����ق ع�����ل�����ى م����واج����ه����ة 
وول����ف����ره����ام����ب����ت����ون ي�������وم غ������د ال�����ث�����الث�����اء: 
"سنحاول التعافي قدر اإلمكان، وسنعمل 

على تحقيق االنتصار

أك������د ت���ق���ري���ر ص���ح���ف���ي إس����ب����ان����ي، ي���وم 
ام������س األح��������د، وص�������ول ف����ي����ران ت����وري����س، 
ن��ج��م م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي إل����ى ب��رش��ل��ون��ة، 
مع  للتوقيع  تمهيًدا  قليلة،  ساعات  منذ 
ال���ف���ري���ق ال��ك��ت��ال��ون��ي وت���وص���ل ب��رش��ل��ون��ة 
التفاق مع مانشستر سيتي، يقضي بضم 
ا من يناير املقبل، مقابل 55  توريس، بدًء
مليون يورو وبحسب صحيفة "سبورت" 
م��وج��ود حالًيا  ت��وري��س  ف��إن  الكتالونية، 
ف���ي ب��رش��ل��ون��ة، ح��ي��ث وص���ل إل���ى امل��دي��ن��ة 
ب�����ال�����س�����ي�����ارة، وي����ق����ي����م ب�����أح�����د ال�����ف�����ن�����ادق، 

اس���ت���ع���داًدا ل��ل��خ��ض��وع ل��ف��ح��ص ط��ب��ي في 
وقت مبكر من صباح الغد 

السابق،  فالنسيا  ج��ن��اح  أن  وأض��اف��ت 
الكتالوني ملدة 5 مواسم  سيوقع للفريق 
ونصف وزادت: "برشلونة يخطط لتقديم 
ت��وري��س ي���وم  غ��د ال��ث��الث��اء  ، قبل خوض 

املران األول مع البارسا" 
وت���وص���ل ب��رش��ل��ون��ة الت���ف���اق ع��ل��ى ضم 
هيرنانديز،  تشافي  م��ن  بطلب  ت��وري��س، 
ال����ذي ط��ال��ب ب��ت��ع��زي��ز ه��ج��وم ال��ف��ري��ق في 

امليركاتو الشتوي 

أنهى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
م��ه��اج��م ب��اي��رن م��ي��ون��خ، ع���ام 2021 بنيله 

جائزة جديدة في الدوري األملاني 
ومنحت مجلة "كيكر" املهاجم البولندي 
ج��ائ��زة شخصية ال��ع��ام ف��ي أمل��ان��ي��ا، وذل��ك 
ب��ع��د إن���ج���ازات���ه وأرق����ام����ه ال��ق��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 
حققها على م���دار 2021  م��ن جانبه، عبر 
ليفاندوفسكي عن فخره الشديد بتتويجه 
النهاية  "إن���ه���ا  "ك��ي��ك��ر"، مضيفا  ب��ج��ائ��زة 
امل���ث���ال���ي���ة ل����ل����ع����ام   ون����ج����ح ص����اح����ب ال�������33 

السابق  القياسي  ال��رق��م  ف��ي تحطيم  عاما 
لألسطورة جيرد مولر بتسجيل 41 هدفا 
-2020 م��وس��م  بنهاية  البوندسليجا  ف��ي 

2021   كما أصبح الدولي البولندي أكثر 
العب تسجيال لألهداف في البوندسليجا 
على مدار عام ميالدي واحد، بتجاوزه رقم 
مولر أيضا، حيث أحرز 43 هدفا في 2021 
وي����ق����ض����ي امل����ه����اج����م امل����خ����ض����رم ع��ط��ل��ة 
شتوية قصيرة ه��ذه األي��ام في ظل توقف 

البوندسليجا خالل فترة أعياد امليالد 

ال��ن��ت��ائ��ج  فريق تشيلسي مع  ت��ص��ال��ح 
اإلي��ج��اب��ي��ة، وف���از ي��وم أم��س األح���د خ��ارج 
قواعده، على مضيفه أستون فيال بثالثة 
أه��داف لهدف واحد )1-3(، برسم الجولة 
ال� 19 من الدوري اإلنجليزي املمتاز، التي 

تزامنت مع "البوكسينغ داي" 
الجولتني  "البلوز" تعادلني في  وحقق 
امل������اض������ي������ت������ني، ض���������د إي���������ف���������رت���������ون )1-1( 
وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون وان��������دررز )0-0(، ق��ب��ل أن 
ي��س��ت��ع��ي��د ال����ي����وم ع��اف��ي��ت��ه وي����ع����ود ل��س��ك��ة 

االنتصارات 
وبدأ أستون فيال اللقاء بطريقة مثالية، 
بعد أن تقدم في النتيجة في الدقيقة 28'، 
ط��ري��ق  جيمس عن  سجله ريس  ب���ه���دف 
ال��خ��ط��أ ف���ي م���رم���اه، ع��ن��دم��ا وض����ع ال��ك��رة 

أن  إال  م��ي��ن��دي،  ف��ي ش��ب��اك زميله إيدوارد 
نهاية  قبل  التعادل  أدرك  الضيف  الفريق 
سجلها  ج�����زاء  رك���ل���ة  م���ن  األول،  ال���ش���وط 

اإليطالي جورجينيو في الدقيقة 34'
وخ����الل ش���وط امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي، أح��دث 
البديل البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق، 
وس��ج��ل ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 56'، 
ث��م اص��ط��اد ركلة ج��زاء ف��ي آخ��ر األن��ف��اس، 
ف��ي  ث���ال���ث  ترجمها جورجينيو لهدف 

الدقيقة 3+90' 
ي��ت��س��اوى  وأصبح تشيلسي الثالث، 
في عدد النقاط مع فريق ليفربول الثاني 
برصيد 41 لكل فريق، مع مباراة ناقصة 
املركز  فيال فيحتل  أما أستون  ل�"الريدز"، 

العاشر برصيد 22 نقطة 

املغربي سفيان  ال�����دول�����ي  ح���ص���ل 
على  ال��ف��رن��س��ي،  العب أنجيه  ب���وف���ال، 
رابع أفضل تنقيط بني العبي الدوري 

الفرنسي خالل مرحلة الذهاب 
وح����س����ب امل�����وق�����ع امل���ت���خ���ص���ص ف��ي 
إح��ص��ائ��ي��ات ال��الع��ب��ني "ه���وس���ك���ورد"، 
ن���ق���ط���ة"،   7.40" ع���ل���ى  ب����وف����ال  ح���ص���ل 
ك���راب���ع أف���ض���ل الع�����ب، خ��ل��ف امل��ت��ص��در 
م������ب������اب������ي "7.80"  الفرنسي كيليان 
)ب������اري������س س������ان ج����ي����رم����ان( وت��ي��ج��ي 
نقطة"   7.80" )م��ون��ب��ول��ي��ي(  سافانيي 
)م��������ع أف����ض����ل����ي����ة األه�������������داف مل����ب����اب����ي(، 
)أومل��ب��ي��ك   "7.66" ب��اي��ي��ت  ودي��م��ي��ت��ري 
م���ارس���ي���ل���ي���ا( ال����ث����ال����ث وج��������اء ال��ن��ج��م 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي امل��ت��وج 
بسبع كرات ذهبية، العب باريس سان 
ج��ي��رم��ان، ف��ي امل��رك��ز ال��خ��ام��س ب����7.38 
ن��ق��ط��ة ي��ذك��ر أن ب���وف���ال، امل��ت��واج��د في 
الوطني، املشاركة في  املنتخب  الئحة 
نهائيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 
أه������داف وق�����دم 3   5 ق���د س��ج��ل   ،"2021
تمريرات حاسمة من أصل 17 مباراة 

نابولي 'يهّدد' املنتخبات االفريقية 

أص����ب����ح����ت األن�������دي�������ة األوروب��������ي��������ة، 
للوقوف  املمكنة،  الطرق  بكل  تضغط 
في وجه العبيها، ومنعهم من تمثيل 
خالل كأس  ال���وط���ن���ي���ة،  م��ن��ت��خ��ب��ات��ه��م 
أم���������م أف������ري������ق������ي������ا ال������ذي س���ت���ح���ت���ض���ن���ه 
ال����ك����ام����ي����رون م���ط���ل���ع ال���س���ن���ة ال���ق���ادم���ة 
محامي نابولي اإليطالي،  وأمل��������ح 
إل�����ى أن ال�����ن�����ادي ق����د ي��ل��ج��أ ل��ل��ق��ض��اء، 
وم���ت���اب���ع���ة امل���ن���ت���خ���ب���ات ال����ت����ي ق�����ررت 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى الع��ب��ي ال��ف��ري��ق، ال���ذي 
س��ي��ت��ض��رر ب��ف��ق��دان خ���دم���ات 4 ن��ج��وم 
باملدافع كاليدو  ب�����داي�����ة  ب�������ارزي�������ن، 
ك�����ول�����ي�����ب�����ال�����ي )ال�����س�����ن�����غ�����ال( وأن�����������دري 
أنغيسا )الكاميرون(  زام���ب���و  ف���ران���ك 
إل��ى  وص����وال  وناس )الجزائر(،  وآدم 
املهاجم فيكتور أوسيمني )نيجيريا( 

وق�������ال م���ات���ي���ا غ����راس����ان����ي م��ح��ام��ي 
ل�'كالتشيو  ت��ص��ري��ح��ات  ف��ي  ن��اب��ول��ي، 
ال���وض���ع  إل�����ى  "ب���ال���ن���ظ���ر  ن���اب���ول���ي 24': 
ال����ن����ادي  ال�����وب�����ائ�����ي، ي���م���ك���ن أن ي���ل���ج���أ 
للقضاء، ألن هذه البطولة تأخذ موارد 
م��ه��م��ة م����ن األن�����دي�����ة ال���ت���ي اس��ت��ث��م��رت 
ال���ك���ث���ي���ر م�����ن األم������������وال ل���ل���ت���ع���اق���د م��ع 
الالعبني. لذلك، إذا أصيبوا بالعدوى، 

فسيكون الوضع صعبا" 
األول��ى  الخطوة  وأض���اف: "ستكون 
ملنع  )للمنتخبات  ت��ح��ذي��ر  ع��ن  ع��ب��ارة 
ال��الع��ب��ني م��ن خ���وض ال���ك���ان(، ث��م بعد 
ذل�������ك س���ن���ت���ب���ع خ�����ط�����وات أخ����������رى، ألن 
املعايير الصحية )في أفريقيا( ليست 
املسابقات األوروب��ي��ة. هي نفسها في 

متفوقا على ميسي.. بوفال يحصل 
على رابع أفضل تنقيط في الليغ 1 
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