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مصطفى البحر

 ت��ح��دث��ت ت��ق��اري��ر إع��ام��ي��ة محلية م��وري��ت��ان��ي��ة 
إل���ى م��ص��ادر  ال��ف��ائ��ت��ة،اس��ت��ن��ادا  ف��ي األي���ام القليلة 
الدفاع محمدو  املحامي منسق هيئة  أن  معلومة 
ول����د أش�����دو ط���ال���ب ال���ج���ه���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ع��اص��م��ة 
رئيس  ال��ف��وري إلط��اق س��راح  بالعمل  نواكشوط 
الجمهورية املوريتانية االسامية السابق محمد 
ولد عبد العزيز ،وانهاء مرحلة اعتقاله التعسفي.
وذل��������ك ع���ل���ى خ���ل���ف���ي���ة م�����ا اع����ت����ب����ره ول������د أش�����دو 
شابت  وقانونية  مسطرية  وخ��روق��ات  ت��ج��اوزات 
القضائية  االط���وار   وك��ذا  التحقيقات  مسار  كافة 

األول���ي���ة مل��وك��ل��ه، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��ع��م��ل غ��ي��ر مفهوم 
مل��ا ي��ع��رف ب��ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ان��ي��ط��ت بها 
مهمة تقصي الحقائق في قضية الرئيس السابق 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،ق���ب���ل أن ت��ت��ك��ش��ف ب���ع���ض ج���وان���ب 
ال���ن���ازل���ة ب���ع���د م������رور االي�������ام ، وي���ت���ض���ح ج�����زء م��ن 
منسق  تعبير  وفق  سياسيا  امللغومة  خلفياتها  

هيئة دفاع املحامني عن ولد عبد العزيز.
 وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل م���ات���زال ق��ض��ي��ة ال��رئ��ي��س 
ال��س��ي��اس��ي وال��ح��ق��وق��ي  امل��س��ج��ون تتسيد امل��ش��ه��د 
واإلع���ام���ي امل��وري��ت��ان��ي ، ك��م��ا أن��ه��ا ل��م ت��خ��ل��و من 
ت���ف���اع���ل وس����ج����ال ب���ع���دد م����ن م���ن���ص���ات ال���ت���واص���ل 
القريبة  االجتماعي، وببعض الصالونات املغلقة 

م���ن دوائ�����ر ص��ن��ع ال���ق���رار امل���وري���ت���ان���ي ، ون��ش��ط��اء 
واآلراء  امل��واق��ف  تتباين  حيث  ال��س��ي��اس��ي،  الحقل 
التهم  طبيعة  إل��ى  بالنظر  للمحاكمة  م��ؤي��د  ب��ني 
الثقيلة املوجهة إلى محمد ولد عبد العزيز، وبني 
قبيل  من  االعتبارات،  من  لها  ملجموعة  معارض 

الشكوك التي صاحبت العملية برمتها.
 وي���ب���دو ان ال��ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
من  أفرادها  أغلب   ، للمحاكمة  املعارضة  وغيرها 
عبد  ول��د  للجمهورية  السابق  الرئيس  مناصري 

العزيز.
ال���ق���ض���ائ���ي���ة  ال���س���ل���ط���ات  أن  ب����ال����ذك����ر   وج�����ذي�����ر 
بالعاصمة نواكشوط، سبق وأن وجهت عدد من 

الصلة  ذات  السابق  الرئيس  ال��ى  الجنائية  التهم 
التجارية  املشبوهة  والصفقات  املالية  بالقضايا 
تفويتها  ت��م  ال��ت��ي  الضخمة  واالستثمارية  منها 
عبد  ول��د  م��ن محمد  ملقربني  قانونية  غير  ب��ط��رق 
ال��ع��زي��ز ع��ل��ى ع��ه��د ح��ك��م��ه ل��ب��اد ش��ن��ق��ي��ط ، وك���ذا 
املشروع  والثراء غير  أم��وال عمومية  تهريب  تهم 
وال���ت���ص���رف ف���ي م��ال��ي��ة ال��ش��ع��ب دون ح��س��ي��ب او 
وإداري��ة واقتصادية  تهم جنائية ومالية  رقيب.  
ت���م ت��ك��ي��ي��ف��ه��ا م���ن ط����رف ن��ي��اب��ة م��ح��ك��م��ة ال��ج��رائ��م 
امل��ال��ي��ة ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وص��ي��ات وم���خ���رج���ات ت��ق��ري��ر 

لجنة تقصي الحقائق البرملانية.

البنك املركزي يتوقع نسبة نمو تصل
 6.2 باملائة بنهاية 2021

ملف

7
مقتدى الصدر: رجل الدين 
الشيعي والرقم الصعب في 
املعادلة السياسية في العراق

علوم وتكنولوجيا رياضة

9
فاخر يطالب الرجاء 
بمستحقات جديدة

آبل تواجه أزمة جديدة 
في إنتاج آيفون 13

8

موريتانيا :ال أحد فوق القانون مهما كان منصبه

تتمة  ص 2

سعيد يدعو الحكومة لتخفيض االسعار
 و عدم تجويع التونسيني

برخان تسلم قاعدة كيدال في شمال مالي 
إلى القوات االممية

استقبل  قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ، بقصر 
ب��ودن رمضان، رئيسة الحكومة الجديدة ،و تم  قرطاج، نجاء 
خ���ال ه���ذا ال��ل��ق��اء، ال��ت��ط��ّرق إل���ى ال��ن��ق��اط امل��درج��ة ب��ج��دول أع��م��ال 
املجلس ال��وزاري الذي سينعقد يوم الخميس 14 أكتوبر 2021. 
رئيس  تشديد  التونسية  للرئاسة  الرسمية  الصفحة  نشرت  و 
الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى 
ضرورة التخفيض في األسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي 
لكل أشكال املضاربة واالحتكار بالوسائل القانونية املتاحة وإلى 
التجاوزات  ك��ل  ف��ي مواجهة  ب��دوره��ا كاما  املعنية  السلط  قيام 
ومقاومة الفساد. وفي هذا اإلط��ار، أكد رئيس الجمهورية على 

أنه ال مجال مستقبا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به.
وكان هذا اللقاء وفق نفس الباغ مناسبة، للتعرض لجملة من 
امللفات األخرى املتعلقة باملالية العمومية، على وجه الخصوص، 
الدولة  دواليب  تسير  الضرورية حتى  التوازنات  إيجاد  وسبل 

سيرا طبيعيا وتعمل في كنف الشفافية والوضوح.

بدأت قوة برخان الفرنسية املنتشرة في الساحل، املرحلة 
األخ��ي��رة م��ن تسليم ق��اع��دة ك��ي��دال ف��ي شمال مالي إل��ى بعثة 

حفظ السام األممية والجيش املالي.
وقال املتحدث باسم رئاسة األرك��ان الفرنسية الكولونيل 
باسكال ياني إن “املوكب اللوجستي األخير غادر إلى غاو”، 
مضيفا أن مجموعة من قوة برخان “ستبقى في املكان من 

أجل اإلجراءات اإلدارية واللوجستية األخيرة”.

اعلن التلفزيون الحكومي الجزائري عن »إحباط مؤامرة 
دبرتها شبكة إرهابية انفصالية بدعم من الكيان الصهيوني 

ودولة بشمال إفريقيا«.
 وحسب التلفزيون الجزائري فإن »أط��راف املؤامرة كانت 
تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخ��ل التراب الجزائري بتواطؤ 

أطراف داخلية انفصالية«.

افرج مجلس بنك املغرب، يوم أمس األربعاء، 
عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، 
عن توقعاته أن يحقق الناتج الداخلي اإلجمالي 
نموا   ،2021 سنة  نهاية  م��ع  الحقيقية،  بالقيمة 
بنسبة 6,2 في املائة، و قرر املجلس اإلبقاء على 
مستوى  في  تغيير  دون  الرئيسي  الفائدة  سعر 

1,5 في املائة.

وأوض���ح ال��ب��ن��ك امل��رك��زي��امل��غ��رب��ي، ف��ي ب���اغ ل��ه، 
النقدية  السياسة  “ت��وج��ه  أن  اعتبر  املجلس  أن 
يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا 
مناسبة للتمويل، ورأى على وجه الخصوص أن 
يبقى  الرئيسي  الفائدة  لسعر  الحالي  املستوى 
تغيير  الحفاظ عليه دون  بالتالي  مائما، وقرر 

في 1,5 في املائة”.

إن��ه م��ن املتوقع أن يستمر  امل��غ��رب،  وق��ال بنك 
االن���ت���ع���اش االق����ت����ص����ادي، وذل�����ك ب��ف��ض��ل ال��ت��ق��دم 
امل��ل��م��وس امل��ح��رز ع��ل��ى م��س��ت��وى ح��م��ل��ة التلقيح، 
وامل���وس���م ال��ف��اح��ي ال��ج��ي��د، وس��ي��اس��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز 
املالي املتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة 

النقدية.

الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة 
تعود إلى 2014



أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة عزيز 
أخ����ن����وش ب��م��ن��اس��ب��ة ع����رض����ه ل��ل��ب��رن��ام��ج 
الحكومي أمام مجلسي البرملان عن التزام 
ح��ك��وم��ت��ه ب��ت��ن��ف��ي��ذ إج��������راءات اج��ت��م��اع��ي��ة 
ك��ب��رى خ���ال ال��س��ن��وات ال��خ��م��س ال��ق��ادم��ة، 
ف����ض����ا ع�����ن ت���ع���ه���د ال����ح����ك����وم����ة ب�����إح�����داث 
الحماية  وتفعيل  إضافية  شغل  مناصب 

االجتماعية الشاملة.
الحكومة  رئيس  أخنوش  عزيز  تعّهد   
ال���ج���دي���دة ف���ي امل���غ���رب، ب��ت��ن��ف��ي��ذ حكومته 
ل����ح����زم����ة م�����ن االل������ت������زام������ات االق����ت����ص����ادي����ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال���ك���ب���رى خ������ال ال��خ��م��س 
س����ن����وات امل���ق���ب���ل���ة، أه���م���ه���ا ت���ع���زي���ز دع���ائ���م 
ال���دول���ة االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ث��م��ن ال��رأس��م��ال 

البشري املغربي.
وأع������ل������ن رئ�����ي�����س ال����ح����ك����وم����ة ال���ج���دي���د 
بمناسبة عرضه للبرنامج الحكومي عن 
االلتزام بإحداث مليون منصب شغل على 
األقل، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر 
م��ن ث��اث��ن ف��ي امل��ئ��ة، ع���وض ع��ش��ري��ن في 
إل���ى ج��ان��ب تفعيل الحماية  امل��ئ��ة ح��ال��ي��ا، 

االجتماعية الشاملة.
وت����س����ع����ى ال����ح����ك����وم����ة إل��������ى “ت���ح���ف���ي���ز 
االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي ل��ف��ائ��دة ال��ت��ش��غ��ي��ل”، 
ح���ي���ث أوض�������ح أخ�����ن�����وش أن “ال���ح���ك���وم���ة 
تحكمها ثاثة مبادئ أساسية؛ هي جعل 
التشغيل املحور األساسي لكل السياسات 
العمومية في امليدان االقتصادي، وتعزيز 
السيادة الوطنية في املنتجات والخدمات 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، وال���ت���ع���ري���ف ب��امل��ن��ت��وج 
امل���غ���رب���ي وط��ن��ي��ا ودول����ي����ا وح��م��اي��ت��ه من 

املنافسة الامشروعة”.
 وش���دد أخ��ن��وش أم���ام مجلس ال��ن��واب 
وم���ج���ل���س امل���س���ت���ش���اري���ن، وه���م���ا ال��غ��رف��ة 
األول����ى وال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ب��رمل��ان، ع��ل��ى تكريس 
العمومي،  التدبير  ف��ي  ال��ج��ي��دة  الحكامة 
الف���ت���ا إل����ى أن “ال���ح���ك���وم���ة س��ت��ن��ك��ب على 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ج��ه��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة وال��ام��رك��زي��ة 

اإلداري������������ة، وت����ق����ري����ب وت����ح����دي����ث ال���ج���ه���از 
امل��ج��ال��ي��ة،  ال�����ف�����وارق  وت��ق��ل��ي��ص  اإلداري، 

وتسريع وتيرة التحول الرقمي”.
وأف������ادت ش��ري��ف��ة ل��وم��ي��ر، ال��ب��اح��ث��ة في 
العلوم السياسية، أن “البرنامج الحكومي 
ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن االل���ت���زام���ات الجد 
حساسة  بقطاعات  تعنى  والتي  متقدمة 
وذات أولوية خاصة وأن أحزاب األغلبية 
رفعت سقف تطلعاتها من خال برامجها 
“االئ�����ت�����اف  أن  م�����ؤك�����دة  االن����ت����خ����اب����ي����ة”، 
ال��ح��ك��وم��ي ب��ح��اج��ة إل����ى ت��رك��ي��ز ج��ه��وده 

لتنزيل هذه النقاط االستراتيجية”.
 وأض�����اف�����ت ف����ي ت���ص���ري���ح ل�����”ال����ع����رب”، 
أن “ال���ره���ان األك���ب���ر ه���و ت��ف��ع��ي��ل ال��ح��م��اي��ة 
االجتماعية الذي يعتبر مشروع ملكيا”، 
قائلة “ه��ذا امل��ش��روع أرى أن��ه من الصعب 
أن ت��ت��م ف��ي��ه ق��ف��زة إي��ج��اب��ي��ة خ���ال خمس 
سنوات بالنظر إلى اإلشكال الكبير الذي 
العراقيل  في  املتمثل  الحكومة  يواجه  قد 
التي قد تضيع معها جهودها في تنزيل 

الحماية االجتماعية”.
ون����ص م���ش���روع ال���ب���رن���ام���ج ال��ح��ك��وم��ي 
ال����ذي ق��دم��ه أخ���ن���وش إل���ى ال���ب���رمل���ان، على 
إح����داث ع���دد م��ن امل��داخ��ي��ل ل��ص��ال��ح األس��ر 
تحت  وذل��ك  الهشة،  االجتماعية  والفئات 
م��س��م��ى “ال�����دخ�����ل االج���ت���م���اع���ي ل��ت��م��اس��ك 
وكرامة األسرة املغربية”، فضا عن إحداث 
املعوزة  األس��ر  لكل  اجتماعية  تعويضات 
)33.10 دوالرا( شهريا  دره��م   300 بمبلغ 
عن كل طفل في ح��دود ثاثة أط��ف��ال، كما 
ق��دره��ا 2000 دره��م  إح���داث منحة  تقترح 
)220.65 دوالرا( لألسر املعوزة عند والدة 
 110.32( دره���م  و1000  ل��ه��ا،  األول  الطفل 

دوالر( عند والدة الطفل الثاني.
وت���ق���ت���رح ال��ح��ك��وم��ة إح������داث “م���دخ���ول 
ال����ك����رام����ة” ل���ف���ائ���دة امل���س���ن���ن، وي��خ��ص��ص 
ل��ل��م��واط��ن��ن م��م��ن ت��ب��ل��غ أع��م��اره��م خمسة 
ف��وق ويعيشون ظروفا  وستن عاما فما 

ه����ش����ة، وي���ت���ع���ل���ق األم�������ر ب���ت���ح���وي���ل ن��ق��دي 
ت��دري��ج��ي، ي��م��ول م���ن ص���ن���دوق ال��ت��م��اس��ك 
السن  كبار  لجميع  ليضمن  االجتماعي، 
دخ���ا ح���ده األدن����ى 1000 دره���م )110.32 

دوالرا( شهريا بحلول 2026.
ش���ري���ف���ة ل���وم���ي���ر: ال����ت����زام����ات ال��ح��ك��وم��ة 

عنى بقطاعات حساسة وذات أولوية
ُ
ت

وأش��������ار رش���ي���د ل������زرق أس����ت����اذ ال��ع��ل��وم 
السياسية وال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري، إل��ى أن 
“ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة ل��ه��ا خ���ارط���ة ط��ري��ق 
واض����ح����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ب���رن���ام���ج ال��ت��ن��م��وي 
واملخطط االجتماعي وفق رؤية واضحة 
املعالم وشاملة، تخرج الباد من الوضع 
االقتصادي والوبائي الصعب الذي عانت 
م��ن��ه خ����ال ال���ف���ت���رة األخ����ي����رة ب��م��ا ي��ف��رض 
عليها بلورة قرارات جذرية لدخول مرحلة 

التنمية ضمن جدول زمني محدد”.
ويعقد البرملان اليوم األربعاء جلستن 
ع����م����وم����ي����ت����ن ت����خ����ص����ص����ان ل���ل���م���ن���اق���ش���ة 

والتصويت على البرنامج الحكومي.
وترى املعارضة أن البرنامج الحكومي 
مجرد عرض للعموميات دون أن يتضمن 
وعدم  الثاثي  التحالف  أح��زاب  التزامات 
اح��ت��ك��ام��ه إلح��ص��ائ��ي��ات يمكن اخ��ت��ب��اره��ا 
ال���واق���ع، خ��ص��وص��ا أن رئيس  ع��ل��ى أرض 
الحكومة لم يقدم أمرا جديدا بخصوص 

برنامج الحماية االجتماعية.
وأك�����د ل�����زرق أن “ال���ب���رن���ام���ج ال��ح��ك��وم��ي 
سيكون موضوع مناقشة أمام املجلسن، 
يعقبه تصويت في مجلس النواب، وهذا 
ال��ت��ص��وي��ت ي��ك��ون ب��ث��ق��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
املطلقة  األغ��ل��ب��ي��ة  بتصويت  عنها  امل��ع��ب��ر 

لألعضاء الذين يتألف منهم”.
وع�����ل�����ى امل�����س�����ت�����وى االق������ت������ص������ادي ق����دم 
أخ�������ن�������وش، م����ج����م����وع����ة م������ن االل�����ت�����زام�����ات 
املغرب؛  في  االستثمارات  مناخ  لتحسن 
االستثمار  ميثاق  بإخراج  التزامه  أهمها 
الوطني، فضا عن ضمان تكافؤ الفرص 

أم�������ام ج���م���ي���ع ال���ف���اع���ل���ن االق����ت����ص����ادي����ن، 
مؤكدا أن “خطط االستثمارات املهمة في 
ق��ط��اع��ي ال��ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، تمثل خ��ي��ارًا 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ًا ق���وي���ًا ل��ت��ث��م��ن ال���رأس���م���ال 

البشري”.
للبرنامج  أخنوش خال عرضه  ولفت 
الحكومي إلى أن الحكومة “ستفعل خطة 
ل��ت��ط��وي��ر ص��ن��اع��ة م��ول��دة مل��ن��اص��ب شغل، 

وقادرة على تعزيز تنافسيتها عامليا”.
والتزم أخنوش بوضع قواعد واضحة 
وم��س��ت��ق��رة، ت��ض��م��ن ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص أم���ام 
ج��م��ي��ع ال���ف���اع���ل���ن االق����ت����ص����ادي����ن، وذل����ك 
والتنظيمية  اإلداري����ة  ال��ح��واج��ز  ب��ت��ج��اوز 
ال��ت��ي ت��ع��رق��ل ال��ن��م��و ال��س��ل��ي��م ل��اق��ت��ص��اد، 
باإلضافة إلى تكريس دور هيئات املراقبة 
أجل  م��ن  استقاليتها  وت��ع��زي��ز  والتقنن 
القطاعات  ف��ي  خصوصا  أك��ب��ر،  تنافسية 

االستراتيجية للدولة.
وبخصوص قطاع السياحة والصناعة 
خطة  بتنفيذ  أخ��ن��وش  ال��ت��زم  التقليدية، 
إن���ع���اش غ��اي��ت��ه��ا دع����م ال��ف��اع��ل��ن وت��ث��م��ن 
امل���ن���ت���وج امل���غ���رب���ي واالرت�����ق�����اء ب��ال��ت��ك��وي��ن 
منها  أخ��رى،  قطاعات خدماتية  وتحفيز 
ق���ط���اع ال��س��ك��ن ق��ص��د إن���ع���اش االق��ت��ص��اد 
للمواطنات  الئ��ق  سكن  وتوفير  الوطني، 

واملواطنن.
وأش����ارت ل��وم��ي��ر إل���ى أن “ال���وف���اء بهذه 
االل�����ت�����زام�����ات ي���ح���ت���اج م����ج����ه����ودا ن��وع��ي��ا 
وإرادة كبرى وه��ذا ما سيجعل الحكومة 
حالة  في  االنتقادات  من  للعديد  معرضة 
االستراتيجيات  بهذه  التام  االل��ت��زام  ع��دم 
آم��اال كبيرة  خاصة وأن املغاربة يعقدون 
ع���ل���ي���ه���ا، وأن����ه����ا ج�������اءت ب���ع���د ح��ك��وم��ت��ن 
عرفتا العديد من التراجع واألزمات التي 
األمل  تكريس خيبة  من  زاد  مما  رافقتها 

لدى املغاربة”.
محمد ماموني العلوي 

نزار بولحية

إن ت��رك��ن��ا ج��ان��ب��ا م��ا ت��ق��ول��ه ال��ج��زائ��ر عن 
في  الشعوب  حقوق  ع��ن  املستميت  دفاعها 
طلب  ف��ي  مصلحتها  فما  مصيرها،  تقرير 
ان���س���ح���اب امل���غ���رب م���ن م��ن��ط��ق��ة ال ت��ن��ازع��ه��ا 
ما  باملقابل  هناك  أن  وه��ل  عليها؟  السيادة 
ي��م��ك��ن أن ي��دف��ع ال���رب���اط ألن ت��ف��ك��ر ف���ي ت��رك 
الكركرات، ولو لقوات أممية لحفظ السام؟ 
منطقيا ال شيء قد يبرر، أو يفسر ذل��ك، أو 
يجعل املغاربة يقدمون على خطوة مماثلة. 
لكن م��اذا لو عرض عليهم، وفي إط��ار خطة 
الصحراوي،  املشكل  لتسوية  شاملة  أممية 
أن يسحبوا قواتهم من هناك مقابل تخلي 
ق������وات ال���ب���ول���ي���س���اري���و ع����ن ب���ع���ض امل��ن��اط��ق 
الصحراوية، التي تسيطر عليها وتدعوها 
ب���امل���ح���ررة، ف���ي م���ا ت��ص��ف��ه��ا األم�����م امل��ت��ح��دة 

بالعازلة؟ هل سيصبح األمر في تلك الحالة 
م��م��ك��ن��ا؟ وه���ل س��ي��ق��ب��ل��ون حينها ب��ن��وع من 
االنسحاب التكتيكي، أو ما يمكن أن يطلق 
ع��ل��ي��ه ال��ع��س��ك��ري��ون إع����ادة ان��ت��ش��ار عسكري 
للقوات في منطقة قاموا قبل عام فقط بطرد 

عناصر البوليساريو منها؟
رب���م���ا ي��ع��ي��د ت����ك����رار ال����ط����رف امل���ق���اب���ل ف��ي 
النزاع، أي الجزائر، مرة بعد أخرى ملثل تلك 
ال��دع��وات، س��ؤاال شائكا عما ص��ارت تمثله 
ملستقبل  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال  ب����ال����ذات،  ال���ك���رك���رات 
امل���ل���ف ال���ص���ح���راوي ف��ح��س��ب، ب���ل ب��ال��ن��س��ب��ة 
مل��ص��ي��ر ال��ط��م��وح��ات وامل���ش���اري���ع ال��ج��زائ��ري��ة 
ف���ي اإلق���ل���ي���م. ف��ه��ل إن���ه���ا ب���ات���ت ت��م��ث��ل ال��ي��وم 
وسياسيا  أمنيا  هاجسا  للجزائرين  فعا 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ا م��ن أع��ل��ى ال���درج���ات؟ ال شك 
بأن إقدام املغرب قبل نحو عام من اآلن على 
طرد عناصر من البوليساريو كانت عمدت 

إلى قطع حركة املرور من وإلى املعبر الرابط 
بن املغرب وموريتانيا، شّكل صدمة كبرى 
لهم، وبعثر كثيرا من أوراقهم وحساباتهم. 
لكن ما الذي يمكن أن يفكر فيه الجزائريون 
اآلن م��ع ب��دء تحريك امل��ل��ف ال��ص��ح��راوي في 
امل��ن��ت��ظ��م ال����دول����ي؟ ل��ي��س ص���دف���ة أن ي��ص��رح 
الناطق الرسمي باسم خارجيتهم الخميس 
املاضي، وفي أول رد فعل رسمي على إعان 
املتحدة قبلها بيوم عن  العام لألمم  األم��ن 
ت��ع��ي��ن ال���دب���ل���وم���اس���ي اإلي���ط���ال���ي س��ت��ي��ف��ان 
للصحراء،  له  مبعوثا شخصيا  ديمستورا 
ب�����أن »ت���ع���ي���ن ال���س���ي���د دي���م���س���ت���ورا ج�����اء ف��ي 
س��ي��اق م��ت��ده��ور وم��ح��ف��وف ب��امل��خ��اط��ر، ألن��ه 
ال��ع��دائ��ي��ة بعد  األع���م���ال  ب��اس��ت��ئ��ن��اف  يتميز 
قبل  النار من  إط��اق  لوقف  املفاجئ  الخرق 
التي تحافظ على  املغربية،  ق��وات االحتال 
وجودها غير الشرعي منذ 13 نوفمبر 2020 

انتهاك  في  بالكركرات،  العازلة  املنطقة  في 
وقعها  التي  العسكرية  لاتفاقيات  ص��ارخ 
ال��ط��رف��ان، وص����ادق عليها م��ج��ل��س األم����ن«. 
هذه  »تجريد  أن  فيضيف  بعدها  ويمضي 
ال��س��اح املكرس  ال��ك��رك��رات، م��ن  املنطقة، أي 
في االتفاقيات املعنية، يشكل حجر األساس 
م��ص��داق��ي��ة  ذات  س���ي���اس���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة  أي  ف����ي 
ت���ه���دف إل�����ى إي����ج����اد ح����ل س��ل��م��ي ل���ل���ن���زاع«. 
ف��م��ن ال����واض����ح أن اس���ت���ع���ادة ال���وض���ع ال���ذي 
ك����ان ق��ب��ل ال��ع��م��ل��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، ال���ت���ي أف��ض��ت 
إل���ى ت��ح��ري��ر ح��رك��ة ال��ع��ب��ور م��ن وإل���ى املعبر 
املوريتانية،  ال��ح��دود  القريب من  ال��ح��دودي 
في  الجزائرية،  للدبلوماسية  أول��وي��ة  ص��ار 
امل��ب��ادرة، واملسك  مساعيها الستعادة زم��ام 
م�����ج�����ددا ب������واح������دة م�����ن أه������م خ����ي����وط امل���ل���ف 
تقديرها.  ل��س��وء  فقدتها  ال��ت��ي  ال��ص��ح��راوي 
ل���ك���ن ال����س����ؤال ه���ن���ا ه����و إن ك���ان���ت ال���ج���زائ���ر 

ال ت���خ���اط���ب م����ن خ�����ال ذل�����ك ال���ب���ي���ان، وك��م��ا 
ي���ب���دو، غ��ري��م��ه��ا امل���غ���رب، ف��ه��ل إن���ه���ا ت��ل��وح، 
وم���ن خ���ال ذل���ك ب��امل��ق��اب��ل، للهيئة األم��م��ي��ة 
القبول  أم��ام  ق��د تضع شرطا مسبقا  بأنها 
األممي  املبعوث  يقدم عليه  قد  ب��أي مسعى 
الذي  الجديد، الستئناف مسار املفاوضات 
ب������دأه س���ل���ف���ه، م����ن خ�����ال ت��ن��ظ��ي��م��ه ل��ل��م��وائ��د 
امل���س���ت���دي���رة ب���ن األط�������راف األرب����ع����ة امل��ع��ن��ي��ة 
ب��ال��ن��زاع، أي امل��غ��رب وال��ج��زائ��ر وموريتانيا 
وال��ب��ول��ي��س��اري��و، وه��و ان��س��ح��اب امل��غ��رب من 
منطقة ال��ك��رك��رات؟ وع��ل��ى ف��رض أن يحصل 
ذل����ك ف��ه��ل س��ي��ق��ب��ل امل���غ���رب ف���ي ت��ل��ك ال��ح��ال��ة 
بالتخلي بسهولة عن املعبر، والتفريط في 
واحدة من أهم األوراق امليدانية التي كسبها 
في حربه الطويلة للدفاع عن فكرة مغربية 

الصحراء؟
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زنقة .. زنقةششعزيز أخنوش يسعى لتجاوز العراقيل
اكتشاف 25 جثة في مقابر

 جماعية في ليبيا

قالت منظمة رصد الجرائم الليبية 
إن��ه��ا س��ج��ل��ت أم����س ال���ث���اث���اء ان��ت��ش��ال 
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  ف��رق 
ع��ل��ى امل��ف��ق��ودي��ن )25( ج��ث��ة م��ج��ه��ول��ة 
الهوية تم العثور عليها في )5( مواقع 
ملقابر جماعية وفردية بمكب القمامة 

العام بمدينة ترهونة.
وج���������ددت امل���ن���ظ���م���ة ف�����ي ب����ي����ان ل��ه��ا 
توصلت به وكالة )وال(اليوم األربعاء 
مناشدة لجنة تقصي الحقائق املعنية 
بليبيا ولجنة الخبراء بمجلس األمن 
اإلس��راع  الدولية،  الجنايات  ومحكمة 
ف����ي ال���ك���ش���ف ع����ن ن���ت���ائ���ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
بخصوص جرائم الحرب في ترهونة، 

وتقديم املسؤولن عنها إلى العدالة.

برنامج حكومي بالتزامات كبرى لدعم ركائز الدولة االجتماعية في املغرب

سيطرة املغرب على الكركرات

تتمة األولى

موريتانيا :ال أحد فوق القانون مهما كان منصبه
 ال�����ى ج���ان���ب ع��م��ل��ي��ة ت��ع��م��ي��ق ال��ب��ح��ث 
ال��ق��ض��ائ��ي ال���ت���ي ت���م إج���رائ���ه ف���ي اح���ت���رام 
ت�����������ام ل������ك������اف������ة ال�������ض�������واب�������ط امل����س����ط����ري����ة 
وال���ق���ض���ائ���ي���ة ال�����ج�����اري ب���ه���ا ال���ع���م���ل ف��ي 
م����ث����ل ه�������ذه ال�������ن�������وازل ، ت�����ق�����ول م����ص����ادر 
التي  ال��ت��ه��م  ، وه���ي  التحقيق  م��ن  م��ق��رب��ة 
جملة  ال��س��اب��ق  موريتانيا  رئ��ي��س  نفاها 
وتفصيا  عبر كافة مراحل اإلستجواب 
سياسية  م��ن��اورة  واعتبرها  والتحقيق، 
لتصفية  السياسين  خصومه  ط��رف  من 
الى  املنتهية  معه  الشخصية  حساباتهم 
صورته  تشويه  محاولة  و  االنتقام  فعل 

أم��ام ال���رأي ال��ع��ام ،وال��ع��م��ل على تحييده 
م���ن ال���س���اح���ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه 
بشكل نهائي ومن أنصاره ،وفتح املجال 
ل��ف��واع��ل س��ي��اس��ي��ة وح���زب���ي���ة  وع��س��ك��ري��ة 
ج����دي����دة ب����ال����داخ����ل امل����وري����ت����ان����ي. وي����رى 
مراقبون أن محاكمة شخصية من حجم 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة،ب��ع��ي��دا ع���ن ش��رع��ي��ة 
ال���ت���ه���م م���ن ع���دم���ه���ا، ي���ؤش���ر ب���ج���اء ع��ل��ى 
أن ت��م��ة ت��ح��ول غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي ال��ح��ال��ة 
املوريتانية على أكثر من صعيد وبوادر 
ف��ص��ل ج���دي���د ي���ل���وح ف���ي األف������ق، ي��ؤس��س 
الم���ح���ال���ة ل���ق���واع���د س��ي��اس��ي��ة وق��ض��ائ��ي��ة 

الكل سواسية  وحقوقية جديدة، قوامها 
أمام القانون ، وال حصانة او امتياز ألي 
م���س���ؤول م��ه��م��ا ع��ل��ى م��ن��ص��ب��ه، وال أح��د 
فوق سلطة القضاء وال صوت يعلو على 

صوت الحق. 
القانون  والكل يجب ان يخضع لدولة 
املنحى  ،كما يوحي هذا  وليس غير ذلك 
غ���ي���ر امل���ع���ه���ود ف����ي ت����اري����خ ال��ج��م��ه��وري��ة 
امل��وري��ت��ان��ي��ة االس���ام���ي���ة ال�����ذي أس����س له 
الدولة محمد  بكل جرأة سياسية رئيس 
تدبير  في  املسؤولية  أن   ، الغزواني  ول��د 
ش���ؤون ال��ع��ب��اد وال��ب��اد م��ن أي م��وق��ع أو 

ب���ال���درج���ة األول�����ى تكليف  م��ن��ص��ب ، ه���ي 
وطني قبل أن تكون تشريف موريتاني.

امل��س��ؤول��ي��ة باملحاسبة  رب���ط   وق��ض��ي��ة 
ق�������رار ال م���ح���ي���د ع����ن����ه، وع����ه����د ال���ف���وض���ى 

واإلفات من العقاب قد ولى. 
ال���ى ذل���ك وارت��ب��اط��ا ب��امل��وض��وع يمكن 
القول ان موريتانيا بطريقة أو بأخرى قد 
مهما  ال��دول��ة  رئيس  محاكمة  عقدة  فكت 
ه السياسي والقبلي أو مركزه  كان انتماء
العسكري وما شابه ذلك ،بعيدا عن لغة 
االنقابات وتدمير ملؤسسات الدولة كما 
وبعتث  بعينها،  عربية  أقطار  في  ح��دث 

ب���رس���ائ���ل ح���ض���اري���ة ال�����ى ك����ل م����ن ي��ه��م��ه 
األم����ر، م��ف��اده��ا أن���ه ل��ي��س ب���ال���ض���رورة أن 
االط��اح��ة  ال��دول��ة عبر  ك��ب��ار  تمر محاكمة 
بالنظام او من خال مؤامرات االنقابات  
اع��ت��ق��ال رئيس  ك��م��ا أن عملية   وغ��ي��ره��ا، 
ال���ج���م���ه���وري���ة ال���س���اب���ق ، ل����م ت���ع���د ت��ش��ك��ل 
ال����دول����ة كما  أي خ��ط��ر ع��ل��ى اس���ت���م���راري���ة 
ك����ان ي��ع��ت��ق��د ال���ب���ع���ض، ول����م ي��ع��د ي��ك��ث��رت 
ل���ه م���واط���ن���و ب����اد ش��ن��ق��ي��ط، وه����و ت��ح��رر 
سياسي بامتياز يحسب ألهل هذا البلد 

املغاربي.
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مختصرات
إعالم موريتاني: تحطم طائرة 

مجهولة جنوب غربي البالد
 أف�����ادت وس���ائ���ل إع����ام م��وري��ت��ان��ي��ة، 
أن ط��ائ��رة مجهولة تحطمت  األرب��ع��اء، 
ع��ل��ى ب��ع��د 70 ك��ي��ل��وم��ت��را ش��م��ال مدينة 

روصو، جنوب غربي الباد.
ووفق ما أفادت وسائل إعام محلية 
من بينها موقع “األخبار” )خاص(، ما 
امل��ع��ل��وم��ات شحيحة ح���ول هوية  ت���زال 
ال��ت��ي تتبع  وال��ج��ه��ة  ال��ط��ائ��رة املحطمة 
لها.كما لم يعرف بعد عدد األشخاص 
املوجودين على منت الطائرة وال طبيعة 
حمولتها.وحسب سكان محليني نقلت 
عنهم وسائل اإلعام، فإن الطائرة ربما 

تكون مروحية من الحجم الصغير.
ل��م  )ت.غ(   13:15 ال���س���اع���ة  وح����ت����ى 
يصدر أي تعليق رسمي من السلطات 

حول الحادث.

الجزائر تتهم إسرائيل ودولة 
أخرى بالتخطيط لتنفيذ عمل 

مسلح داخل البالد
 أعلن التلفزيون الجزائري، األربعاء، 
إحباط “مؤامرة” قال إن “شبكة إرهابية 
ان��ف��ص��ال��ي��ة دب���رت���ه���ا ب���دع���م م����ن ال��ك��ي��ان 

الصهيوني ودولة في شمال أفريقيا”.
وأض��اف، في نبأ عاجل مقتضب، أن 
امل��ؤام��رة كانت تخطط لتنفيذ  “أط����راف 
ع���م���ل م���س���ل���ح داخ�������ل ال�����ت�����راب ال���وط���ن���ي 
بتواطؤ أطراف داخلية انفصالية”، دون 

ذكر تفاصيل أخرى.
والحقا، قالت الشرطة الجزائرية، في 
إنها “تمكنت من  امل��ؤام��رة،  بيان بشأن 
إج��رام��ي��ة تنتمي  ن��ش��اط جماعة  تفكيك 
ملنظمة م���اك اإلره��اب��ي��ة ب���والي���ات تيزي 
منطقة  ف����ي  وب���ج���اي���ة  وال����ب����وي����رة  وزو 

القبائل” )وسط(.
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن����ه ج����رى ع��ل��ى إث��ر 
ال��ع��م��ل��ي��ة ت��وق��ي��ف 17 م��ش��ت��ب��ه��ا “ك���ان���وا 
ب���ص���دد ال��ت��ح��ض��ي��ر ل���ل���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات 
الباد  مسلحة تستهدف املساس بأمن 
وال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، وذل���ك ب��ت��واط��ؤ من 
أطراف داخلية تتبنى النزعة االنفصالية 

)في إشارة ملنظمة ماك(”.
و”م���اك” منظمة جزائرية ذات توجه 
انفصالي تأسست عام 2002، ويرأسها 
ف��رح��ات مهني، امل��وج��ود ف��ي فرنسا مع 

معظم قادتها، بحسب السلطات.
وت����ط����ال����ب ت���ل���ك امل���ن���ظ���م���ة ب��ان��ف��ص��ال 
م���ح���اف���ظ���ات ي��ق��ط��ن��ه��ا أم�����ازي�����غ ش��رق��ي 
تشكيل   2010 ف����ي  وأع���ل���ن���ت  ال����ج����زائ����ر، 
ح���ك���وم���ة م���ؤق���ت���ة ل���ه���ذه امل���ن���ط���ق���ة، فيما 
صنفتها الجزائر في مايو/أيار املاضي 

ك�”منظمة إرهابية”.
ون����ه����اي����ة ال���ش���ه���ر امل������اض������ي، أع��ل��ن��ت 
السلطات إصدار مذكرات توقيف دولية 
تبون  الرئيس  طالب  كما  مهني،  بحق 
بتسليم  الفرنسية  السلطات  أي���ام  قبل 

مسؤول حركة “ماك”.
ووف�������ق ب���ي���ان ال���ش���رط���ة ال���ج���زائ���ري���ة، 
ال��ي��وم، ف��إن “األدل����ة الرقمية واع��ت��راف��ات 
امل���ش���ت���ب���ه ب���ه���م امل����ت����وص����ل إل���ي���ه���ا خ���ال 
أعضاء  أن  االب��ت��دائ��ي، كشفت  التحقيق 
ه���ذه ال��ج��م��اع��ة اإلره���اب���ي���ة )م�����اك( كانت 
على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر 

الفضاء السيبرياني )اإلنترنت(”.
وزاد: “وتنشط تحت غطاء جمعيات 
متواجدة  امل��دن��ي  للمجتمع  ومنظمات 
شمال  م��ن  ودول����ة  الصهيوني  بالكيان 

أفريقيا” لم يسمها.
وأوض��ح البيان أن “عمليات تفتيش 
منازل املشتبه بهم، تمت تحت إش��راف 
ومكنت  املختصة،  القضائية  ال��ج��ه��ات 
م��ن حجز وث��ائ��ق ومستندات دال���ة على 
اتصاالت مستمرة مع مؤسسات الكيان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي وأس���ل���ح���ة وع����ت����اد ح��رب��ي 
وراي������ات وم��ن��اش��ي��ر ت��ح��ري��ض��ي��ة خاصة 

باملنظمة اإلرهابية ماك”.
وات����ه����م امل���ج���ل���س األع����ل����ى ل���أم���ن ف��ي 
ال�����ج�����زائ�����ر، ف�����ي 18 م�����ن أغ����س����ط����س/آب 
املاضي، حركتي “م��اك” و”رش��اد” )ذات 
توجه إسامي(، املصنفتني إرهابيتني، 
بالتسبب بحرائق غابات طالت واليات 
شمالي الباد، وخلفت عشرات القتلى، 

وخسائر مادية ضخمة.

ال��ج��زائ��ري عبداملجيد  ال��رئ��ي��س  ك��ث��ف   
ت��ب��ون خ����ال األي�����ام األخ���ي���رة م���ن ح��دي��ث��ه 
ع���ن دع���م ت��ون��س ال��ت��ي ت��ع��ي��ش ع��ل��ى وق��ع 
مراقبون  ق��ال  ف��ي خطوة  انتقالي،  وض��ع 
جزائريون إنها ال تظهر اهتماما رسميا 
جزائريا بمساعدة تونس ورئيسها قيس 
ع��ن س��ع��ي تبون  م��ا تكشف  ب��ق��در  سعيد 
للبحث عن متنفس لعزلته اإلقليمية بعد 
ال��ح��اد مع  امل��غ��رب وال��ت��وت��ر  القطيعة م��ع 

فرنسا.
التغطية على هذه  إن  امل��راق��ب��ون  وق��ال 
العزلة تدفع تبون إلى املبالغة في إظهار 
قيس سعيد  ب��أن  موحيا  لتونس،  دع��م��ه 
ي��ح��ت��اج��ه ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة، وأن���ه سيكون 
بمثابة نصير له، مع أن الوضع مختلف 
تماما، حيث نجح الرئيس التونسي في 
ت��أم��ني ان��ت��ق��ال س��ري��ع وس��ل��س وس��ط دع��م 
شعبي كبير وتفهم خارجي، فيما يعيش 

تبون وضعا صعبا داخليا وخارجيا.
نظام  لتأسيس  سعيد  قيس  ويسعى 
جديد يقطع مع منظومة سياسية فاسدة 
وم��ت��ه��ال��ك��ة وض����ع أس��س��ه��ا اإلس���ام���ي���ون 
خ��ال ال��س��ن��وات العشر األخ��ي��رة، وال��ذي��ن 
في  ودخلت  الستقطابهم  الجزائر  سعت 
تحالف إقليمي داعم لهم في املنطقة من 
خال تمتني عاقتها بتركيا وانحيازها 
إلى مجموعات وميليشيات تسيطر على 

الغرب الليبي وعلى العاصمة طرابلس.
ال����ت����ون����س����ي����ون ي�����ن�����ظ�����رون ب����ام����ب����االة 
ل����ت����ص����ري����ح����ات ت�����ب�����ون األخ������ي������رة ب��س��ب��ب 
الجزائرية،  الوعود  مع  الطويلة  خبرتهم 

التي لم يتحقق منها أّي شيء
ف��ي امل��ق��اب��ل ي��ع��م��ل ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري 
على إدامة أنفاس نظام متهالك سياسيا 
هذا  أزم��ة  على تصدير  ويعمل  وشعبيا، 
ال���ن���ظ���ام إل����ى ال����خ����ارج ب��اف��ت��ع��ال األزم�����ات 

وت���ح���م���ي���ل ال������خ������ارج م���س���ؤول���ي���ة ال��ع��ج��ز 
الحرائق  م��ع قضية  كما حصل  ال��داخ��ل��ي 
ال��ت��ي ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر وش����ه����ادات محلية 
أن��ه��ا ن��اج��م��ة ع��ن م��ح��دودي��ة اإلم��ك��ان��ي��ات، 
لكن النظام الجزائري رماها على جهات 
كما  املؤامرة  بنظرية  مستجيرا  خارجية 

كان يعمل خال فترة الحرب الباردة.
وي��راه��ن تبون على االح��ت��م��اء بصورة 
ال���رئ���ي���س ال���ت���ون���س���ي ال��ن��ظ��ي��ف وص���اح���ب 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ح���ت���ى داخ������ل ال���ج���زائ���ر ب��س��ب��ب 
ن�����ج�����اح�����ه ف�������ي ق�����ل�����ب م����ن����ظ����وم����ة ف�����اس�����دة 
لم يفكر تبون مجرد  ومكروهة، وه��و ما 
التفكير في فعله، وعلى العكس فقد عمل 
للنظام،  القديمة  ال��وج��وه  اس��ت��ع��ادة  على 
وخ��اص��ة م��ن امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة، ألج��ل 
ت���ق���وي���ة س��ل��ط��ت��ه ف����ي م����واج����ه����ة ال��غ��ض��ب 

الشعبي.
وأع�����ل�����ن ب����ي����ان ل���ل���رئ���اس���ة ال���ج���زائ���ري���ة 
ال��ث��اث��اء أن ت��ب��ون أج���رى م��ك��امل��ة هاتفية 
مع قيس سعيد، هنأه فيها على تنصيب 
الحكومة ال��ج��دي��دة، وأع���رب ل��ه ع��ن “دع��م 
الجزائر للشقيقة تونس” في كل الظروف 

التي تمر بها.
وذك�����ر ال���ب���ي���ان ب����أن “ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
امل���ج���االت سيشكل  ف��ي مختلف  ال��ث��ن��ائ��ي 
م���ح���ور أج���ن���دة ال����زي����ارة امل��رت��ق��ب��ة ل��ت��ب��ون 
الزيارة املبرمجة منذ  إلى تونس”، وهي 
عدة أشهر لكنها تأجلت لدواعي ظروف 

الجائحة كما يقول اإلعام الجزائري.
وك�����ان ت���ب���ون ق���د ذك����ر ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
لإلعام املحلي أن “من يمّس تونس يمّس 
ال��ج��زائ��ر، وأن ال��ج��زائ��ر ت��ق��ف إل���ى ج��ان��ب 
تونس في مختلف الظروف، وأن زيارته 
امل��رت��ق��ب��ة س��ت��ك��ون ب��م��ع��ي��ة ن��ص��ف ال��ط��اق��م 

الحكومي”.
وواضح من خال هذا التركيز أن األمر 

أكبر من نوايا دعم تونس وإال لكان تبون 
ف��ع��ل ذل����ك م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ودون ك��ث��ي��ر من 
بامباالة  التونسيون  وينظر  الضجيج. 
ل����ت����ص����ري����ح����ات ت�����ب�����ون األخ������ي������رة ب��س��ب��ب 
الجزائرية،  الوعود  مع  الطويلة  خبرتهم 

التي لم يتحقق منها أّي شيء.
الجزائر باتت  ويوحى كام تبون بأن 
تولي أهمية للعاقة مع جارتها الشرقية، 
لها،  املتبقي  ال��وح��ي��د  امل��ن��ف��ذ  تمثل  ألن��ه��ا 
ف���ي ظ���ل األوض������اع األم���ن���ي���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
دول  تعيشها  التي  الدبلوماسية  وحتى 
الدبلوماسية  القطيعة  ظل  ففي  ال��ج��وار، 
مع املغرب، والوضع املتدهور في كل من 
مالي والنيجر، فضا عن التوتر املستمر 
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، ل���م ي��ب��ق أم���ام���ه���ا إال ال��ب��واب��ة 

املوريتانية وتونس.
ورغ��������م ال����ت����وج����ه ال�����ج�����زائ�����ري ل��ت��ع��زي��ز 
ال����ت����ع����اون االق����ت����ص����ادي وال����ت����ج����اري م��ع 
م���وري���ت���ان���ي���ا ع���ل���ى أم�����ل أن ت���ك���ون ب���واب���ة 
ل��ان��ف��ت��اح ع��ل��ى أف��ري��ق��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة، إال أن 
ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ت��ون��س 
واأله���م���ي���ة ال��ج��غ��راف��ي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التعاون  الجزائر تعزيز  ْمليان على 

ُ
ت لها 

م��ع��ه��ا ل��ك��س��ر ع��زل��ة دب��ل��وم��اس��ي��ة رّك��ب��ت��ه��ا 
املحيطة  وامل��ع��ط��ي��ات  ال��ظ��روف  م��ن  جملة 

باملنطقة.
أواص��ر  فقدت  التي  الجزائر  أن  ويبدو 
ال���ث���ق���ة ف�����ي م��ح��ي��ط��ه��ا ال����ج����غ����راف����ي ت���ري���د 
املتبقي  للجزء  الحرص  من  املزيد  إعطاء 
م���ن ع��م��ق��ه��ا االس���ت���رات���ي���ج���ي ف���ي امل��ن��ط��ق��ة 
تحسبا ألّي تحوالت خاصة ما قد تفرزه 
االنتخابات الليبية من تغييرات ال تكون 
في صالح اإلساميني الذين تراهن عليهم 

الجزائر وتدعمهم في السر والعلن.
امل���غ���ارب���ي  ل���ل���ش���أن  ك���م���ا أن م���ت���اب���ع���ني 
ي���ق���ول���ون إن ال����ج����زائ����ر ل����م ت��ت��ح��م��س ف��ي 

البداية ملا قام به قيس سعيد من إجراءات 
في الخامس والعشرين من يوليو، وهو 
ما كشف عنه اإلعام الجزائري من خال 
تصنيف قيس سعيد في املحور اإلقليمي 
امل��ن��اه��ض ل��ل��ج��زائ��ر ق��ب��ل أن ي��ت��م ال��ت��راج��ع 
ع��ن ذل���ك ب��ع��د أزم���ات ال��ج��زائ��ر م��ع امل��غ��رب 

وفرنسا.
وي��ب��دو أن ال��ج��زائ��ر ال��ت��ي ان��زع��ج��ت من 
ال���خ���ط���وة امل��ف��اج��ئ��ة ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا قيس 
ال��رأي الجزائري  إل��ى  ال��ع��ودة  سعيد دون 
ال��واق��ع الجديد في  إال بعد ما تم ترسيم 
ت����ون����س، وك����ان����ت ت���ح���رص ف����ي ال����زي����ارات 
امل�����ت�����ع�����ددة ل�����وزي�����ر ال����خ����ارج����ي����ة رم����ط����ان 
ل��ع��م��ام��رة ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��وازن��ات 
النهضة  حركة  موقع  فيها  بما  الداخلية 
ودوره�������ا ف����ي امل���ش���ه���د ال���ت���ون���س���ي، ت��ت��ج��ه 
إل����ى غ��س��ل ي��دي��ه��ا م���ن إرث ع���اق���ة راش���د 
الغنوشي رئيس حركة النهضة بالنظام 
ال���س���ي���اس���ي ف����ي ال����ج����زائ����ر، خ���اص���ة ن��ظ��ام 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتذكر مصادر جزائرية في هذا الشأن 
ب����أن ال��س��ل��ط��ات ف���ي ال���ج���زائ���ر رف��ض��ت في 
وقت سابق زيارة الغنوشي ألسباب غير 
معلنة، لكنها تصّب في مسعى كسب ثقة 

قيس سعيد.
وك�������ان ال����رئ����ي����س ال���ت���ون���س���ي ال���رئ���ي���س 
ال��وح��ي��د ال���ذي زار ال��ج��زائ��ر م��ن��ذ انتخاب 
ت����ب����ون، وأع��������رب ال���رئ���ي���س���ان ح��ي��ن��ه��ا ع��ن 
ط��م��وح��ات��ه��م��ا إلع����ط����اء م���ق���ارب���ة ج���دي���دة 
ملستقبل العاقات الجزائرية – التونسية، 
ال��ح��رص على تعزيز  ف��ي  وه��و م��ا تجلى 
األمني واالستخباراتي ملحاربة  التعاون 
امل���ج���م���وع���ات ال���ج���ه���ادي���ة ال���ن���اش���ط���ة ع��ل��ى 
ال���ش���ري���ط ال�����ح�����دودي، ف���ض���ا ع����ن ب���ل���ورة 

موقف مشترك تجاه األزمة الليبية.

 أش������ادت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ال��ث��اث��اء 
ب���ت���ش���ك���ي���ل ح����ك����وم����ة ت����ون����س����ي����ة ج����دي����دة 
إضافية،  بخطوات  القيام  على  وشّجعت 
ب��ع��د ث��اث��ة أش��ه��ر ع��ل��ى إط���اح���ة ال��رئ��ي��س 
وتوليه  السابقة  بالحكومة  سعّيد  قيس 

السلطات.
وقال الناطق باسم الخارجية األميركية 
نيد برايس إن تشكيل "الحكومة الجديدة 
التي تضم 10 وزيرات خطوة مرّحب بها 
االقتصادية  التحديات  مع  التعامل  نحو 
وال��ص��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي 

تواجهها الباد".
األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ��ع 

ّ
ت��ط��ل إل����ى  وأش�����ار 

إلى املزيد من الخطوات نحو "التأسيس 
لعملية شاملة" تتيح "العودة سريعا إلى 

النظام الدستوري".
وي����ش����ه����د امل�����وق�����ف األم�����ي�����رك�����ي ت����ط����ورا 
م��ل��ح��وظ��ا م���ن امل��ت��غ��ي��رات ال��س��ي��اس��ي��ة في 
ت���ون���س، ف��ب��ع��د س��ي��اس��ة ال���ض���غ���وط ال��ت��ي 
إلى  للعودة  األميركية  اإلدارة  اعتمدتها 
الترحيب  يأتي  البرملانية،  الديمقراطية 
يحمل  أن��ه  املتابعني  بعض  اعتبره  ال��ذي 
رس����ال����ة ت���أي���ي���د ض��م��ن��ي��ة ل���ل���م���س���ار ال����ذي 
ات��خ��ذت��ه ت��ون��س ف��ي ال��خ��ام��س والعشرين 

من يوليو املاضي.
م��ن تشكيل  األم��ي��رك��ي  امل��وق��ف  ويعتبر 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ون��س��ي��ة أول م��وق��ف غ��رب��ي، 

ال��دول العربية  بعد أن رحبت العديد من 
ب����ه����ذه ال����ح����ك����وم����ة ال����ت����ي ب�������دا ال���ح���ض���ور 

النسائي فيها واضحا.
وح��ص��ل��ت ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى دع���م ك��ل من 
واتحاد  للشغل  التونسي  ال��ع��ام  االت��ح��اد 
املنظمات  م��ن  وال��ت��ج��ارة وع��دد  الصناعة 
ال���وط���ن���ي���ة، ع���ل���ى أم�����ل إخ�������راج ال����ب����اد م��ن 

أزماتها املتعددة.
أك����دت  ل���ه���ا،  وزاري  ن���ش���اط  أول  وف�����ي 
رئ���ي���س���ة ح���ك���وم���ة ت����ون����س ن����ج����اء ب�����ودن 
ال����ث����اث����اء أه����م����ي����ة ال������خ������روج م�����ن األزم������ة 
االق����ت����ص����ادي����ة وخ����ل����ق ت������وازن������ات م��ال��ي��ة 
بالباد، في أول إشارة إلى نية الحكومة 
مقرضون  بها  يطالب  إص��اح��ات  تنفيذ 
إلن��ع��اش االق��ت��ص��اد، بينما ت���رزح ال��ب��اد 

تحت أسوأ أزمة مالية.
وأج���رت ب���ودن سلسلة اج��ت��م��اع��ات مع 
التونسية،  الحكومة  ف��ي  ال��ج��دد  ال����وزراء 
ح����ي����ث اط����ل����ع����ت خ����ال����ه����ا ع����ل����ى ال����وض����ع 
امل��ال��ي وال��وب��ائ��ي وال��ت��داب��ي��ر االح��ت��رازي��ة 
ال��ت��ي تتخذها ت��ون��س مل��واج��ه��ة ف��اي��روس 

كورونا املستجد.
وق�����دم وزي�����ر ال��ص��ح��ة ال��ت��ون��س��ي ع��ل��ي 
امل����راب����ط ل��رئ��ي��س��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ون��س��ي��ة، 
ت���ق���ري���را م��ف��ص��ا ح����ول ال���وض���ع ال��وب��ائ��ي 

لجائحة كوفيد - 19 وعمليات اللقاح.
ون������وه������ت ب���������ودن ب�������إح�������راز ت�����ق�����دم ف��ي 

ف��اي��روس  ض��د  للتلقيح  الوطنية  الحملة 
كورونا، حيث بلغ عدد التونسيني الذين 
اللقاح نحو 4 مايني مواطن،  استكملوا 
النسق  بنفس  العمل  مواصلة  إلى  داعية 

وحث املواطنني على تلقي اللقاحات.
واج��ت��م��ع��ت رئ��ي��س��ة ال��ح��ك��وم��ة ب��ك��ل من 
نمصية  البوغديري  سهام  املالية  وزي��رة 
ووزير التربية فتحي الساوتي، للحديث 
عن اإلصاحات الازمة في قطاع التربية 

والتعليم في تونس.
ك����م����ا ال����ت����ق����ت ن����ج����اء ب��������ودن رم����ض����ان 
العباسي،  م��روان  امل��رك��زي  البنك  محافظ 
بحضور وزيرة املالية سهام البوغديري، 
ح��ي��ث ت��ط��رق ال��ل��ق��اء إل��ى أه��م املستجدات 

االقتصادية واملالية.
وش������ددت ب�����ودن ع���ل���ى أه���م���ي���ة ت��وح��ي��د 
االقتصادية  األزم��ة  من  للخروج  الجهود 
ف��ي ت��ون��س، م��ؤك��دة أن أول��وي��ة حكومتها 
ت���ت���م���ث���ل ف������ي خ����ل����ق ت�������وازن�������ات ل���ل���م���ال���ي���ة 
ال���ع���م���وم���ي���ة وامل�����ض�����ي ف�����ي اإلص�����اح�����ات 
االق��ت��ص��ادي��ة ال���ض���روري���ة، وال���ت���ي ت��ه��دف 
التونسيني  ع��ي��ش  م��س��ت��وى  تحسني  إل���ى 

والقدرة الشرائية.
وك������ان ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ق�����ال األس���ب���وع 
امل���اض���ي إن���ه ق��ل��ق م���ن ال��ن��ق��ص ال���ح���اد في 
امل��������وارد امل���ال���ي���ة ال���خ���ارج���ي���ة، وح������ذر م��ن 
أن ت��م��وي��ل ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة ي��ن��ط��وي على 

م��خ��اط��ر اق��ت��ص��ادي��ة ب��م��ا ف���ي ذل����ك زي����ادة 
ال��ت��ض��خ��م وان���خ���ف���اض اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه من 
ال���ن���ق���د األج���ن���ب���ي وت����راج����ع ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة 

املحلية.
وت��ح��ت��اج ت��ون��س ه���ذا ال��ع��ام إل���ى م��ا ال 
ل��ت��م��دي��د أج��ل  ي��ق��ل ع���ن 3.5 م��ل��ي��ار دوالر 
ال���دي���ون ال��خ��ارج��ي��ة ودف����ع روات�����ب م��ئ��ات 

اآلالف من املوظفني في القطاع العام.
سعّيد  قيس  التونسي  ال��رئ��ي��س  وك���ان 
ك���ل���ف ن����ج����اء ب��������ودن رم�����ض�����ان ب���رئ���اس���ة 
الحكومة التونسية نهاية الشهر املاضي، 
ع���ق���ب ش���ه���ر ع���ل���ى إج�����������راءات دس���ت���وري���ة 
استثنائية، قضت بتعليق عمل البرملان، 
ورف�����ع ال���ح���ص���ان���ة ع����ن أع���ض���ائ���ه، وإق���ال���ة 

حكومة هشام املشيشي.
التي  ب���ودن،  واالث��ن��ني أصبحت نجاء 
فت في التاسع والعشرين من سبتمبر 

ّ
كل

ل��ل��وزراء  رئيسة  أول  ال��ح��ك��وم��ة،  بتشكيل 
ت��ون��س، وق��د تعّهدت بجعل مكافحة  ف��ي 

الفساد أولوية لها.
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة  ف���ي  ال���ج���دد  ال��������وزراء  وأدى 
الحكومية اليمني الدستورية أمام سعيد 
بقصر قرطاج، في تشكيلة حافظت على 
ب��ق��اء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة عثمان ال��ج��رن��دي، 
في  الدين  الداخلية توفيق ش��رف  ووزي��ر 

منصبيهما.

الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  قالت 
ال����روس����ي����ة، “م����اري����ا زاخ�������اروف�������ا”، ال���ي���وم 
ت��ق��اري��ر عن  األرب���ع���اء، ف��ي تعليقها ع��ل��ى 
وج����ود م��ن��ظ��م��ة “ف��اغ��ن��ر” ال��روس��ي��ة شبه 
القوات  إن  ليبيا،  في  الخاصة  العسكرية 
وإن  ليبيا،  في   

ً
متمركزة ليست  الروسية 

موسكو ال تدعم أيًا من أطراف النزاع في 
الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وأك��دت “زاخ��اروف��ا” ع��دم وج��ود جنود 

واض����ع����ي  وات����ه����م����ت  ل���ي���ب���ي���ا،  ف������ي  روس 
التقرير بمحاولة تشويه سمعة السياسة 

الروسية في االتجاه الليبي.
وأض���اف���ت أن روس���ي���ا ل��ي��س��ت م��ن��ح��ازة 
إل��ى  الليبيني  ب��ني  املسلحة  امل��واج��ه��ة  ف��ي 
أّي ط���رف م���ن أط�����راف ال���ن���زاع. وس��ب��ق أن 
صرحت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، 
بأن أعضاء “فاغنر” متورطون في القتال 

في ليبيا وارتكاب جرائم حرب.

الرئيس الجزائري يبحث عن متنفس لعزلته في تونس

ترحيب أميركي بتشكيل حكومة جديدة في تونس مع تطلع للعودة إلى الدستور

الخارجية الروسية :نقف على مسافة واحدة من 
جميع األطراف في ليبيا



ع����ام 1935 منحت  م��ن��ذ  ل��ل��م��رة األول�����ى 
-ق��ب��ل يومني-  ن��وب��ل للسالم  لجنة ج��ائ��زة 
ال������ج������ائ������زة ل���ص���ح���ف���ي���ني ه����م����ا دي����م����ت����ري 
غازيتا  "نوفايا  تحرير  رئيس  م��ورات��وف 
الفلبينية  والصحفية   ،)Novayagazeta(
م����اري����ا ري���س���ا "ل���ج���ه���وده���م���ا ف����ي ح��م��اي��ة 
ح��ري��ة التعبير، وال��ت��ي ه��ي ش��رط مسبق 

للديمقراطية والسالم الدائم".
وق�����ال�����ت ب������ارب������را ت����ري����ون����ف����ي -امل�����دي�����رة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��ع��ه��د ال���دول���ي ل��ل��ص��ح��اف��ة- 
إن "ه����ذا اع���ت���راف ب��ال��ق��ي��م��ة امل��ذه��ل��ة ل��ن��وع 
ال��ص��ح��اف��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا م���اري���ا ري��س��ا 
وديمتري موراتوف، وهي صحافة تكشف 
ع��ن األخ��ط��اء وت��ق��ف ف��ي وج���ه املستبدين 
وت���دع���م ح���ق���وق ال��ش��ع��ب ب��ش��ج��اع��ة، على 

الرغم من املضايقات املستمرة".
وت������ع������ود ق����ص����ة ال�����ج�����ري�����دة ال����روس����ي����ة 
"ن��وف��اي��ا غ��ازي��ت��ا" م��ع ج��ائ��زة ن��وب��ل ألكثر 
م��ن رب���ع ق����رن، ف��ف��ي ع���ام 1993، اس��ت��خ��دم 
رئ���ي���س االت����ح����اد ال��س��وف��ي��ات��ي م��ي��خ��ائ��ي��ل 
ا من أموال جائزة نوبل  غورباتشوف جزًء
ل��ل��س��الم ال���ت���ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��م��س��اع��دة 
ف��ي إن��ش��اء الصحيفة، وش���راء أول أجهزة 
حاسوب لها، لتحصل -بعد ما يقرب من 
30 ع��اًم��ا- على ج��ائ��زة ن��وب��ل للسالم عبر 

رئيس تحريرها ديمتري موراتوف.
وفي مقاله بموقع ذا كونفرزيشن، كتب 
البريطانية  شيفيلد  بجامعة  األك��ادي��م��ي 
إي���ل���ي���ا ي���اب���ل���وك���وف، امل���ح���اض���ر ف����ي ق��س��م 
الرقمية،  وال��وس��ائ��ط  الصحافة  دراس����ات 
الجائزة مثلت مفاجأة مرحبا  أن  معتبرا 
ب��ه��ا ل��دع��م ال��ص��ح��اف��ة ال��روس��ي��ة املستقلة 
خالل  مستمرة  لضغوط  تعرضت  "ال��ت��ي 
21 ع�����اًم�����ا م�����ن ح���ك���م ف���الدي���م���ي���ر ب���وت���ني" 

بحسب تعبيره.

صحافة روسية جديدة
ب��ف��ض��ل إص�����الح�����ات ال��ب��ي��ري��س��ت��روي��ك��ا 
ال���س���ي���اس���ي���ة ل����غ����ورب����ات����ش����وف وت���ح���ري���ر 
ال���ص���ح���اف���ة خ�����الل ح��ق��ب��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، 
أص����ب����ح ال���ص���ح���ف���ي���ون االس���ت���ق���ص���ائ���ي���ون 
 ق��وم��ي��ني ف��ي أواخ����ر ع��ه��د االت��ح��اد 

ً
أب���ط���اال

النظام  إذ كشفوا عن جرائم  السوفياتي، 
ف���ي امل����اض����ي، وت��ت��ب��ع��وه��ا ف���ي أرش��ي��ف��ات 
ف��ت��ح��ت الح���ق���ا، وك��ش��ف��وا ع���ن ال��ف��س��اد بني 
استخدام  أس����اؤوا  ال��ذي��ن  البيروقراطيني 

سلطتهم إلثراء أنفسهم.
كان هذا هو السياق الذي ارتفعت فيه 
املهنية. في عام 1987،  مسيرة موراتوف 
غادر مسقط رأسه لالنضمام إلى صحيفة 
ك��وم��س��وم��ول��س��ك��اي��ا ب���راف���دا ف���ي م��وس��ك��و. 
ات��خ��ذت ج��ري��دة ال��ش��ب��اب ال��ش��ي��وع��ي ه��ذه 
موقفا نقديا تجاه النظام السوفياتي في 
سنواته األخيرة، واعتبرت صوتا قياديا 

في حملة البيريسترويكا.
ك���ان���ت ك��وم��س��وم��ول��س��ك��اي��ا ب����راف����دا من 
ب��ني ال��ص��ح��ف ال��ت��ي وق��ف��ت ض��د االن��ق��الب 
ك��ت��ل��ة  ب����ق����ي����ادة   ،1991 ع�������ام  ال����ع����س����ك����ري 
محافظة من الحكومة الشيوعية لإلطاحة 
ان��ق��الب أغسطس/ ب��غ��ورب��ات��ش��وف. شهد 
آب نهاية االتحاد السوفياتي، الذي انهار 
العام،  ذلك  من  األول  ديسمبر/كانون  في 

وأدى إلى عهد جديد للصحافة.
م�������ورات�������وف  غ�����������ادر   ،1992 ع���������ام  ف�������ي 
خ��الف  بسبب  ب��راف��دا  كومسومولسكايا 
ك��ان موراتوف  الصحيفة.  ح��ول مستقبل 
من بني أولئك الذين دافعوا عن الصحيفة 
استقصائية،  إعالمية  وسيلة  باعتبارها 
بينما سعى منافسه فاليري سونغوركني 
إلى تحويلها إلى صحيفة شعبية لكسب 

املال، وهو ما نجح فيه.
ب���دأ م���ورات���وف وف��ري��ق م��ن زم��الئ��ه في 
ن��ش��ر ص��ح��ي��ف��ة إخ���ب���اري���ة ي��وم��ي��ة اس��م��ه��ا 
التي   ،)Novaya Ezhednevnaya Gazeta(
تغطي السياسة والفساد وجرائم الحرب 
في الشيشان، وف��ي ع��ام 1995، تم تعيني 
م�����ورات�����وف رئ���ي���ًس���ا ل��ل��ت��ح��ري��ر وح��ص��ل��ت 
نوفايا  ال��ح��ال��ي:  اس��م��ه��ا  ع��ل��ى  الصحيفة 

غازيتا )الجريدة الجديدة(.

أيام مظلمة
ف���ي م��ق��اب��ل��ة ح���ول ك��ت��اب��ه ال��ج��دي��د، ق��ال 
ال��ك��ات��ب إن م����ورات����وف أخ���ب���ره ب����أن ف��ري��ق 
التحرير بالكاد تمكن من تغطية نفقاتهم 
في التسعينيات. لم تكن هناك أموال لدفع 
ال���روات���ب، وك���ل م��ا ح��ص��ل عليه األع��ض��اء 
خارج واجباتهم الصحفية تم استثماره 

مرة أخرى في الصحيفة.
ف��ي ال��ع��ق��د األول م��ن ال��ق��رن ال������21، ج��اء 
ش�����ري�����ان ال����ح����ي����اة م�����ن ال�����دع�����م امل�����ال�����ي م��ن 
غ����ورب����ات����ش����وف وأل����ك����س����ن����در ل���ي���ب���ي���دي���ف، 
امل��ص��رف��ي ورج����ل األع���م���ال ال���روس���ي ال��ذي 
اش���ت���رى ص��ح��ي��ف��ة "إي��ف��ن��ي��ن��غ س���ت���ان���درد" 
رغبة  االث��ن��ان  ودع���م   .2009 ع��ام  اللندنية 
نوفايا  قيادة  الحفاظ على  في  موراتوف 

غازيتا كصحيفة استقصائية.
���ا أص����دق����اء مل����ورات����وف، 

ً
أص���ب���ح���وا أي���ض

حيث شاركوا سعادته في أوقات النجاح، 
وح����زن����ه ع���ل���ى ال���خ���س���ائ���ر ال����ع����دي����دة ال��ت��ي 
ُيطلق على  الصحيفة. غالًبا ما  تكبدتها 
"األشجع"  الصحيفة  اس��م  غازيتا  نوفايا 
في روسيا، ولديها أحد أعلى معدالت قتل 

الصحفيني بني وسائل اإلعالم الروسية.
من   6 ���ت���ل 

ُ
ق و2021،   2000 ع���ام���ي  ب���ني 

ص��ح��ف��ي��ي ن���وف���اي���ا غ���ازي���ت���ا ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 
آن�����ا  س����ي����م����ا  وال  ال�����ص�����ح�����ف�����ي،  ع����م����ل����ه����م 
ب��ول��ي��ت��ك��وف��س��ك��اي��ا ف��ي 7 أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن 
ع��اًم��ا  م���ن 15  ي��ق��رب  م���ا  م��ن��ذ  األول 2006 
من اليوم الذي منح فيه موراتوف جائزة 

نوبل، بحسب الكاتب.
وقتلت بوليتكوفسكايا بالرصاص في 
ناقدة  وك��ان��ت  بموسكو،  منزلها  مصعد 
ح����ادة ل��س��ي��اس��ة ال��ك��رم��ل��ني ف���ي ال��ش��ي��ش��ان 

والنتهاكات حقوق اإلنسان.
م���ح���ام  م���ق���ت���ل  ب���ع���د   ،2009 ع������ام  وف������ي 
على  الصحيفة  ل��ص��ال��ح  يعمل  وص��ح��ف��ي 
ي���د ن��ش��ط��اء م���ن ال��ي��م��ني امل���ت���ط���رف، أن��ش��أ 
 أم���ن���ًي���ا ل��ح��م��اي��ة 

ً
م�����ورات�����وف ب����روت����وك����وال

الصحفيني الذين كانوا يجرون تحقيقات 
خ��ط��ي��رة، وم����ع ازدي������اد اس���ت���ب���داد ال��ن��ظ��ام 
ال������روس������ي، أص����ب����ح اإلب��������الغ ع����ن ال���ف���س���اد 
وانتهاكات حقوق اإلنسان وقتل منتقدي 

بوتني أكثر خطورة، يضيف الكاتب.

وم���ع ذل����ك، ك��ش��ف م��راس��ل��و ن��وف��اي��ا عن 
م�����دى ت������ورط ال����دول����ة ف����ي م��ق��ت��ل ب���وري���س 
فبراير/شباط 2015. وقد  نيمتسوف في 

تل نيمتسوف، وهو أشد منتقدي بوتني 
ُ
ق

في ذلك الوقت، بالرصاص أمام الكرملني 
ول����م ي��ت��م ال��ع��ث��ور ع��ل��ى أي ش��خ��ص ب���ارز 

مذنب في ارتكاب الجريمة.
وق�����ام�����ت إي���ل���ي���ن���ا م���ي���الش���ي���ن���ا، ك��ب��ي��رة 
م���راس���ل���ي ص��ح��ي��ف��ة ن���وف���اي���ا غ���ازي���ت���ا ف��ي 
وأبلغت  ق��ت��ل  ج��رائ��م  بتوثيق  ال��ش��ي��ش��ان، 
عن جرائم القتل بدم ب��ارد لخصوم زعيم 
ال��ش��ي��ش��ان رم���ض���ان ق����دي����روف. وواج���ه���ت 

اعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل.

مستقبل أكثر إشراقا؟
م��ورات��وف شخصية  إن  الكاتب  ويقول 
ف����ري����دة م����ن ن���وع���ه���ا. إن�����ه ال ي��خ��ش��ى أب�����ًدا 
الصحفيني  ع��ن  وال��دف��اع  التحدث عالنية 
واألصوات املعارضة، مع العلم أنه هو أو 
الخاص به قد يتعرضون  التحرير  فريق 
للهجوم. وهو قائد شبكة إعالمية تساعد 

الخطرة  امل��ن��اط��ق  ف��ي  ال���روس  الصحفيني 
ع���ل���ى م���واص���ل���ة ع��م��ل��ه��م ت���ح���ت ال��ح��م��اي��ة 

الرمزية ملوراتوف.
ل���ق���د ص���ن���ع ب���ال���ت���أك���ي���د م����ئ����ات األع�������داء 
األق��������وي��������اء ال������ذي������ن س����ي����ك����ون����ون س����ع����داء 
نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  لكنه  م��ن��ه،  بالتخلص 
ك��ّون آالف األص��دق��اء عبر جميع قطاعات 
امل���ج���ت���م���ع ال�����روس�����ي، ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ك��ب��ار 
ال���س���ي���اس���ي���ني وض�����ب�����اط إن�����ف�����اذ ال���ق���ان���ون 

واألثرياء.
وت����س����اع����ده ص����داق����ات����ه م�����ع س���م���اس���رة 
السلطة على اإلبحار في ما يسميه الكاتب 
ال��روس��ي��ة دون  ال��ع��ك��رة" للسياسة  "امل��ي��اه 
أيضا  أث��ار  وق��د  فادحة لسمعته،  خسائر 
غ��ض��ب أع��ض��اء م��ت��ش��ددي��ن ف��ي امل��ع��ارض��ة 
ال����روس����ي����ة وب����ع����ض امل����راق����ب����ني ال��غ��رب��ي��ني 
ل��روس��ي��ا، ال��ذي��ن يعتقدون أن��ه ب��اع روح��ه 

للكرملني.

ال تعكس صورة موراتوف هذه بشكل 
كامل نطاق دوره املهم في وسائل اإلعالم 
ال����روس����ي����ة، ح���ي���ث ي���س���ت���خ���دم م����ورات����وف 
نفوذه وعالقاته ليس إلثراء نفسه، ولكن 
للحفاظ على قوة املالذ األخير للصحافة 

االستقصائية داخل روسيا.
ستجعل ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ورات��وف أكثر 
ن��ف��وذا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي وستكسبه 
امل��زي��د م��ن األع����داء ب��ني النخبة، ال��ذي��ن قد 
ا أنه خان روسيا للحصول 

ً
يزعمون الحق

ع����ل����ى ال����ت����م����وي����ل األج����ن����ب����ي وال�����ج�����وائ�����ز. 
وم�����ن ال���ن���اح���ي���ة ال����رم����زي����ة، س��ت��ع��م��ل ه���ذه 
ال��ج��ائ��زة ع��ل��ى ت��م��ك��ني ج��م��ي��ع الصحفيني 
االس��ت��ق��ص��ائ��ي��ني ال�����روس ال���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون 
مناخ  وس���ط  ومهنتهم  حياتهم  أج���ل  م��ن 

متوتر.

املصدر : الجزيرة + ذا كونفرسيشن
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الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل للسالم ديمتري موراتوف رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" 

كيف بنى ديمتري موراتوف الصحيفة الروسية "األشجع"؟

خميسيات

شعر: د. سالم  بن محمد املالك



م���ّرت ال��ذك��رى األرب��ع��ن ع��ل��ى ق��ي��ام اإلس���ام 
السياسي باغتيال رئيس مصر أنور السادات 

دون أن يتوقف املصريون عندها كثيرا.
السيسي  إعام مصر ورئيسها عبدالفتاح 
"نصر  ل�  واألرب��ع��ن  الثامنة  بالذكرى  احتفلوا 
ال��ت��ي شنتها مصر  ح���رب 1973  أي  أك��ت��وب��ر"، 
وس����وري����ا ض���د إس���رائ���ي���ل، ل��ك��ن امل���ص���ري���ن لم 
يتذكروا السادات خارج إطار الحرب املذكورة، 
وع��ن��دم��ا ف��ع��ل��وا ذل����ك، اس��ت��ف��اض��وا ف���ي وص��ف 
االن���ت���ص���ار امل����زع����وم، ول����م ي���ت���ذك���روا ال���س���ادات 
ص��اح��ب أول ات��ف��اق��ي��ة س����ام ع��رب��ي��ة م���ع دول���ة 

إسرائيل.
بأي  يكن نصرا  ل��م  أكتوبر"  "نصر  أن  على 
ك��ان هزيمة محققة ملصر وسوريا  معيار، بل 
أمام إسرائيل. صحيح أن األيام األولى للحرب 
خصوصا  باهرة،  مصرية  انتصارات  شهدت 
اخ���ت���راق خ���ط ب��ارل��ي��ف اإلس���رائ���ي���ل���ي امل��ح��ّص��ن 
وع��ب��ور ق��ن��اة ال��س��وي��س، إال أن ال��ح��رب انتهت 
ب��ت��وق��ي��ع ج��ي��ش ال���س���ادات ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة وق��ف 
"ال��خ��ي��م��ة 101"، وه����ي خيمة  ف���ي  ن����ار  إط�����اق 
نصبت ح��ي��ث ت��وق��ف��ت ال��دب��اب��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ع����ن ال���ت���ق���دم داخ������ل األراض��������ي امل���ص���ري���ة، ب��ع��د 
وتوغلها  املصريون  ح��رره  ما  كل  استعادتها 

باتجاه القاهرة.
املسافة  إل���ى  ف��ك��ان نسبة   "101" االس���م  أم���ا 
القاهرة،  عن  اإلسرائيلين  تفصل  كانت  التي 
ل��م يتوقف اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون، لكانت أب��واب  ول��و 

القاهرة مفتوحة أمام اجتياحهم.
أما الجبهة السورية، فهي أبلت باء أسوا 
من املصرية، اذ تعثر جيش الرئيس السوري 

الراحل حافظ األس��د بعد أي��ام قليلة على بدء 
االج��ت��ي��اح ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ج��ب��ه��ت��ن، ول���م يلبث 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون أن ق��ل��ب��وا ت��راج��ع��ه��م ت��ق��دم��ا، 

وصارت دمشق تحت رحمة مدفعيتهم.
واتصل األسد بالسادات مرارا، وأصّر على 
ت��ق��دم امل��ص��ري��ن ف��ي س��ي��ن��اء ج��ن��وب��ا لتخفيف 
ال��ض��غ��ط اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��ج��ب��ه��ة ال��س��وري��ة 

شماال.
وات���ص���ل ال����س����ادات ب��ق��ي��ادة أرك�����ان ال��ج��ي��ش 
امل����ص����ري، وط���ل���ب م��ن��ه��م ال���ت���ق���دم ح��س��ب طلب 
األس������د، ل��ك��ن ال���ض���ب���اط ت�������رددوا ف���ي ذل�����ك، ألن 
الخطة الهجومية املصرية كانت مصممة على 
بقاء  وتاليا،  ال��ج��و،  ف��ي  إسرائيل  تفوق  قبول 
ال��ب��ري��ة محمية بمظلة ص��واري��خ سام  ال��ق��وات 
الروسية املضادة للطائرات، التي أبطلت قوة 

ساح الجو اإلسرائيلي وحيدته من املعركة.
لكن ال��س��ادات أص��ر، وأص���در لجيشه أوام��ر 
فتقدم  األس���د،  طلب  لتلبية  بالتقدم  سياسية 
ال��ج��ي��ش امل���ص���ري خ����ارج امل��ظ��ل��ة ال��ص��اروخ��ي��ة 
ال���دف���اع���ي���ة، ف��ت��ل��ق��ف س����اح ال���ج���و االس��رائ��ي��ل��ي 
ال��ف��رص��ة، وص���ب ح��م��م ن��ي��ران��ه ع��ل��ى املصرين 
ف��ض��ع��ض��ع ص���ف���وف���ه���م، وص����ار  األرض،  ع���ل���ى 

اختراقه لهم ممكنا.
بعد،  فيما  الحكومة  رئيس  الجنرال،  وق��اد 
أري����ي����ل ش�������ارون م���ح���اص���رة ال���ج���ي���ش امل���ص���ري 
ال��ث��ال��ث ف��ي س��ي��ن��اء. وق���اد ال��ع��ب��ور اإلسرائيلي 
امل��ع��اك��س ل��ق��ن��اة ال��س��وي��س، وم��ض��ى ودب��اب��ات��ه 
نحو القاهرة لو لم يوافق السادات على وقف 

إطاق نار غير مشروط.
ح����رب 1973 ه�����ذه، ال���ت���ي ي��س��م��ي��ه��ا ال��ع��رب 

اإلسرائيليون  عليها  ويطلق  أكتوبر"،  "ح��رب 
اسم "ملحمة يوم كيبور )الكفارة أوالغفران("، 
ش����ه����دت ان�����ت�����ص�����ارات ع���رب���ي���ة ف�����ي س���اع���ات���ه���ا 
ك��ان��ت هزيمة  األول���ى، لكن نتيجتها  وأي��ام��ه��ا 

ساحقة ماحقة للعرب أمام إسرائيل.
ع��ل��ى أن���ه���م ع��ل��ى ع���ادت���ه���م، م��ث��ل ف���ي ح��رب 
اللبناني ضد إسرائيل في 2006،  الله"  "حزب 
وحروب حماس املتكررة مع إسرائيل في قطاع 
العرب على هزائمهم  الفلسطيني، يطلق  غزة 
باجتزاء  ويقومون  انتصار،  أو  نصر  تسمية 
فيها  تفوقوا  لحظات  واختيار  الحرب  سياق 
ع��ل��ى إس���رائ���ي���ل، م��ث��ل ع���ب���ور م��ص��ر ال���ق���ن���اة أو 
الله" سفينة حربية إسرائيلية،  "ح��زب  ض��رب 

ويصورونها إعجازا، مع أن الحروب العربية 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ان��ت��ه��ت دائ���م���ا ب��خ��س��ائ��ر ع��رب��ي��ة 
إس��رائ��ي��ل،  لخسائر  مضاعفة  أض��ع��اف��ا  ت��ك��ون 

دون أي تغيير ينجم عن الحرب.
ال��س��ادات على سلفه  على أن م��ا ت��ف��وق فيه 
ج���م���ال ع���ب���دال���ن���اص���ر، ص���اح���ب ه���زي���م���ة 1967 
"امل��ق��اوم��ة"  أم���ام إس��رائ��ي��ل، وع��ل��ى ميليشيات 
مثل "حزب الله" وحماس، فكان في إدراك��ه أن 
الحرب وسيلة وليست غاية، وأنه إن لم تدرك 

الحرب أهدافها، فا بد من قبول السام.
ال��ع��رب  ه���زائ���م  ن��ت��ي��ج��ة  أن  ال����س����ادات  أدرك 
وتوقيع  ب��إس��رائ��ي��ل  االع���ت���راف  ه��ي  العسكرية 
س����ام م��ع��ه��ا، ال امل���ك���اب���رة وال��ع��ي��ش ف���ي ش��ق��اء 
اق���ت���ص���ادي واج��ت��م��اع��ي وع��ل��م��ي س��ب��ب��ه ح��ال��ة 
"ال����ا ح���رب وال����ا س��ل��م" ال��ت��ي يعيشها أم��ث��ال 

عبدالناصر و"حزب الله" وحماس.
تنتهي  وس��ي��ل��ة  ال���ح���رب  أن  أدرك  ال���س���ادات 
وأن  نتيجتها،  ع��ن  النظر  بغض  صاحيتها 
أس�����وأ م���ا ق���د ي��ح��ص��ل ألي ش��ع��ب أو دول�����ة أو 
مفتوحة،  ح���رب  ح��ال��ة  ف��ي  يعيش  أن  مجتمع 
وتأهب دائ��م، وعسكرة ال آخر لها. في وقوفه 
وح��ي��دا، وإص����راره على ال��س��ام ال���ذي رأى فيه 
ال��س��ادات فهما  مصلحة مصر وال��ع��رب، أظهر 
 ن���ظ���ي���ره، وأظ����ه����ر ال��رئ��ي��س 

ّ
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ا ق�����ل

املصري الراحل أنه ال يحكم شعبويا إلرضاء 
أق���ران���ه أو م��ن��اص��ري��ه، ب��ل ي��ح��ك��م ك��ق��ائ��د يقود 
الناس في اتجاه مصالحهم ومصالح الدولة، 

حتى عندما ال يرى الناس ذلك.
وت���ف���ّوق ال���رؤي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��س��ادات 
أث���م���رت اق��ت��ص��ادي��ا ق��ب��ل اغ��ت��ي��ال��ه، اذ ارت��ف��ع��ت 

نسبة نمو الناتج املحلي املصري في السنوات 
التي تلت توقيعه اتفاقية كامب دافيد للسام 
م���ع إس���رائ���ي���ل ف���ي ع����ام 1979. وف����ي ال��س��ن��وات 
ال���ث���اث���ة ال���ت���ي ف��ص��ل��ت ب���ن ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة 
واغ��ت��ي��ال ال���س���ادات، س��ّج��ل االق��ت��ص��اد املصري 
نموا اقتصاديا بمعدل 9 باملئة سنويا، وهو 
من األعلى في التاريخ املصري الحديث. وكان 
ذل���ك بسبب م��وج��ة ال��ت��ف��اؤل ال��ت��ي ع��م��ت مصر 
العالم  ح��ول  املستثمرين  واعتقاد  واس��رائ��ي��ل، 
أن ال���س���ام س��ي��ف��ت��ح أب���واب���ا اق��ت��ص��ادي��ة ك��ان��ت 

موصدة، وهو ما حصل فعليا.
ل���ك���ن اإلس�������ام ال���س���ي���اس���ي، ال����ق����وة امل���دم���رة 
في  تعيش  التي  ولنفسها،  ول��ل��دول  للشعوب 
أساطير قروسطوية تخالها برامج حكم يمكن 
تطبيقها اليوم، كان لها رأي آخر في السادات، 
 ث��ق��ة ال���ع���ال���م ب��م��ص��ر، 

ّ
ف��اغ��ت��ال��ت��ه، وه����و م���ا ه����ز

فهرب املستثمرون مع اندالع حرب بن الدولة 
امل���ص���ري���ة واإلره��������اب ال�����ذي ي���م���ارس���ه االس����ام 
ال��س��ي��اس��ي، وت���ده���ورت ن��س��ب ن��م��و االق��ت��ص��اد 

املصري.
ب��ع��د 40 ع��ام��ا ع��ل��ى اغ��ت��ي��ال��ه، ال ت����زال مآثر 
ال���س���ادات ب���ادي���ة، ف��االق��ت��ص��اد امل���ص���ري ال��ي��وم 
ه��و األق���وى ب��ن دول ال��ط��وق، أي ال��ت��ي تحيط 
بإسرائيل وانخرطت في حروب معها، ولو لم 
للسام،  االستثنائية  بخطوته  ال��س��ادات  يقم 
وهو السام الذي يبني عليه السيسي نهضة 
اق��ت��ص��ادي��ة م��م��اث��ل��ة، ل��ك��ان��ت م��ص��ر ال��ي��وم على 
و"انتصاراتهما"  وح��م��اس  ال��ل��ه"  "ح���زب  شكل 
امل��ت��واص��ل��ة، وع��ي��ش��ه��م��ا وش��ع��وب��ه��م��ا ف���ي فقر 

وشقاء.

ي��دع��ي كثير م��ن ق���ي���ادات اإلخ�����وان املسلمن 
أن جماعتهم قامت على أس��اس بعث وتجديد 
اإلس�����ام وال���دع���وة ل���ه ب��ال��ح��س��ن��ى، وأن���ه���م طاملا 
س��ع��وا للعمل ف��ي أوس�����اط ال��ج��م��اه��ي��ر بالطرق 
والوسائل السلمية في الوقت الذي واجهتهم فيه 
األنظمة الحاكمة بالقمع والتنكيل، فهل يصمد 
هذا االدعاء أمام ممارسة الجماعة العملية على 

أرض الواقع؟
م����ن امل����ؤك����د أن امل�����ب�����ادئ ال���ف���ك���ري���ة واألس�����س 
التنظيمية ال��ت��ي ق����ام ع��ل��ي��ه��ا ب��ن��ي��ان ال��ج��م��اع��ة 
ت��ض��م��ن��ت دع��������وات ص���ري���ح���ة مل���م���ارس���ة ال��ع��ن��ف 
ختِلف من أجل إخضاعه ألهداف 

ُ
تجاه اآلخر امل

اإلخ��������وان، وق����د ت��ج��ل��ى ه����ذا األم�����ر ف���ي ال��ت��ج��رب��ة 
العملية للجماعة منذ بواكير نشأتها.  

القاهرة  بمعرض  أقيمت   1992 يناير   7 ف��ي 
ال���دول���ي ل��ل��ك��ت��اب م��ن��اظ��رة ت��ح��ت ع���ن���وان "مصر 
بن الدولة الدينية والدولة املدنية" شارك فيها 
ال��ش��ي��خ محمد ال��غ��زال��ي وع��ض��و مكتب إرش���اد 
ج��م��اع��ة اإلخ�����وان م��أم��ون الهضيبي وال��دك��ت��ور 
محمد ع��م��ارة م��ن جانب دع���اة ال��دول��ة الدينية، 
في مواجهة الدكتور فرج فودة والدكتور محمد 
أح��م��د خلف ال��ل��ه امل��داف��ع��ن ع��ن ال��دول��ة املدنية، 
وقد أدار املناظرة الدكتور سمير سرحان رئيس 

الهيئة العامة للكتاب حينها.
خ�����ال امل���ن���اظ���رة ط�����رح ال���دك���ت���ور ف�����رج ف����ودة 
الهضيبي:  املستشار  على  التالية  ال��ت��س��اؤالت 

الذين ينتسبون لإلسام  الصبيان  أفعال  )ه��ل 
ال��رح��م��ة.. أف��ع��ال الصبيان  بالعنف وه���و دي���ن 
م��ن��ك��م؟ س��ي��ادة املستشار  ه���ذه منكم أو ليست 
الهضيبي وه��و رج��ل ق��ان��ون ي��ق��ول لنا إذا كان 
التنظيم السري كان جزءا من فصائلكم أم ال؟ هل 
تدينونه اليوم أم ال؟ هل مقتل النقراشي ومقتل 
الخازندار هي بدايات لحل إسامي صحيح، أم 
أن اإلسام سيظل دين السام والرحمة؟ والدين 
الذي يرفض أن يقتل مسلما ظلما وزورا وبهتانا 

ملجرد خاف في رأي(.
وف��ي رده على ال��دك��ت��ور ف���ودة ق��ال املستشار 
الهضيبي: )أما بقى حاتقولي اإلرهاب والجهاز 
السري فنحن نفخر ونتقرب إل��ى الله بالجهاز 

السري(.
هذا الرد الحاسم من الهضيبي يوضح بجاء 
أن استخدام العنف واغتيال املخالفن يعتبر أمرًا 
أساسيًا في فكر الجماعة وه��و وسيلة للتقرب 
لله، وق��د أش���ار األس��ت��اذ محمد ال��ب��از ف��ي كتابه 
إل��ى أن وق��ع كلمات الهضيبي كان  "املضللون" 
صادمًا على أحد قيادات الجماعة ممن حضروا 
املناظرة وهو املحامي ثروت الخرباوي الذي قال 
ف��ي تعليقه على ك��ام املستشار ح��ول التنظيم 

السري:
)أيأتي املستشار مأمون ليقول للعالم أجمع 
إننا نتعبد لله بأعمالهم؟ كيف ه��ذا وأي��م الله؟ 
لقد أث���ارت كلماته حيرتي وأدخ��ل��ت الريبة في 

نفسي، أي عبادة تلك التي قتلت مسلمن آمنن 
ف��ي ليلة وضحاها وعلى لسان  على أنفسهم؟ 
رجل القضاء الكبير يصبح قتل النقراشي رئيس 
اللبيب  ال��س��اح��ر  ع���ب���ادة، وك��م��ث��ل  م��ص��ر  وزراء 
ال��ف��ط��ن أو ال��خ��ط��ي��ب ال��ب��ل��ي��غ ذرب ال��ل��س��ان يقف 
املستشار عضو مكتب إرش���اد جماعة اإلخ��وان 
ليبدل الحقائق ويسحر أعن الناس وعقولهم، 

فتتحول عملية قتل سيد فايز اإلخ��وان��ي، الذي 
النظام  ث��م اختلف م��ع  ف��ي معية الجماعة  نشأ 

الخاص إلى عبادة نتقرب بها إلى الله(.
ك����ان رد امل��س��ت��ش��ار م���أم���ون ال��ه��ض��ي��ب��ي، إل��ى 
جانب أشياء أخ���رى، سببا في خ��روج املحامي 
الخرباوي من صفوف الجماعة، حيث قام بنشر 
العديد من الكتب الهامة التي كشف فيها األسرار 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��إلخ��وان وع���دم ت��ورع��ه��م ع��ن تشويه 
الدين وتوظيفه بشتى السبل من أجل الوصول 

للسلطة.
أم�����ا ف���ي ال�����س�����ودان ف��ق��د ظ���ل ال��ع��ن��ف م��ازم��ا 
ملسيرة الجماعة وتنظيماتها املختلفة )خاصة 
الطابية(، كما أنها وصلت للسلطة عبر االنقاب 
العسكري، ومارست أسوأ أنواع التعذيب والقمع 
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عاما من الحكم.
وعندما خرجت الجماهير ف��ي ث��ورة عارمة 
ض��د حكم اإلخ����وان الفاسد ف��ي ديسمبر 2018، 
الثاني في الجماعة، علي عثمان  كشف الرجل 
محمد طه، أن هناك "كتائب ظل" تحمي النظام، 

وقال في حوار تلفزيوني شهير:
)اآلن هذا النظام تحميه كتائب ومجموعات 
ه���ي ع��ل��ى اس��ت��ع��داد للتضحية ل��ي��س ف��ق��ط هي 
تقف من وراء مؤسسات ال��دول��ة، نعم هي التي 
مطلوب منها أن تقوم بدورها في الحياة املدنية 
العادية في تسيير دوالب الحياة، ولكن هنالك 

كتائب ظل كاملة يعرفونها وأحسن أن نقول لهم 
هي موجودة تدافع عن هذا النظام اذا ما احتاج 
األمر لتسيير دوالب العمل، تدافع عن هذا النظام 
إذا م��ا اح��ت��اج األم���ر ال���ى أن ت��ق��وم بمهام العمل 
امل��دن��ي، ت��داف��ع ع��ن ه��ذا النظام حتى إذا احتاج 
األمر التضحية بالروح، هذا نظام تحرسه مثل 
هذا اإلرادة وتحرسه من قبل ومن بعد عناية الله 

سبحانه وتعالى(.
اح��ت��ف��ظ��ت ال��ج��م��اع��ة ط�����وال س���ن���وات حكمها 
امل��س��ل��ح��ة، وجعلتها تعمل في  ال��ك��ت��ائ��ب  ب��ه��ذه 
الظل على الرغم من تطبيقها سياسة التمكن 
البغيضة التي قامت بموجبها بفصل اآلالف من 
العاملن باألجهزة الرسمية من جيش وشرطة 
وأم��ن، وزرع��ت مكانهم الكادر املنتمي لإلخوان، 
وع��ن��دم��ا ه����درت امل���اي���ن ف���ي ال���ش���وارع مطالبة 
الظل  الجماعة كتائب  النظام أخرجت  بسقوط 
امل��ئ��ات من  أرواح  ق��ام��ت بحصد  ال��ت��ي  املسلحة 
الشباب البريء.  قد بات مؤكدا اليوم أن الجماعة 
استخدمت أموال الخزينة العامة وموارد الدولة 
ف��ي ال��ص��رف على كتائب ال��ظ��ل وتسليحها من 
أجل قتل الشعب وحماية النظام، ضاربة عرض 
ال��ح��ائ��ط ب��ك��ل ال��ق��ي��م وال���ش���ع���ارات ال��دي��ن��ي��ة التي 
تتغنى بحرمة املال العام ومراعاة حقوق الناس، 
وعلى الرغم من ذلك يدعي الرجل الثاني أن نظام 
حكمهم كانت "تحرسه من قبل ومن بعد عناية 

الله سبحانه وتعالى"، فتأمل! 

مالك العثامنة
يتحدث الجميع هنا في أوروب��ا عن أزمة في 
"الغاز" متوقعة، بل ووشيكة على أبواب الشتاء، 

الذي نتلمس برودته مبكرا هذا العام.
كنت في مقاالت سابقة تحدثت عن تحوالت 
دول��ي��ة وإقليمية بشكل اس���ت���دارات ك��ام��ل��ة، كان 
سببها ت��ح��ول ج��وه��ر ال��ن��زاع��ات ب��ن الاعبن 
ال��ك��ب��ار دول���ي���ا، م��ن ن���زاع���ات ع��ل��ى "ال��ن��ف��ط"، إل��ى 
تنافس شرس حد املواجهة على الغاز ومصادره.
قبل ي��وم من كتابة املقال، أق��رأ خبرا صغيرا 
ومقتضبا ومكثف املعلومات بأن "قطر للبترول" 
إل��ى "ق��ط��ر للطاقة"، مع  غ��ي��رت اسمها الرسمي 
حديث لوزير الطاقة القطري ورئيس الشركة أن 
تغيير االسم يترافق مع تغيير إلى استراتيجية 
جديدة ستركز على كفاءة الطاقة وتكنولوجيا 
صديقة للبيئة مثل تقنية احتجاز ثاني أكسيد 
الكربون، مضيفا أن "قطر للطاقة ترغب أن تكون 

أكثر كفاءة في استخدام الطاقة."
وعلى موقع الشركة اإللكتروني كان التغيير 
ف����ي امل���ح���ت���وى س��ري��ع��ا وم�����دروس�����ا وق�����د ق��دم��ت 
الشركة تعهدها أن تعمل على توصيل "الطاقة 

األنظف" التي يحتاجها العالم.
حسنا..

ه��ذا مؤشر واض��ح على االس��ت��دارات الكاملة 
في العالم، وف��ي اإلقليم، وه��و ال��ذي ك��ان يحمل 
اس��م "ال��ش��رق األوس���ط" ليتحول أيضا إل��ى اسم 
ج��دي��د يعكس ال��ت��غ��ي��رات ف��ي��ه، وي��ص��ب��ح "ش��رق 
امل��ت��وس��ط". ه���ذا التغير ف��ي أول���وي���ات الاعبن 
الكبار في مصادر الطاقة من البترول إلى الغاز، 
ل���و اع��ت��م��دن��اه ك��م��ع��ي��ار ج���دي���د ل��ف��ه��م م��ت��غ��ي��رات 
ال��س��ي��اس��ة ف���ي "ال���ش���رق األوس������ط س��اب��ق��ا" رب��م��ا 
استطعنا ال��وص��ول إل��ى تفسيرات فيها منطق 
أكثر من القراءات التقليدية القديمة التي تصلح 

لعالم األمس.
قطر، التي تحكم عاقاتها مع إيران تشابكات 
مشدودة إلى أقصاها على وتر املصالح تشترك 
مع جارتها الشمالية بأكبر حقل غاز في العالم 
على اإلطاق، تسمية الحقل نفسها تعتمد على 
زاوي���ة رؤي��ة ال��دوح��ة وط��ه��ران: هو حقل الشمال 
بالنسبة لقطر، وحقل الجنوب الفارسي بالنسبة 

إليران!
احتياطي الغاز حسب املصادر املختصة في 
الغاز  م��ن  الحقل تبلغ 51 تريليون متر مكعب 
الطبيعي، ويشغل الحقل مساحة 9700 كم² من 
املياه  ك��م² من  اإليرانية، و6000  االقليمية  املياه 

االقليمية القطرية.

املشترك  ال��غ��از  تتبع سيرة حياة  ببساطة.. 
إي����ران وق��ط��ر، وحينها ستفهم املنعطفات  ب��ن 
واالس��ت��دارات املفاجئة في العاقات السياسية 
ب���ن ال���دول���ت���ن وأث����ره����ا ع��ل��ى امل��ح��ي��ط واإلق��ل��ي��م 
وال��ع��ال��م، ورب��م��ا يمكن حينها فهم خ��ط��ورة ما 
وص���ل إل��ي��ه ت��ي��ار "اإلخ�������وان امل��س��ل��م��ن" م���ن ق��وة 
ون���ف���وذ وت��أث��ي��ر "م����م����ول"، وه����و ش��ري��ك والع���ب 

أساسي على ضفاف كل هذا الغاز.
في ش��رق البحر املتوسط، تلك ال��زاوي��ة التي 
تعج بالدول واألزمات التاريخية، الوضع يصبح 
أكثر تعقيدا فنحن أمام تداخل معقد ومتشابك 
من األبعاد القانونية والسياسية واالقتصادية 
واألمنية مما يجعل شرق املتوسط منطقة قابلة 
لاشتعال السريع، خصوصا أمام عدم الجاهزية 
القانونية الستثمار الثروات هناك أوال، كما أن 
اتفاقيات ترسيم الحدود التي ك��ان يفترض أن 
تضبطها اتفاقيات القوانن واملعاهدات الدولية، 
ك���ان���ت دوم�����ا م��ع��ل��ق��ة ل��ت��ص��ب��ح م��ش��ك��ل��ة حقيقية 

شديدة الخطورة اليوم.
كانت املشاكسات التركية في املياه القبرصية 
توقيتها  ومساحتها،  توقيتها  ف��ي  مضبوطة 
ان��ت��ه��ى م����ع رح���ي���ل إدارة ت����رام����ب وق�����د وص��ل��ت 
البرقيات املطلوبة إلى اإلدارة الجديدة والعالم، 

لليونان  الحيوي  املجال  في  كانت  ومساحتها 
ومصر، وتلك برقيات إقليمية توضح خطورة 
االستمرار في تعليق اتفاقيات ترسيم الحدود، 
وهو ما يفضي مباشرة إلى فتح ملفات األزمات 
اإلقليمية "والبينية الثنائية" العالقة واملتوترة 
بن العبي ذلك اإلقليم بكباره وصغاره، فالكل 
أمام مشروع غاز محتمل وضخم مؤهل ليكون 
كبيرا وم��ؤث��را، مما يعني إع���ادة ق���راءة املواقف 
ورب��م��ا اب��ت��ك��ار االس���ت���دارات السياسية ف��ي تلك 
البلدان، مصالح  امل��واق��ف حسب املصالح لتلك 
بحاجة إلى ترسيم على مقياس مسطرة حقول 
الغاز في شرق املتوسط، التي ترجحها تقديرات 
ال�����120 تريليون متر مكعب، غير  بحجم يفوق 
ن��ف��ط، بحجم 107  ن��ف��ط، نعم  وج���ود احتياطي 

مليار برميل قابل لاستخراج.

هذه أرقام تعني أننا امام أكبر احتياطي غاز 
فعليا في عالم يتحول نحو الغاز كمصدر طاقة، 
وهذا االحتياطي قريب جغرافيا من أكبر سوق 
موحد لاستهاك املباشر وهو القارة األوروبية!

ل���ك���ن، ه�����ذا ال����غ����از ك���ل���ه، ال������ذي ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه لن 
ينتظر طويا تحت األرض، يتطلب لاستفادة 
منه ترتيب ك��ل ملفات اإلقليم ح��ول��ه، تسويات 

ف��ي ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة تتجاوز ك��ل م��ا ك��ان الكل 
ي��ت��ص��وره "ب��دي��ه��ي��ات" ب��ات��ت ف���ي م��ه��ب "ال���غ���از" 

نفسه.
إس��رائ��ي��ل ول��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا وس���وري���ا ومصر 
وال��ي��ون��ان وق���ب���رص، ف��ي داخ����ل امل��ل��ف��ات قبرص 
بشمالها وجنوبها، وقطاع غزة )األفقر واألكثر 
ب��ؤس��ا ب��ن ال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ش��رف ع��ل��ى حقول 
غ��از ضخمة( وعاقة القطاع بالضفة الغربية، 
مستقبل كل تلك الجغرافيا في ضوء املعطيات 
الجديدة، ودول على الحافة مثل األردن والعراق، 
التي ستنتقل من مناطق عازلة، إل��ى مساحات 

تواصل ونقل حيوية.
ال��غ��از، أصبح الكلمة املفتاحية لفهم ك��ل ما 
يدور في عالم العاقات الدولية املتشابك واملعقد 
فيما كان يسمى الشرق األوسط، الشرق األوسط 
الذي كانت كلمته املفتاحية "النفط" صار اليوم 
شرق املتوسط الوارث الشرعي لكل إرث األزمات 
اإلقليمية الثقيل والاعبون فيه هم الجميع، ال 
دول وح��س��ب، ب��ل وش���رك���ات ت��ن��دم��ج وتتحالف 
وتدرك حجم التغيرات الهائلة في عالم العاقات 
ال��دول��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ث����ورة امل��ع��ل��وم��ات التي 
أص��ب��ح��ت ت��خ��ل��ق أس���واق���ا م����وازي����ة، ق�����ادرة على 

تغيير اللعبة كلها، ال قواعدها فقط.
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قضايا وآراء
ذكرى السادات.. ال ذكرى "حرب أكتوبر"

ميليشيات اإلخوان وتنظيماتهم السرية

عالقات دولية جديدة ومختلفة.. شرق المتوسط مرة أخرى

حسني عبدالحسني

بابكر فيصل



 ق����������ال وزي�������������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة 
يوم  بلينكن  أنتوني  األمريكي 
الرئيس جو  إدارة  إن  األرب��ع��اء 
في  قدما  املضي  تعتزم  ب��اي��دن 
خططها إلعادة فتح القنصلية 
إطار  في  القدس  في  األمريكية 
مع  ال��ع��اق��ات  لتعميق  ج��ه��ود 

الفلسطينيني.
التأكيد على  بلينكن  وج��دد 
إع��ادة  بالتحرك ص��وب  تعهده 
ف���ت���ح ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة، ال���ت���ي ك��ان��ت 
ت��م��ث��ل ب��ش��ك��ل ت��ق��ل��ي��دي ق���اع���دة 
ل���ل���ت���واص���ل ال���دب���ل���وم���اس���ي م��ع 
يغلقها  أن  ق��ب��ل  الفلسطينيني 
الرئيس السابق دونالد ترامب 

في عام 2018.
ل��ك��ن ب��ل��ي��ن��ك��ن، ال�����ذي ك����ان ي��ت��ح��دث في 
مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيريه 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ي���ائ���ي���ر الب���ي���د واإلم�����ارات�����ي 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن زاي����د آل ن��ه��ي��ان، لم 
يحدد موعدا إلعادة فتح القنصلية، الذي 

تعارضه حكومة إسرائيل الجديدة.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ف����ي  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وق������ال 
"سنمضي قدما في عملية فتح قنصلية 
ف�����ي إط��������ار ت���ع���م���ي���ق ت����ل����ك ال�����ع�����اق�����ات م��ع 

الفلسطينيني".
وسعت إدارة بايدن إلصاح العاقات 
بشدة  ت��ض��ررت  بعدما  الفلسطينيني  م��ع 

في عهد ترامب.
وت������م ض�����م ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة إل������ى ال���س���ف���ارة 
األم����ري����ك����ي����ة ال�����ت�����ي ن���ق���ل���ه���ا ت������رام������ب إل����ى 
ال��ق��دس م��ن ت��ل أب��ي��ب ف��ي ع���ام 2018، في 
خ��ط��وة أش����ادت ب��ه��ا إس��رائ��ي��ل ون����دد بها 

الفلسطينيون.
ب��اي��دن إنها ستعيد فتح  إدارة  وت��ق��ول 
القنصلية بينما ستبقي على السفارة في 

مكانها.
ك�����ان ب��ل��ي��ن��ك��ن ي�����رد ع���ل���ى س������ؤال ألح���د 
ال��ص��ح��ف��ي��ني ب���ع���د اج���ت���م���اع ث����اث����ي، ك���ان 

أح����دث ع��ام��ة ع��ل��ى دع���م إدارة ب���اي���دن ملا 
ي��ع��رف ب��ات��ف��اق��ات أب���راه���ام، ال��ت��ي اعتبرت 
ع��ل��ى ن���ط���اق واس�����ع ن��ج��اح��ا دب��ل��وم��اس��ي��ا 

لترامب.
وكانت اإلم���ارات األول��ى بني أرب��ع دول 
ال���ع���ام امل���اض���ي لتطبيع  ع��رب��ي��ة ت��ح��رك��ت 
ال���ع���اق���ات م���ع إس���رائ���ي���ل ب��ع��د ع���ق���ود من 
البحرين  بقليل  أع��ق��ب��ت��ه��ا  ح��ي��ث  ال���ع���داء، 

والسودان واملغرب.
وق�������ال م����س����ؤول����ون ب���������إدارة ب����اي����دن إن 
ات����ف����اق����ات أب������راه������ام ل���ي���س���ت ب����دي����ا ل��ح��ل 
والفلسطينيني،  إس��رائ��ي��ل  ب��ني  ال��دول��ت��ني 
وهو مبدأ للسياسة األمريكية في الشرق 
الديمقراطي  ال��رئ��ي��س  إل��ي��ه  األوس����ط ع���اد 

بعدما تخلى عنه ترامب.
إن  يقولون  األمريكيني  املسؤولني  لكن 
األوضاع ليست مائمة للضغط من أجل 
استئناف محادثات السام بني إسرائيل 
 .2014 ف��ي  ان��ه��ارت  ال��ت��ي  والفلسطينيني 
وتحجم واشنطن على ما يبدو عن القيام 
ب���أي ت��ح��رك ب��ش��أن ال��ق��ض��ي��ة م��ن ش��أن��ه أن 
ي��زع��زع اس��ت��ق��رار االئ��ت��اف الحاكم الهش 

في إسرائيل.
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ثقافة

هذا العالم

وزير خارجية اإلمارات يقول إنه سيزور إسرائيل قريبا

 اإلعالن عن فوز متوفاة في االنتخابات العراقية! 
حصلت على 2397 صوتًا من أصوات الناخبني

بلينكن: أمريكا ستمضي قدما إلعادة فتح 
قال وزير الخارجية اإلماراتي عبد الله قنصلية بالقدس للتعامل مع الفلسطينيني

بن زايد يوم األربعاء إنه سيزور إسرائيل 
ق��ري��ب��ا، م��ض��ي��ف��ا أن اإلم������ارات راض���ي���ة عن 

عاقاتها املتنامية مع إسرائيل.
وق���������ال ال������وزي������ر ف�����ي م����ؤت����م����ر ص��ح��ف��ي 
م��ش��ت��رك م���ع وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي 
أن���ت���ون���ي ب��ل��ي��ن��ك��ن ون���ظ���ي���ره اإلس��رائ��ي��ل��ي 
يائير البيد أنه ال يمكن الحديث عن سام 
في املنطقة في غياب ح��وار بني إسرائيل 

والفلسطينيني.
ال����ع����اق����ات  ن�����ج�����اح  أن  ع����ل����ى  وش����������دد 
اإلم�������ارات�������ي�������ة اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة س���ي���ش���ج���ع 

رؤي��ة  ع��ل��ى  والفلسطينيني  اإلس��رائ��ي��ل��ني 
"أن ه��ذا املسار يؤتي ث��م��اره.. ه��ذا املسار 
ال ي��س��ت��ح��ق االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه ف��ح��س��ب، بل 

واملخاطرة كذلك".
وت���وص���ل���ت اإلم���������ارات وإس����رائ����ي����ل إل���ى 
ات��ف��اق لتطبيع ال��ع��اق��ات ال��ع��ام امل��اض��ي، 
أع��ق��ب��ت��ه ات���ف���اق���ات م��م��اث��ل��ة م���ع ال��ب��ح��ري��ن 

واملغرب والسودان.
وب���ش���أن ال����ص����راع ف���ى ال���ي���م���ن، ق����ال بن 
زاي�������د إن اإلم����������ارات ت����ري����د ح����ا "ل����ك����ن م��ا 
يعطلنا فى هذا املوقف هو غياب اإلرادة 
واإللتزام من جانب الحوثيني" فى إشارة 

ال���ى ال��ح��رك��ة امل��ت��ح��ال��ف��ة م���ع إي�����ران وال��ت��ى 
أطاحت بالحكومة املعترف بها دوليا من 
العاصمة صنعاء عام 2014 وتسيطر على 
م��ع��ظ��م ش��م��ال ال��ي��م��ن وامل���راك���ز الحضرية 

الرئيسية.
وق�������ال "ن����ح����ن ن���ع���م���ل ج��م��ي��ع��ا ب����ج����د... 
فى  ولكن  لليمنيني  أفضل  حياة  لضمان 
ف��ي اعتبارنا  ال��وق��ت ذات��ه علينا أن نضع 
أن ال ي��ن��ت��ه��ي ب���ن���ا األم������ر ب���م���وق���ف ي��ك��ون 
ه���ن���اك ف��ي��ه ح����زب ال���ل���ه آخ����ر ي���ه���دد ح���دود 

السعودية". 

ف����ي ح����ادث����ة غ���ري���ب���ة، ورد ف����ي ق��ائ��م��ة 
املبكرة  البرملانية  باالنتخابات  الفائزين 
علن عنها قبل يومني، 

ُ
أ التي  ال��ع��راق،  في 

إسكندر،  مانوئيل  ان��س��ام  امل��رش��ح��ة  اس��م 
رغم أنها توفيت في أغسطس/آب 2021، 
ف��ق��د ج���اء اس��م��ه��ا ض��م��ن ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن 
امل��س��ي��ح��ي��ني ب��ع��د ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 2397 
صوتًا، بحسب ما جاء في أرقام مفوضية 

االنتخابات )رسمية(.
ه����ذا األم�����ر أث�����ار االس���ت���غ���راب وال���ج���دل 
ب����ني ال���ع���راق���ي���ني ع���ل���ى م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
االجتماعي، حيث شكك البعض في نزاهة 
من  استدعى  م��ا  ونتائجها،  االنتخابات 
على صفحتها  تنويه  نشر  الراحلة  ذوي 

بموقع فيسبوك.
ج���اء ف��ي ال��ت��ن��وي��ه، أن "إس��ك��ن��در كانت 
املحافظات  جميع  ع��ن  مستقلة  م��رش��ح��ة 
كوتة  ع��ن  ترشحت  )باعتبارها  العراقية 
املسيحيني(، ثم توفيت في 24 أغسطس/

آب، إثر إصابتها بفيروس كورونا".
ك��م��ا أض����اف أن��ه��ا "ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ه��ذه 
األص�����وات رغ���م ع���دم وج���وده���ا، وذل���ك ألن 
األمر يرجع إلى نقطتني، األولى أن هنالك 

من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة 
ال��ل��ه، م��ع ذل���ك ت��م ان��ت��خ��اب��ه��ا ت��خ��ل��ي��دًا لها 
ف��ي ذه��اب  بها وع��دم رغبتهم  وإليمانهم 

أصواتهم سدى".
وت�����اب�����ع: "أم�������ا ال���ن���ق���ط���ة ال���ث���ان���ي���ة ف��ه��ي 
ع���دم م��ع��رف��ة اآلخ���ري���ن ب��وف��ات��ه��ا، ل��ذل��ك تم 
مهنية  مسيرة  صاحبة  ألن��ه��ا  انتخابها 
ق��ي��م��ة ب��م��ج��ال ال��ع��م��ل، وص��اح��ب��ة مسيرة 
ووقوفها  اإلنسانية،  مجال  في  تعاونية 

إلى جانب الشباب".
ق��ب��ل أن ي��وض��ح أي��ض��ًا أن ذل���ك "ك���ان له 
تأثير كبير على الشباب، علمًا أنه لم تكن 
لها أي دعاية انتخابية أو ص��ورة معلقة 

في الشارع أو إعان على الفيسبوك".
وف��ق ال��ت��ن��وي��ه، ف��إن "إس��ك��ن��در ك��ان��ت قد 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات السابقة  أي��ض��ًا  ترشحت 
عام 2018، ضمن ائتاف )النصر( بزعامة 
رئ��ي��س ال�����وزراء األس��ب��ق ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، 
لكن هذه  بمقعد"،  آن����ذاك،  ت��ف��ز،  ل��م  لكنها 
السنة اختارت )إسكندر( أن تكون مستقلة 

وبالفعل كانت لها استقاليتها".
ف�����ي ال���ج���ه���ة امل����ق����اب����ل����ة، ل�����م ي����ص����در ع��ن 
هذا  ح��ول  تعليق  أي  ال��ع��راق��ي��ة  السلطات 

املوضوع، حتى الساعة 13:40 )ت.غ(.
ي��وم األح��د امل��اض��ي، أجريت انتخابات 
برملانية مبكرة، بعدما كانت مزمعة قبل 
امل��ق��رر بعد احتجاجات  ع��ام م��ن موعدها 
واس��ع��ة ش��ه��ده��ا ال���ع���راق، ب���دءًا م��ن مطلع 
واس��ت��م��رت   ،2019 األول  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن 
ألك���ث���ر م����ن س���ن���ة، وأط�����اح�����ت ب��ال��ح��ك��وم��ة 
السابقة، بقيادة عادل عبد املهدي، أواخر 

.2019
ف���ق���د خ���ص���ص ق����ان����ون االن���ت���خ���اب���ات 5 
م���ق���اع���د ك���وت���ة ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ني، ح���ي���ث ك���ان 
ال���ت���رش���ح ع���ل���ى م���س���ت���وى ال�����ع�����راق، خ��اف��ًا 
ل��ل��م��رش��ح��ني ال���ع���ادي���ني ال���ذي���ن ي��ت��ق��ي��دون 

بدوائرهم االنتخابية.
ح��س��ب ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة ال��ت��ي نشرتها 
الصدرية"  "الكتلة  ف��إن  الرسمية،  الوكالة 
ت���ص���درت ال��ن��ت��ائ��ج ب�����73 م��ق��ع��دًا م���ن أص��ل 
"ت��ق��دم"، بزعامة  كتلة  329، فيما حصلت 
رئيس البرملان املنحل محمد الحلبوسي 
)ُس����ن����ي(، ع��ل��ى 38 م���ق���ع���دًا، وف����ي امل��رت��ب��ة 
الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة 
رئ���ي���س ال��������وزراء األس���ب���ق ن�����وري امل��ال��ك��ي 

)2006-2014(، ب�37 مقعدًا.

ت�����ج�����ددت امل������ع������ارك ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ع��ف��ر 
اإلث��ي��وب��ي��ة امل��ح��اذي��ة إلق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي في 
ش���م���ال ش�����رق اث���ي���وب���ي���ا، ب���ع���د ش���ه���ر م��ن 
ال��ه��دوء، ع��ل��ى م��ا ذك���رت م��ص��ادر إغاثية 
وم����ن امل���ت���م���ردي���ن ل���وك���ال���ة ف���ران���س ب��رس 
األرب���ع���اء، ف��ي وق��ت تشن حكومة أدي��س 

أبابا على ما يبدو هجوما جديدا.
وردت أن��ب��اء ال��ث��اث��اء ع��ن اش��ت��ب��اك��ات 
ع����ف����ر،  ف�������ي  أورا  ب������ل������دة  ف�������ي  م����س����ل����ح����ة 
شعب  تحرير  جبهة  خالها  استخدمت 
تيغراي أسلحة ثقيلة، ما تسبب بمقتل 
الكثير من املدنيني، وفق مصادر إغاثية.
ول���م ت��ت��م��ك��ن وك���ال���ة ف���ران���س ب���رس من 
ال���ت���ح���ق���ق م�����ن ه������ذه امل����ع����ل����وم����ات ب��ش��ك��ل 
م����س����ت����ق����ل، ك�����م�����ا ل�������م ي����ت����س����ن االت������ص������ال 

باملسؤولني في منطقة عفر للتعليق.
ن���ف���ى امل���ت���ح���دث ب���اس���م ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر 
ش����ع����ب ت����ي����غ����راي غ���ي���ت���اش���و رض���������ا، ف��ي 
استخدام  ب��رس  ف��ران��س  لوكالة  تصريح 
أس��ل��ح��ة ث��ق��ي��ل��ة ض���د امل���دن���ي���ني ل��ك��ن��ه أك��د 

وقوع املعارك األخيرة في عفر.
وقال إن "قوات العدو تنهار وتتشتت 
ف����ي ب���ع���ض م���ن���اط���ق ع����ف����ر"، ف����ي وص��ف��ه 
االش��ت��ب��اك��ات ال���دائ���رة ع��ن��د ال���ح���دود بني 

عفر وأمهرة.
أض�����اف "ن���ح���ن ال ن��س��ت��ه��دف م��دن��ي��ني 
سوى  ليس  املفترض  املدفعي  والهجوم 

اتهام )يهدف( لتشويه صورة قواتنا".
م��ن��ذ ق���راب���ة األس����ب����وع، ت��ف��ي��د م��ص��ادر 
إغ��اث��ي��ة وأخ����رى ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن عن 
الحكومية  للقوات  مؤشرات على هجوم 
م��ن ش��أن��ه أن ي���ؤذن بمرحلة ج��دي��دة في 
الحرب املستمرة منذ 11 شهرا في شمال 

إثيوبيا.
ول������م ي����ؤك����د امل�����س�����ؤول�����ون ف�����ي أدي�����س 
أب���اب���ا ص���راح���ة االس���ت���ع���دادات ل��ل��ه��ج��وم، 
ل���ك���ن رئ���ي���س ال���������وزراء أب���ي���ي أح���م���د ق���ال 
ه����ذا األس����ب����وع إن ال��ح��ك��وم��ة "م��س��ؤول��ة 
أنحاء  جميع  ف��ي  مواطنيها  حماية  ع��ن 

الباد من أي عمل إرهابي".

- "كسر الحصار" -
الثاني/ تشرين  ف��ي  امل��ع��ارك  ان��دل��ع��ت 

ن��وف��م��ب��ر امل����اض����ي ف����ي م��ن��ط��ق��ة ت��ي��غ��راي 
ال����واق����ع����ة ب���أق���ص���ى ال���ش���م���ال اإلث���ي���وب���ي، 
أحمد جنودا إلزاح��ة  أبيي  أرس��ل  بعدما 
جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت 
تحكم املنطقة قبل أن يتولى منصبه في 

.2018
نوبل  أحمد، حائز جائزة  أبيي  وق��ال 
أت��ت  ال���خ���ط���وة  إن   ،2019 ال���ع���ام  ل��ل��س��ام 
ال��ج��ب��ه��ة على  ه��ج��م��ات شنتها  ع��ل��ى  ردا 

ثكنات للجيش.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن س���ي���ط���رة ال����ق����وات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ب��س��رع��ة ع��ل��ى م����دن وب���ل���دات 
ت����ي����غ����راي، اس����ت����ع����ادت ال���ج���ب���ه���ة م��ع��ظ��م 
مناطق اإلقليم ومنها العاصمة ميكيلي 

بحلول أواخر حزيران/يونيو.

ف����ي ت���م���وز/ي���ول���ي���و واص����ل����ت ال��ج��ب��ه��ة 
ه��ج��وم��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ت��ي أم���ه���رة وع��ف��ر 
امل������ج������اورت������ني، ف�����ي خ����ط����وة ق����ال����ت إن���ه���ا 
ت��ه��دف إل���ى م��ن��ع ال���ق���وات ال��ح��ك��وم��ي��ة من 
إع��ادة تجميع قواها ولكسر ما وصفته 
تقول  حيث  لتيغراي،  إنساني  بحصار 
آالف األشخاص  إن مئات  املتحدة  األم��م 

يعيشون في ظروف أشبه باملجاعة.

ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ق����ال م��ك��ت��ب أب���ي���ي إن 
ال��ج��ب��ه��ة "م��ن��ي��ت ب��خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة" و"ت��م 
طردها" من عفر فيما أعلنت الجبهة من 
جانبها أنها سحبت قواتها من املنطقة 
إلع�����ادة ن��ش��ره��ا ف���ي ج��ب��ه��ات أخ�����رى من 

بينها أمهرة.
وع���ف���ر، ال���ت���ي ي���م���ر ف��ي��ه��ا ط���ري���ق ب���ري 
ل��ل��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة أن  واح���د يمكن 

تدخل عبره إلى تيغراي، هادئة مذاك.

األرب�����ع�����اء، ق�����ال غ��ي��ت��اش��و إن ال���ه���دف 
ال���ع���س���ك���ري ال���ح���ال���ي ل��ل��ج��ب��ه��ة ه����و "ص���د 
الهجوم وبذل كل الجهود الازمة لكسر 

الحصار عن سكان تيغراي".
وفي خطاب مطول بنبرة حزينة دعا 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
أده��ان��وم  ت��ي��دروس  الجنسية  اإلث��ي��وب��ي 
غ����ي����ب����ري����ي����س����وس األرب�������ع�������اء ال���س���ل���ط���ات 
اإلثيوبية إلى ضمان وصول املساعدات 
اإلن���س���ان���ي���ة ب������دون ع����وائ����ق إل�����ى م��ن��ط��ق��ة 

تيغراي.
وق������������ال ف�������ي م�����ؤت�����م�����ر ص�����ح�����اف�����ي ف���ي 
الواقع  األم��ر  بحكم  "الحصار  إن  جنيف 
إيصال  لتيغراي يحول دون تمكننا من 
امل��س��اع��دات إل��ى ال��ن��اس ال��ذي��ن ه��م بأمس 
مايني  "أرواح  أن  مضيفا  ل��ه��ا،  الحاجة 

األشخاص على املحك".
وح����ذر م���ن أن "ال���ن���زاع دم���ر م��ن��ظ��وم��ة 

الرعاية الصحية في تيغراي، ولم ُيسمح 
بدخول إم��دادات الدواء إلى املنطقة منذ 

تموز/يوليو.

- ضغط من أجل وقف إلطاق النار -
أس�������اءت ال����ح����رب إل�����ى ال����ع����اق����ات ب��ني 
إثيوبيا ودول غربية من بينها الواليات 

املتحدة حليفها القديم.
الخارجية  وزارة  باسم  وق��ال متحدث 
ه���ذا األس���ب���وع ل��وك��ال��ة ف���ران���س ب���رس إن 
واش��ن��ط��ن "ت�����درس م��ج��م��وع��ة ك��ام��ل��ة من 
ال���وس���ائ���ل امل���ت���اح���ة ل��ن��ا مل��ع��ال��ج��ة األزم����ة 

املتفاقمة في شمال إثيوبيا".
وت����ش����م����ل ه������ذه ال����ت����داب����ي����ر "ع����ق����وب����ات 
اق���ت���ص���ادي���ة م����ح����ددة ال����ه����دف مل��ح��اس��ب��ة 
امل����س����ؤول����ني ع����ن إط����ال����ة أم�����د ال�����ن�����زاع أو 
ع����رق����ل����ة وص�����ول  أو  ف�����ي�����ه،  امل����ت����واط����ئ����ني 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة أو ال��ح��ؤول دون 
وقف إطاق النار، مع تخفيف اآلثار غير 
واملنطقة  إثيوبيا  شعب  على  املقصودة 

األوسع".
ال�����ث�����اث�����اء دع������ت ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
واالت����ح����اد األوروب�������ي وف��رن��س��ا وأمل��ان��ي��ا 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ج��م��ي��ع األط������راف إل��ى 
"وض���ع ح��د ف���ورا ل��ان��ت��ه��اك��ات وال��دخ��ول 
ف���ي م���ف���اوض���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق وق����ف إلط���اق 

النار".
في بيان منفصل قالت مديرة الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية )يو إس إيد( 
س��ام��ن��ث��ا ب���اور ال��ث��اث��اء إن���ه ي��ت��ع��ني على 
أدي��س أب��اب��ا إع���ادة ال��خ��دم��ات األساسية 
م����ث����ل امل������ص������ارف واالت�������ص�������االت مل��ن��ط��ق��ة 

تيغراي.
وق���ال���ت أي���ض���ا إن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
وش������رك������اء آخ������ري������ن ن�����اق�����ش�����وا "ت���وس���ي���ع 
إغ��اث��ة  م���واد  ال��ج��وي��ة إلي��ص��ال  العمليات 
عارضته  ما  وه��و  املنطقة"  إل��ى  مباشرة 
ح��ك��وم��ة أب���ي���ي ح��ت��ى اآلن م���ش���ددة ع��ل��ى 
إنسانية  م��س��اع��دات  أي  إي��ص��ال  وج���وب 
جوا إلى تيغراي عن طريق أديس أبابا.

جتدد املعارك في منطقة عفر اإلثيوبية وسط »هجوم« للجيش
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يبدو أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
الرقم الصعب في املعادلة  ي��زال يشكل  ال 
ال���س���ي���اس���ي���ة ف�����ي ال������ع������راق، ف���ق���د أظ���ه���رت 
التشريعية  لالنتخابات  األولية  النتائج 
بأكبر عدد  الصدرية  الكتلة  فوز  املبكرة، 

من املقاعد..
وبعد وق��ت قصير من إع��الن النتائج، 
وصف مقتدى الصدر االنتخابات بأنها 
إن  قائال  امليليشيات"،  النصر على  "ي��وم 
األوان قد آن لحل هذه امليليشيات وحصر 
السالح في يد ال��دول��ة، كما دع��ا "الشعب 
األك��ب��ر،  بالكتلة  النصر  ب��ه��ذا  يحتفل  أن 

لكن بدون مظاهر مسلحة".
وف���ي ك��ل اس��ت��ح��ق��اق س��ي��اس��ي أو أزم��ة 
ت��ع��ص��ف ب����ال����ع����راق، ت��ت��ج��ه األن����ظ����ار إل���ى 
الصدر الذي يحظى بشعبية عارمة، فما 
السر وراء هذه الشعبية منقطعة النظير؟

من هو مقتدى الصدر؟
يتمتع الصدر املنحدر من أسرة دينية 
عريقة بنفوذ كبير في العراق وهو ما بدا 
جليا ع��ق��ب ال��غ��زو األم��ري��ك��ي ل��ل��ب��الد ع��ام 
بمعارضة  م��واق��ف��ه  ت��م��ي��زت  ح��ي��ث   ،2003

الوجود العسكري األمريكي.
وق����د دع����ا ال���ص���در ي��وم��ا م���ا إل����ى ث���ورة 
وط��ن��ي��ة ض���د ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة، وأرس���ل 
"ال���غ���زاة"  مل��واج��ه��ة  امل��س��ل��ح��ة  ميليشياته 
وف��ي أوق���ات أخ���رى، ب��دا أك��ث��ر اع��ت��داال في 
إط����ار س��ع��ي��ه ل��ل��ع��ب دور س��ي��اس��ي ضمن 

العراق الجديد.
وال����ص����در ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 47 ع��ام��ا 
ي��ع��ت��ب��ر ش���اب���ا م��ق��ارن��ة ب��غ��ي��ره م���ن رج���ال 
الدين الشيعة املتنفذين في العراق. وهو 
ف���ي ن��ظ��ر أن���ص���اره ص��اح��ب ح��ك��م��ة ت��ف��وق 
أنه  فيرون  معارضوه  أم��ا  كثيرا.  أعوامه 
والدينية،  السياسية  الخبرة  إل��ى  يفتقر 
ويعتبرونه متشددا يهدف إلى السيطرة 
ع���ل���ى امل���ؤس���س���ة ال���دي���ن���ي���ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ف��ي 

العراق.
وي�����م�����زج ال�����ص�����در ب�����ن ن����زع����ة وط��ن��ي��ة 
عراقية وتوجهات دينية، وهو ما جعله 
ف��ق��راء وبسطاء  م��ن  الكثير  ل��دى  محبوبا 

الشيعة في العراق.

إرث كبير
مقتدى الصدر هو األب��ن األصغر آلية 
ال��ل��ه محمد ص���ادق ال��ص��در، وه���و مرجع 
ش��ي��ع��ي وم���ؤس���س ح����زب ال����دع����وة، قتله 

نظام صدام حسن.
وكشف انهيار نظام صدام حسن عام 
2003 ع��ن م��ك��ام��ن ق���وة ال��ت��ي��ار ال��ص��دري، 
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل ف���ي ش��ب��ك��ة م���ن امل��ؤس��س��ات 

الخيرية التي أسسها والده.
وف����ي األس���اب���ي���ع األول������ى ال���ت���ي أع��ق��ب��ت 
ال��غ��زو األم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق انتشر أن��ص��اره 
في ش��وارع األحياء الشيعية الفقيرة من 

العاصمة بغداد وقاموا بتوزيع الغذاء.
كما تم تغيير اسم أكبر حي شيعي في 
م��ن "مدينة ص���دام" إلى  ب��غ��داد  العاصمة 

"مدينة الصدر".

سليل مرجعيات عريقة
صحيح أن الصدر كان مغمورًا حينما 
ب����دأ ال���غ���زو األم���ري���ك���ي ل���ل���ع���راق، ول��ك��ن لم 
الغزو  ب��دء  يكد وق��ت طويل يمضي على 
العراقية.  الساحة  على  الرجل  ب��رز  حتى 
قبضة ص���دام حسن،  ��ت 

َّ
خ��ف أن  فبمجرد 

ش��������رع ال������ص������در ف������ي ت���ف���ع���ي���ل ال���ش���ب���ك���ات 
واملعارف التي ورثها عن وال��ده، آية الله 
العظمى محمد صادق الصدر، الذي كان 
يحظى باحترام بالغ في األحياء الشعبية 

شة في بغداد ومدن الجنوب. املهمَّ
وربما يستحيل فهم جاذبية وشعبية 
الرجوع  دون  م��ن  ثبتة 

ُ
امل ال��ص��در  مقتدى 

إذ  ال���ب���ارزة؛  ال��دي��ن��ي��ة  عائلته  إل���ى خلفية 
كان والده محمد صادق الصدر وحموه، 
آي����ة ال���ل���ه ال��ع��ظ��م��ى م��ح��م��د ب���اق���ر ال���ص���در، 
����رت����ن، ق��ام��ا 

َّ
ش��خ��ص��ي��ت��ن دي��ن��ي��ت��ن م����وق

قوية  اجتماعية  رع��اي��ة  ب��رع��اي��ة ش��ب��ك��ات 
بن فقراء الشيعة، مثيرين سخط صدام 

حسن.
ولقي كل منهما ميتة عنيفة؛ ففي حن 

عدم محمد باقر الصدر وشقيقته، آمنة 
ُ
أ

الصدر على يد النظام عام 1980، اغتيل 
محمد ص��ادق ال��ص��در واث��ن��ان م��ن أشقاء 
م��ق��ت��دى ال���ص���در، ع���ام 1999، ف���ي ه��ج��وم 
أنهم  ُيعتقد  مسلحون  شنه  ب��ال��رص��اص 

عمالء لصدام حسن.
واالس���ت���ش���ه���اد  ال���ت���ض���ح���ي���ة  ف���ق���ي���م  إذًا 
ا ال  وال���خ���دم���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ك���ان���ت ج������زء
ال���ش���اب  ال������ذي ح��م��ل��ه  ي���ت���ج���زأ م����ن اإلرث 
مقتدى الصدر، الذي كان في الثالثن من 

عمره وقت الغزو األمريكي.
وغالبا ما كان مقتدى يظهر في الصور 
م���ت���وس���ط���ا ه���ذي���ن امل���رج���ع���ن ال����ب����ارزي����ن، 
للداللة  يعتمر ثالثتهم عمامات س��وداء، 
ع��ل��ى ان���ح���دار س��الل��ت��ه��م م���ن ن��س��ل ع��ائ��ل��ة 

النبي محمد.
وف������ي ب���ع���ض األح������ي������ان، ك������ان م��ق��ت��دى 
ل��إش��ارة الستعداده  أبيض  كفنا  يرتدى 
بالغة  ق��وي��ة  ص���ورة  ما  مقدِّ لالستشهاد، 

التأثير للجماهير الشيعية املخلصة.

حظر "الحوزة الناطقة"
في يونيو 2003 قام الصدر بتأسيس 
ميليشا أطلق عليها اسم "جيش املهدي" 
ملناهضة س��ي��ط��رة ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ذي 

قادته الواليات املتحدة لغزو العراق.
كما أعلن عن تأسيس حكومة منافسة 
جانب  من  املعن  العراقي  الحكم  ملجلس 
الواليات املتحدة. غير أن الخطوة باءت 

بالفشل.
وأن�����ش�����أ ال�����ص�����در ص���ح���ي���ف���ة "ال�����ح�����وزة 
ق��وات  أعلنت  وق��د  األس��ب��وع��ي��ة.  الناطقة" 
التحالف في 28 مارس/ آذار 2003 حظر 
متهمة  ي��وم��ا   60 مل���دة  الصحيفة  ص���دور 
إي�����اه�����ا ب���ت���ش���ج���ي���ع أع�����م�����ال ال���ع���ن���ف ض��د 

الواليات املتحدة.
وب��ع��ك��س ال��زع��م��اء ال��ش��ي��ع��ة امل��ع��ت��دل��ن 
السيستاني، فإن  الله على  آية  أمثال  من 
الصدر طالب بأن يلعب الزعماء الشيعة 
في  السياسية  ال��ح��ي��اة  تشكيل  ف��ي  دورا 

العراق.
وقال متحدث باسم الصدر في أواخر 
ي��خ��ط��ط إلن����ش����اء ح���زب  إن�����ه  ع�����ام 2003، 
س��ي��اس��ي ل��خ��وض أول ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة 
كان من املزمع إجراؤها في يناير/كانون 

الثاني 2004.
إي��اد عالوي،  لكن الصدر عاد ليهاجم 
املؤقتة  العراقية  الحكومة  وزراء  رئ��ي��س 
ح���ي���ن���ه���ا، وق���������ال إن�������ه م�����ج�����رد اس����ت����م����رار 

لالحتالل الذي تقوده الواليات املتحدة.

ورف����ض م���ؤي���دو ال���ص���در امل��ش��ارك��ة في 
مؤتمر وط��ن��ي، وال���ذي تأجل عقده حتى 
الخ��ت��ي��ار   ،2004 أغ��س��ط��س/آب  منتصف 
م����ج����ل����س وط������ن������ي. وق����������ال م�������ؤي�������دوه إن 
تخصيص مقعد واحد ال يكفي لالعتراف 

بمنظمة تضم آالف األعضاء.

مذكرة اعتقال
وفي أبريل/ نيسان 2003، بعد يومن 
����ه����م أن���ص���ار 

ُ
ف���ق���ط م����ن س���ق���وط ب����غ����داد، ات

ال�����ص�����در ب���ق���ت���ل ع���ب���د امل���ج���ي���د ال���خ���وئ���ي، 
وه����و زع��ي��م ش��ي��ع��ي م��ع��ت��دل، ت���ع���اون مع 
من  والبريطانية  األمريكية  الحكومتن 
امل��ن��ف��ى، ك��م��ا أص���در ق���اض ع��راق��ي م��ذك��رة 
اعتقال بحق الصدر. غير أن األخير نفى 

عالقته بتلك الجريمة.
أنصار  مع  الصدر  أنصار  اشتبك  كما 
نجمه  ال��ذي صعد  السيستاني،  الله  آي��ة 
السلطة  لتسليم  التحضير  م��ع��رض  ف��ي 
للعراقين في 30 من يونيو/حزيران عام 

.2003
األم��م  الهجوم على مقر  ال��ص��در  وأدان 
امل���ت���ح���دة ف����ي ب����غ����داد ف����ي أغ���س���ط���س/ آب 
2003. كما زار إيران املجاورة واجتمع مع 

مسؤولن كبار في طهران.
وت���ع���ود ش��ع��ب��ي��ة م��ق��ت��دى ال���ص���در إل��ى 
ال���ق���ب���ول ال�������ذي ي���ح���ظ���ى ب����ه ب����ن ال���ف���ق���راء 
واملهمشن الشيعة. لكن بعض العراقين 
ي���رون ف��ي��ه أي��ض��ا رم���زا مل��ق��اوم��ة االح��ت��الل 

األجنبي.

معارك ضد األمريكيني
أث������ار ال���ق���ت���ال ب����ن ال����ق����وات األم��ري��ك��ي��ة 
وج����ي����ش امل����ه����دي ف����ي م���دي���ن���ت���ي ال��ن��ج��ف 
وك������رب������الء، غ���ض���ب ال����ع����دي����د م�����ن زع���م���اء 

الشيعة املعتدلن.
وك��ان جيش امل��ه��دي ق��د خ��اض معارك 
ض�����د ال�����ق�����وات األم����ري����ك����ي����ة، ف�����ي ال��ن��ج��ف 

والكوت وغيرها من املدن العراقية.
����ه����م ج���ي���ش امل����ه����دي ب��ع��م��ل��ي��ات 

ُ
ك���م���ا ات

اختطاف وقتل وتعذيب، أثناء املواجهات 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��ده��ا ال���ع���راق، وال��ت��ي 

بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007.
وت����وارى ال��ص��در ف��ت��رة ع��ن األن��ظ��ار في 
عام 2006 بعد سفره إلى إيران إثر صدور 

مذكرة اعتقال ضده في ذلك العام.
وك��������ان ال�����ص�����در ق�����د أم������ر ب���ح���ل ج��ي��ش 
أن  ف��ي أغسطس/ آب 2008، بعد  امل��ه��دي 
قاد رئيس الوزراء حينئذ نوري املالكي، 
اختتمت  امليليشيا  ض��د  عسكرية  حملة 

في البصرة في مارس/ آذار 2008.
ولكن الصدر تصالح مع املالكي في ما 
بعد، وكان له الفضل في حصول املالكي 

على فترة والية ثانية في عام 2010.
وش�����ارك ال��ت��ي��ار ال���ص���دري ف���ي حكومة 
املالكي، وحصل على حقائب وزارية عدة 

عقب انتخابات 2010.
وب��ع��د خ���روج م��ظ��اه��رات ف��ي محافظة 
نوري  العراق ضد حكومة  غربي  األنبار 
املالكي في 2013، دعا الصدر أنصاره إلى 

تأييد االحتجاجات ضد املالكي ما دامت 
سلمية.

عالقة ملتبسة مع إيران
وال����ص����در واح�����د م���ن ب���ن ال���ق���الئ���ل من 
ال���ق���ادة ال��ش��ي��ع��ة ال��ع��راق��ي��ن ال���ذي���ن أب��ق��وا 
انتقدها  فقد  إي���ران،  وب��ن  بينهم  مسافة 
لها في كل من 

ُّ
في كثير من األحيان، لتدخ

سوريا والعراق. بل وزار اململكة العربية 
السعودية، املنافس اإلقليمي إليران، عام 

.2017
كما دعا الرئيس السوري، بشار األسد 
إل���ى "ات��خ��اذ ق���رار تاريخي  حليف إي����ران 
ليجنب  السلطة،  ع��ن  بالتنحي  بطولي" 

بالده املزيد من سفك الدماء.
وم����ع ذل�����ك، ف��ق��د ت�����ردد ال����ص����در، خ��الل 
الفترة ما بن عامي 2007 و 2011، على 
إي��������ران، ح���ي���ث درس ف����ي ح������وزة ق�����م، ف��ي 

مسعى لتطوير أوراق اعتماده الدينية.
ظ��ه��ر   ،2018 س���ب���ت���م���ب���ر/أي���ل���ول  وف������ي 
األعلى  املرشد  إلى جانب  الصدر جالسًا 
ال��ل��ه علي خامنئي، وعلى  آي��ة  اإلي���ران���ي، 
يساره، العقل املدبر للمد اإلقليمي إليران، 
الثوري،  الحرس  القدس في  وقائد فيلق 
قاسم سليماني. وهي صورة أثارت جدال 

كبيرا في معظم أنحاء العراق.
مؤلف  كوكبورن،  باتريك  الكاتب  لكن 
س��ي��رة م��ق��ت��دى ال���ص���در، ال ي���رى تناقضا 
��ه: "ل��ق��د ات��ب��ع مقتدى 

ّ
حقيقيا ف��ي ذل��ك ك��ل

ووال������������ده ن���ه���ج���ا ث����اب����ت����ا إل�������ى ح�����د ك��ب��ي��ر 
ق���ادة دي��ن��ي��ن شعبوين في  ب��اع��ت��ب��اره��م 
إطار السياسة العراقية املحكومة بمراكز 
قوى متعددة في الداخل والخارج، وهو 
ما يعني أنه ال يوجد عدو دائم أو صديق 

دائم".
م��ن��ع   ،2018 ع�������ام  ان����ت����خ����اب����ات  وف�������ي 
ال��ص��در أي���ًا م��ن ن��واب��ه ال���� 34 م��ن الترشح 
ناجحة،  قائمة  ��م  وت��زعَّ م��ج��ددًا،  للبرملان 
ك��ان��ت م��ذه��ل��ة ب��ال��ن��س��ب��ة مل���ا ي��ف��ت��رض أن��ه 
ك��ي��ان شيعي ق��وام��ه رج���ال دي���ن، فضّمت 
��ة، ويعد هذا 

َّ
وُس��ن شيوعين وعلمانين 

التحالف سابقة لم يعهدها العراق.
وي����������ورد ك�����وك�����ب�����ورن، ف�����ي ك����ت����اب����ه، أن 
ص��دي��ق��ا ل��رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق، ع��ادل 
ره من الصدر، في 

َّ
عبد املهدي، كان قد حذ

وق��ت مبكر من ع��ام 2003، حن ك��ان عبد 
املهدي سياسيًا شيعيا طموحا، بالقول: 

"احذر من مقتدى، فهو يمتلك الشارع".
وب��ع��د م���رور ك��ل ت��ل��ك ال��س��ن��وات، تبقى 

هذه هي الحال. 

مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي والرقم الصعب في املعادلة السياسية في العراق



علوم  وتكنو لوجيا 8
ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ> الخميس  14 أكتوبر 2021 - العدد: 184

مستخدمون يبلغون عن »مشاكل« في إنستغرام

أف������اد م���وق���ع "داون����دي����ت����ك����ت����ور"، ال����ذي 
بوجود  العاملية،   امل��واق��ع  أع��ط��ال  يرصد 
"م��ش��اك��ل" ي��واج��ه��ه��ا امل��س��ت��خ��دم��ون على 

"إنستغرام   تطبيق 
صفحته  ع��ل��ى  وقال "داونديتكتور"، 
م��س��ت��خ��دم��ن  إن  في تويتر،  ال���رس���م���ي���ة 
ف��ي  م���ش���اك���ل  وج�������ود  ع����ن  أبلغوا اليوم 
عصرا  الرابعة  الساعة  منذ  "إن��س��ت��غ��رام" 

ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت��ش  وذك����ر امل���ص���در: "إذا 
ك��ن��ت��م أي��ض��ا ت��واج��ه��ون م��ش��اك��ل، ال��رج��اء 
إبالغنا   ولم يرد إلى ح��دود الساعة أي 
"إنستغرام  وف��ي وق��ت سابق  تعليق من 
م���ن ام����س ال���ث���الث���اء، أب���ل���غ م��س��ت��خ��دم��ون 
مل���ن���ص���ة "ف�����ي�����س�����ب�����وك"، ع�����ن م����ش����اك����ل ف��ي 
البالغات  ه��ذه  وتعيد  ك��ذل��ك   استخدامه 
املتكررة مخاوف من حدوث عطل عاملي، 

مشابه ملا وقع قبل نحو أسبوع واستمر 
6 ساعات  وكانت "إنستغرام" قد أعلنت  
أنها تختبر خاصية إلخطار املستخدمن 
ب��ان��ق��ط��اع ال��خ��دم��ة أو امل��ش��ك��الت ال��ف��ن��ي��ة 

بشكل مباشر على التطبيق 
وق������ال������ت "إن�����س�����ت�����غ�����رام" ف������ي ت���دوي���ن���ة 
في الواليات  س���ي���ج���ري  "االخ����ت����ب����ار  إن 

املتحدة وسيستمر لبضعة أشهر

آبل تواجه أزمة جديدة في إنتاج آيفون 13

سويسرا تكشف برنامجا إلكترونيا لزيارات 
افتراضية للكون

م����ن امل���ت���وق���ع أن ت��خ��ف��ض ش���رك���ة آب���ل 
"آيفون  الجديد  إنتاج هاتفها  األميركية 
م��الي��ن وح����دة، بسبب  ب��ح��وال��ي 10   "13
وفق  عاملًيا،  اإللكترونية  الرقائق  نقص 
ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" لألنباء نقال 

عن مصادر وصفتها ب�"املطلعة" 
تعامالت  آبل في  ش��رك��ة  وهبط سهم 
ال��ت��داول، ووصل  ما بعد إغ��الق جلسات 
منخفضا  ال���واح���د،  للسهم   139.46 إل���ى 

بنحو 1.45 باملئة 
وك���ان���ت ت��وق��ع��ات س��اب��ق��ة ل��ل��ش��رك��ة قد 
أش�������ارت إل�����ى أن���ه���ا س��ت��ن��ت��ج 90 م��ل��ي��ون 
هاتفها  من  الجديدة  النماذج  من  وحدة 

آيفون 13 بحلول نهاية 2021 

وذك�������������رت "ب�����ل�����وم�����ب�����ي�����رغ" أن ش������رك������ة 
ب��ه��ا  ال���خ���اص���ن  ��ص��ن��ع��ن 

ُ
امل آبل أخبرت 

أن ع����دد إن���ت���اج ال����وح����دات س��ي��ك��ون أق���ل، 
و"ت���ك���س���اس  "ب�������رودك�������وم"  ألن ش���رك���ت���ي 
إن��س��ت��روم��ن��ت��س" امل���وردي���ن ل��ش��رك��ة آب���ل، 
ت��ع��ان��ي��ان م���ن أج���ل ت��زوي��ده��ا ب��م��ا يكفي 
م���ن امل���ك���ون���ات ال���ت���ي ت���دخ���ل ف���ي تصنيع 

الهواتف 
ن�������������ق�������������ص ال�������������رق�������������ائ�������������ق  وأدى 
ض��غ��وط  وض���ع  إل���ى  اإللكترونية عاملًيا 
ك����ب����ي����رة ع����ل����ى ص����ن����اع����ة اإلل����ك����ت����رون����ي����ات 
وال���س���ي���ارات، األم����ر ال����ذي دف���ع ع����ددا من 
إنتاجها  إي��ق��اف  إل��ى  ال��س��ي��ارات  مصانع 

ا 
ً
مؤقت

أط����ل����ق ب����اح����ث����ون ف�����ي إح��������دى أف���ض���ل 
ال�����ج�����ام�����ع�����ات ال����س����وي����س����ري����ة ب���رن���ام���ج���ا 
تجريبيا، امس الثالثاء، يسمح بزيارات 
اف���ت���راض���ي���ة ع���ب���ر ال�����ك�����ون؛ ب���م���ا ف����ي ذل���ك 
وزحل،  والقمر،  الدولية،  الفضاء  محطة 
وك����واك����ب خ���ارج���ي���ة ف�����وق امل����ج����رات وم���ا 

وراءها 
وي��ج��م��ع ال��ب��رن��ام��ج، ال���ذي أط��ل��ق عليه 
اس��م "م��ش��روع ع��ال��م ال��واق��ع االف��ت��راض��ي" 
أكبر  الباحثون  يسميه  ما  )ف��ي��روب(،  أو 
م���ج���م���وع���ة ب���ي���ان���ات ف����ي ال����ك����ون إلن���ش���اء 
"ت���ص���ورات ب��ان��ورام��ي��ة ث��الث��ي��ة األب���ع���اد" 

للفضاء.
واج������ت������م������ع م�����ه�����ن�����دس�����و ب����رم����ج����ي����ات 
علم  ف��ي  وخ��ب��راء  وعلماء فيزياء فلكية 
ل��وزان  "م��درس��ة  ف��ي  التجريبي  امل��ت��اح��ف 
االت��ح��ادي��ة ل��ل��ف��ن��ون ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة" ل��وض��ع 
خ���ري���ط���ة اف���ت���راض���ي���ة ي��م��ك��ن م��ش��اه��دت��ه��ا 
ف�����ردي�����ة،  آر"  "ف��������ي  أج������ه������زة  خ��������الل  م������ن 
ال��ك��ام��ل ك��� "السينما  وأن��ظ��م��ة االن��غ��م��اس 
البانورامية" مع نظارات ثالثية األبعاد، 
السماوية،  القبة  تشبه  التي  والشاشات 

أو فقط من خالل حاسوب ثنائي األبعاد 
"ح�����داث�����ة ه������ذا امل�����ش�����روع وض����ع����ت ك��ل 
ال����ب����ي����ان����ات امل����ت����اح����ة ف�����ي إط��������ار واح�������د، 
ال��ك��ون بمقاييس  ي��م��ك��ن م��ش��اه��دة  ح��ي��ث 
أو ح��ول  م��خ��ت��ل��ف��ة، س����واء ح���ول األرض، 
ال���ش���م���س���ي، أو ع���ل���ى م��س��ت��وى  ال����ن����ظ����ام 
ال��ك��ون حتى  ل��رؤي��ة  التبانة،  م��ج��رة درب 
عليه االنفجار  ن��ط��ل��ق  م���ا  أو  ال���ب���داي���ات، 
كنيب،  ب��ول  ج��ان  ق��ال  العظيم"، حسبما 
م����دي����ر م���خ���ت���ب���ر ال����ف����ي����زي����اء ال���ف���ل���ك���ي���ة ف��ي 

مدرسة لوزان 
 ويهدف البرنامج إلى جذب مجموعة 
واس�����ع�����ة م�����ن ال�������������زوار، س��������واء ع����ل����م����اء - 
ي��ت��ط��ل��ع��ون إل����ى ت���ص���ور ال���ب���ي���ان���ات ال��ت��ي 
يواصلون جمعها - أو الجمهور العريض 
الستكشاف السماء بشكل  يسعى  ال��ذي 

افتراضي على األقل 
ولم ينته القائمون على البرنامج منه 
ي��م��ك��ن تشغيل  ال���ح���ال���ي، وال  ال���وق���ت  ف���ي 
التجريبي على جهاز كمبيوتر  اإلصدار 

يعمل بنظام "ماك" 
   

علماء يكشفون "خطرا داهما" ُيهدد أدمغة رواد الفضاء

يبدو أن قضاء وقت طويل في الفضاء 
بارتياد  للحاملن  محبذا  أم���را  ي��ك��ون  ل��ن 
ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة م���ن ال����ك����ون، وذل�����ك ب��ع��دم��ا 
ك����ش����ف ع����ل����م����اء م�����ن ج����ام����ع����ة غ���وت���ن���ب���رغ 
قد  اإلن��س��ان،  صحة  على  كبيرة  مخاطر 

تسبب تلفا في الدماغ 
جريت على خمسة 

ُ
ومن خالل دراسة أ

من رواد الفضاء الروس كانوا قد أقاموا 
في محطة الفضاء الدولية على بعد 400 
اس��ت��ط��اع  األرض،  م���ن س��ط��ح  ك��ي��ل��وم��ت��ر 
وروس��ي��ا  من النرويج وأملانيا  ب��اح��ث��ون 
شرت مؤخرا 

ُ
التوصل إلى النتائج التي ن

في دورية "جاما نيورولوجي" العلمية 
وم����ن امل���ع���روف أن ه��ن��اك آث�����ارا ض���ارة 
تظهر على جسم اإلنسان من جراء قضاء 
فترات طويلة في الفضاء، تشمل: ضمور 
ال���ع���ض���الت، وان���خ���ف���اض ك��ت��ل��ة ال���ع���ظ���ام، 
وتدهور الرؤية وتغير الفلورا البكتيرية 
في القناة الهضمية، لكن الخطر الجديد 

الذي تكشفه الدراسة، هو: تلف الدماغ 
وفي بداية رحلة البحث، أخذ العلماء 
ع��ي��ن��ات ال����دم م���ن رواد ال��ف��ض��اء ق��ب��ل 20 
الفضاء  إلى محطة  مغادرتهم  من  يوما 

مل��دة 169  ال��دول��ي��ة، حيث مكثوا ه��ن��اك 
ونصف(،  أشهر  خمسة  )حوالي  يوًما 
وكان متوسط عمر املشاركن 49 عاما 
ت��م  األرض،  إل������ى  ع����ودت����ه����م  وب����ع����د 
ثالث  خ��الل  للمتابعة  دم  عينات  أخ��ذ 
ف����ت����رات، ب���ع���د ي�����وم واح�������د، وأس����ب����وع، 
التوالي،  على  أسابيع  ثالثة  وح��وال��ي 
حيوية  مؤشرات  خمس  تحليل  تم  ثم 
ل���ت���ل���ف ال�������دم�������اغ، ك�����ان�����ت ع�����ب�����ارة ع����ن: 
ض���وء ال��خ��ي��وط ال��ع��ص��ب��ي��ة وال��ب��روت��ن 
وجد  حيث  الدبقي،  الليفي  الحمضي 
العلماء ارتفاعا ملحوظا في املؤشرات 

الحيوية  
 وتعد هذه هي املرة األولى التي يتم 
تلف  على  ملموس  دل��ي��ل  توثيق  فيها 
ال��دم بعد  ال��دم��اغ في اختبارات  خاليا 

العودة من الرحالت الفضائية 
وهنا يقول هنريك زيتربرغ، أستاذ 
ال��دراس��ة،  مؤلفي  علم األعصاب وأحد 
هذا  استكشاف  ف��ي  التوسع  إن��ه يجب 
أكبر، وتوفير عالج فعال  األم��ر بشكل 
ل�����ه، خ����اص����ة أن ال���س���ف���ر إل�����ى ال���ف���ض���اء 

سيصبح أكثر شيوعا في املستقبل 

أنه  األمريكية  "غوغل"  شركة  أعلنت 
مليون شخص   150 حاليا  لديها  ب��ات 
ي��س��ت��خ��دم��ون ن��ظ��م ح��م��اي��ت��ه��ا ال��ف��ائ��ق��ة 
امل���ع���روف���ة ب���اس���م "امل���ص���ادق���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

االفتراضية" 
م��ن��ش��ور عبر موقع  ت��ق��ري��ر  وأوض�����ح 
ن��ي��وز ناو" أن غ��وغ��ل عبر نظم  "ت��اي��م��ز 
أمنيا  دع��م��ا  ستوفر  الفائقة  حمايتها 

كبيرا لحماية مستخدميها 
وي���ع���م���ل ن���ظ���ام امل���ص���ادق���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل����رور  ك��ل��م��ة  إدخ�����ال  ع��ن��د  لدى غوغل، 
املستخدم  سيتلقى  م���ا،  تطبيق  لفتح 
ع��ل��ى ج��ه��ازه الشخصي  رس��ال��ة نصية 
ب����رم����ز ف����ري����د ُي����س����ت����خ����دم مل�������رة واح�������دة 

للتحقق من الهوية وفتح التطبيق 
وأوض������ح������ت غ�����وغ�����ل ب�����أن�����ه ب���ن���ه���اي���ة 
ل��دي��ه��ا 150 مليون  ع���ام 2021 س��ي��ك��ون 
الخطوات  تلك  يستخدمون  مستخدم 
فائقة الحماية، منهم 2 مليون شخص 

على موقع "يوتيوب 
ووصفت غوغل تلك الخاصية بأنها 
إح�������دى أك����ث����ر ال����ط����رق م���وث���وق���ي���ة، مل��ن��ع 
الوصول غير املصرح به إلى الحسابات 

والشبكات 
ا 

ً
ن���درك أيض وت��اب��ع��ت بقولها "ن��ح��ن 

ليست  الثنائية  امل��ص��ادق��ة  خ��ي��ارات  أن 
مناسبة للجميع، لذلك نحن نعمل على 
مريحة  مصادقة  تجربة  توفر  تقنيات 
كلمات  االعتماد على  من  وتقلل  وآمنة 

املرور على املدى الطويل 

غوغل: 150 مليون شخص 
يستخدمون نظم حمايتنا 

الفائقة
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
الناصيري يكرم  وليد الكرتي

قرر سعيد الناصيري، رئيس ال��وداد، تكريم قائد الفريق 
السابق، وليد الكرتي، املنتقل موخرا إلى بيراميدز املصري، 
بعد 8 سنوات قضاها مع النادي البيضاوي، حقق خاللها 

العديد من األلقاب واإلنجازات 
وعلم مصدر مطلع أن تأخر سفر الكرتي إلى القاهرة حتى 
السبت املقبل، وتواجد بعثة الوداد في غانا لخوض مباراة 
ل���دوري أبطال إفريقيا، سيتيح املجال  ال���دور الثاني  ذه��اب 
أم��ام تكريم ال��الع��ب، في ظل خلو أجندة الناصيري من أي 

انشغاالت موازية 
وي���أت���ي ه���ذا ت��ق��دي��را ل��الع��ب ع��ل��ى س���ن���وات ال��ع��ط��اء داخ���ل 
النادي، إذ يعد أحد رم��وز الجيل الحالي، وأكثرهم شعبية 

لدى أنصار الوداد 

  
ً
جيلي : الطريق الزال طويال

الوطني  مدرب املنتخب  مساعد  جيلي،  ستيفان  اعتبر 
 أم��ام "أس���ود األط��ل��س" من 

ً
املغربي، أن الطريق الزال ط��وي��ال

اة، ُمشّددًا على أن العمل ينتظر 
ّ

توخ
ُ
أجل تحقيق األهداف امل

ممثلي ال��ك��رة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ق����ادم امل��ن��اس��ب��ات ل��الرت��ق��اء إل��ى 
التطلعات وبلورة النتائج الجيدة 

وقال جيلي ضمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي "تويتر": "هنيئًا للمجموعة بأكملها، 

ى لدينا العمل  
ّ
الطريق الزال طويال ويتبق

وكان "األسود" قد تأهلوا إلى الدور الفاصل من التصفيات 
األفريقية الخاصة بنهائيات كأس العالم، بصورة رسمية،  
على غينيا بأربعة  ان��ت��ص��اره��م  ع��ق��ب  ال���ث���الث���اء،  أم���س  اول 
أهداف لهدف، لحساب مؤجل الجولة الثانية من منافسات 

املجموعة التاسعة 
عًا  ُمتربِّ ف��ي رص��ي��ده 12 نقطة  امل��غ��رب��ي  املنتخب  وي��م��ل��ك 
على صدارة املجموعة ، وتنتظره مبارتان "شكليتان" أمام 
ال��ق��ادم، ف��ي اخ��ت��ت��ام مرحلة  ال��س��ودان وغينيا، شهر نونبر 

املجموعات 

فاخر يطالب الرجاء بمستحقات جديدة

طالب محمد فاخر، مدرب شباب املحمدية، ناديه السابق 
الفيفا،  ع��ن طريق  ج��دي��دة  البيضاوي، بمستحقات  ال��رج��اء 

بقيمة 148 ألف دوالر 
ويمثل املبلغ، تعويضات ورواتب ومكافات تخص محمد 
فاخر، وحكم بها اتحاد الكرة لصالح امل��درب في 2017 عن 

طريق غرفة فض املنازعات 
شكوى فاخر قوبلت باعتراض نادي الرجاء الذي استأنف 
على الحكم، كما أثار األمر، غضب أنصار الفريق ضد فاخر 

وان��ت��ق��د مشجعو ال���رج���اء، ف��اخ��ر، وات��ه��م��وه ب��أن��ه يحاول 
ال��ذي يعد من أبنائه وحصد الكثير  عرقلة مسيرة الفريق، 

من األموال معه 
وكان فاخر قد حصد 360 ألف دوالر من محمد بودريقة 
كأس  احتالل وصافة  مكافأة  قيمة  السابق،  ال��رج��اء  رئيس 
الفريق  ق��اد  أن البنزرتي هو من  رغ��م  العالم لألندية 2013، 

املغربي في تلك النسخة 

����ه رئ����ي����س ل���ج���ن���ة امل���ن���ت���خ���ب���ات ب���االت���ح���اد  ت����وجَّ
��ك��ره 

ُ
ال����س����ودان����ي ل���ك���رة ال����ق����دم، ح���س���ن ب����رق����و، ب��ش

للمسؤولني املغاربة نظير الترحيب الذي خصوا 
ب�����ه م��ن��ت��خ��ب "ص�����ق�����ور ال�����ج�����دي�����ان" ع���ل���ى ه��ام��ش 
األف��ري��ق��ي��ة  ضمن التصفيات  مواجهتْي غينيا، 

الخاصة بنهائيات كأس العالم 2022 بقطر 
وقال برقو في تصريح تداولته وسائل اإلعالم 
السودانية: "التوجه للعب في املغرب جاء تجسيدًا 
للعالقة الوطيدة والحميمة بني البلدين واتحادْي 
الكرة بهما، وفي إطار تعاون مثمر بني االتحادين، 

 عن امل��واق��ف املشرفة التي ق��ام بها االتحاد 
ً
فضال

املغربي بقيادة األستاذ فوزي لقجع" 
��ون��ا ب��إع��ف��اء  وأض�����اف: "ل��ق��د رح��ب��وا ب��ن��ا وخ��صُّ
 هذه 

ّ
من رس��وم مالعب التدريبات واملباريات، إن

تم  التي  االتفاقية  تفعيل  إط���ار  ف��ي  تأتي  العالقة 
توقيعها بني االتحادين السوداني واملغربي إبان 
اس��ت��ض��اف��ة األخ��ي��ر ل��ب��ط��ول��ة ال��ش��ان )أم����م أفريقيا 

للمحليني( عام 2018" 
غينيا  مقابلتْي  ال��س��ودان��ي  املنتخب  وخ���اض 
ذهابا وإيابًا على أرضية ملعبْي "مراكش الكبير" 

و"أك���ادي���ر ال��ك��ب��ي��ر"، ح��ي��ث اخ��ت��ار ال��ط��رف��ان إق��ام��ة 
توفرهما  لعدم  اململكة،  داخ��ل  املواجهتنْي  ه��ذْي��ن 
على ملعب ُمعتمد من طرف االتحاد األفريقي لكرة 

القدم ومؤهل الستقبال املباريات التصفوية 
وتقّدم االتحاد السوداني بشكل رسمي بطلب 
إلى الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم من أجل 
إق��ام��ة م��ب��اراة منتخبه أم���ام "أس���ود األط��ل��س" في 
امل��غ��رب، بعدما ُح��س��م أم���ر امل��ت��أه��ل م��ن املجموعة 
تصدرها  الوطني  املنتخب  ضمن  التي  التاسعة 

بعد فوزه في أربعة لقاءات 

نجح السائق القطري ناصر العطية )فريق تويوتا 
جازو تيم( في الفوز برالي املغرب للمرة السادسة في 
ت��اري��خ��ه، وذل���ك بعد حصد امل��رك��ز األول ف��ي املرحلة 
الخامسة واألخ��ي��رة ام��س األرب��ع��اء، ليؤكد هيمنته 

على السباق الذي خسر فيه مرحلة واحدة فقط 
وتفوق العطية في املرحلة الختامية بفارق 3 دقائق 
ي��اك��وب برزيجونسكي  ال��ب��ول��ن��دي  ع��ل��ى  ث��ان��ي��ة  و42 
)فريق إكس-ريد تيم(، وبفارق 4 دقائق و37 ثانية عن 
تويوتا(،  أوف��راي��د  )فريق  الراجحي  يزيد  السعودي 

الذي توج باملرحلة الرابعة  اول أمس الثالثاء 
ال���50 عاما الترتيب العام بفارق  وتصدر صاحب 

15 دقيقة و58 ثانية أم��ام الراجحي، وب��ف��ارق ساعة 
و10 دقائق و52 ثانية عن األرجنتيني لوسيو ألفاريز 

)فريق تويوتا أوفرايد(، الذي حل ثالثا 
وتعد هذه املرة السادسة التي يتوج فيها السائق 
املشهد  أن سيطر على  امل��غ��رب، بعد  ب��رال��ي  القطري 
بينما خسر  م��ن 2014 وح��ت��ى 2018،  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
دو  جينييل  إفريقي  الجنوب  لصالح   2019 نسخة 

فيليير 
تفشي  ب��س��ب��ب  أل��غ��ي��ت  ق���د   2020 وكانت نسخة 
جائحة كورونا، وتم استبدالها برالي األندلس الذي 

توج به العطية أيضا 

االتحاد السوداني  :  نشكر أشقاءنا املغاربة على ُحسن الترحيب 

أنس جابر تدخل قائمة أفضل 
10 العبات  في التصنيف 

العاملي للتنس

بعثة شبيبة القبائل تصل إلى املغرب تمهيدًا ملالقاة الجيش امللكي

ناصر العطية بطال لرالي املغرب   

أنس  التونسية  التنس  العبة  واصلت 
جابر كتابة التاريخ، بعدما تأهلت اليوم 
النهائي لبطولة إنديان ويلز  للدور ربع 
كالينسكايا  آن��ا  ال��روس��ي��ة  ه��زم��ت  بعدما 

بمجموعتني دون رد  
للمركز  الفوز  وقفزت أنس جابر بهذا 
لها  حضور  أول  مسجلة  عامليا،  التاسع 

في قائمة أفضل 10 بالتصنيف  
للتواجد  مؤهلة  مبدئيا  جابر  وباتت 
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ألس���ات���ذة ال��ت��ي 
ستقام في جواداالخارا، التي يشارك بها 

أفضل 8 العبات في العالم  
اليوم  أن��س ج��اب��ر بفوزها  كما دع��م��ت 
صدارتها ترتيب الالعبات األكثر تحقيقا 
 47 ب���رص���ي���د   ،2021 ف�����ي  ل����الن����ت����ص����ارات 

انتصارا  
وس��ت��واج��ه ال��الع��ب��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ال��ي��وم 
اإلس��ت��ون��ي��ة آن���ا ك��ون��ت��اف��ي��ت امل��ص��ن��ف��ة 20 
عامليا في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز  

وسبق أن لعبت جابر ضد كونتافيت 
مرتني  التونسية  ف���ازت  مناسبات   3 ف��ي 
في ربع نهائي بطولة موسكو عام 2018، 
وفي الدور األول من بطولة سينسيناتي 
ف���ي أغ��س��ط��س، ب��ي��ن��م��ا ان��ت��ص��رت ال��الع��ب��ة 
ف��ي لقاء واح��د ع��ام 2014 في  اإلستونية 

بطولة بريستون 

القبائل الجزائري،  نادي شبيبة  بعثة  وصلت 
ي��������وم ام��������س األرب���������ع���������اء، إل��������ى امل�������غ�������رب، ت���م���ه���ي���دًا 
على  ال��ق��ادم،  السبت  ي��وم  امللكي،  ملواجهة الجيش 
الله"  عبد  األمير موالي  الرياضي  "املركب  أرضية 
ب��م��دي��ن��ة ال���رب���اط، ب��رس��م ذه����اب ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي 

الثاني ملسابقة كأس الكونفدرالية األفريقية 
وقِدَم وفد النادي الجزائري عبر رحلة قادته إلى 
األجواء التونسية ثم إلى مطار "محمد الخامس" 
ب��م��دي��ن��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء، ب��ع��دم��ا ك��ان��ت السلطات 
الجوي بينها  إغ��الق مجالها  ق��ررت  قد  الجزائرية 

وبني املغرب 
ال��ق��ب��ائ��ل ث��الث  ُي��ج��ري شبيبة  ��ن��ت��ظ��ر أن 

ُ
امل وم���ن 

حصص تدريبية في اململكة قبل منازلة "الزعيم"، 
يوم السبت، انطالقًا من السابعة مساًء )غرينيتش 
جرى بدون حضور جماهيري  

ُ
1+(، في مباراة ست

وك����������ان م����������درب ال�����ف�����ري�����ق ال�������ج�������زائ�������ري، ه���ن���ري 
����د أن م��ج��م��وع��ت��ه ع��اق��دة ال��ع��زم  س��ت��ام��ب��ول��ي، ق��د أكَّ
ُمشيرًا  امل��غ��رب،  ف��ي  إيجابية  نتيجة  تحقيق  على 
ل��ه��ذه امل��واج��ه��ة أم��ام الكتيبة  إل��ى أن فريقه ج��اه��ز 

العسكرية 



اإلس����ب����ان����ي����ة،  "آس"  ص���ح���ي���ف���ة  ق����ال����ت 
م��دري��د،  الجنائية بالعاصمة  إن املكمة 
الفرنسي لوكاس  ال��اع��ب  بسجن  أم���رت 
بسبب  وذل����ك  أش���ه���ر،   6 هيرنانديز ملدة 
قضية اعتداء على زوجته السابقة، تعود 

لسنة 2017 
املحكمة دعت  ف��إن  الصحيفة،  وحسب 
للمثول  ميونيخ األملاني،  العب بايرن 
أم������ام ال���ق���ض���اء ص���ب���اح ي�����وم 19 أك��ت��وب��ر 
ال����ج����اري، وذل�����ك الخ���ت���ي���ار ال��س��ج��ن ال���ذي 

سيقضي داخله عقوبته الحبسية 
ت��ع��ود  األح��������داث  أن  "آس"،  وأض����اف����ت 
العب أتلتيكو  دخ���ل  ع��ن��دم��ا  لعام 2010، 
زوج��ت��ه  م���ع  ش���ج���ار  ف���ي  مدريد السابق 
ف��ي ال���ش���ارع، وُوج���ه���ت ل��ه ت��ه��م��ة "إس����اءة 
م��ع��ام��ل��ة ال�����زوج�����ة"، ح��ي��ن��ه��ا ُح���ك���م ع��ل��ي��ه 
 31 )مل����دة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  بالقيام بالخدمة 
ي����وم����ا(، وت����م م��ن��ع��ه��م��ا م���ن االق����ت����راب من 
ب��ع��ض��ه��م��ا ال��ب��ع��ض مل����دة 6 أش���ه���ر. ورغ���م 
إلى  السفر معا  ق��ررا  الحكم، فإنهما  ه��ذا 

تم  إل��ى إسبانيا،  ول��دى عودتها  ميامي، 
أي��ام  ل��وك��اس بضعة  وق��ض��ى  اعتقالهما، 

رهن االعتقال ثم أطلق سراحه 
وأع������������ادت امل���ح���ك���م���ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة ف��ت��ح 
ال��ق��ض��ي��ة، وأم�����رت ب��س��ج��ن ل���وك���اس ل��ع��دم 
ت��ن��ف��ي��ذه ال���ع���ق���وب���ة، وق����د ت���م رف����ض طلب 
محامي الاعب باالستئناف، واآلن على 
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 25 ع��ام��ا امل���ث���ول أم���ام 
ال��ق��ض��اء ي��وم 19 م��ن ه��ذا ال��ش��ه��ر، حينها 
سيتم إخباره إن كان سيدخل السجن أم 
سيتم اإلفراح عنه، رغم أن "آس" أكدت في 
تقريرها، أن الخيار الوحيد الذي سيكون 
األوروبية قبل  األم��م  ب�����دوري  الفائز  أم��ام 
أي��ام، هو اختيار السجن ال��ذي سيقضي 

فيه العقوبة 
وف������ي ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى ال����خ����ب����ر، أك�����دت 
العليا في إسبانيا صحة  العدل  محكمة 
املعطيات، وأشارت إلى أن الاعب مطالب 
ب���ال���ح���ض���ور ل��ل��ج��ل��س��ة ي�����وم 19 أك���ت���وب���ر، 

"للدخول بشكل طوعي إلى السجن 
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بارتوميو يرد اتهامات إدارة البورتاأجويرو يدشن ظهوره األول بقميص برشلونة

برشلونة يحصن بيدري بشرط جزائي ضخم رسميا.. تقليص عدد أندية الدوري الفرنسي

محكمة إسبانية تدين الفرنسي لوكاس هيرنانديز 

ش�����������ارك األرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي س���ي���رج���ي���و 
ب��رش��ل��ون��ة، ألول مرة  أج��وي��رو، مهاجم 
مع الفريق الكتالوني، في اللقاء الودي 
أم����ام ك��ورن��ي��ا، ص��ب��اح ام���س األرب���ع���اء، 

استعداًدا ملواجهة فالنسيا 
ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا، 
يوم األحد املقبل، على ملعب كامب نو، 
ضمن مباريات الجولة التاسعة لليجا 
وب������ح������س������ب ص����ح����ي����ف����ة "س��������ب��������ورت" 
ال����ك����ت����ال����ون����ي����ة، ف����ق����د ت����ع����اف����ى أج����وي����رو 
م����ن اإلص�����اب�����ة ال���ت���ي ت���ع���رض ل���ه���ا م��ن��ذ 
للمشاركة  وع��اد  لبرشلونة،  انضمامه 
ف���ي ال���ت���دري���ب���ات ال��ج��م��اع��ي��ة م��ن��ذ أي����ام، 
ث��م امل��ش��ارك��ة ال��ي��وم ف��ي ل��ق��اء ودي أم��ام 

كورنيا على ملعب خوان جامبر 
وي��ض��ع ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك��وم��ان، 
 كبيرة 

ً
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ب��رش��ل��ون��ة، آم����اال

ع�����ل�����ى أج��������وي��������رو ل����ت����ح����س����ن ال����ج����ان����ب 
الهجومي في الفريق الكتالوني، خال 

املقبلة  املرحلة 
وب������دأ ب���رش���ل���ون���ة ي��س��ت��ع��ي��د ن��ج��وم��ه 
امل����ص����اب����ن واح���������دا ت���ل���و اآلخ���������ر، ح��ي��ث 
سبق وأن استعاد أنسو فاتي وفيليب 
ك���وت���ي���ن���ي���و، وح����ال����ًي����ا أج������وي������رو، وف���ي 
زال  ما  بينما  ديمبلي،  عثمان  الطريق 
م���ارت���ن ب��راي��ث��واي��ت ف���ي ح��اج��ة لبعض 

الوقت 

داف��������ع ج����وس����ي����ب م�����اري�����ا ب����ارت����وم����ي����و، 
الرئيس السابق لبرشلونة، عن االتهامات 
التي وجهت له من مجلس إدارة البارسا 

الحالي الذي يترأسه خوان البورتا 
إدارة  ق����ال إن  م��ج��ل��س الب����ورت����ا  وك�����ان 
ب��ارت��وم��ي��و م��س��ؤول��ة ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي عن 
ح����ال����ة ال����ت����ده����ور امل����ال����ي ال����ت����ي ي��ع��ي��ش��ه��ا 

برشلونة اآلن 
رس���م���ي:  ب���ي���ان  ف����ي  وقال بارتوميو، 
مليون   330 ع��ن  يقل  ال  م��ا  "خسر النادي 
وب��اء  امل��ال��ي��ة 2020-21 بسبب  ال��س��ن��ة  ف��ي 

فيروس كورونا" 
وأض��اف: "تشمل الخسائر 262 مليون 
دوالر م��ت��ع��ل��ق��ة ب���ت���ده���ورات غ��ي��ر ع���ادي���ة، 
ووص���ف���ت���ه���ا راب����ط����ة ال���ل���ي���ج���ا ب���أن���ه���ا غ��ي��ر 

نمطية" 
يغلق  ال�����ذي  اإلدارة  "م��ج��ل��س  وت���اب���ع: 
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة ي��ع��د امل��س��ؤول ال��وح��ي��د عن 

النتائج االقتصادية للنادي" 
واخ����ت����ت����م: "ب����ل����غ ص����اف����ي ال�����دي�����ن ع��ل��ى 
ا وليس ملياًرا و355 

ً
برشلونة 558 مليون

بأي  ل��م يتعرض  ال��ن��ادي  أن  كما  ا، 
ً
مليون

ح���ال م��ن األح�����وال أو ف��ي أي وق���ت لخطر 
التصفية أو الحل" 

وي���م���ر ن�����ادي ب��رش��ل��ون��ة ب��ف��ت��رة سيئة 
ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى امل���ال���ي، م��ا اضطر 
إدارته لعدم تجديد عقد أسطورة الفريق 
ليونيل ميسي، ورحيله إلى باريس سان 

جيرمان في صفقة مجانية 

قررت رابطة األندية الفرنسية املحترفة، 
ام��س األرب��ع��اء، تقليص ع��دد أندية دوري 
ال��درج��ة األول���ى، إل��ى 18 فريقا اعتبارا من 

موسم 2023/2024  
في بيان رسمي إلى  ال��راب��ط��ة  وأش����ارت 
أن ه���ن���اك 4 أن���دي���ة س��ت��ه��ب��ط م���ن ال�����دوري 
الفرنسي بنهاية املوسم املقبل 2022/2023 
وأض�����اف ال��ب��ي��ان "ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، سيتم 
ص���ع���ود ف��ري��ق��ن ف��ق��ط م���ن دوري ال���درج���ة 

الثانية في نهاية املوسم املقبل"  

شبكة راديو  ذك���������رت  ج����ان����ب����ه����ا،  م������ن 
الجمعية  اجتماع  خ��ال  كارلو أنه  مونت 
ال��ع��م��وم��ي��ة ف���ي ي��ول��ي��و امل���اض���ي، اع��ت��رض 
نادي ميتز فقط ضد مقترح تقليص عدد 

أندية الدوري 
تقليص عدد  أن  الرابطة  كما أوضحت 
أن��دي��ة ال����دوري الفرنسي ج��زء م��ن إص��اح 
أوس��ع لبطولتي ال��درج��ة األول���ى والثانية 
ا من  قبل ال��دورة التالية لحقوق البث ب��دًء

عام 2024 

ي���واص���ل ن�����ادي ب��رش��ل��ون��ة ت���أم���ن ب��ق��اء 
العبيه الشباب رغم األجواء الصعبة التي 
يعيشها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن على الصعيد 

املالي 
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة س���ب���ورت ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة 
ف���ي ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ال���ي���وم األرب����ع����اء إن إدارة 
ب��رش��ل��ون��ة ب��رئ��اس��ة خ����وان الب���ورت���ا ب��ات��ت 
على بعد س��اع��ات م��ن تجديد عقد النجم 

الشاب بيدري جونزاليس 
ويعتبر بيدري )18 عاًما( من العناصر 
الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق 
امل��وس��م امل��اض��ي، ق��ادًم��ا م��ن الس ب��امل��اس، 
ون���ج���ح ف���ي ف�����رض اس���م���ه ع��ل��ى ال��ت��ش��ك��ي��ل 
األس����اس����ي ل��ل��ب��ارس��ا وم��ن��ت��خ��ب إس��ب��ان��ي��ا 
األول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية 

وأضافت "سبورت" أن اتفاق برشلونة 
مع بيدري ينص على التوقيع حتى صيف 
التمديد ملوسم آخ��ر، مع  2026، م��ع خيار 
زي����ادة ف��ي رات��ب��ه ال��س��ن��وي، ووض����ع ش��رط 

جزائي قيمته 400 مليون يورو 
وأش���ارت إل��ى أن برشلونة ح��رص على 
زي���ادة امل��ق��اب��ل امل��ال��ي ف��ي عقد ب��ي��دري رغم 
والحساس  الصعب  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع 
ل���دى ب��ل��وج��ران��ا، مبينة أن "ه����ذه ال��زي��ادة 
فرضت نفسها بالنظر إلى أن عقد الاعب 
الفريق  ك��ان من أكثر العقود تواضعا في 

األول من الجانب املالي"
العقود  توقيع  الصحيفة بأن  وختمت 
قد يتم اليوم الخميس أو الجمعة، على أن 

يكون اإلعان الرسمي يوم األحد املقبل 

ت��س��ت��ض��ي��ف دب�����ي ي�����وم 3 دي��س��م��ب��ر 
امل�����ق�����ب�����ل، س�����ب�����اق ال�����ج�����ائ�����زة ال����ك����ب����رى 
ال��ت��اري��خ��ي ل��س��ي��ارات ال��ف��ورم��وال 1 في 
دب������ي، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ش���رك���ة "ج���ال���ف 
ه����ي����س����ت����وري����ك"، اح����ت����ف����اًء ب���ال���ي���وب���ي���ل 

الذهبي لدولة اإلمارات 
إع��ادة  إل��ى  ت��ه��دف االستضافة  كما 
إح��ي��اء س��ب��اق ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى، ال��ذي 
أق���ي���م ف���ي دب����ي م��ن��ذ 40 ع���ام���ا، ل��ل��م��رة 

األولى في املنطقة 
األول  الكبرى  الجائزة  وك��ان سباق 
ل���س���ي���ارات ال���ف���ورم���وال 1، ق���د أق��ي��م في 
املغفور  ع��ام 1981، تحت رع��اي��ة  دب��ي 
آل مكتوم،  الشيخ راش��د بن سعيد  له 
لتأسيس  ال��ع��اش��رة  ب��ال��ذك��رى  احتفاال 
دولة اإلمارات وحضر السباق حينها 
ن��خ��ب��ة م���ن ال��س��ائ��ق��ن امل��ش��اه��ي��ر ح��ول 
العالم، ومنهم نايجل مانسيل، خوان 
م���ان���وي���ل ف���ان���ج���ي���و، ك�������ارول ش��ي��ل��ب��ي، 

وستيرلنج موس 
السهاوي، مدير عام  وق��ال فيصل 
ح��ل��ب��ة دب����ي أوت��������ودروم: "م��ت��ح��م��س��ون 
ج��دا إلع��ادة إحياء ه��ذا الحدث البارز 
وامل�����ه�����م، ف�����ي ت�����اري�����خ ال����س����ب����اق����ات ف��ي 
امل��ن��ط��ق��ة، وب���ع���د م�����رور 40 ع���ام���ًا على 
اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ل��ه��ذا ال��س��ب��اق ال��ع��امل��ي، 
وال�������ذي ش���ه���د م���ش���ارك���ة أه�����م س��ائ��ق��ي 

الفورموال 1" 

فالدانو: راؤول سيكون من 
أفضل املدربني في التاريخ

ي�������رى خ�����ورخ�����ي ف�����ال�����دان�����و، امل����دي����ر 
الفني السابق لريال مدريد، أن راؤول 
في  الشباب  فريق  م��درب  جونزاليس، 
النادي، سيكون من أفضل املدربن في 
القدم وق��ال فالدانو، خال  تاريخ كرة 
ل��ري��ال  ال��رس��م��ي  تصريحات للموقع 
أف��ض��ل  م���دري���د: "راؤول س��ي��ك��ون أح���د 
املدربن في التاريخ.. إنه ينقل لاعبن 
األمور التي طبقها على نفسه، ولديه 
شيء متأصل في املدربن الكبار مثل 
وسيميوني،  وم��وري��ن��ي��و  ج���واردي���وال 

وطاقة ال يمكن إيقافها" 
وت��اب��ع: "راؤول لديه 300 الع��ب في 
أن تسأله  الناشئن، ويمكنك  صفوف 

عن أي منهم، وأنا أؤمن به كثيًرا" 
ف���رق  أص����غ����ر  ي����دي����ر  "إن�������ه  وأردف: 
ك��اس��ت��ي��ا، ح��ي��ث ت���ول���ى ق���ي���ادة أط��ف��ال 
ي��ب��ل��غ��ون م���ن ال��ع��م��ر 17 ع���ام���ا، وب��ع��د 
6 أش���ه���ر ح���ول���ه���م إل�����ى رج�������ال، أم���ث���ال 
جوتيريز وأنطونيو بانكو ومارفن، 

وكان مستواهم ال ُيصدق" 

دبي تحيي سباق فورموال 1 
التاريخي
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