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مصطفى البحر

ت��ت��وال��ى ال��ض��غ��وط ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة على 
رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ت���ون���س���ي���ة ق���ي���س س��ع��ي��د ، 
لحمله ع��ل��ى رف���ع ال��ح��ج��ر ال��س��ي��اس��ي وال��دس��ت��وري 
وال���ق���ان���ون���ي ع���ل���ى م���ؤس���س���ة ال����ب����رمل����ان، وال���س���م���اح 
بعودة الحياة التشريعية الى طببعتها وممارسة 
م��م��ث��ل��ي االم�����ة مل��ه��ام��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
وغيرها ،وإنهاء العمل بتعطيل بعض  مقتضيات 
دس����ت����ور ال���ج���م���ه���وري���ة. ورف�������ع ح����ال����ة االس���ت���ث���ن���اء 
ال��ت��ي أق��ره��ا رئ��ي��س ال��دول��ة ف��ي ظ��ل تمطيط ذي��ول 
الوطنية  الساحة  عرفتها  التي  السياسية  األزم���ة 

 " التصعيد  خلفية  على  خلت  لشهور  التونسية 
القانوني" حيال بعض البنود الدستورية املرتبطة 
بما أطلق عليه في االعالم املحلي ب:" حرب املواقع 
ال��ث��الث املكونة  م��راك��ز السلطة  ب��ن   " ال��دس��ت��وري��ة 
ملنظومة الحكم بتونس الخضراء. فبعد الضغوط 
ال��ت��ي م��ارس��ت��ه��ا وم���ات���زال ب��ع��ض ال���ق���وى ال��ح��زب��ي��ة 
مقدمتها حزب  وف��ي  الجمهورية  لرئاسة  املناوئة 
" ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة" وح����زب " ن����داء ت��ون��س" وب��اق��ي 
مل��واق��ف  امل��وال��ي��ة وامل��ن��اص��رة  ال��ح��زب��ي��ة  التنظيمات 
زع��ي��م ال��ت��ي��ار األس��الم��ي راش���د الغنوشي ،ع��ب��ر ما 
الجمهورية  ب��ش��وارع   " الشرعية   " بمعركة  يعرف 
من خالل  املسيرات اإلحتجاجية الشعبية  املؤيدة 
واملعارضة بن أطراف الصراع بالداخل التونسي. 

بغية االحتكام املباشر لقياس طبيعة موازن القوى 
بن هذه االط��راف، وتحديد حجم وق��درة تأثيرها 
 ، الداخلية  الضغوط  بعد  املجتمع.  مكونات  على 
وكذا الضغوط االمريكية الى جانب ضغوط بعض 
ال��ش��رك��اء ال��دول��ن ل��ت��ون��س ،ج����اءت ذات الضغوط 
بنبرة أقوى وأبلغ هذه املرة من االتحاد االوروبي 
الذي دعى رئيس الدولة قيس سعيد الى اإلسراع 
بتحديد خارطة طريق واضحة املعالم في الزمان 
واملكان من أجل وضع حد لحالة الجمود السياسي 
والتشريعي ملؤسسة البرملان ، وفتح املجال لعودة 
الحياة البرملانية الى حالتها الطبيعية وممارسة 
أن��ش��ط��ت��ه��ا وم��ه��ام��ه��ا ال���دس���ت���وري���ة، وال��ع��م��ل على 
ت��ع��ل��ي��ق ك���اف���ة اإلج��������راءات وال���ت���داب���ي���ر ال��دس��ت��وري��ة 

االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت���م االع�����الن ع��ل��ي��ه��ا م���ن ط��رف 
وإط��الق  السابقة.  املرحلة  ف��ي  الجمهورية  رئ��اس��ة 
حوار وطني شامل دون إقصاء ألي طرف بغرض 
ال����دف����ع ص�����وب ال���ط���ي ال���ن���ه���ائ���ي ل���ح���ال���ة ال��ت��ص��ع��ي��د 
وال��ت��وت��ر واالن���ق���س���ام ال��داخ��ل��ي ،وي���ؤس���س ملرحلة 
ال��ت��واف��ق والتكامل وامل��ش��ارك��ة في  ج��دي��دة قوامها 
صنع القرار التونسي بالقدر الذي يخدم املصالح 
القواعد  بتكريس  ويسمح  وال��ب��الد  للعباد  العليا 
اللعبة السياسية والديمقراطية وإنقاذ تونس من 
الذي  االنهيار االجتماعي واالقتصادي والصحي 

بدت بوادره تلوح في األفق بفعل انسداد األفق ، 

وزير الصحة يكشف تفاصيل تطبيق جواز التلقيح 
وتعطله بدون جرعة ثالثة

الذاكرة المغاربية
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قيس سعيد بني الضغوط األجنبية ومعركة الشرعية

تتمة  ص 2

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية 
االجتماعية، في تصريح خاص لهسبريس، “إن 
لقراءة  إلكترونيا  تطبيقا  أطلقت  الصحة  وزارة 
الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته رهن إشارة 
التجارية  مسؤولي اإلدارات العمومية واملحالت 
وغيرها، للتأكد من توفر املواطنن على الجواز”.
ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  التطبيق  ه���ذا  وي��م��ك��ن تحميل 
التلقيح  لحملة  اإللكترونية  ال��ب��واب��ة  م��ن  الذكية 
ضد فيروس كورونا، كما سيصبح متاحا ابتداء 
م��ن األس��ب��وع املقبل على متجر “ب���الي س��ت��ور”، 

حسب وزير الصحة.
وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يضمن حماية 
امل��ع��ط��ي��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة، م��ش��ي��را إل����ى أن����ه يكتفي 
بقراءة الرموز، وال يحتفظ بمعطيات األشخاص 
الجواز  م��دى توفرهم على  التأكد من  يتم  الذين 

الصحي.
ال��ص��ح��ة  أن وزارة  إل����ى  ال���ط���ال���ب  آي����ت  وأش������ار 

قامت باستشارة اللجنة الوطنية ملراقبة حماية 
امل��ع��ط��ي��ات ذات ال��ط��اب��ع ال��ش��خ��ص��ي، ال��ت��ي واف��ق��ت 
على استعمال التطبيق املذكور، مضيفا أن األمر 
ال يختلف عما ه��و عليه األم��ر ف��ي فرنسا ودول 

أوروبية أخرى.
م��ن جهة أخ���رى، كشف ال��وزي��ر أن األش��خ��اص 
ال���ذي���ن ل���م ي��ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ال���ل���ق���اح ب��ع��د س��ي��ك��ون 
ال��ع��م��وم��ي��ة وامل��ح��الت  ب��إم��ك��ان��ه��م ول����وج اإلدارات 
ال��ت��ج��اري��ة ب��م��ج��رد أخ���ذه���م ال��ج��رع��ة األول�����ى من 

اللقاح.
الهدف  أن  الحكومي على  امل��س��ؤول  ش��دد  كما 
من فرض الجواز الصحي هو دفع املواطنن إلى 
اإلقبال على التلقيح من أجل الوصول إلى املناعة 
الجماعية، مشيرا إلى أنه في حالة الحصول على 
ب���50 في  العدوى  انتشار  التلقيح تتقلص نسبة 

املائة.
ودع����ا وزي����ر ال��ص��ح��ة وال��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

املواطنن إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل 
م��رور ستة أشهر على  الثالثة قبل  الجرعة  أخ��ذ 
الصحي  الجواز  أن  مؤكدا  الثانية،  الجرعة  أخ��ذ 
أخذ  على  أشهر  م��رت ستة  إذا  سيصبح معطال 

الجرعة الثانية.
آي������ت ال����ط����ال����ب وج������ه ن��������داء ل���ل���م���واط���ن���ن ع��ب��ر 
ه��س��ب��ري��س ل���إق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��ل��ق��ي��ح، م���ؤك���دا أن��ه 
الجماعية  امل��ن��اع��ة  لتحقيق  ال��وح��ي��دة  ال��وس��ي��ل��ة 
وع�������ودة ال���ح���ي���اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ف����ي امل����غ����رب، ح��ت��ى 
ن��ت��ج��اوز اإلش���ك���االت االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

التي تسببت فيها الجائحة.
وكانت الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس 
21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة 
من  معتمدة  كوثيقة  ال��ت��ل��ق��ي��ح”،  “ج����واز  ق��وام��ه��ا 
طرف السلطات الصحية، وذلك من خالل اتخاذ 

مجموعة من التدابير.

الدبيبة : طرابلس استعادت عافيتها ورمزية 
العاصمة لكل الليبيني

رح����ب رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة  ع��ب��د الحميد 
الدبيبة  باملشاركن في املؤتمر الوزاري الدولي املعني بدعم 
مبادرة استقرار ليبيا والذي بدأ أعماله صباح الخميس ، 
مؤكدا أن العاصمة طرابلس استعادت عافيتها ورمزيتها 

عاصمة لكل الليبين. .
وأك��د ” الدبيبة ” في أفتتاح املؤتمر ، أن ه��ذا الزخم من 
ب��أن مرحلة االستقرار  امل��ش��رف  ه��و رس��ال��ة قوية  الحضور 
والبناء انطلقت في ليبيا ، وأن الشعب الليبي يؤكد تمسكه 
بخيار السالم ، معبرا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة 

التي أسهمت في وقف الحرب ودعمت تطلعات الليبين .
  وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية جات من أجل استقرار 
وس����الم ب��ع��د س���ن���وات م���ن االن��ق��س��ام وال��ت��ص��دي ال��س��ي��اس��ي 
واالجتماعي ، مشيرا إلى أنها قامت بتشكيل لجنة حكومية 
معنية بدعم وتنفيذ انتخابات في ليبيا وتقديم كافة الدعم 
لجميع املؤسسات ذات العالقة وتنظيمها ورعاية الجهود 
واح��ت��رام  بها  الفاعلة  للمشاركة  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  التوعية 

ونتائجها .
واستعرض ” الدبيبة ” ما أنجزته حكومته في تعزيز قدرة 
السلطات املحلية املتمثلة في البلديات ومعالجة األوضاع 
االقتصادية والتنموية في البالد، وكذلك في امللفات الهامة 
ذات العالقة بتقديم الخدمات املباشرة للمواطن ومنها حل 
مشكلة الكهرباء التي كان سببها الحروب وإهمال الشبكة 

العامة خالل العقود املاضية وتوفير الخدمات األساسية .

موريتانيا تطلب تأجيل سداد الديون 
املستحقة خالل 2024-2022

الكبير  الشيخ  امل��وري��ت��ان��ي  امل��رك��زي  البنك  محافظ  ت��ق��دم 
ول��د م��والي الطاهر خ��الل اجتماع عن بعد لصندوق النقد 
ال��دول��ي، بطلب تأجيل آج��ال س��داد الديون املستحقة خالل 
ال��دي��ن  خ��دم��ة  تعليق  م���ب���ادرة  ب��م��وج��ب   2024-2022 ال��ف��ت��رة 

تجاه مجموعة العشرين.
ودعا ولد موالي الطاهر إلى إعادة تخصيص سريع من 
حقوق السحب الخاصة من حصص الدول املتقدمة لصالح 

الدول ذات الدخل املنخفض«.
كما أشار إلى »ضرورة توسيع نطاق الحيز املالي املتاح 
ضمن امليزانية العمومية بما يكفل الحصول على اللقاحات 

بشكل كاف، ويعزز من أداء املنظومة الصحية الوطنية«.
تواجهها  التي  التعقيدات  »ت��زاي��د  املحافظ  واس��ت��ع��رض 
املالية العامة خالل الفترة 2022-2024«، مشيرا إلى »العبء 
املالي الذي تشكله مكافحة اإلرهاب والهجرة غير النظامية 
إل��ى بقية عوامل  الساحل، وال��ذي ينضاف  في منطقة دول 

الضغط على مصادر امليزانية«.
ول���ف���ت امل���ت���ح���دث إل�����ى »م���خ���اط���ر ال���ص���دم���ات ال��خ��ارج��ي��ة 
آثار  القائمة، مثل  التعقيدات  تفاقم  تزيد من  التي  األخ��رى 
تغير املناخ والجفاف املستوطن على نطاق واس��ع، وكذلك 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية الذي بات يهدد إمداد بلداننا 

باملنتجات الضرورية«.
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دع���ا ال��دك��ت��ور س��ال��م ب��ن م��ح��م��د امل��ال��ك، 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال���ع���ال���م اإلس���ام���ي 
)إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
إلى تسخير الطاقات واملوارد لدعم الدول 
األع��ض��اء ف��ي ج��ه��وده��ا م��ن أج���ل تحقيق 
ال��ت��ع��اف��ي ال���ت���رب���وي وال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف��ي 
وال��ت��ن��م��وي م��ن آث����ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د19-، 
الوسطية  قيم  وترسيخ  الفقر،  ومحاربة 
واالعتدال، ودعم الشباب واملرأة، وحماية 
واملهجرين،  الاجئني  وتعليم  الطفولة، 
وامل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع����ل����ى ال��������ت��������راث، وت����ط����وي����ر 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وم��واك��ب��ة األدوار  ال��ص��ن��اع��ات 
والنماذج  االصطناعي  للذكاء  ال��ج��دي��دة 
امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م، وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
بصفة  املجتمعية  للخدمات  االفتراضية 

عامة.   
 ج�����اء ذل�����ك ف����ي ال���ك���ل���م���ة ال����ت����ي أل���ق���اه���ا 
للشراكة  ال��س��ادس  امللتقى  اف��ت��ت��اح  خ��ال 
ب��ني امل��ن��ظ��م��ات )اإلي��س��ي��س��ك��و، واألل��ك��س��و، 
الخليج(،  ل��دول  العربي  التربية  ومكتب 
ف���ي م��ق��ر امل��ك��ت��ب ب��ال��ع��اص��م��ة ال��س��ع��ودي��ة 
اليوم  انعقد  ال��ذي  امللتقى  الرياض، وهو 
ح��ض��وري��ا   )2021 أك��ت��وب��ر   20( األرب���ع���اء 
وع����ب����ر ت���ق���ن���ي���ة االت�����ص�����ال امل�����رئ�����ي، ت��ح��ت 
عنوان: "رؤي��ة وخطط  املنظمات ملا بعد 
ك��وف��ي��د19- ف��ي م��واج��ه��ة ح���االت ال��ط��وارئ 
واألزم����������������ات"، ب����ح����ض����ور ال�����دك�����ت�����ور ع��ب��د 
ال��رح��م��ن ال��ع��اص��م��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب 
ومشاركة  الخليج،  لدول  العربي  التربية 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ول���د أع��م��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة 
وال���ع���ل���وم )األل���ك���س���و(، واألم���ن���اء ال��ع��ام��ني 
للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 

بالدول العربية. 
واس�����ت�����ع�����رض ال�����دك�����ت�����ور امل�����ال�����ك أب�����رز 
امل�������ب�������ادرات وال�����ب�����رام�����ج ال����ت����ي أط��ل��ق��ت��ه��ا 
ون���ف���ذت���ه���ا م���ن���ظ���م���ة اإلي���س���ي���س���ك���و خ���ال 
ال��ج��ائ��ح��ة، م��ؤك��دا أن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
ال��ث��اث م��دع��وة إل���ى م��زي��د م��ن ال��ت��واص��ي 
أجل  من  املنتظمة  الشراكة  بنهج  العملي 
تسريع وتيرة تقدم دولها األعضاء نحو 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030.
وف���ي خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه أش����ار امل���دي���ر ال��ع��ام 
من  تنبثق  أن  ض����رورة  إل���ى  لإليسيسكو 
املنظمات  ب��ني  مشتركة  م��ب��ادرات  امللتقى 
ال��ث��اث مل��ع��اض��دة ج��ه��ود ال���دول األع��ض��اء 
الجائحة،  ان��ع��ك��اس��ات  م��ن  التعافي  نحو 
وأن يتم االتفاق على آلية تمويلية لتنفيذ 
ه��ذه امل��ب��ادرات، ودع��ا إل��ى تنظيم امللتقى 
واأللكسو  اإليسيسكو  ملنظمات  ال��ق��ادم، 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج، في 

مقر اإليسيسكو بالرباط، مجددا االلتزام 
بأن تظل املنظمة داعما قويا للمنظومات 
ال��دول  ف��ي  والثقافية  والعلمية  التربوية 

األعضاء.    
وف��������ي ك���ل���م���ت���ه خ��������ال امل����ل����ت����ق����ى أش������ار 
أن  إل��ى  العاصمي،  الرحمن  عبد  الدكتور 
على  تحديات  فرضت   19 كوفيد  جائحة 
م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، ل��ك��ن��ه��ا ح��ف��زت على 
االبتكار في تطوير حلول بديلة للتعليم 
الحضوري، وأظهرت أهمية وجود خطط 
م��س��ب��ق��ة ل���ض���م���ان اس���ت���م���راري���ة ال��ت��ع��ل��ي��م، 
للشراكة بني  السادس  امللتقى  أن  معتبرا 
امل��ن��ظ��م��ات ال���ث���اث ي��م��ث��ل خ���ط���وة ل��ب��ح��ث 
اآلفاق املستقبلية وإيجاد حلول لألزمات 
وإدارتها، وفرصة لاستفادة من تجارب 

املنظمات وعملها خال الجائحة.  
ولد  الدكتور محمد  تحدث  من جانبه 
التي أطلقتها منظمة  املبادرات  أعمر عن 

األلكسو لإلسهام في استمرارية العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خ�����ال ج���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د19-، 
العديد من مظاهر  التي أثرت سلبا على 
ال���ح���ي���اة وف����رض����ت ال����ت����واص����ل ع����ن ب��ع��د، 
م��ش��ي��را إل��ى ال����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تم 

تنفيذها لتعزيز العملية التعليمية.
املطيوعي،  السيدة مهرة هال  وأك��دت 
م������دي������رة م�����رك�����ز ال����ي����ون����س����ك����و اإلق���ل���ي���م���ي 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال����ت����رب����وي، أه���م���ي���ة ال��ت��ك��ام��ل 
وال����ت����ن����س����ي����ق ب������ني امل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة 
واس��ت��ث��م��ار  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  لتحقيق 
ال��ت��ع��ل��ي��م، فيما  امل����وارد إلح����داث نقلة ف��ي 
أش�����ار ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ال���دي���رس، 
للجودة  اإلقليمي  اليونسكو  مركز  مدير 
وال��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، إل����ى أن اس��ت��ش��راف 
مبتكرة  حلول  وإيجاد  التعليم  مستقبل 

للتحديات ضرورة حتمية. 
املنظمات  قدم ممثلون عن  ذلك  وعقب 
ال�������ث�������اث رؤي�����������ة ك�������ل م�������ن اإلي����س����ي����س����ك����و 
ل��دول  العربي  التربية  ومكتب  واأللكسو 
ال���خ���ل���ي���ج، وال����ت����ي ت��ت��ف��ق ج��م��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى 
اس���ت���ش���راف امل��س��ت��ق��ب��ل وت��ب��ن��ي االع��ت��م��اد 
األزم��ات  مواجهة  ف��ي  التكنولوجيا  على 
وال����ط����وارئ. ث���م ت��ح��دث ع����دد م���ن األم��ن��اء 
العامني للجان الوطنية للتربية والعلوم 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، مشيدين  وال��ث��ق��اف��ة ف���ي 
وال��ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون  وب���ض���رورة  بامللتقى 

بني املنظمات الثاث. 
واخ���ت���ت���م امل���ل���ت���ق���ى أع���م���ال���ه ب����ع����دد م��ن 
ال��ت��وص��ي��ات، ال��ت��ي ت��رس��م خ��ارط��ة طريق 
ال��ت��ع��اون ب��ني امل��ن��ظ��م��ات ال��ث��اث، وت��ح��دد 
آل���ي���ات ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك ل��ض��م��ان تحقيق 

هذه الشراكة ألهدافها املنشودة.

فازت كوثر الغايش، وميساء الشيمي، 
وه��اج��ر آي���ت إي���دي���ر  م��ن امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
باملرتبة   ، ب��ال��رب��اط  وامل���واص���ات  للبريد 
ال���ث���ان���ي���ة ف����ي م��س��اب��ق��ة ال���ت���ح���دي ال��ع��رب��ي 
وال��ذك��اء االصطناعي،  األش��ي��اء  إلنترنيت 
)ARAB AI & IOT (التي نظمت في إطار 
)جيتيكس  العاملي  التكنولوجيا  معرض 
2021( بدبي وك��ان مشروعهن يهدف الى 
ت��ق��ل��ي��ص ه����در األغ����ذي����ة و ي��ك��ت��س��ي ب��ع��دا 

اجتماعيا في تطور املقاولة.
وت��ق��ض��ي امل��س��اب��ق��ة ال���ت���ي اح���ت���ل فيها 
ف���ري���ق���ان ي��م��ث��ان م��ص��ر ، ال���رت���ب���ة األول����ى 
وال���ث���ال���ث���ة، ب�����أن ي����ن����درج امل����ش����روع امل���ق���دم 
ف��ي إط���ار ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي وإنترنيت 
األشياء عن فئة الطلبة الشباب في السنة 

األخيرة للتخرج.
الطالبات  ووق��ع  االختيار على ه��ؤالء 
لتمثيل املغرب في هذه التظاهرة العاملية 
، ع���ق���ب اج��������راء ان���ت���ق���اء م��س��ب��ق ب��امل��غ��رب 
ش���م���ل م��ج��م��وع��ة م����ن م�������دارس ال��ه��ن��دس��ة 

والجامعات  واملعاهد.

وق����ال����ت ك����وث����ر ال���غ���اي���ش ف����ي ت��ص��ري��ح 
باملناسبة  لألنباء  العربي  املغرب  لوكالة 
إن����ه����ا اش���ت���غ���ل���ت رف����ق����ة زم��ي��ل��ت��ي��ه��ا خ���ال 
السنة املاضية على ه��ذا امل��ش��روع ، ال��ذي 
ف��زن ب��ه ف��ي ع��دة مسابقات منها مسابقة 
ال���ع���رب���ي���ة  ب��������االم��������ارات   )   U- START(
امل����ت����ح����دة ح����ي����ث ح���ص���ل���ن ع����ل����ى امل���رت���ب���ة 
 GO GREEN BY  ( وم���س���اب���ق���ة  األول��������ى، 

في  مشاركتهن  ع��ن  فضا   )SHNEIDER
م��س��اب��ق��ات أخ�����رى ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ش��رق 
األوس��ط وشمال إفريقيا،  مشيرة الى أن 
الوطني للبريد واملواصات  طلبة املعهد 
تمكنوا من تطوير وتقديم مشاريعهم في 
البيداغوجي  النموذج  إع��ادة هيكلة  اطار 
ميدان  في  مجاالت  ليشمل سبع  للمعهد 

الرقمنة.

وت���ع���ت���ب���ر م���س���اب���ق���ة ال���ت���ح���دي ال���ع���رب���ي 
وال��ذك��اء االصطناعي،  األش��ي��اء  إلنترنيت 
إقليميا  برنامجا    )  ARAB AI & IOT(
الجامعيني  الطلبة  لفائدة  ال��ق��درات  لبناء 
،وت����ام����ذة ال���ط���ور ال���ث���ان���وي، وال���ش���رك���ات 
ال���ن���اش���ئ���ة  ال���ذي���ن ل��دي��ه��م أف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة 
ف����ي م���ج���ال إن���ت���رن���ي���ت األش�����ي�����اء وال����ذك����اء 

االصطناعي.
وي���ش���ك���ل إن���ت���رن���ي���ت األش����ي����اء وال����ذك����اء 
إدخ������ال  ش���أن���ه���ا  م�����ن  أداة  االص����ط����ن����اع����ي 
ت���غ���ي���ي���ر ج����������ذري ع����ل����ى م���خ���ت���ل���ف ف������روع 
الصناعة ، م��ن خ��ال ت��ح��ول رق��م��ي يدفع 
املقاوالت واملزودين الكبار للتكنولوجيا، 
الجهود  املزيد من  ب��ذل  ال��ى  والحكومات، 
،م����ن أج����ل ت��ط��وي��ر ح���ل���ول ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن، 

وتحسني حياة األفراد.
ي��ش��ار ال���ى أن أزي����د م��ن ع��ش��ر م��ق��اوالت 
م����ج����ال  ف��������ي  م����ت����خ����ص����ص����ة   ، م�����غ�����رب�����ي�����ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة ،وأس�����اس�����ا ف��ي 
ق����ط����اع����ات م���رت���ب���ط���ة ب���ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي 
واالت��ص��االت واألوفشورينغ، تشارك  في 

)جيتيكس  العاملي  التكنولوجيا  معرض 
2021 ( ، من أجل الترويج للعرض املغربي 

في هذه املجاالت.
وي����ؤط����ر ال���ح���ض���ور امل���غ���رب���ي ف����ي ه���ذه 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ع��امل��ي��ة ،وامل��ت��م��ث��ل ف��ي جناح 
م���ت���م���ي���ز ، ت���ل���ت���ئ���م ف����ي����ه أي�����ض�����ا ش����رك����ات 
لتنمية  املغربية  الوكالة  ناشئة،  مغربية 
االس��ت��ث��م��ارات وال���ص���ادرات، وال��ف��ي��درال��ي��ة 
امل����غ����رب����ي����ة ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل����ع����ل����وم����ات 

واألوفشورينغ.
وت��ت��وخ��ى امل���ش���ارك���ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي ه��ذا 
امل���ع���رض ال���ع���امل���ي ، ال�����ذي ي��خ��ت��ت��م ال��ي��وم 
الخميس، مواكبة الشركات املغربية ، في 
تحقيق ت��ط��وره��ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي 
وولوج أسواق جديدة، فضا عن دفع هذه 
االستراتيجيات  مصاحبة  ال��ى  الشركات 
ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ، م���ن خ��ال 
ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار ف����ي  ه����ذا ال���ق���ط���اع ، 
والعمل على النهوض بالكفاءات في هذا 

امليدان.
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زنقة .. زنقةشش
سليمان شنني سفير جديد للجزائر 

لدى ليبيا
أف����������اد ب�����ي�����ان ل��������������وزارة ال����خ����ارج����ي����ة 
الجزائرية عن موافقة الحكومة الليبية 
الرئيس  اع��ت��م��اد سليمان ش��ن��ني  ع��ل��ى 
ال��س��اب��ق ل��ل��م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي 
الجزائري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا 
الديمقراطية  ال��ج��زائ��ري��ة  للجمهورية 

الشعبية لدى دولة ليبيا.

الغنوشي لسعّيد: شيطنة البرملان ضْرٌب 
لقيم الجمهورية التونسية

دع�������ا رئ�����ي�����س ال�����ب�����رمل�����ان ال���ت���ون���س���ي 
الرئيس قيس سعيد  الغنوشي  راش��د 
إل�������ى ال����ت����وق����ف ع�����ن ش���ي���ط���ن���ة ال����ن����واب 
العسكري  ال��ق��ض��اء  أم���ام  ومحاكمتهم 
ترويع  ذات طابع سياسي، بعد  بتهم 

عائاتهم.
وف���ي ب��ي��ان ن��ش��ره على صفحته في 
م���وق���ع ف��ي��س��ب��وك، اس��ت��ن��ك��ر ال��غ��ن��وش��ي 
لشيطنة  املمنهجة  الحملة  “اس��ت��م��رار 
وت����ش����وي����ه اه�������م م����ؤس����س����ة دس����ت����وري����ة 
م��ن��ت��خ��ب��ة ش��ع��ب��ي��ا، ي���ع���د ض���رب���ا ل��ق��ي��م 
ال���ج���م���ه���وري���ة وم����س����ا ب��ه��ي��ب��ة ال����دول����ة، 
القائم  الدستور  واع��ت��داء مباشرا على 

على التفريق بني السلطات”.
واع���ت���ب���ر أن ه�����ذه ال��ح��م��ل��ة “ت���ن���درج 
ض��م��ن أه����داف س��ي��اس��ي��ة ال��ق��ص��د منها 
االم����ع����ان ف���ي ت���رذي���ل ال����ن����واب ودف��ع��ه��م 
ل��ك��ي ي��ص��ب��ح��وا ح��ال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة مما 
يعد اعتداء جسيما على قوانني العمل 
امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة واب����س����ط م���ب���اديء 
حقوق اإلنسان املحفوظة في الدستور 

التونسي واملواثيق الدولية”.

املدير العام لإليسيسكو يدعو إلى التعاون وتسخير الطاقات للتعافي من آثار كوفيد19-

املغرب يحرز املرتبة الثانية في مسابقة التحدي العربي إلنترنيت األشياء والذكاء االصطناعي

تتمة األولى

قيس سعيد بني الضغوط األجنبية ومعركة الشرعية
السياسي  االحتراب  منسوب  وارتفاع 
الوطنية  بالساحة  التصعيد  أط��راف  بني 
ال����ت����ون����س����ي����ة. وت������أت������ي ه��������ذه ال����ض����غ����وط 
وال�����دع�����وات ال���داخ���ل���ي���ة وال���خ���ارج���ي���ة ف��ي 
سياق اإلعان عن تعني الحكومة الجديدة 
ب��رئ��اس��ة ن��ج��اء ب��ودن رم��ض��ان م��ن طرف 
والتي  سعيد.  قيس  الجمهورية  رئ��ي��س 
يمكن القول أن  هامش مناوراتها  يبقى 
صاحياتها  إلى  بالنظر  للغاية   ضيقا  
املراقبني  بعض  تعبير  بحسب  املحدودة 
فقط  دوره����ا سيقتصر  أن  ك��م��ا  امل��ح��ل��ني. 
ع��ل��ى م��س��اع��دة رئ��ي��س ال���دول���ة ف���ي إدارة 
ال����ش����ؤون ال���ع���ام���ة ل���ل���ب���اد ب���ع���د أن خ���ول 

لنفسه كافة صاحيات الجهاز التنفيذي 
وغيره  واألمني  والقضائي  والتشريعي 
مل��ع��ظ��م مقتضيات  ت��ج��م��ي��ده  ف���ي ض���وء   ،
متصل  سياق  وف��ي  الجمهورية.  دستور 
ن����دد االت����ح����اد ال���ع���ام ل��ل��ش��غ��ل ب��ت��ون��س / 
أك��ب��ر امل���رك���زي���ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ف���ي ت��ون��س / 
واألكثر تأثيرا في الساحة الوطنية ، ندد 
الداخلية  الشؤون  في  األجنبي  بالتدخل 
ال��ت��ون��س��ي��ة ، م��ح��م��ا امل��س��ؤول��ي��ة ألط���راف 
وق���������وى ت����ون����س����ي����ة ب���ع���ي���ن���ه���ا وم����ح����اول����ة 
اس���ت���ق���وائ���ه���ا ب���ب���ع���ض ال��������دول األج��ن��ب��ي��ة 
ع��ب��ر " ال��ت��م��س��ح" واإلن��ب��ط��اح أم���ام أب���واب 
ب���ع���ض س���ف���ارت���ه���ا ب���ال���ع���اص���م���ة ت���ون���س. 

م���ن أج���ل ض���رب امل��ص��ال��ح ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��اد 
ف��ي ت��ص��ري��ف م��خ��زي وم��ع��ي��ب ل��ت��داع��ي��ات 
ال��ص��راع واألزم����ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ني االط���راف 
امل��ف��ت��رض ان���ه���ا م��ك��ون��ة مل��ن��ظ��وم��ة ال��ح��ك��م 
ب��ت��ون��س ال���ث���ورة. ح��ي��ث رف���ض م��س��ؤول��و 
امل��زاي��دات  قطعي  بشكل  امل��ذك��ورة  النقابة 
تحت  ال��خ��ارج��ي��ة  ات  واإلم����اء السياسية 
درعة  وح��ج��ة وورق���ة ح��ق��وق االن��س��ان او 
ما شابه ذلك ، ورمى بتهم الخيانة التي 
أصبحت تمارس في حق الوطن على يد 
.في  بعينها  وشخصيات  وق���وى  ج��ه��ات 
إش����ارة إل���ى رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��س��اب��ق 
م���ن���ص���ف امل������رزوق������ي ال�������ذي أش�������اد ب���ق���رار 

ف��رن��س��ا ال��ق��اض��ي ب���إرج���اء م��ؤت��م��ر ال���دول 
الفرانكوفونية الى أجل غير مسمى الذي 
ك����ان س��ي��ع��ق��د ف���ي ت���ون���س م���ؤخ���را. وك���ان 
امل�����رزوق�����ي ق����د دع�����ا رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
دعم  عدم  الى  ماكرون  مانويل  الفرنسية 
ال��دك��ت��ات��وري��ة ال��رئ��اس��ي��ة ف���ي ت��ون��س من 
ب��اده.  ف��ي  امل��ذك��ور  خ��ال تنظيم املؤتمر 
م��ا دف���ع ق��ي��س سعيد ال���ى س��ح��ب ال��ج��واز 
ال��دب��ل��وم��اس��ي مل��ن��ص��ف امل���رزوق���ي بحجة 
التونسية  الجمهورية  نظام  على  تآمره 
ع���ب���ر دع�����وت�����ه ال���ع���ل���ن���ي���ة ل����ق����وى أج��ن��ب��ي��ة 
ل��ل��ت��دخ��ل ف��ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ب��اد، 
التونسية.  الرئاسة  بيان  تعبير  بحسب 

وم���ع���ل���وم ان ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ل��ت��ون��س 
م��ن��ص��ف امل����رزوق����ي ، م���ي���ال ب��ش��ك��ل الف���ت 
ألط���روح���ة اإلخ�����وان امل��س��ل��م��ني ، وم��ن��اف��ح 
عن  التعبير  ص��ح  إن  ع��ادي  غير  إقليمي 
ت��وج��ه��ات��ه��م وم���واق���ف���ه���م االي��دي��ول��وج��ي��ة 
ه ل���ل���م���ي���والت  وال����ع����ق����دي����ة ، رغ������م إدع�����������اء
ال��ي��س��اري��ة س����واء ب��ت��ون��س ف���ي ش��خ��ص " 
ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة" او ب���ال���خ���ارج ب��ال��ن��س��ب��ة 
التي يرعاه  التنظيمات اإلخوانية  لباقي 
ح��ك��ام إم����ارة ق��ط��ر. ب��االض��اف��ة ال���ى دعمه 
كذلك لفلول ما تبقى من جماعة اإلخوان 

املسلمني في مصر.
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مختصرات
موريتانيا: تحالف يقوده 

اإلسالميون يعلن استعداده 
للحوار واألمل يتجدد حوله

 ت��ج��دد ف��ي م��وري��ت��ان��ي��ا األم���ل أم��س، 
إج��م��اع وط��ن��ي حول  التوجه نحو  إزاء 
ت��ن��ظ��ي��م ال�����ح�����وار امل���رت���ق���ب م���ن���ذ أش��ه��ر 
أع��ل��ن��ت منسقية أح���زاب  ب��ع��د أن  وذل����ك 
وت��ح��ال��ف��ات امل���ع���ارض���ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، 
وه������و ت���ح���ال���ف ي�����ق�����وده اإلس����ام����ي����ون، 

قبولها باملشاركة في هذا الحوار.
وتضم هذه املنسقية التي سبق لها 
ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي ال���ح���وار وال�����ذي ال يمكن 
ع����ق����ده دون����ه����ا ل���ك���ون���ه���ا ت���ض���م أح����زاب����ًا 
م��ع��ب��رة ع��ن األق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة، أح���زاب 
والتنمية  ل��إص��اح  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��م��ع 
)م�����ح�����س�����وب ع�����ل�����ى اإلخ���������������وان وي�����ق�����ود 
ال���ت���ح���ال���ف(، وامل���س���ت���ق���ب���ل، وال��ت��ح��ال��ف 
التعايش  وتحالف  التقدمي،  الشعبي 

املشترك.
وأك��������دت امل��ن��س��ق��ي��ة ف����ي ب���ي���ان ت��ل��ق��ت 
“ال����ق����دس ال���ع���رب���ي” ن��س��خ��ة م��ن��ه”أن��ه��ا 
قررت، بعد تحليل معمق لحالة األزمة 
السياسية متعددة األوجه التي يمر بها 
االت��ص��االت  مجمل  تقويم  وبعد  البلد، 
السياسية مع السلطة القائمة والطبقة 
الرأي  السياسية، واستجابة لتطلعات 
ال���ع���ام ال���وط���ن���ي امل���ش���ارك���ة ف���ي ال���ح���وار 
ال���وط���ن���ي، م���ش���ارك���ة ن���ري���ده���ا، ي��ض��ي��ف 
البيان، أن تكون شاملة وفعالة؛ إذ هي 
م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ال��ض��م��ان��ات امل��ق��دم��ة ب��أن 
، مفتوحًا 

ً
ه���ذا ال��ح��وار س��ي��ك��ون ش��ام��ا

أم���ام ك��ل ال��ق��وى ال��ح��ي��ة، وسينطلق من 
اع��ت��ب��ار ال��ق��ض��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة 
أول��وي��ة، بما يضمن وض��ع ح��د ملعاناة 
املواطنني، ويعيد األمل لضحايا الظلم 
الواعية  املنسقية  “إن  ال��ع��دل”.  وغ��ي��اب 
الوطني،  ال��ح��وار  وره��ان��ات  بتحديات 
يضيف البيان، تؤكد على ضرورة أخذ 
م��خ��رج��ات ال��ح��وار اإلج��م��اع��ي��ة طريقها 
ال��وط��ن��ي��ة،  ال���وح���دة  ي��ع��زز  ب��م��ا  للتنفيذ 
ويكرس الديمقراطية، ويحقق الحكامة 
ال�����رش�����ي�����دة وال����ت����ن����م����ي����ة االق����ت����ص����ادي����ة 

واالجتماعية املتوازنة”.
السلطات  أن  ت��اح��ظ  “أن��ه��ا  وأك����دت 
ال���ق���ائ���م���ة ات����خ����ذت ق��������رارات ف����ي ق��ض��اي��ا 
داخلة في صلب ما يجب أن يكون في 
ال��ح��وار الوطني الشامل  ج��دول أع��م��ال 
التعليم،  ال��ت��ش��اور ح���ول إص����اح  م��ث��ل 
نرى  قضايا  وه��ي  اإلداري،  والتقطيع 
أن�����ه ي���ل���زم م����ن خ�����ال ال�����ح�����وار، اع��ت��م��اد 
توجهات استراتيجية توافقية بشأنها 

قبل اتخاذ القرارات التنفيذية”.
وتابع البيان: “ترى أحزاب املنسقية 
أن ال��ت��ح��ض��ي��ر ال��ج��ي��د ل��ل��ح��وار امل��رت��ق��ب 
ي����م����ر ع����ب����ر ت����أس����ي����س ل����ج����ن����ة م����وزع����ة 
بالتساوي بني قطبي املشهد السياسي 
املوالي واملعارض، وبالتوافق على آلية 
صاحية  وذات  مهنية  وجدية  محددة 
ال��ح��وار”، مضيفة  نتائج  الس��ت��خ��اص 
ق���ول���ه���ًا: “وس���ن���ظ���ل ي��ق��ظ��ني م��ح��ت��ف��ظ��ني 
ألن����ف����س����ن����ا ب����ال����ح����ق ف������ي ت����ق����وي����م م����دى 

استمرار الشروط الضرورية للحوار”.
وت��ح��ال��ف��ات  أح����زاب  ودع����ت منسقية 
امل���ع���ارض���ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ف����ي ب��ي��ان��ه��ا 
أج��ل مشاركة  من  الوطنية  القوى  كافة 
ف��ع��ال��ة وب�����روح ب���ن���اءة ف���ي ح����وار ج��دي 
شامل يخرج البلد من أزماته املتعددة، 
وي��ح��ق��ق امل��ص��ال��ح ال��ع��ل��ي��ا ل��ك��ل الشعب 
األح���زاب  ملنسقية  امل��وري��ت��ان��ي”.وس��ب��ق 
ال��ت��ي يقودها اإلس��ام��ي��ون أن أص��درت 
بيانًا أكدت فيها “أنها تنظر بإيجابية 
ال��ت��ي ساهمت  املكثفة  االت���ص���االت  إل���ى 
الفرقاء  ب��ني  النظر  ف��ي تقريب وج��ه��ات 
ال��س��ي��اس��ي��ني ف���ي ال��ب��ل��د، ح��ي��ث الح��ظ��ت 
تقدمًا إيجابيًا ملوقف مختلف األطراف 
وت����اق����ي����ه����ا ح�������ول م������دل������والت ال�����ح�����وار 
وال����ت����ش����اور وش����م����ول ال����ح����وار امل��رت��ق��ب 
ل��ج��م��ي��ع ال���ف���اع���ل���ني ال���س���ي���اس���ي���ني دون 
اس��ت��ث��ن��اء وك���ذل���ك امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ق��اش 
ال��ص��ل��ة باملصلحة  ال��ق��ض��اي��ا ذات  ك��اف��ة 
ال����وط����ن����ي����ة، ح���ي���ث أع�����رب�����ت ال���س���ل���ط���ات 
ال��دول��ة عن  رئ��ي��س  العمومية وخ��اص��ة 
هذا االلتزام بمناسبة امللتقيات العامة 
ي���وم 21 سبتمبر  ال��ع��م��وم��ي��ة  ل��أش��غ��ال 

.”2021

برنامج  إل���ى  بإيجابية  ال��خ��ب��راء  ينظر 
ال����ح����ك����وم����ة امل����غ����رب����ي����ة ل���ت���ع���دي���ل ب���وص���ل���ة 
االق���ت���ص���اد م����ن ب����واب����ة ت��ف��ع��ي��ل م��خ��رج��ات 
ال��ذي سيكون  الجديد،  التنموي  النموذج 
ركيزة أساسية في م��وازن��ة 2022 لتحفيز 
ك��اف��ة م��ؤش��رات النمو للخروج م��ن األزم��ة 
ال���ت���ي خ��ل��ف��ت��ه��ا ال��ج��ائ��ح��ة وإرس������اء دع��ائ��م 
طموحات  تحقق  ع��ادل��ة  اجتماعية  دول���ة 

املواطنني.
 دش���ن���ت ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ج��دي��دة 
ب��رئ��اس��ة ع��زي��ز أخ���ن���وش، ع��م��ل��ه��ا بتقديم 
مشروع قانون لعام 2022، والذي يتضمن 
اإلج������������راءات وال����ت����داب����ي����ر امل���ق���ت���رح���ة ل��دع��م 
االقتصاد املحلي لتجاوز تداعيات األزمة 

الصحية.
واع���ت���ب���رت وزي�������رة االق���ت���ص���اد وامل��ال��ي��ة 
ن��ادي��ة فتاح العلوي أن��ه ت��م إع���داد موازنة 
العام املقبل في سياق يتسم ببروز بوادر 
النتعاش االقتصاد، واستخاص الدروس 
من تدبير األزم��ة الوبائية، وب��داي��ة تنزيل 
ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي، ب��اع��ت��ب��اره مسؤولية 
حكومية تتطلب مشاركة كل الفاعلني في 

الدولة.
وك�������ان ال����ب����رمل����ان ق����د ص�������ادق األس����ب����وع 
امل���اض���ي ع��ل��ى ال���ب���دء ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��ن��م��وذج 
التنموي الجديد الذي أعلنته لجنة ملكية 
ف����ي م���اي���و امل����اض����ي، ل���ل���رف���ع م����ن م��س��ت��وى 
ال��ن��م��و ب��ح��ل��ول 2035 وت��ق��ل��ي��ص ال���ف���وارق 

االجتماعية الحادة.

وق����دم����ت ال���ع���ل���وي مل���ح���ة أم�������ام ال���ع���اه���ل 
املغربي امللك محمد السادس ال��ذي ترأس 
ال��ج��دي��دة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وزاري  م��ج��ل��س  أول 
ب��ش��أن ال��خ��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة وال��ت��وج��ه��ات 
املقبلة،  امل���وازن���ة  تتضمنها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
إذ أك�����دت أن ال��ح��ك��وم��ة ح���رص���ت ع��ل��ى أن 
امللكية  التوجيهات  لتنفيذ  تكون منطلقا 

وللبرنامج الحكومي.
تقوية  على  العامة  التوجهات  وترتكز 
أس���س ان��ت��ع��اش االق��ت��ص��اد ب��ه��دف إض��ف��اء 
ديناميكية جديدة على مختلف القطاعات 
اإلنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ 
على الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب 

ملواجهة تحدي البطالة.
وأك�����������د ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال�����س�����وه�����ي�����ر رئ����ي����س 
ال��ش��ب��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��اق��ت��ص��اد االج��ت��م��اع��ي 
الرئيسية في  النقاط  أه��م  أن  والتضامني 
اس��ت��ح��ض��رت س��ي��اق تأثير  م���وازن���ة 2022 
فمن  وبالتالي  االق��ت��ص��اد،  على  الجائحة 
امل���ف���ت���رض أن ت��ع��م��ل ع���ل���ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

تداعياتها.
عبدالله السوهير: مامح موازنة 2022 

تدعم االقتصاد االجتماعي والتضامني
وق���ال ل���“ال��ع��رب” إن “امل��وازن��ة ستحاول 
ع��ل��ى األق���ل ض��م��ان ان��ط��اق��ة ج��دي��دة لعمل 
ك���ل ال��ق��ط��اع��ات امل���ت���ض���ررة، وم����ن ب���ني ذل��ك 
س���ن إج�������راءات م���ن ش��أن��ه��ا دع���م منظمات 
االق�����ت�����ص�����اد االج����ت����م����اع����ي وال���ت���ض���ام���ن���ي 
ل��ت��س��ت��ط��ي��ع ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ق���درت���ه���ا ع��ل��ى 

االستمرار في ظل واقع متحول بسرعة".
وح���س���ب م���ا ق��دم��ت��ه ال���ع���ل���وي، ف����إن ذل��ك 
س��ي��ت��م م����ن خ�����ال م���واص���ل���ة ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
اإلن��ع��اش االق��ت��ص��ادي، وتفعيل ص��ن��دوق 
محمد السادس لاستثمار، وكذلك إخراج 
ميثاق االستثمار وتحسني مناخ األعمال 
وتفعيل القانون اإلطار املتعلق باإلصاح 

الضريبي.
وم��ن املرجح أن تتخذ الحكومة تدابير 
اس��ت��ع��ج��ال��ي��ة مل��واك��ب��ة ال��ش��ب��اب ف���ي م��ج��ال 
املتعلقة  م��ب��ادرات  العمل وتشجيع  س��وق 
ب��امل��ش��اري��ع ف���ي امل���ج���ال ال����زراع����ي وإع���ط���اء 
دفعة جديدة لبرنامج “انطاقة”، من خال 
إطاق مشروع جديد تحت اسم “الفرصة” 

لتمويل املشروعات دون شروط مسبقة.
والح���ظ ال��س��وه��ي��ر ورود أف��ك��ار ج��دي��دة 
من خ��ال برنامج “فرصة” الخاص بدعم 
ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة ب���إج���راءات 
تحفيزية جديدة لتجاوز إكراهات برنامج 
“ان��ط��اق��ة” خ��اص��ة أن���ه ل��ن ي��ط��رح ش��روط��ا 
م��م��ا سيمكن من  ال��ش��ب��اب  تعجيزية ع��ل��ى 
تحقيق األهداف التنموية. وقال “ستكون 
دون ش����ك إض����اف����ة إل�����ى امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وك���ان ب��رن��ام��ج ان��ط��اق��ة ق��د أط��ل��ق بداية 
ال�����ع�����ام امل������اض������ي، ل���ك���ن ت���ع���ث���ر م�����ع ت��ف��ش��ي 
ف���اي���روس ك���ورون���ا م���ا أث����ر ع��ل��ى اس��ت��ف��ادة 
الشباب من التمويات البنكية الضرورية 
إلط��������اق م���ش���اري���ع���ه���م، وه������و م�����ا ت��س��ع��ى 

الحكومة لتجاوزه من خال إطاق برنامج 
"الفرصة".

وتشير ت��ق��دي��رات البنك ال��دول��ي إل��ى أن 
العام  البطالة سترتفع بنهاية ه��ذا  نسبة 
إل����ى 12 ف���ي امل���ئ���ة، ق��ب��ل أن ت��ت��راج��ع قليا 
في 2022، إل��ى 11.5 في املئة، أي أكثر من 

مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وك��ان��ت امل��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة للتخطيط 
ق��د ذك���رت ف��ي أغسطس امل��اض��ي أن معدل 
البطالة ارتفع إلى 12.8 في املئة في النصف 
األول من هذا العام مقارنة مع 12.5 في املئة 
قبل عام رغم الوتيرة الجيدة التي امتصت 

الطلب على الوظائف في املناطق الريفية.
وي����ت����ض����م����ن م������ش������روع ق������ان������ون امل���ال���ي���ة 
ت��وج��ه��ات إلص���اح ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وتعزيز 
آل���ي���ات ال��ح��وك��م��ة وخ���اص���ة ع��ل��ى مستوى 
الجهات مع اتخاذ التدابير الازمة لتطبيق 
القانون املتعلق بإصاح مؤسسات القطاع 
ال��ع��ام، وإق��ام��ة ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة للتدبير 

االستراتيجي ملساهمات الدولة.
ووف�����ق م���ا ت��ش��ي��ر إل���ي���ه وث��ي��ق��ة امل���وازن���ة 
ال���ج���دي���دة، ال��ت��ي ص���ادق���ت ع��ل��ي��ه��ا حكومة 
أخ����ن����وش االث����ن����ني امل�����اض�����ي، ف�����إن ال����دول����ة 
س��ت��س��ت��م��ر ف����ي ف���ت���ح ب�����اب ال���ت���وظ���ي���ف ف��ي 
ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي وال����ع����ام ح��ي��ث سيتم 
توفير أكثر من 26.5 أل��ف فرصة عمل في 
ال���وزارات وع��دد من املؤسسات والشركات 

التابعة للدولة.

ال��ص��ادرة عن قيادات   تكشف امل��واق��ف 
ف����ي ح������زب ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة، ال�������ذراع 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ج��م��اع��ة اإلخ������وان امل��س��ل��م��ني 
ف��ي امل��غ��رب، ب��ش��أن امل��ؤت��م��ر االس��ت��ث��ن��ائ��ي 
ال���ذي م��ن امل��ق��رر ع��ق��ده ف��ي م��وف��ى أكتوبر 
الجاري عن غياب أي فرصة للخروج من 
األزمة التي غرق فيها الحزب بعد هزيمة 

العامة. االنتخابات 
ونفت العديد من تلك القيادات عزمها 
ال��ت��رش��ح ل��أم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب ال���ذي 
ت��ل��ق��ى ان��ت��ك��اس��ة ك��ب��ي��رة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وامل���ح���ل���ي���ة ال���ت���ي ج�����رت ف��ي 
ف��ي خطوة  امل��اض��ي  م��ن سبتمبر  ال��ث��ام��ن 

تعكس عدم التحمس للمؤتمر املقبل.
وم���������ن ب�������ني ت�����ل�����ك ال�������ق�������ي�������ادات ل���ح���س���ن 
األمانة  السابق وعضو  الوزير  ال��داودي، 
امل��وض��وع  ت���داول  ال��ذي رف��ض  املستقيلة، 

أصا، معتبرا أن املؤتمر سيد نفسه.
وب������������دوره، ق������ال ع����زي����ز رب��������اح ال����وزي����ر 
السابق وعضو األمانة العامة املستقيلة 
إن������ه ب���ع���ي���د ع�����ن ن����ق����اش م���س���أل���ة األم����ان����ة 
ب��ه��ا، حاال  ال��ج��دي��دة وغ��ي��ر معني  العامة 
أو الح��ق��ا دون ذك��ر امل��زي��د م��ن التفاصيل 
لتقارير  وفقا  االستثنائي  املؤتمر  بشأن 

مغربية محلية.
وي����رج����ح م���راق���ب���ون أن ي��ن��ج��ح رئ��ي��س 
في  بنكيران  ع��ب��داإلل��ه  األس��ب��ق  الحكومة 
ترشح  إذا  للحزب  العامة  باألمانة  الفوز 

سيشارك  ال��ذي  االستثنائي  امل��ؤت��م��ر  ف��ي 
ف��ي��ه أك��ث��ر م��ن 2500 م��ؤت��م��ر م��ن املعنيني 
ب���امل���ؤت���م���ر؛ ف���ي���م���ا ل����ن ي���ح���ض���ر ب��رمل��ان��ي��و 
املؤتمر  أن ح��ض��روا  ال��ذي��ن سبق  ال��ح��زب 

السابق بالصفة.
وك��������ان��������ت األم���������ان���������ة ال������ع������ام������ة ل����ح����زب 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ق��د أع��ل��ن��ت أن ال���دورة 
ستنعقد  الوطني  للمؤتمر  االستثنائية 
ي����وم ال���ث���اث���ني م���ن أك���ت���وب���ر ال����ج����اري ف��ي 
محاولة إلخ���راج ال��ح��زب م��ن األزم���ة التي 
ي��ع��ي��ش��ه��ا وذل������ك ب���ع���د اس���ت���ق���ال���ة األم���ان���ة 

الحالية بقيادة سعدالدين العثماني.
وُم����ن����ي ال����ح����زب ب���ه���زي���م���ة ق���اس���ي���ة ف��ي 
املركز  االنتخابات األخيرة حيث حل في 
كبيرا بحصوله  تراجعا  الثامن، مسجا 
ع��ل��ى 13 م��ق��ع��دا ف��ق��ط ف���ي ع���ث���رة سلطت 
ال��ذي يعيشه تنظيم  امل���أزق  ال��ض��وء على 
اإلخ�����وان امل��س��ل��م��ني ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة 

وفي املنطقة برمتها.

رش��ي��د ل����زرق: ه��ن��اك دف���ع ق���وي إلع���ادة 
ب���ن���ك���ي���ران إل����ى األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��دال��ة 

والتنمية
ف���ي االن��ت��خ��اب��ات ح���زب التجمع  وف����از 
ال���ذي حصل على 102  ل��أح��رار  ال��وط��ن��ي 
م��ق��ع��دا م���ن أص����ل 395 ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب 
ق��ب��ل أن يشكل  ال���ب���رمل���ان األول������ى(  )غ���رف���ة 

رئيسه ائتافا حكوميا في وقت الحق.

وف����ج����رت ه���زي���م���ة ال����ع����دال����ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
س���ج���االت ب���ني أع���ض���اء ال���ح���زب إل����ى ح��د 
دف���ع ب��خ��ي��ار ع���ودة ب��ن��ك��ي��ران إل���ى واج��ه��ة 
ال���ت���ن���ظ���ي���م أم�����ا ف����ي ال�����خ�����روج م����ن غ��رف��ة 
اإلن��ع��اش ال��ت��ي ي��وج��د ب��ه��ا ب��ع��د الهزيمة 

السياسية واستقالة األمانة العامة.
ويرى مراقبون أن هناك مساع يبذلها 
الجناح املوالي لبنكيران من أجل تثبيته 
في املؤتمر االستثنائي في قيادة الحزب.

واع��ت��ب��ر ال��ب��اح��ث ال��س��ي��اس��ي امل��غ��رب��ي 
ان���ت���خ���اب���ات  ل��������زرق أن “ص�����دم�����ة  رش����ي����د 
س��ب��ت��م��ب��ر أف�����رزت ع���ن ف��ص��ل ف���ي ال��ص��راع 
ال������دائ������ر ب�����ني ج����ن����اح����ني داخ��������ل ال����ع����دال����ة 
والتنمية لم يكن متوقعا حتى لدى أكثر 

املتشائمني”.
وأوض���ح ل��زرق ف��ي تصريح ل���”ال��ع��رب” 
أن “ه���ن���اك دف���ع���ا ق���وي���ا إلع�����ادة ب��ن��ك��ي��ران 
إل��ى األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب، وه���ذا نابع 
الحديث  يصبح  وهنا  الزعيم،  عقدة  من 
عن الديمقراطية مقتصرا على مفهومها 
ارتباط  ينتج عنها  فقط حيث  اإلج��رائ��ي 
مبرر  تحت  قيادية  بشخصيات  عاطفي 
ان��ت��ص��ار ال��زع��ي��م ال�����ذي ي��ح��ق ل���ه إص����دار 
األوام��������ر وال����ن����واه����ي، ح���ت���ى ول�����و ج����اءت 
وعارضت  الديمقراطية،  وروح  قيم  ضد 
ال��ح��ري��ات وال���ح���ق���وق، ألن ث��ق��اف��ة ال��زع��ي��م 

تتعارض مع فكرة املؤسسات”.
وت��������اب��������ع “ه�������������ذا م��������ا وق����������ع ل����ل����ج����ن����اح 

ال��ب��ن��ك��ي��ران��ي داخ�����ل ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
ال���ذي ي��خ��ت��زل ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي التمديد 

لشخص بنكيران”.
وكان بنكيران من أبرز الداعني لرحيل 
ل��ل��ح��زب العثماني  ال��س��اب��ق  ال��ع��ام  األم���ني 

محما إياه املسؤولية.
وق����ال ب��ن��ك��ي��ران وق��ت��ه��ا “ب��ع��د اط��اع��ي 
على الهزيمة املؤملة التي ُمني بها حزبنا 
النواب  املتعلقة بمجلس  في االنتخابات 
أرى أنه ال يليق بحزبنا في هذه الظروف 
الصعبة إال أن يتحمل السيد األمني العام 
رئاسة  م��ن  استقالته  وي��ق��دم  مسؤوليته 

الحزب”.
وم����ن����ذ ص��������دور ن���ت���ائ���ج االن���ت���خ���اب���ات 
بالقيام  املنادية  األص��وات  تعالت  العامة 
ب��م��راج��ع��ات م��ن بينها ال��خ��روج م��ن جبة 
الدعوي  بني  والفصل  السياسي  اإلس��ام 
امل��أزق  الحزب  يتجاوز  حتى  والسياسي 

الذي وجد نفسه فيه.
ال���دائ���ر  “االس���ت���ق���ط���اب  أن  ل�����زرق  ورأى 
داخ�����ل ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ي���رف���ض أص��ا 
فكرة التمييز بني ماهو سياسي وماهو 
دع��������وي.. ال����ص����راع ال����دائ����ر ال����ي����وم داخ����ل 
الحزب ال يتعلق بدوران النخب، ألن هذا 
األم���ر ي��ف��رض تجديد األف��ك��ار وامل��ش��اري��ع 
وال���ق���ي���ام ب���امل���راج���ع���ات ال����ازم����ة وال��ن��ق��د 
الدعوي عن  املجال  البناء وفصل  الذاتي 

الفضاء الحزبي”.

دع���ت ب���اري���س، األرب���ع���اء، ال��ج��زائ��ر إل��ى 
“احترام” السيادة الفرنسية، وذلك بعدما 
 ال���س���ف���ي���ر ال����ج����زائ����ري ج���ال���ي���ت���ه ف��ي 

ّ
ح�����ض

في  ل 
ّ

للتدخ رافعة”  “تشكيل  على  فرنسا 
“الحياة السياسية الفرنسية”.

وج�������اء ف����ي ب����ي����ان ل����������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 
 “وزي�����ر أوروب������ا وال���ش���ؤون 

ّ
ال��ف��رن��س��ي��ة أن

الخارجية جّدد األسبوع املاضي التأكيد 
ع��ل��ى ت��م��ّس��ك ف��رن��س��ا ب���اح���ت���رام ال��س��ي��ادة 
 

ّ
ع من كل

ّ
نا نتوق

ّ
الجزائرية. من البديهي أن

شركائنا أن يحترموا سيادتنا”.
 سفير الجزائر 

ّ
والخميس املاضي حض

الجالية  داوود  عنتر  باريس محمد  ل��دى 
الجزائرية في فرنسا على االستثمار في 

الجزائر وليس فقط في فرنسا.
ذكرى  ّصص إلحياء 

ُ
منتدى خ وخ��ال 

ت��ش��ري��ن أول، 1961  م���ج���ازر، 17أك���ت���وب���ر/ 
أال تتمّكن  امل��ق��ب��ول  “م��ن غير  السفير  ق��ال 
ال���ج���زائ���ر ال���ت���ي ت��ت��وف��ر ع��ل��ى أك���ب���ر ج��ال��ي��ة 
أج��ن��ب��ي��ة ب��ف��رن��س��ا و18 ق��ن��ص��ل��ي��ة، األخ���ذ 
��ل ليس في 

ّ
ب��زم��ام األم���ور م��ن أج��ل ال��ت��دخ

السياسة الجزائرية فحسب بل أيضا على 
مستوى السياسة الفرنسية”.

وت���أت���ي ه���ذه امل���واق���ف ف���ي س��ي��اق ت��وت��ر 
ب���ني ف��رن��س��ا وال���ج���زائ���ر، ب��ع��د ت��ص��ري��ح��ات 
ل��ل��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إي���م���ان���وي���ل م���اك���رون 
ن��ق��ل��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة ل���وم���ون���د، اع��ت��ب��ر فيها 
ال��ع��ام  استقالها  ب��ع��د  بنيت  ال��ج��زائ��ر  أن 
“النظام  للذاكرة” كرسه  “ري��ع  1962 على 
وجود  في  وشكك  السياسي-العسكري”، 

أمة جزائرية قبل االستعمار الفرنسي.
الصحيفة،  بحسب  م��اك��رون،  وت��ح��دث 

عن “تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل، 
وال يستند إل��ى حقائق” ب��ل إل��ى “خطاب 
يقوم على كراهية فرنسا”، واصفًا تبون 

بأنه “محاصر في نظام صعب للغاية”.
وال ي������زال ط���ي���ف ح�����رب ال���ج���زائ���ر ال��ت��ي 
خ��اض��ت��ه��ا ال����دول����ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب���ني ع��ام��ي 
1954 و1962 في مواجهة “جبهة التحرير 
العاقات  الجزائرية” يخّيم على  الوطني 

بني البلدين.
ومع قرب موعد الذكرى السنوية لعدد 
م���ن امل���ح���ط���ات ال���ه���ام���ة ع��ل��ى غ�����رار ت��وق��ي��ع 
ات���ف���اق���ي���ات إي���ف���ي���ان ف����ي 18 آذار/م���������ارس 
1962، ضاعف م��اك��رون م��ن م��ب��ادرات��ه في 
إط���ار م��س��ار غ��ي��ر م��س��ب��وق لفرنسا يرمي 
إلى تهدئة ذاك��رة هذا النزاع الذي ال تزال 

تداعياته تطال املايني.

���ف امل��������ؤرخ ب���ن���ج���ام���ان س���ت���ورا 
ّ
ف���ق���د ك���ل

ب�����وض�����ع ت����ق����ري����ر ح��������ول ال������ح������رب وس���ب���ل 
البلدين واعترف رسميا  ذاك��رة  مصالحة 
علي  ال��ج��زائ��ري  املحامي  فرنسا  باغتيال 
بومنجل عام 1957 وأعاد رفات مقاومني 
وطلب  عشر  التاسع  القرن  من  جزائريني 
الذين  الجزائريني  الحركيني  من  “العفو” 
س��اع��دوا ال��ج��ي��ش ال��ف��رن��س��ي ع��ن الطريقة 

التي عاملتهم بها باريس بعد الحرب.

والسبت نّدد ماكرون ب�”جرائم ال مبرر 
لها بالنسبة إلى الجمهورية”، إثر إقامة 
م���راس���م رس��م��ي��ة إح���ي���اء ل��ل��ذك��رى ال��س��ت��ني 
لقتل متظاهرين جزائريني في 17 تشرين 

األول/أكتوبر 1961 في باريس.

حتسني جودة املعيشة أولوية

املغرب يحفز اقتصاده بتفعيل مخرجات النموذج الجديد للتنمية

غياب التحمس للترشح لألمانة العامة ُيعمق أزمة حزب العدالة والتنمية املغربي

فرنسا تدعو الجزائر الحترام سيادتها إثر تصريحات للسفير الجزائري في باريس



شهدت ليبيا األربعاء الذكرى العاشرة 
على  استولى  ال��ذي  القذافي،  معمر  ملقتل 
ال��ح��ك��م ف���ي ان���ق���اب ع��س��ك��ري ع����ام 1969، 
واس��ت��م��ر ُح��ك��م��ه ح��ت��ى اإلط���اح���ة بنظامه 
ومقتله يوم 20 أكتوبر/تشرين األول من 

عام 2011.
انطلقت  الزمن،  أكثر من عقد من  فقبل 
مظاهرات حاشدة في ليبيا، تحولت إلى 
ح���رب أط���اح���ت ب��ال��ع��ق��ي��د م��ع��م��ر ال��ق��ذاف��ي، 
ال���ذي حكم ليبيا بقبضة م��ن ح��دي��د على 
مدى أربعة عقود، وأدار نظاما فرض فيه 

أبناؤه وأقاربه سيطرتهم على الباد.
وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات، 
يتبادر إل��ى األذه���ان ال��س��ؤال التالي: ماذا 

 بمن تبقى من أفراد عائلته؟
ّ

حل
لقي ثاثة من أبناء القذافي حتفهم في 
األم��ن  م��ن بينهم مستشار  تلك األح����داث، 
الذي  القذافي،  معتصم  السابق،  القومي 
اليوم نفسه  أي��دي مسلحني في  قتل على 
الذي شهد مقتل والده. ومنذ ذلك التاريخ 
ت��ف��رق ش��م��ل ع��ائ��ل��ة ال��ق��ذاف��ي، ف���س���اروا في 

دروب متباينة.

القذافي وعائلته
ك�����ان ال���ع���ق���ي���د م���ع���م���ر ال����ق����ذاف����ي، أط����ول 
الحكام بقاًء في الحكم، سواء في العاملني 
أط��اح بامللك  أن  أو االفريقي، منذ  العربي 
إدري��س السنوسي في انقاب عام 1969، 
وكان عمر القذافي حينذاك ال يتجاوز 27 

عامًا.
ب���ال���ق���رب من  ال���ق���ذاف���ي ع����ام 1942  ول����د 
ب��أزي��ائ��ه الخاصة  مدينة س���رت. واش��ت��ه��ر 
وح����رس����ه ال���ش���خ���ص���ي امل����ك����ون م����ن ن��س��اء 
م���س���ل���ح���ات. ط������رح أف�����ك�����اره ف����ي "ال���ك���ت���اب 
االشتراكية  ع��ن  بديل  كنموذج  األخ��ض��ر" 

والرأسمالية ويمتزج بآراء إسامية.
س���م���اه���ا  م�������ا  أن������ش������أ   1977 ع���������ام  ف�������ي 
فيها  السلطة  كانت  التي  بالجماهيرية، 
ف���ي أي�����دي اآلالف م���ن ال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
غير أن القذافي في الواقع احتفظ بسلطة 

مطلقة في يديه.
ف��ي أغ��س��ط��س/آب م��ن ع��ام 2011 سقط 
رس��م��ي��ا ن��ظ��ام ح��ك��م��ه، ب��ع��د دخ����ول ق���وات 
امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س، 
أي بعد نحو ستة شهور من اندالع ثورة 

شرسة ضده مع تدخل غربي عسكري.
وف����ي أك���ت���وب���ر/ ت��ش��ري��ن األول م���ن ع��ام 
2011، ق��ت��ل ب��ط��ري��ق��ة وح��ش��ي��ة ف��ي مسقط 

رأسه مدينة سرت .

الزوجة األولى
ف���ت���ح���ي���ة خ����ال����د ه�����ي ال������زوج������ة األول�������ى 
ويقال  بالتدريس.  تعمل  وكانت  للقذافي 
إن ال��زوج��ني ل��م يلتقيا ق��ب��ل ال�����زواج. وق��د 
أن��ج��ب��ا اب��ن��ا واح����دا ه��و م��ح��م��د، وانفصا 

بعد ستة أشهر.

الزوجة الثانية
ال����زوج����ة ال���ث���ان���ي���ة، ص��ف��ي��ة ف����رق����اش، أم 
لسبعة من أبنائه. وقد تبنى الزوجان ابنًا 
واب��ن��ة هما مياد وه��ن��اء، و كانت صفية 
قد هربت مع ابنتها عائشة و محمد ابن 
القذافي من زوجته األول��ى، فتحية خالد، 
م���ن ال��ع��اص��م��ة ط���راب���ل���س ع����ام 2011 إل��ى 
"ألسباب  اللجوء  منحتهم  التي  الجزائر، 
إن��س��ان��ي��ة" ق��ب��ل أن ي��ن��ت��ق��ل��وا إل����ى سلطنة 

ُعمان.
أف��ادت األن��ب��اء أنها خضعت لعملية  و 

جراحية في أملانيا منتصف عام 2014.

محمد القذافي
ولد في سنة 1970 وكان محمد القذافي 
ومقرها  الليبية،  األوملبية  للجنة  رئيسا 
ط��راب��ل��س، ك��م��ا ك���ان رئ��ي��س��ا ملجلس إدارة 
ال����ش����رك����ة ال����ع����ام����ة ل���ل���ب���ري���د واالت�����ص�����االت 
تمتلك  كانت  التي  والاسلكية،  السلكية 
وت�����ق�����وم ب���ت���ش���غ���ي���ل ات������ص������االت ال���ه���وات���ف 
امل���ح���م���ول���ة واالق������م������ار ال���ص���ن���اع���ي���ة. وق���د 
انتقل إلى ُعمان بعد ف��راره من ليبيا إلى 

الجزائر.
لم توجه إليه املحكمة الجنائية الدولية 
أنه لعب دورا كبيرا  ُيعتقد  اتهامات، وال 

في محاولة إخماد انتفاضة عام 2011.

سيف اإلسالم القذافي
سيف اإلسام البالغ من العمر 49 عاما 
يجيد اإلن��ج��ل��ي��زي��ة، وح��اص��ل ع��ل��ى درج��ة 
ال���دك���ت���وراه م���ن ك��ل��ي��ة االق��ت��ص��اد بجامعة 
لندن، وكان ينتمي للكتلة التي استهدفت 

تحرير اقتصاد ليبيا.

ال��ق��ذاف��ي لألعمال  ت���رأس مؤسسة  وق��د 
الخيرية والتنمية، التي قامت بالتفاوض 
م��ن أج��ل اط��اق س��راح ال��ره��ائ��ن املعتقلني 
م��ن ج��ان��ب مسلحني إس��ام��ي��ني وخ��اص��ة 

في الفلبني.
ال��ح��دي��ث لليبيا، غير  ال��وج��ه  ك��ان يعد 
أنه أعلن في عام 2008 عدم رغبته في أن 

"يرث" الحكم من والده.
وظ��ه��ر ف��ي ال��ت��ل��ف��زي��ون الليبي ف��ي أوج 
املظاهرات محذرا من اندالع حرب أهلية. 
وق�����ال�����ت ق��������وات امل���ج���ل���س االن����ت����ق����ال����ي ف��ي 
اعتقلته  إنها  أغسطس/آب من عام 2011 
لدى دخول قواتها الى العاصمة طرابلس، 
ول��ك��ن��ه ظ��ه��ر الح��ق��ا وت��ح��دث للصحفيني 
مؤكدا أن والده ما زال في العاصمة وانه 

سيدحر املعارضني.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، 
أعلن املجلس االنتقالي اعتقاله في جنوب 

غربي ليبيا.
وق���ض���ت م��ح��ك��م��ة ف���ي ط���راب���ل���س حكمًا 
غ��ي��اب��ي��ًا ب���إع���دام���ه رم���ي���ا ب���ال���رص���اص في 
ل��ه��ا مع  ب��ع��د محاكمة خ��ض��ع  ع���ام 2015، 
ن��ح��و ث���اث���ني م���ن رم�����وز ن���ظ���ام ال���ق���ذاف���ي، 
بعدما أدي��ن بجرائم حرب من بينها قتل 
م��ح��ت��ج��ني خ�����ال االن���ت���ف���اض���ة ض����د ح��ك��م 

والده.
الدولية  الجنائية  املحكمة  طالبت  كما 
ارتكاب  بتهمة  اإلس���ام،  سيف  بمحاكمة 
ج����رائ����م ض����د اإلن���س���ان���ي���ة خ�����ال م��ح��اول��ة 
والده، معمر القذافي، غير الناجحة لقمع 

التمرد ضد حكمه.
ل��ك��ن امل��ي��ل��ي��ش��ي��ا امل����وج����ودة ف���ي م��دي��ن��ة 
االحتجاز  ره��ن  عليه  أبقت  التي  الزنتان، 
- ب��ع��د ق��ط��ع إص��ب��ع��ي��ه ال��ل��ذي��ن ك���ان يشير 
بهما إلى النصر على التلفزيون- رفضت 
تسليمه، ثم ع��ادت وأف��رج��ت عنه في عام 
2017، مشيرة إل��ى أن ذل��ك ج��اء بناء على 

طلب الحكومة املؤقتة.
وأدان املجلس العسكري لثوار الزنتان، 
ال�����ذي ش�����ارك س��اب��ق��ا ف���ي اح���ت���ج���از سيف 
اإلسام، واملجلس البلدي للزنتان إطاق 

سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق.
و لم ُيشاهد سيف اإلسام منذ اإلفراج 

عنه.
إال أن بعض املصادر أبقت على وجوده 
التحدث  خ��ال  م��ن  السياسي  املشهد  ف��ي 
ب���اس���م���ه، م���ش���ي���رة إل�����ى اع���ت���زام���ه ال���ع���ودة 

للحياة السياسية.
ورغ����م االن���ت���ق���ادات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا، ال 
ي���زال ه��ن��اك كثير م��ن امل��ؤي��دي��ن ف��ي ليبيا 
ل��س��ي��ف اإلس������ام، وك�����ان ال���غ���رب ي����رى فيه 
واجهة لنظام القذافي لفترة طويلة، وأنه 
الوريث القادم لوالده، وفقا ملراسلة بي بي 

سي نيوز أورال غيرين.
وف�����ي ي���ول���ي���و/ ت����م����وز امل�����اض�����ي، ق��ال��ت 
إنها  األمريكية  تايمز  نيويورك  صحيفة 
أج��رت مقابلة مع سيف اإلس��ام القذافي، 
ح��ي��ث ي��ش��ي��ر أن����ص����اره إل����ى أن����ه س��ي��رش��ح 
نفسه في االنتخابات الرئاسية املقررة في 

ديسمبر/ كانون األول املقبل.
من خليفة لنظام القذافي إلى سجني:

انتفاضة  ب���دء   :2011 •ف��ب��راي��ر/ش��ب��اط 
ضد نظام القذافي.

امل��ح��ك��م��ة   :2011 •ي�����ون�����ي�����و/ح�����زي�����ران 
اعتقال  م��ذك��رة  ت��ص��در  ال��دول��ي��ة  الجنائية 
ف���ي ح���ق س��ي��ف اإلس������ام، ب��ت��ه��م��ة ارت��ك��اب 

جرائم ضد اإلنسانية.
•ب��ع��د س��ق��وط ط��راب��ل��س ف���ي ي���د ال��ق��وى 

إل��ى بني  ال��ق��ذاف��ي، ه��رب  املناهضة لحكم 
الوليد.

•أكتوبر/تشرين األول 2011: مقتل أبيه 
وأخيه األصغر.

 :2011 ال���ث���ان���ي  ن��وف��م��ب��ر/ت��ش��ري��ن   19•
إلقاء القبض على سيف اإلسام من طرف 
إح�����دى امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات ع��ن��دم��ا ك����ان ي��ح��اول 

الهرب إلى النيجر، ثم سجن في الزنتان
ع��ل��ي��ه  ال���ح���ك���م   :2015 •ي����ول����ي����و/ت����م����وز 
غ��ي��اب��ي��ا ب����اإلع����دام م���ن ط����رف م��ح��ك��م��ة في 
إطاق   :2017 •يونيو/حزيران  طرابلس. 

سراحه .

الساعدي القذافي
ال��س��اع��دي ه��و االب����ن ال��ث��ال��ث ل��ل��ق��ذاف��ي، 
ويبلغ من العمر حاليا 48 عامًا، تزوج من 
ابنة قائد عسكري سابق، وكان العب كرة 
قدم سابق، حيث شارك لفترة قصيرة في 

الدوري اإليطالي.
وترأس االتحاد الليبي لكرة القدم حيث 

احترف لفترة طويلة ككابنت املنتخب.
وت�������ح�������ول ال������س������اع������دي إل���������ى اإلن������ت������اج 
ال����س����ي����ن����م����ائ����ي، ح�����ي�����ث اس����ت����ث����م����ر ن���ح���و 
ل��إن��ت��اج  ش���رك���ة  ف����ي  دوالر  م���ل���ي���ون   100

السينمائي.
وب���ع���د ان���ه���ي���ار ن���ظ���ام ح���ك���م وال��������ده ف��ر 
إل����ى ال��ن��ي��ج��ر ال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه ح���ق ال��ل��ج��وء 
ل في عام 2014 لليبيا  السياسي، لكن ُرحِّ

ملحاكمته.
قالوا  قد  مكسيكيون  مسؤولون  وك��ان 
إنهم اكتشفوا شبكة تهريب، كانت تحاول 
تهريب الساعدي إلى املكسيك تحت اسم 

مستعار.
وكانت السلطات في العاصمة طرابلس 
ق���د أج�����رت ت��ح��ق��ي��ق��ا ف���ي ع����ام 2015 ح��ول 
ش��ري��ط ف��ي��دي��و، يظهر ت��ع��رض ال��س��اع��دي 

القذافي للتعذيب في سجن ليبي.
وظ��ه��ر ال��س��اع��دي ال��ق��ذاف��ي ف��ي الفيديو 
وهو ُيضرب على أخمص قدميه. ونددت 
جماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان بذلك.

ال��ع��دل  وزارة  ق���ال���ت   ،2018 ع����ام  وف����ي 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، إن ال���س���اع���دي ال���ق���ذاف���ي ث��ب��ت��ت 
ت���ه م���ن ت��ه��م "ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د وال���خ���داع  ب���راء
باعب  والتشهير  واالسترقاق  والتهديد 

كرة القدم السابق بشير الرياني".
وف�����ي ال���خ���ام���س م����ن س��ب��ت��م��ب��ر/أي��ل��ول 
الحالي، قال مصدر ليبي رسمي ومصدر 
في حكومة الوحدة الوطنية، إن السلطات 
إط��اق سراحه  وإن  عنه،  أف��رج��ت  الليبية 
جاء نتيجة مفاوضات ضمت شخصيات 
ع��ش��ائ��ري��ة ورئ��ي��س ال�����وزراء ع��ب��د الحميد 
ال���دب���ي���ب���ة، وإن������ه غ������ادر ع���ل���ى م����نت ط���ائ���رة 

متجهة إلى اسطنبول على الفور.
وق�����ال�����ت ح����ك����وم����ة ال������وح������دة ال���وط���ن���ي���ة 
ال���ل���ي���ب���ي���ة، ف����ي ب����ي����ان، إن���ه���ا ت���أم���ل ف����ي أن 
يسهم اإلفراج عن الساعدي في املصالحة 

الوطنية.

معتصم القذافي
ف����ي س���ن���ة 1975 وك����ان  ول�����د امل��ع��ت��ص��م 
عقيدا بالجيش الليبي، فر الى مصر بعد 
م���زاع���م ق��ي��ام��ه ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط الن���ق���اب ضد 

حكم القذافي.
غير أنه نال عفوا في وقت الحق وُسمح 
له بالعودة، حيث شغل منصب مستشار 
األمن القومي ورأس وحدة خاصة به في 
ال��ج��ي��ش. وق��ت��ل ع��ل��ى أي����دي مسلحني في 

نفس يوم مصرع والده.

هانيبال القذافي
العامة  الوطنية  الشركة  كان يعمل في 
ف��ي مجال  وامل��ت��خ��ص��ص��ة  ال��ب��ح��ري  للنقل 
ص���ادرات النفط، وأف���ادت م��زاع��م بتورطه 

في عدد من أحداث العنف.
ب��ض��رب صديقته في  ات��ه��م  وف���ي 2005 
العاصمة الفرنسية باريس، واعتقل بعد 
ذل���ك ف��ي أح���د ف��ن��ادق جنيف ب��ع��د اتهامه 
م����ن ق���ب���ل اث���ن���ني م����ن م���س���اع���دي���ه ب���إس���اءة 

معاملتهما.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإلف���راج عنه ف��ي وقت 
الليبية  ال��س��ل��ط��ات  أن  اال  ب��ك��ف��ال��ة،  الح����ق 
ع����م����دت ال������ى م���ق���اط���ع���ة امل���ن���ت���ج���ات وط����رد 
الشركات السويسرية إلى جانب استدعاء 

الدبلوماسيني من العاصمة برن.
ووص������ف ه���ان���ي���ب���ال س���وي���س���را ب����"ع���ال���م 
املافيا". وفي وقت الحق أعلنت سويسرا 
فرنك  مليون  ونصف  مليون  حولت  أنها 
سويسري، )أي أكثر من مليون يورو( الى 
حساب مصرفي في أملانيا يتبع هانيبال 

القذافي.
السويسرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
حينئذ أن هذه األموال ستسمح بتعويض 
نجل القذافي، عن نشر صحيفة سويسرية 
القبض عليه،  التقطتا خال  له  صورتني 

في جنيف في يوليو/ تموز 2008.
وب���ع���د س���ق���وط ن���ظ���ام وال������ده غ�����ادر إل��ى 
ال��ج��زائ��ر وم��ن��ه��ا إل���ى ع��م��ان ح��ي��ث حصل 
ع����ل����ى ال�����ل�����ج�����وء. واخ���ت���ط���ف���ت���ه م��ج��م��وع��ة 
مسلحة مجهولة في لبنان في نهاية عام 
2015 لفترة قصيرة قبل أن يطلق سراحه.

وهو يعيش حاليا مع زوجته اللبنانية 
ع���ارض���ة األزي������اء ال��س��اب��ق��ة، أل����ني س��ك��اف، 
ال��س��وري��ة دم��ش��ق حيث ثار  ف��ي العاصمة 
الجدل مؤخرا إثر أنباء عن دهسها لعدد 
م��ن امل����ارة بينهم رج���ال ش��رط��ة ف��ي وس��ط 

املدينة.

سيف العرب القذافي
سادس أبنائه واملولود في سنة 1980 

وال يعرف عنه الكثير.
وفي عام 2008 نشرت صحيفة الديلي 
األملانية  الشرطة  أن  البريطانية  تليغراف 
ص����������ادرت س����ي����ارت����ه ال������ف������ي������راري، ب��س��ب��ب 

الضجيج الصادر عن العادم.
ويقال إنه كان طالبا بجامعة ميونيخ 
في ذلك الوقت. وقد قتل سيف العرب هو 
وط���ف���اه ف���ي إح�����دى غ������ارات ح��ل��ف ش��م��ال 

األطلنطي )ناتو( على طرابلس.
وع��ل��ى أث���ر ذل���ك أض���رم أن��ص��ار ال��ق��ذاف��ي 
البريطانية في  ال��س��ف��ارة  ف��ي مبنى  ال��ن��ار 
طرابلس، وفي مباٍن ومصالح تابعة لدول 
غ��رب��ي��ة أخ����رى، وذل���ك ان��ت��ق��ام��ا ملقتل نجل 

القذافي واثنني من أحفاده.

خميس القذافي
أص����غ����ر األب�����ن�����اء وق������د ول������د ع������ام 1983 
وك����ان ض��اب��ط��ا ب��ال��ش��رط��ة وت�����رأس وح���دة 
خ���اص���ة، وت��ل��ق��ى ت���دري���ب���ات ع��س��ك��ري��ة في 
روسيا. وأفادت األنباء بأنه كان قد تولى 

مسؤولية قمع املتظاهرين في بنغازي.
وقتل خميس القذافي في أغسطس/آب 
من عام 2011 مع ابن عبد الله السنوسي، 
رئ���ي���س ج���ه���از االس���ت���خ���ب���ارات ف����ي ن��ظ��ام 
ال���ق���ذاف���ي، ف���ي م��ع��رك��ة م���ع ق�����وات امل��ج��ل��س 
ال��وط��ن��ي االن��ت��ق��ال��ي ف���ي م��دي��ن��ة ت��ره��ون��ة، 

التي تبعد نحو 90 كيلومترا جنوب شرق 
تلفزيونية  قناة  وذل��ك بحسب  ط��راب��ل��س، 

كانت تؤيد القذافي.
وكانت مصادر عسكرية ومدنية ذكرت 
أن خميس نجل القذافي ال يزال على قيد 
الحياة، غير أن مصدرًا خاصًا أكد لبي بي 

سي مصرعه.

عائشة القذافي
عائشة تبلغ من العمر 44 عاما و عملت 
ب���امل���ح���ام���اة، ك��م��ا ك���ان���ت ق���د ان��ض��م��ت ال��ى 
فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسني.
وتزوجت من أحد أبناء عم القذافي في 
ع���ام 2006، وه���ي اب��ن��ة ال��ق��ذاف��ي ال��وح��ي��دة 
وكانت قد منحت اللجوء في الجزائر مع 

والدتها، ثم انتقلت الحقا إلى عمان.
داف���ع���ت ب��ق��وة ع���ن ن��ظ��ام وال���ده���ا خ��ال 
نيسان  أبريل/  2011، وفي  عام  انتفاضة 
ق��ال��ت ف��ي خ��ط��اب أل��ق��ت��ه ف��ي معسكر ب��اب 
ال���ع���زي���زي���ة ب���ط���راب���ل���س، ب��م��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول 
االمريكية  للغارة   25 ال���  السنوية  ال��ذك��رى 
ي��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����دع�����وات  إن   ،1986 ع�����ام 
ال���غ���رب ل��رح��ي��ل وال����ده����ا ت��ع��د إه���ان���ة لكل 

الشعب الليبي.
وق��ال��ت ع��ائ��ش��ة ال��ق��ذاف��ي ف��ي خطابها: 
"ف��ي ع��ام 1911 قتل االيطاليون ج��دي في 
غارة جوية، واآلن يحاولون قتل أبي. تبت 

أيديهم".
ع����ل����ن ب���ع���د ث���اث���ة أي������ام م��ن 

ُ
وك������ان ق����د أ

وص���ول���ه���ا ال���ج���زائ���ر أن���ه���ا أن���ج���ب���ت ط��ف��ل��ة 
سمتها صفية على اسم والدتها.

ابنة القذافي تدافع عن صدام حسني
وقد دعت، خال وجودها في الجزائر، 
من خال قناة تلفزيونية سورية الليبيني 

إلى "التمرد" ضد الحكومة الجديدة.
وأش������������ارت ت����ق����اري����ر إل�������ى أن�����ه�����ا ك���ان���ت 
ق��داس��ت��ع��ان��ت ب��م��ح��ام إس��رائ��ي��ل��ي، لتقديم 
ال���ت���م���اس ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة 

للتحقيق في وفاة والدها.
وذكرت وسائل إعام ليبية أن عائشة، 
خ������ال وج������وده������ا ف�����ي ال�����ج�����زائ�����ر، دع���م���ت 
املنتخب  مواجهة  في  الجزائري  املنتخب 
ال��ل��ي��ب��ي ل���ك���رة ال����ق����دم، ق��ائ��ل��ة إن ال��ج��ان��ب 

الليبي"ال يمثلها".

ميالد القذافي
هو مياد عبد السام أبو زنتاية، وهو 

ابن بالتبني للعقيد ويعد ابنه الروحي.
أثناء  القذافي  حياة  إنقاذ  له  ويحسب 
القذافي عام  إقامة  القصف األمريكي ملقر 

.1986
ب����ع����د س�����ق�����وط ن�����ظ�����ام ال����ع����ق����ي����د ح������اول 
ِقل قرب الحدود 

ُ
التسلل لتونس حيث اعت

التونسية الليبية، ودخل السجن لنحو 3 
ق سراحه.

َ
سنوات و8 أشهر قبل أن ُيطل

هناء القذافي
ابنته  أن  ال��ق��ذاف��ي  العقيد  ادع���ى  لطاملا 
���ت���ل���ت ف����ي غ������ارة ج��وي��ة 

ُ
ب��ال��ت��ب��ن��ي ه���ن���اء ق

أمريكية عام 1986، عندما كان عمرها 18 
شهرا فقط.

وم����ع ذل����ك ظ���ه���رت أدل�����ة م���ت���زاي���دة منذ 
ع��ام 2011 على أن هناء ال ت��زال على قيد 
ال��ح��ي��اة، ف��ق��د ظ��ه��رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و لها 
وهي تلعب مع والدها وإخوتها بعد عدة 

سنوات من القصف.
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ملف
 أين انتهى املطاف بأفراد أسرة القذافي؟



ما  العراقية  االنتخابات  نتائج  أثبتت 
ك���ان ي��ع��رف��ه ك��ث��ي��رون ع��ن ت��ده��ور شعبية 
نظام ايران االسالمية بني صفوف العرب، 
خ��ص��وص��ا ال��ش��ي��ع��ة م��ن��ه��م. ف���ي ”م��ج��ل��س 
ال������ن������واب“ ال����ع����راق����ي ك������ان ل��ل��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
اي��ران  جمهورية  ملرشد  املوالية  الشيعية 
علي خامنئي كتلة تتألف من 48 عضوا. 
ص 

ّ
في انتخابات العاشر من الجاري، تقل

ع����دد أع���ض���اء ه����ذه ال��ك��ت��ل��ة ال����ى 15 ف��ق��ط، 
ولحفظ م��اء ال��وج��ه، أض��اف��ت ه��ذه الكتلة 
الى صفوفها الفائزين من الئحة بابليون، 
وه��������م م������ن األق������ل������ي������ات، ل���ي���ص���ب���ح ت����ع����داد 
نائبا   329 أص��ل  م��ن  نائبا،   20 أعضائها 

في البرملان العراقي، وهو رقم ضئيل. 
وك��م��ا ف��ي ال���ع���راق، ك��ذل��ك ف��ي األراض����ي 
ال��رأي  استطالعات  أظهرت  الفلسطينية، 
الغاؤها،  ت��م  التي  لالنتخابات،  السابقة 
املتحالفة  الفلسطينية  ح��م��اس  ح��رك��ة  أن 
مع نظام اي��ران تتمتع بشعبية ال تتعدى 
ثلث ع��دد الناخبني، وه��ي شعبية ت��وازي 
ما تحوزه حركة فتح. في املاضي، كانت 
ح���م���اس ت��ت��م��ت��ع ب��غ��ال��ب��ي��ة ال���ن���ص���ف، كما 
التشريعي  للمجلس  ان��ت��خ��اب��ات  آخ��ر  ف��ي 

الفلسطيني في 2006.  
الرغم  على  تراجعت  ح��م��اس  وشعبية 
ال��ذي تنفقه على  امل��ال القطري  من أطنان 
شبكتها الريعية، وعلى الرغم من الفساد 
ال����ذي ي��ن��خ��ر ق���ي���ادة ف��ت��ح وال�����ذي أدى ال��ى 
ت����ده����ور ش��ع��ب��ي��ت��ه��ا. م����ع ذل������ك، ت��ت��س��اوى 
ش��ع��ب��ي��ة ف��ت��ح — ”ال���ف���اس���دة“ وامل��رت��ب��ط��ة 
باتفاقيات سالم وأمن مع اسرائيل — مع 
شعبية حماس واسالمها السياسي الذي 

الفساد ويسعى  يكافح ضد  أن��ه  يفترض 
لتدمير دولة اسرائيل. 

ف������ي ل�����ب�����ن�����ان، ي���ص���ع���ب م����ع����رف����ة ح��ج��م 
ال��ل��ه“،  ”ح���زب  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  الشعبية 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ظ��ام اي�����ران، ب���ني ش��ي��ع��ة ل��ب��ن��ان. 
م��ن امل��ؤك��د أن شعبية ال��ح��زب امل��ذك��ور في 
لبنان  غالبية مسيحيي  ل��دى  الحضيض 
ودروزه والسنة اللبنانيني. حتى املاضي 
الله“ يتمتع بشعبية  القريب، كان ”حزب 
م��ط��ل��ق��ة ب����ني ال���ش���ي���ع���ة، ول���ك���ن ف����ي اآلون�����ة 
األخ����ي����رة، ب����دا أن ه����ذه ال��ش��ع��ب��ي��ة اه��ت��زت 

وأدت الى ذعر لدى قيادة الحزب.  
ال���ت���ك���ه���ن أن ع���م���ل���ي���ة اغ���ت���ي���ال  وي���م���ك���ن 
ال��ش��ي��ع��ي امل���ع���ارض ل��ل��ح��زب ل��ق��م��ان سليم 
هي جزء من خوف ”حزب الله“ من ضعف 
ل��ق��د ك��ان  امل���ع���ارض���ني.  شعبيته وص���ع���ود 
اغتيال يطال شيعي في  أول  مقتل سليم 
لبنان منذ الثمانينات، وهو اغتيال يشي 
بأن من يقفون ورائه صاروا يخشون من 
أي عالمات تململ داخل الطائفة الشيعية، 
ألن ش��خ��ص��ي��ات م��ث��ل س��ل��ي��م ك���ان يمكنها 
ق��ي��ادة ان��ش��ق��اق ع��ري��ض ض��د ”ح���زب الله“ 
بسبب تراجع شعبية األخير، على خلفية 
الخانقة  واملعيشية  االقتصادية  األزم���ات 
املوالي  الحزب  بها سيطرة  التي تسببت 

اليران على قرار الجمهورية اللبنانية. 
أم������ا أس�����ب�����اب ت�����ده�����ور ش���ع���ب���ي���ة اي������ران 
وامل��ي��ل��ي��ش��ي��ات امل���وال���ي���ة ل���ه���ا ف����ي ال���ع���راق 
الفلسطينية، واألرج��ح لبنان،  واألراض��ي 
ف����ي����ع����ود ال�������ى س���ل���س���ل���ة م�����ن ال���ت���ص���رف���ات 
ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال��ن��ظ��ام االي���ران���ي ومثله 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات��ه ال���ع���رب���ي���ة، وف�����ي ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا 

ال���ع���ج���رف���ة، ف���ه���ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ت��ت��ح��دث 
دائ���م���ا وك���أن���ه���ا ت��ت��م��ت��ع ب���وص���اي���ة ال��ه��ي��ة، 
وك��ان رأيها هو الصائب بشكل دائ��م، وال 
يحتمل املسائلة وال املشورة وال التغيير، 
ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة ت��خ��وي��ن أي م��ن ي��ع��ارض��ه��ا، 
وهو تخوين يصل أحيانا الى حد العنف 
واالغ��ت��ي��ال، خصوصا ف��ي ال��ع��راق، حيث 
قامت امليليشيات املوالية اليران باغتيال 
ممن  واملثقفني  الناشطني  م��ن  كبير  ع��دد 

كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة. 
بعد العجرفة يأتي النفاق الذي تعاني 
امل��وال��ي��ة الي���ران.  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن��ه امليلشيات 
الله  مثال، تواصل كل من حماس وح��زب 
وامليليشيات العراقية هجومها االعالمي 
على االم��ارات العربية املتحدة والبحرين 
ب��س��ب��ب ق��ي��ام أب��وظ��ب��ي وامل���ن���ام���ة بتوقيع 

اتفاقية س��الم م��ع اس��رائ��ي��ل وال��ع��م��ل على 
تطبيع العالقات معها.  

ف����ي ال����وق����ت ن���ف���س���ه، ي���ك���ي���ل ح�����زب ال��ل��ه 
األردن عبدالله  املديح على ملك  وحماس 
الثاني، الذي كان أول زعيم عربي يلتقيه 
بينيت،  نفتالي  اس��رائ��ي��ل  حكومة  رئيس 
ألن عاهل األردن قرر تطبيع العالقات مع 
ال��س��وري بشار األس��د. ومثل مع  الرئيس 
األردن، أغدقت حماس املديح على مصر، 
أول ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي أق���ام���ت س��الم��ا 
م����ع اس���رائ���ي���ل وال����ت����ي اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س��ه��ا 
في  قمة  ف��ي  بينيت  السيسي  عبدالفتاح 
ش���رم ال��ش��ي��خ. م��ص��ر ه��ي ش��ري��ان ال��ح��ي��اة 
الوحيد لقطاع غزة، لذا، تتجاهل حماس 
ع��الق��ة م��ص��ر امل��م��ت��ازة ب��اس��رائ��ي��ل، لكنها 
تهاجم االمارات بشكل متواصل وتتهمها 
بطعن الفلسطينيني في الظهر بتوقيعها 

سالما مع اسرائيل. 
والنفاق نفسه في العراق حيث تمتعت 
بدعم  الي��ران  املوالية  العراقية  امليلشيات 
أم��ي��رك��ي وغ��ط��اء ج���وي أث��ن��اء مشاركتها 
في ح��رب القضاء على داع��ش. في الوقت 
ن��ف��س��ه، ت���ك���رر ه����ذه امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات أك���اذي���ب 
م��ف��اده��ا أن داع���ش ص��ن��اع��ة أم��ي��رك��ي��ة وأن 

امليلشيات هي التي هزمته وحدها.  
الشيعة العرب ليسوا أغبياء، ويعرفون 
أن نظام ايران ال يهمه القدس وال فلسطني 
وال األم��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة، ب��ل أن 
 ما يهم طغاة ايران هو بسط نفوذهم 

ّ
جل

اقليميا إلرضاء غرورهم ولتشتيت انتباه 
االي���ران���ي���ني ع���ن ف��ش��ل امل���الل���ي ال���ذري���ع في 
الئق  معيشة  تأمني مستوى  وف��ي  الحكم 

النظام  أرك���ان  أق��رب��اء  م��ن غير  لاليرانيني 
واملحظيني.  

ف����ي م����اي����و-أي����ار امل����اض����ي، أدل������ى وزي����ر 
خ��ارج��ي��ة اي����ران أم��ي��ر ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان، وك��ان 
م�����ا ي��������زال م����س����اع����دا ل�����وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة، 
بتصريحات الى صحيفة ”مهر“ االيرانية 
ق�������ال ف���ي���ه���ا أن�������ه ف�����ي ص��������راع اي����������ران ض��د 
اس���رائ���ي���ل، ”ك����ان ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام 
الصهيوني داخل حدودنا، لكن حلفاءنا 
اليوم هم داخل حدود النظام الصهيوني، 
وه��ذا الترتيب هو من أجل سالمة البالد 

)إيران( واملنطقة“.  
ت������درك  االي������ران������ي������ة  ال����ص����ح����ي����ف����ة  وألن 
العرب،  عند  التصريحات  هذه  حساسية 
ق��ام��ت ب��ن��ش��ره��ا ف���ي ن��س��خ��ت��ه��ا ال��ف��ارس��ي��ة 

وحذفتها من نسختها العربية. 
ل�����ك�����ن ال�������ع�������رب ي����س����م����ع����ون وي�������ق�������رأون 
االي��ران��ي��ني، ويعرفون أن ص��راع اي��ران مع 
اس��رائ��ي��ل ليس لتحسني وض��ع ال��ع��رب أو 
ال��ص��دارة  ع��ل��ى  ب��ل ص���راع  الفلسطينيني، 
والنفوذ في االقليم، يستخدم فيه النظام 
االي��ران��ي ال��ع��رب وق���ودا ف��ي ن��ار ح��رب��ه مع 

االسرائيليني. 
ان�����ه�����ارت ص������ورة ن���ظ���ام اي�������ران ك��ن��ظ��ام 
ثوري حريص على حقوق املستضعفني، 
خ��ص��وص��ا امل��س��ل��م��ني ب��م��ن ف��ي��ه��م ال��ع��رب 
م���ن���ه���م، وب��������ان ال����ن����ظ����ام االس������الم������ي ع��ل��ى 
ح���ق���ي���ق���ت���ه: م���ت���ع���ج���رف، م����ن����اف����ق، ي���دي���ره 
فاسدون ال يترددون عن قتل خصومهم، 

وال يردعهم ضمير وال دين.  

بابكر فيصل

ف��ي ت��ص��ري��ح م��ث��ي��ر ب��داي��ة ه���ذا ال��ش��ه��ر، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 
"ك��ان هناك استعمار قبل االستعمار  إن��ه 
ال��ف��رن��س��ي ل���ل���ج���زائ���ر"، ف���ي إش������ارة ل��ف��ت��رة 
الحكم العثماني بني عامي 1514 و1830، 
"امل��ن��س��ي"، كما  إي���اه باالستعمار  واص��ف��ا 
ت���س���اءل م��س��ت��ن��ك��را: "ه����ل ك����ان ه���ن���اك أم��ة 

جزائرية قبل االستعمار الفرنسي"؟
ق����وب����ل ت���ص���ري���ح م�����اك�����رون ب��اس��ت��ن��ك��ار 
واسع على مختلف األصعدة في الجزائر، 
ب��ل��غ ح���د اس���ت���دع���اء ال��س��ف��ي��ر م���ن ب��اري��س، 
وأص���������درت ال����رئ����اس����ة ال����ج����زائ����ري����ة ب��ي��ان��ا 
ال��ت��ص��ري��ح ق��ائ��ل��ة إن���ه "يمثل  شجبت ف��ي��ه 
مساسا غير مقبول بذاكرة 5 ماليني و630 
ألف شهيد، ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة 
ش��ج��اع��ة ض���د االس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي بني 

عامي 1830 و1962".
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال���ق���ي���ادي ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الدولي لإلخوان املسلمني، عضو مجلس 
املسلمني،  لعلماء  العاملي  اإلت��ح��اد  أم��ن��اء 
علي محمد الصالبي، في رد على تصريح 
م�����اك�����رون: "ل�����م ي���ك���ن ال����وج����ود ال��ع��ث��م��ان��ي 
ف����ي ال���ج���زائ���ر وج������ود ت��غ��ل��غ��ل ق����وم����ي، أو 
أغ���راض  لتحقيق  غ��اش��م��ا  عسكريا  غ���زوا 
ومصالح دولية سواء أكانت عسكرية، أو 
سياسية، أو اق��ت��ص��ادي��ة.. ب��ل ك��ان وج��ود 
خ��الف��ة إس��الم��ي��ة م��ج��ي��دة، وإم��ب��راط��وري��ة 
ال��دول  -آن����ذاك-  التفت حولها  ق��د  عظيمة، 
وال�����ح�����ض�����ارات وك�����ون�����ت ف�����ي ظ���ل���ه���ا راي�����ة 
واحدة، هي راية اإلسالم، الحامية وليست 

املعتدية، والبانية وليست الهادمة".
جماعة  رؤي��ة  يعكس  الصالبي  حديث 
اإلخوان املسلمني ملوضوع الخالفة، التي 
تمثل امل��ح��ط��ة ق��ب��ل األخ��ي��رة م��ن املحطات 
ال���س���ت ال���ت���ي وض���ع���ه���ا امل����رش����د امل���ؤس���س 
من  الجماعة  ان��ت��ق��ال  لكيفية  البنا  حسن 
واق������ع االس���ت���ض���ع���اف إل�����ى ق�����وة ال��ت��م��ك��ني، 
حيث تبدأ بالفرد، ثم األسرة، ثم املجتمع، 
ثم الدولة، ثم الخالفة اإلسالمية، وأخيرًا 

أستاذية العالم.
العثمانية  الخالفة  تجربة  عن  وبعيدا 
ف���ي ال���ج���زائ���ر، ال���ت���ي ال ي��ع��ل��م ك���ات���ب ه��ذه 
ال���س���ط���ور ع��ن��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر، ف����إن ه����ذا امل��ق��ال 
العثماني  ال��وج��ود  ع��ل��ى  ال��ض��وء  سيلقي 
في ال��س��ودان، ال��ذي استمر في الفترة من 

عام 1821 حتى عام 1885.
الخالفة اإلسالمية لم تكن سوى شكل 
من أشكال الحكم التاريخي الذي ساد في 
العصور الوسطى. وع��دا ش��ذرات مشرقة 
في حكم الخلفاء الراشدين، وخالفة عمر 
العباسي، كان  العزيز، واملهتدي  بن عبد 
ت����اري����خ ال���خ���الف���ة ه����و ت����اري����خ االس���ت���ب���داد 
وامللك العضود والدماء والدموع، الذي لم 
يعرف أساليب للتداول على الحكم سوى 
انتهائه  حتى  والتوريث  الغلبة  أسلوبي 

عام 1924 .
وم����ن ن��اح��ي��ة أخ������رى، ف����إن ال���ع���دي���د من 
ال���ش���ع���وب ال���ت���ي خ��ض��ع��ت ل��س��ي��ط��رة ت��ل��ك 
ال���خ���الف���ة ل����م ت����ر ف��ي��ه��ا س�����وى ح���ك���م غ����زاة 
ث��روات بالدهم  مستعمرين ج��اءوا لنهب 
وسرقة مواردها. ومن بني هذه الشعوب، 
الغزاة  ق��اوم قهر  ال��ذي  السوداني  الشعب 
استطاع  حتى  وش��راس��ة  ببسالة  األت����راك 
دح����ره����م وط����رده����م م����ن ال����ب����الد ب��واس��ط��ة 

الثورة املهدية عام 1885.
للسودان  التركي  الغزو  غ��رض  يكن  لم 
ن���ش���ر اإلس��������الم، ب����ل ك�����ان ه���دف���ه ال���واض���ح 
برعت  إذ  وال��ذه��ب،  العبيد  جلب  واملعلن 
ل��ل��ح��ص��ول  ال����غ����زوات  إرس������ال  ف���ي  اإلدارة 
ع��ل��ى ال��رق��ي��ق وأص��ب��ح��ت ل��ت��ج��ارة العبيد 
أس���واق م��زده��رة، وك���أي ق��وة استعمارية 
دأب األت�����راك ع��ل��ى ن��ه��ب ث����روات ال��س��ودان 
ال��ح��ي��وان��ي��ة م��ن ال��ج��م��ال واألب���ق���ار وري��ش 
ال����ن����ع����ام وال������ع������اج إض�����اف�����ة ل��ل��م��ح��اص��ي��ل 
ال�������زراع�������ي�������ة، وأره��������ق��������وا ك�����اه�����ل ال����س����ك����ان 
ب��ال��ض��رائ��ب ال��ب��اه��ظ��ة ال��ت��ي ي��ت��م إرس��ال��ه��ا 

ملصر وللباب العالي.
ارت��ك��ب ال��غ��زاة األت����راك ج��رائ��م وحشية 
ل، 

َّ
ف���ي ح���ق امل���واط���ن���ني ال��س��ودان��ي��ني ال���ُع���ز

خصوصًا امل��ج��ازر امل��روع��ة ال��ت��ي ق��ام بها 
محمد بك الدفتردار، وُعرفت في التاريخ 
ب��اس��م "ح���م���الت ال���دف���ت���ردار االن��ت��ق��ام��ي��ة"، 
أل���ف   30 ح�����وال�����ي  ض���ح���ي���ت���ه���ا  راح  ال����ت����ي 
ش��خ��ص م���ن ق��ب��ي��ل��ة ال��ج��ع��ل��ي��ني ف���ي والي���ة 
امل��ئ��ات من  ع��ن  الحالية، فضال  النيل  نهر 

ضحايا القبائل األخرى.
الحكم  على  السوداني  الفعل  رد  وك��ان 
ق��ي��ام ح��رك��ة دينية تجديدية  ال��ت��رك��ي ه��و 
"املهدية" عملت على تجميع وحشد أهل 
ال��ب��ل��د خ��ل��ف راي���ات���ه���ا ال���ق���اص���دة إلخ����راج 
املحتل التركي، مستخدمة جميع األدوات 
ال���ت���ي ت��ب��ع��ث ال���ش���ع���ور وال���ح���س ال��وط��ن��ي 

وتؤدي لجمع الصف والكلمة في مواجهة 
الغزاة األتراك.

وقال قائد الثورة املهدية، اإلمام محمد 
أح��م��د امل���ه���دي، ف��ي أح���د م��ن��ش��ورات��ه التي 
حرض فيها السودانيني على الثورة ضد 
االح��ت��الل ال��ت��رك��ي: "إن ال��ت��رك ق��د وضعوا 
ال��ج��زي��ة ف��ي رق��اب��ك��م م��ع س��ائ��ر املسلمني.. 
ويسجنونهم  رجالكم  يسحبون  وك��ان��وا 
القيود، وي��أس��رون نساءكم وأوالدك��م  في 
وي��ق��ت��ل��ون ال��ن��ف��س ال���ت���ي ح����رم ال���ل���ه بغير 
حقها وكل ذلك ألجل الجزية التي لم يأمر 
بها الله وال رسوله، فلم يرحموا صغيركم 

ولم يوقروا كبيركم".
قد وعى السودانيون أن ثورتهم ليست 
ضد خالفة تمثل الدين اإلسالمي، بل هي 
وقوف في وجه استعمار يتلبس بلبوس 

ال���دي���ن، وه���و األم����ر ال����ذي اس��ت��وع��ب��ه قائد 
الثورة جيدا مما جعله يطالب الجماهير 
بضرورة تمييز أنفسهم عن الغزاة األتراك 
في كل شيء يتعلق بسلوكهم وملبسهم 
وطرائق عيشهم، فها هو يخاطب الشعب 
في أحد منشوراته بالقول: "كل ما يؤدي 
إل�����ى ال��ت��ش��ب��ه ب���ال���ت���رك أت�����رك�����وه، ك���م���ا ق���ال 
ت��ع��ال��ى ف���ي ح���دي���ث ق���دس���ي: ق���ل ل��ع��ب��ادي 
املتوجهني إليَّ ال يدخلون مداخل أعدائي 
وال يلبسون مالبس أعدائي فيكونوا هم 
أعدائي كما هم أعدائي.. فكل الذي يكون 

من عالماتهم ولباستهم فاتركوه".
أع��اله،  التاريخية  الحقائق  على  ب��ن��اًء 
ف�������إن وص�������ف ع����ل����ي ال����ص����الب����ي ل���ل���وج���ود 
ال���ع���ث���م���ان���ي ف�����ي ال����ج����زائ����ر ب����أن����ه "خ���الف���ة 
إس���الم���ي���ة م���ج���ي���دة"، وأن�����ه ل���م ي��ك��ن "غ���زو 

عسكري غاشم لتحقيق أغراض ومصالح 
دولية" ال ينطبق على وج��ود ذات الحكم 
ف����ي ال������س������ودان، ح���ي���ث ات���ص���ف ب��ال��ب��ط��ش 
وال��ط��غ��ي��ان واالض���ط���ه���اد وس��ل��ب خ��ي��رات 

البالد.
وت����ؤك����د ح���ق���ائ���ق ال���ت���اري���خ أن ت��ص��دي 
ال����س����ودان����ي����ني ل����ل����غ����زو ال����ت����رك����ي ل�����م ي����أت 
بتحريض م��ن ق���وى خ��ارج��ي��ة ك��م��ا يدعي 
أصحاب نظرية امل��ؤام��رة، بل ج��اء نتيجة 
للعسف والظلم الشديد الذي وقع عليهم، 
وه�����ذا ه���و ال���ح���ال ف���ي ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي خضعت ل��س��ي��ط��رة األت���راك 
العثمانيني، وبالتالي فإن رفض الخالفة 
التركية كان نابعا من الداخل، ولم يفرض 

من الخارج.
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قضايا وآراء
تدهور شعبية إيران بين العرب 

الحكم العثماني.. خالفة إسالمية أم استعمار تركي؟

حسني عبدالحسني

خميسيات

شعر: د. سالم  بن محمد املالك
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ثقافة

هذا العالم
مظاهرات 21 أكتوبر يف السودان: 

ال���س���ودان���ي���ن  م����ن  م���ئ���ات اآلالف  خ�����رج 
الخرطوم وغيرها من مدن  العاصمة  في 
البالد في احتجاجات للمطالبة بالتحول 
الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنين، 
ف���ي وق�����ت ت���واف���د ف��ي��ه امل���ئ���ات ل��الن��ض��م��ام 
لالعتصام املستمر منذ أي��ام أم��ام القصر 
وال����ذي يطالب بحل حكومة  ال��ج��م��ه��وري 
رئيس ال���وزراء عبد الله حمدوك وتسليم 

السلطة للجيش.
وج���اءت ال��دع��وة للخروج ف��ي مسيرات 
املدني  للحكم  لالنتقال  دع��م��ًا  "مليونية" 
من قبل أح��زاب سياسية وتيارات نقابية 
م��ث��ل ت��ج��م��ع امل��ه��ن��ي��ن ال���س���ودان���ي���ن وم��ا 
ي��ع��رف بلجان امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي ب���رزت خالل 
االح���ت���ج���اج���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي أدت إل��ى 
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 

.2019
ولم يأت اختيار يوم 21 أكتوبر لخروج 
ال����ت����ظ����اه����رات ب���ش���ك���ل ع����ف����وي. ف���ق���د ش��ه��د 
السودان في هذا اليوم قبل 57 عامًا ثورة 

أطاحت بالحكم العسكري في البالد.

فما هي قصة ثورة 21 أكتوبر عام 1964 في السودان؟
تعد تلك الثورة أول ثورة شعبية تطيح 

بالحكم العسكري في العالم العربي.
وت���ع���ود ج�����ذور ه����ذه ال����ث����ورة إل����ى ي��وم 
ع����ام  م������ن  األول  دي����س����م����ب����ر/ك����ان����ون   19
السوداني  البرملان  اجتمع  عندما   ،1955
ليعلن اس��م��اع��ي��ل األزه�����ري زع��ي��م ال��ح��زب 
ال��دي��م��ق��راط��ي االت���ح���ادي م���ن داخ����ل القبة 
استقالل السودان، وفي األول من يناير/
كانون الثاني من عام 1956 رفع اسماعيل 
األزهري مع زعيم املعارضة حينها محمد 
أح���م���د امل���ح���ج���وب ع���ل���م االس����ت����ق����الل ع��ل��ى 

سارية البرملان.
وت����ق����ول دائ��������رة امل�����ع�����ارف ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
في  الليبرالية  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ان��ت��ص��ار  إن 

السودان لم يدم طويال.
البرملانية  الحكومة  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
ت���ح���ظ���ى ب���ت���ق���دي���ر ك���ب���ي���ر ك����رم����ز ل��ل��ق��وم��ي��ة 

واالستقالل.
ل��ك��ن ل���م ي��ك��ن ال���ب���رمل���ان ف���ع���اال، ف��ق��د تم 
إدخاله إلى السودان في الوقت الذي كانت 
فيه النماذج البرملانية تختفي بسرعة من 

البلدان األخرى في الشرق األوسط.
ولم تكن األحزاب السياسية مجموعات 
ج��ي��دة التنظيم وذات أه����داف م��م��ي��زة، بل 
كانت تحالفات فضفاضة مدفوعة بشكل 
أساسي باملصالح الشخصية وال��والءات 

ملختلف الفصائل الدينية.

انقالب عبود
إدارة  ت��ك��ت��ي��ك��ات  اس���ت���ن���ف���دت  وع���ن���دم���ا 
األح����زاب ب��ات ال��ب��رمل��ان ف��اق��دا امل��ع��ن��ى، ولم 
ي��س��ت��ف��د م���ن���ه س�����وى ال��س��ي��اس��ي��ن ال���ذي���ن 

حصدوا ثمار السلطة واملحسوبية.
وإث����������ر خ����ي����ب����ة األم����������ل م������ن ت���ج���رب���ت���ه���م 
الديمقراطية الليبرالية، عاد السودانيون 
م��رة أخ��رى إل��ى االس��ت��ب��داد. بحسب دائ��رة 

املعارف البريطانية.
ن���وف���م���ب���ر/ت���ش���ري���ن   17-16 ل���ي���ل���ة  ف���ف���ي 
الثاني من عام 1958، قام الفريق ابراهيم 
ع��ب��ود ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ج��ي��ش ال��س��ودان��ي 
بانقالب غير دموي، وحل جميع األحزاب 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وم���ن���ع ال��ت��ج��م��ع��ات، وأوق����ف 

صدور الصحف مؤقتا.
ك��م��ا ت���م إن���ش���اء م��ج��ل��س أع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
امل��س��ل��ح��ة ي��ت��أل��ف م��ن 12 ع��ض��وًا م��ن كبار 
الضباط، وحقق حكم الجيش تحسينات 

اقتصادية سريعة.
وق����د أل��غ��ت ح��ك��وم��ة ع��ب��ود ع��ل��ى ال��ف��ور 
القطن  ك��ل  ال��ث��اب��ت للقطن وب��اع��ت  السعر 
السوداني، وأعادت بناء احتياطي البالد 

من النقد األجنبي.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
ات��ف��اق��ا م��ع مصر  أب��رم��ت الحكومة   ،1959

بشأن مياه النيل.

مشكلة الجنوب
ف��ي ج��ن��وب ال���س���ودان، ك��ان��ت سياسات 

ع�����ب�����ود أق�������ل ن����ج����اح����ا. ف����ب����اس����م ال�����وح�����دة 
الوطنية، أدخل ضباط الجيش العديد من 
اإلجراءات التي تهدف إلى تسهيل انتشار 

اإلسالم واللغة العربية.
وش�����غ�����ل ال�����س�����ودان�����ي�����ون ال���ش���م���ال���ي���ون 
وال���ش���رط���ة  اإلدارة  ف����ي  م���ه���م���ة  م���ن���اص���ب 
اللغة  منهج  م��ن  التعليم  تحويل  ت��م  كما 
الذين  للمبشرين املسيحين،  اإلنجليزية 
طاملا كانوا مسؤولن وحدهم عن التعليم 
ف��ي ال��ج��ن��وب، إل��ى منهج ع��رب��ي إس��الم��ي، 
األج��ان��ب  املسيحين  املبشرين  ط��رد  وت��م 

بن عامي 1962 و 1964.
وقد واجهت إجراءات الحكومة املركزية 

في جنوب السودان مقاومة متزايدة.
أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن األول م���ن ع��ام  ف��ف��ي 
في  ال���ن���ط���اق  واس�����ع  إض������راب  أدى   ،1962
املدارس الجنوبية إلى مظاهرات مناهضة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة أع��ق��ب��ه��ا ه������روب ع�����ام ل��ل��ط��الب 

وغيرهم عبر الحدود.
وف����ي س��ب��ت��م��ب��ر/أي��ل��ول م���ن ع����ام 1963 
الوالية االستوائية  اندلع تمرد في ش��رق 
وفي منطقة أعلى النيل، بقيادة أنيا نيا، 
وه��ي منظمة ح��رب عصابات ف��ي جنوب 
السودان كانت تؤمن أن املقاومة العنيفة 
هي وحدها التي ستجعل حكومة الفريق 
عبود يوافق على حل مقبول للجنوبين. 
وف���ي امل��ق��اب��ل زاد ال���ق���ادة ال��ع��س��ك��ري��ون في 

الخرطوم من عمليات القمع.
وق������د اس���ت���غ���ل امل���ث���ق���ف���ون ف�����ي ال���ش���م���ال 
ف���ش���ل ال���ح���ك���وم���ة ه���ن���اك مل��ه��اج��م��ة ال��ح��ك��م 
املطالبات بحكومة  االس��ت��ب��دادي وإح��ي��اء 

ديمقراطية.
العديد  أصبحت   ،1962 ع���ام  وب��ح��ل��ول 
م���ن ال��ع��ن��اص��ر ال���ح���ض���ري���ة، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
والخدمة  العمالية،  والنقابات  املثقفون، 
امل����دن����ي����ة، وك����ذل����ك ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات ال��دي��ن��ي��ة 
ال��ق��وي��ة، م��ع��زول��ن ع��ن ال��ن��ظ��ام العسكري، 
وع���������الوة ع���ل���ى ذل��������ك، ب����ات����ت ال��ج��م��اه��ي��ر 
المبالن  املتنامية  والبروليتاريا  القبلية 

بالحكومة.

ثورة 1964
طيح بالنظام ك��رد فعل 

ٌ
وف��ي النهاية، أ

على تقاعسه تجاه مشكلة الجنوب.
م��ن  األول  أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن   21 ف���ف���ي 
الخرطوم  جامعة  ط��الب  عقد   ،1964 ع��ام 
م���ؤت���م���را، ف����ي ت���ح���د ل��ل��ح��ظ��ر ال��ح��ك��وم��ي، 
م��ن أج��ل إدان���ة عمل الحكومة ف��ي جنوب 

السودان والتنديد بالنظام.
وق������د وق����ع����ت م����ن����اوش����ات ب����ن ال��ط��ل��ب��ة 
واألم���ن أسفرت عن مصرع الطالب أحمد 
القرشي فانتشرت املظاهرات ضد النظام.

وفي 22 أكتوبر/تشرين األول، خرجت 
مظاهرة حاشدة في جنازة أحمد القرشي.

وح����ض����ر ال����ج����ن����ازة أك����ث����ر م����ن 30 أل���ف 
التدريس  هيئة  أع��ض��اء  ب��ق��ي��ادة  متظاهر 
شعارات  املتظاهرون  ورددت  بالجامعة. 
م��ن��اه��ض��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، ك���م���ا ق�����دم أع���ض���اء 
السودانية  الجامعة  ف��ي  ال��ت��دري��س  هيئة 
اس��ت��ق��االت��ه��م ، ق��ائ��ل��ن إن���ه���م ل���ن ي��ق��وم��وا 
ب��س��ح��ب��ه��ا إال ف����ي ح������ال ان���ت���ه���ى ال���ن���ظ���ام 
العسكري وت��م تشكيل حكومة دستورية 

من شأنها حماية استقالل الجامعة.
أص��در  األول،  أكتوبر/تشرين   23 وف��ي 
حزب األم��ة في السودان بيانا شجب فيه 
ال��س��ي��اس��ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ن��ظ��ام وارت���ف���اع 
ت���ك���ال���ي���ف امل���ع���ي���ش���ة ف����ي ال�����ب�����الد، وط���ال���ب 

بدستور ديمقراطي.
وامتدت  الطالبية  املظاهرات  استمرت 
إل���ى م���دن أخ����رى ، ب��م��ا ف��ي ذل���ك أم درم���ان 
وجوبا وب��ورس��ودان بحلول 24 أكتوبر/

تشرين األول.
وف��ي اليوم ذات��ه، حاولت مجموعة من 
التماس  تقديم  املحامن  بقيادة  املهنين 
ض���د األع���م���ال ال��وح��ش��ي��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا 
الحكومة لعبود، لكن لم ُيسمح للمهنين 

باملضي قدما.
أعلنوا إضرابا  الناس  يتفرق  أن  وقبل 

عاما.
وم����ع وج�����ود م��ع��ظ��م ق���وات���ه ف���ي ج��ن��وب 
ال��س��ودان، لم يكن النظام العسكري ق��ادرا 

على الحفاظ على سيطرته.
أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن األول  ي����وم 28  وف����ي 
م��ن ع���ام 1964 ص���در ب��ي��ان ع��ن مجموعة 
أنفسهم  على  أطلقوا  الجيش  م��ن ضباط 
"الضباط األحرار" يعلنون فيه انضمامهم 
الديمقراطية  اس��ت��ع��ادة  أج���ل  م��ن  للشعب 

والدستور.
ب��ادر الفريق عبود ابراهيم عبود  وق��د 
إل�����ى ال����دع����وة إلج�������راء ح������وار وط���ن���ي دون 
شروط وتشكيل حكومة جديدة يكون هو 
جزء منها، وتم تشكيل حكومة جديدة في 
30 أكتوبر/تشرين األول برئاسة مساعد 
وزير التربية والتعليم سر الختم الخليفة.

السودانية  العسكرية  امل��ؤس��س��ة  ول��ك��ن 
قامت باعتقال الضباط الذين كتبوا بيان 
الضباط األحرار، فتظاهر الناس تضامنا 
معهم، وسرعان ما انتشرت االضطرابات 

ولم يستطع الفريق عبود مواجهتها.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
1964 أي بعد 3 أسابيع فقط من اشتعال 
الثورة، وجد الفريق ابراهيم عبود نفسه 
م��رغ��م��ا ع��ل��ى ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه وتسليم 
ال��س��ل��ط��ة ل��ل��م��دن��ي��ن، وه��ك��ذا ع���اد الجيش 
السوداني إلى ثكناته، وتم تعين حكومة 
انتقالية للعمل بموجب الدستور املؤقت 

لعام 1956.

بعد الثورة
وت���ح���ت ق���ي���ادة س���ر ال���خ���ات���م ال��خ��ل��ي��ف��ة، 
انتخابات في  االنتقالية  الحكومة  أج��رت 
أبريل/نيسان وم��اي��و/آي��ار من ع��ام 1965 

لتشكيل حكومة نيابية.
برئاسة  ائتالفية  حكومة  تشكيل  وت��م 
سياسي ح��زب األم���ة ال��ب��ارز محمد أحمد 
امل��ح��ج��وب ف���ي ي���ون���ي���و/ح���زي���ران م���ن ع��ام 

.1965

وك����م����ا ح�������دث ف�����ي ال�����س�����اب�����ق، ات���س���م���ت 
ال����ح����ك����وم����ة ال���ن���ي���اب���ي���ة ب����ال����خ����الف����ات ب��ن 

مكوناتها.
فمن ناحية، كان محجوب يتمتع بدعم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ن داخ����ل ح���زب األم����ة ويمثلهم 
اإلمام الهادي، الخليفة الروحي للمهدي، 
ومن ناحية أخرى واجهه الشاب الصادق 
امل���ه���دي، حفيد امل���ه���دي، ال����ذي ق���اد ال��ق��وى 

األكثر تقدمية داخل الحزب.
وق���د ف��ش��ل ال��ب��رمل��ان ف���ي إي���ج���اد أه���داف 
مشتركة للتعامل مع املشاكل االقتصادية 

واالجتماعية والدستورية في السودان.
وع���الوة على ذل���ك، س��رع��ان م��ا تالشت 
اآلم����������ال ال����ت����ي أع�����رب�����ت ع���ن���ه���ا ال���ح���ك���وم���ة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع الجنوبين، 
واس���ت���م���ر ال����ص����راع ف���ي ال���ج���ن���وب م���ع أم��ل 

ضئيل في الحل.

عسكري..مدني..عسكري
وفي 25 مايو/آيار من عام 1969استولت 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ض��ب��اط ال��ش��ب��اب ب��ق��ي��ادة 

العقيد جعفر النميري على السلطة.
وظ�����ل ال���ن���م���ي���ري ف����ي ال���ح���ك���م ط��ي��ل��ة 16 
عاما تخللتها محاوالت انقالبية فاشلة، 
لتنتهي فترة حكمه بانتفاضة جماهيرية 
واس��ع��ة استجاب لها وزي���ر ال��دف��اع آن��ذاك 
امل��ش��ي��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن س���وار ال��ذه��ب ال��ذي 
أع��ل��ن تنحية ال��ن��م��ي��ري واس��ت��الم الجيش 
م��ن 1985،  أب��ري��ل/ن��ي��س��ان  ف��ي 6  للسلطة 

ولفترة انتقالية ملدة عام.
وق����د ن��ف��ذ س�����وار ال���ذه���ب وع�����ده وس��ل��م 
السلطة بعد عام لحكومة منتخبة ترأسها 

زعيم حزب األمة الصادق املهدي.
وفي 30 يونيو/ حزيران من عام 1989 
انقالبا عسكريا  البشير  الفريق عمر  ق��اد 

ضد حكومة الصادق املهدي.
وأسفر االنقالب عن تولي البشير رئيس 
مجلس قيادة "ث��ورة اإلنقاذ الوطني"، ثم 

أصبح خالل العام ذاته رئيسا للبالد.
زي����ح البشير ع��ن السلطة ف��ي 11 

ُ
وق���د أ

م���ن أب����ري����ل/ ن��ي��س��ان م���ن ع����ام 2019، من 
جانب الجيش الذي أعلن دعمه النتفاضة 
شعبية استمرت شهورا، احتجاجا على 
غالء األسعار وتردي األحوال االقتصادية 

في البالد.
وأودع الرئيس املعزول في سجن كوبر 
شمالي الخرطوم في اليوم ذاته، وذلك بعد 

نحو ثالثة عقود قضاها في حكم البالد.
ويواجه البشير تهما أخرى فضال عن 
تدبير انقالب جبهة االنقاذ، ومنها: قتل 
عدد من الضباط عام 1990، جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية في دارفور، وأخيرا 
السلطة  واس��ت��غ��الل  بالفساد  تتعلق  تهم 

والتجارة في النقد األجنبي.
واآلن ي��خ��رج ال��س��ودان��ي��ون م���رة أخ��رى 
إل�����ى ال�����ش�����وارع ب���ع���د ع���ام���ن ون���ص���ف من 
اإلطاحة بحكم البشير، لكنهم منقسمون 
بن من يناصر الجيش ويريد منه تولي 
إدارة ال��ب��الد وم���ن ي��ط��ال��ب ب��االن��ت��ق��ال إل��ى 

الحكم املدني.

أبرز احملطات الزمنية في تاريخ السودان
1821 - احتلت اإلمبراطورية العثمانية 

الجزء الشمالي من البالد.
الحكم  ت��ح��ت  ال����س����ودان   -  1955-1899

البريطاني املصري املشترك.

1956 - استقالل السودان.
1983 - الرئيس النميري يدخل الشريعة 

اإلسالمية.
2003 - بدء الصراع في إقليم دارفور.

ال���دول���ي���ة  ال��ج��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة   -  2009
تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر 
البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية تتعلق بالصراع الذي طال 

أمده في دارفور.
ال���س���ودان يحصل على  2011 - ج��ن��وب 
االس���ت���ق���الل ب��ع��د س���ن���وات م���ن ال���ح���رب مع 

الحكومة املركزية في الخرطوم.
2019 - الجيش يطيح بالرئيس البشير 

بعد أشهر من االحتجاجات ضد حكمه.

مغزى  اختيار هذا التاريخ ملظاهرات دعم احلكم املدني
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الذاكرة  المغاربية

ح������ن ت����ط����أ ق������دم������اك م����دي����ن����ة ح����ي����درة 
األث��ري��ة ب��والي��ة القصرين -ع��ل��ى ال��ح��دود 
أط��ال من تاريخ  الجزائر- تقف على  مع 

تونس القديم تأبى االندثار.
وع���ن���دم���ا ت���ت���ج���ول ف����ي م���ع���ال���م امل���وق���ع 
املترامي بعيدا عن قرطاج وسط  األث��ري 
ف���ي���اف���ي )ص�����ح�����اري( ال����غ����رب ال���ت���ون���س���ي، 
تتناهى إلى سمعك أصوات حوافر خيول 
-ال��ذي عسكر لسنوات  الروماني  الجيش 

في هذه املنطقة- وصيحات جنوده.

الفيلق الثالث املقدس للجيش الروماني
التاريخ  -أس��ت��اذ  ال��ن��داري  لطفي  يقول 
"دخلت  التونسية-  الجامعة  ف��ي  ال��ق��دي��م 
مدينة حيدرة في التاريخ بتركيز الفيلق 
امل���ق���دس ال��ث��ال��ث ف���ي ال��ج��ي��ش ال��روم��ان��ي، 
أث���ن���اء حكم  ل���ه  ف��أص��ب��ح��ت أول م��ع��س��ك��ر 
وق���د  م(.   14-6( أغ���س���ط���س  اإلم����ب����راط����ور 
���ش���ف���ت الح����ق����ا ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال���ن���ق���وش 

ُ
اك���ت

ال��ات��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��ل��د أس���م���اء ال��ج��ن��ود 
وقدماء املحاربن".

وي����وض����ح ال�����ن�����داري -ف�����ي ت��ص��ري��ح��ات 
ل��أن��اض��ول- أن "ت���ع���داد ذل���ك ال��ف��ي��ل��ق بلغ 
ن��ح��و 6 آالف م��ج��ن��د، إص��اف��ة إل���ى ضعف 
ه��ذا العدد من جنود ال��وح��دات املساعدة 
امل��ن��ت��دب��ن م���ن امل��ح��ل��ي��ن، ال س��ي��م��ا أث��ن��اء 
ث�������ورة ال����ق����ائ����د ال����ب����رب����ري ت���اك���ف���اري���ن���اس 
ب����ال����وس����ط ال����غ����رب����ي ال���ت���ون���س���ي )م��ج��ن��د 
ث��ار على  الروماني  الجيش  في  نوميدي 
حكم روم��ا لشمال أفريقيا من سنة 17 م 

إلى 24 م(".
العسكرية  الحامية  "انطلقت  ويتابع 
بالجزائر حوالي  تبسة  إل��ى  الغرب  نحو 
ع����ام 75 م، وأص��ب��ح��ت "أم����ي����درا" )االس����م 
الروماني لحيدرة( مأوى لقدماء الجنود، 
وعندئذ تأسست املدينة واكتسبت نوعا 

من الشهرة".
النداري أنه "خ��ال فترة حكم  ويشرح 
ع��رف��ت  م(،   96-69( ال��ف��اف��ي��ن  األب����اط����رة 
أم���ي���درا ازده������ارا اق��ت��ص��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا 
ونهضة عمرانية مهمة. ومن أهم عوامل 
ه���ذه ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة وج����ود امل��دي��ن��ة في 
بعدة  يربطها  مميز  إستراتيجي  م��وق��ع 
الرومانية،  أفريقيا  مقاطعة  م��ن  مناطق 
ق��رط��اج وتبسة  ب��ن  ال��راب��ط  مثل الطريق 

)فاست بالجزائر(".

مستوطنة رومانية
وي��ل��ف��ت ال����ن����داري إل����ى أن����ه "م����ن خ��ال 
النقوش التي عثر عليها باملوقع األثري 
أن  ألميدرا )مساحته 150 هكتارا(، نجد 
امل��دي��ن��ة أص��ب��ح��ت م��س��ت��وط��ن��ة روم��ان��ي��ة، 
وهي أعلى رتبة يمكن أن تحصل عليها 
امل���دن ال��روم��ان��ي��ة آن����ذاك، م��ا يعني أن كل 
امل��واط��ن��ة  ح��ق  يملكون  )ك���ان���وا(  سكانها 
ك��ل مؤسساتها  وأن  اإلم��ب��راط��وري��ة،  ف��ي 
رومانية  وديانتها  ومعاملها  وقوانينها 

باألساس".

مجد عمراني
ي���ق���ول ال�����ن�����داري إن "أم�����ي�����درا ت���ط���ورت 
ب��ش��ك��ل س����ري����ع، إذ ج�����رى إن����ش����اء وب���ن���اء 
الكثير من املعالم الرومانية التي تعكس 
للمدينة  ع��م��ران��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا  ازده������ارا 
التي اتخذت، روي��دا روي��دا، شكل املدينة 

الرومانية الكاسيكية".
وع��ن ال��ت��ط��ور ال��ع��م��ران��ي ال���ذي شهدته 
��ّي��د 

ُ
أم��ي��درا آن���ذاك، ي��ش��رح ال��ن��داري أن��ه "ش

قوس النصر في املدخل الشرقي للمدينة 

خ����ال ف���ت���رة اإلم���ب���راط���ور ال���روم���ان���ي من 
سيفيروس،  سبتميوس  أفريقية  أص��ول 
وذلك عام 195 م، وال يزال قائما إلى اآلن".
أم�����ا وس�����ط امل����دي����ن����ة، "ف��ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه 
ال����ف����وروم )ال���س���اح���ة ال���ع���ام���ة( ال���ت���ي تطل 
ع���ل���ي���ه���ا م����ع����ال����م م����ه����م����ة ع����������دة، ك��م��ع��ب��د 
الرسمية  للديانة  املخصص  الكابيتول 
ال����روم����ان����ي����ة، وم���ع���ل���م ال���ب���ازي���ل���ي���ك ال����ذي 
وإقامة  الرسمية  لاجتماعات  يخصص 

املحاكمات"، وفق النداري.
وي��ض��ي��ف "ي���ت���وس���ط امل���دي���ن���ة س����وق ال 

تزال آثاره ظاهرة للعيان من خال ساحة 
وس���ط���ى م���رص���وف���ة ت��ح��ي��ط ب���ه���ا دك���اك���ن 
صغيرة وأروقة، وبجانبه تّم العثور على 
بقايا حمامات رومانية مكّونة من قاعات 

عّدة، باردة ودافئة".
وي��ش��ي��ر ال���ن���داري إل���ى أن���ه "ف���ي الجهة 
ال��ش��م��ال��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، ت���ّم اك��ت��ش��اف بقايا 
م���س���رح وم����ن����ازل ت����ّم ت��زي��ي��ن��ه��ا ب��ل��وح��ات 
ف����س����ي����ف����س����اء، وأه������م������ه������ا ل������وح������ة "ج�������زر 
املتوسط"، وهي لوحة فريدة من نوعها 
ت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه��ا ن��ح��و 30 م��ت��را م��رب��ع��ا، 
وت��م��ث��ل ص�����ورة ج����زر ال���ح���وض ال��ش��رق��ي 

للمتوسط وأسمائها".

تراث مسيحي.. وحياة ثقافية
ل��ل��م��دي��ن��ة، يقول  ال��ت��راث املسيحي  ع��ن 
النداري إنه "يمكن ذكر عدد من الكنائس 
التي تتوسط أميدرا، وأخرى على الضفة 
اليمنى لوادي حيدرة الذي يشق املدينة".
"أم���ا امل��ع��ل��م األك��ث��ر ش��ه��رة ف��ي امل��دي��ن��ة، 
ف���ه���و ال���ح���ص���ن ال��ب��ي��زن��ط��ي ال������ذي ي��م��س��ح 
ق��راب��ة 2.5 ه��ك��ت��ار، وال����ذي ت��م ب��ن��اؤه في 
امل��ي��ادي"، بحسب  ال��س��ادس  بداية القرن 

النداري.
إل��ى أن "ح��ي��درة ُعرفت بوجود  ويلفت 
ن��خ��ب��ة ح���ذق���ت ال��ل��غ��ت��ن ال��ات��ي��ن��ي��ة )ل��غ��ة 
ال���ت���خ���اط���ب ال���ي���وم���ي( واإلغ���ري���ق���ي���ة )ل��غ��ة 
امل��دي��ن��ة  ف���ي  ع��ث��ر  ف��ق��د  ال��ع��ل��وم واآلداب(، 
ع��ل��ى ن��ق��وش ش��ع��ري��ة ع���دة كتبت بهاتن 

اللغتن".

حفريات لتثمني آثار املدينة
ي���ق���ول ع�����ادل ال���س���ع���دي -م��م��ث��ل امل��ع��ه��د 
الوطني للتراث في حيدرة- إنه "في 2003 
تونسية  وإث��ر حفريات مشتركة  و2004، 
فرنسية، تم اكتشاف طريق تجاري يعود 
قرطاج  الروماني ويربط بن  العهد  إل��ى 
وح���ي���درة وص����وال إل����ى ت��ب��س��ة، وه����و أه��م 
ط��ري��ق رس��م��ي ف��ي ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا خ��ال 

العهد الروماني".
وي�����ض�����ي�����ف ال������س������ع������دي -ف����������ي ح����دي����ث 
ل��أن��اض��ول- أن "ه��ن��اك طريقا آخ��ر يربط 
ب�����ن ح�����ي�����درة وق�����اب�����س )ج�����ن�����وب ش�����رق( 
القصرين( وقفصة  مرورا بتابت )والية 
)ج����ن����وب غ��������رب(، وك���ل���ه���ا ط�����رق ت��ج��اري��ة 

وعسكرية وإدارية".
املصدر : وكالة األناضول

»أميدرا« التونسية.. من هنا مر احملاربون الرومان
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   افتضاح عملية قرصنة »ضخمة« 

ذك�����رت ت���ق���اري���ر ت��ق��ن��ي��ة،  أن م��ج��م��وع��ة 
ق���رص���ن���ة ت��س��ل��ل��ت إل�����ى ش���ب���ك���ات ه��ات��ف��ي��ة 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال���ع���ال���م، م���ن خ��ال 
أدوات خاصة ومتطورة للغاية، من أجل 

الحصول على سجل مكاملات ورسائل 
وب�����ح�����س�����ب ش����ب����ك����ة "س�������ك�������اي ن�����ي�����وز" 
البريطانية، فإن شركة أميركية مختصة 
كشفت  ال��ت��ي  السيبراني هي  في األمن 

هذا االختراق الذي ُوصف بالخطير 
وأوض���ح���ت ش��رك��ة "ك������راود س��ت��راي��ك"، 
سنة  منذ  تنشط  القراصنة  مجموعة  أن 

بشكل  ل��وح��ظ  نشاطها  لكن  س��ن��ة،   2016
أك���ب���ر، م����ؤخ����را، ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ت��س��ت��خ��دم 
املجال  ف��ي  تقدما  األك��ث��ر  م��ن  تعد  أدوات 

السيبراني حتى اآلن 
األم���������ي���������رك���������ي،  ال��������ت��������ق��������ري��������ر  وأورد 
ت��ت��ي��ح  اس���ت���خ���دم���ت  أن التقنيات التي 
هاتف  أي  على  يتجسسوا  أن  للقراصنة 

مرتبط بالشبكات املستهدفة 
وف��ي غ��ض��ون ذل���ك، أوردت روي��ت��رز أن 
شبكة القراصنة التي تتهم بهذا التسلل 
ل��ه��ا ع��اق��ة ب��ال��ص��ن، ع��ل��ى غ���رار هجمات 

إلكترونية كثيرة قيل إنها جرت بمباركة 
من دول مثل روسيا وإيران.

وأوضح نائب مدير الشركة األميركية، 
آدم م��اي��رز، إن "ك���راود س��ت��راي��ك" حصلت 
تستجيب  كانت  بينما  املعلومات،  على 

لحوادث في عدد من الدول 
ورف������ض امل����س����ؤول ال��ك��ب��ي��ر ف����ي ش��رك��ة 
يكشف  أن  األم��ي��رك��ي��ة،  السيبراني  األم���ن 
ال������دول ال���ت���ي رص����د ف��ي��ه ه����ذه ال��ه��ج��م��ات 

. السيبرانية 

إعالن  "غوغل"  يكشف عن وعد الـ5 سنوات

ألول مرة.... زرع كلية خنزير في جسم انسان  

ك��ش��ف إع����ان ج��دي��د ل��ش��رك��ة "غ��وغ��ل" 
األم���ري���ك���ي���ة ل��ه��ات��ف��ه��ا األح������دث "ب��ي��ك��س��ل 
6" ع����ن وع�����د ال�������5 س����ن����وات، ال������ذي س��ب��ق 
وصرحت به في أكثر من وسيلة إعامية 
واس��ت��ب��ق��ت "غ����وغ����ل" ح��دث��ه��ا ال��ع��امل��ي 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن ه���وات���ف "ب��ي��ك��س��ل 6"، ي��وم 
19 أك��ت��وب��ر ال���ج���اري، ب��وع��ده��ا ت��ق��دي��م 5 
سنوات محفزة لنظام "أندرويد" الجديد 
ال������ذي س���ي���دع���م ت���ل���ك ال����ه����وات����ف، ب��ح��س��ب 
ال��ت��ق��ن��ي  "إن���غ���ادج���ي���ت"  نشره موقع  م���ا 

املتخصص 
وت����ت����ف����وق ب����ه����ذا ال�����وع�����د غ����وغ����ل ع��ل��ى 
م���ن���اف���س���ت���ه���ا س����ام����س����ون����غ، ال����ت����ي ت���ق���دم 
تحديثات أمنية لنظام "أندرويد" ملدة 4 

سنوات تقريبا 
وب�������ت�������ل�������ك ال��������ط��������ري��������ق��������ة، س����ي����ت����م����ك����ن 
التمتع  6" من  "بيكسل  أصحاب هواتف 
ب��ت��ح��دي��ث��ات أم��ن��ي��ة ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م حتى 

عام 2026 تقريبا .

التسريبات أيضا عن تزويد  وتكشف 
"غ�����وغ�����ل" ه����وات����ف "ب���ي���ك���س���ل 6" ب��م��ي��زة 
"ف���ي���س أن ب����ل����ور"، وال���ت���ي ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى 
وال��ت��ي ستساعد  ال��ك��ام��ي��را،  تركيز  ب���ؤرة 
ال��ك��ام��ي��را األم���ام���ي���ة ف��ائ��ق��ة االت���س���اع في 

التقاط صور سيلفي جماعية 
ودع���م���ت ال��ش��رك��ة األم��ري��ك��ي��ة ه��وات��ف 
"ب��ي��ك��س��ل 6" ب��م��س��ت��ش��ع��ر ك���ام���ي���را ب��دق��ة 
وع��������دة  ت�����ق�����ري�����ب�����ا،  م����ي����غ����اب����ي����ك����س����ل   50

تلفوتوغرافية بدقة 48 ميغابيكسل 
وت����ع����د غ����وغ����ل م���س���ت���خ���دم���ي ه���وات���ف 
القوة  فائقة  ببطارية  أيضا   "6 "بيكسل 
يمكنها الصمود ألكثر من 24 ساعة مع 

االستخدام الفائق 
"بيكسل  يأتي هاتف  أن  املتوقع  وم��ن 
ب���وص���ة،   6.4 ق����ي����اس  ذات  ب���ش���اش���ة   "6
و"بيكسل 6 برو" بشاشة ذات قياس 6.7 
بوصة، مقاومن للغبار واألتربة واملاء.

نجح جراحون أميركيون، وألول مرة، 
ف���ي زرع ك��ل��ي��ة خ��ن��زي��ر ف���ي ج��س��م إن��س��ان 
دون أن ي��رف��ض ج��ه��از امل��ن��اع��ة ف��ي جسم 
امل���ت���ل���ق���ي ال���ع���ض���و امل����������زروع، وه�����و ت��ق��دم 
كبير يحتمل أن يؤدي في نهاية املطاف 
للتخفيف من النقص الحاد في األعضاء 

البشرية الجاهزة للزراعة 
ال��ت��ي  ال��ج��راح��ي��ة،  وتضمنت العملية 
التابع  الطبي  ف��ي مركز الن��غ��ون  ج��ري��ت 

ُ
أ

استخدام خنزير تم  نيويورك،  لجامعة 
أنسجته  تعد  ل��م  بحيث  جيناته  تعديل 
ت����ح����ت����وي ع����ل����ى ج���������زيء م�����ع�����روف ب���أن���ه 
س�����ي�����ؤدي ف�����ي األغ�����ل�����ب ل����رف����ض ال���ج���س���م 

للعضو املزروع على الفور 
وق�����ال ب���اح���ث���ون ل���روي���ت���رز إن م��ت��ل��ق��ي��ة 
ال��ك��ل��ي��ة م��ري��ض��ة م��ت��وف��اة دم��اغ��ي��ا ظهرت 
عليها عامات ضعف في وظائف الكلى 
وواف�����ق�����ت أس���رت���ه���ا ع���ل���ى ال���ت���ج���رب���ة ق��ب��ل 
أن ي��ت��م رف��ع��ه��ا م���ن ع��ل��ى أج���ه���زة اإلب��ق��اء 
تم  أي���ام،   3 م��دار  الحياة وعلى  قيد  على 

الدموية  باألوعية  ربط الكلية الجديدة 
ل��ل��م��ري��ض��ة وت����م ال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا خ���ارج 
ل��ل��ب��اح��ث��ن التعامل  أت���اح  ج��س��ده��ا، م��م��ا 

معها مباشرة 
وق�����ال ال����ج����راح امل����س����ؤول ع���ن ال���زراع���ة 
الدراسة  قاد  ال��ذي  روب��رت مونتغومري، 
إن نتائج اختبار وظائف الكلى املزروعة 

"بدت طبيعية إلى حد كبير 
آالف   107 م����ن  ي����ق����رب  م����ا    وينتظر 
املتحدة حاليا  ف����ي ال����والي����ات  ش���خ���ص 
ل��زرع أع��ض��اء بما ف��ي ذل��ك أكثر  عمليات 
انتظار زراع���ة كلى وفقا  ف��ي  ألفا   90 م��ن 
األعضاء.  في  للتشارك  املتحدة  للشبكة 
ويبلغ متوسط فترات االنتظار للحصول 

على كلية ما بن 3 إلى 5 سنوات 
وي���ع���م���ل ال���ب���اح���ث���ون م���ن���ذ ع���ق���ود ع��ل��ى 
إم���ك���ان���ي���ة اس���ت���خ���دام أع����ض����اء ح��ي��وان��ي��ة 
العقبة  تمثلت  ل��ك��ن  ال����زرع،  عمليات  ف��ي 
رفض جسم  دون  ال��ح��ي��ل��ول��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ف���ي 

اإلنسان الفوري للعضو املزروع 

  ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها

ت�����ع�����ت�����زم ش������رك������ة ف�����ي�����س�����ب�����وك، ع����م����اق 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، تغيير  ش���رك���ات 
بما  املقبل  األس��ب��وع  باسم جديد  اسمها 
ال��ب��ن��اء ف��ي العالم  يعكس ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى 
ذا فيرج،  االفتراضي، حسبما ذكر موقع 
مباشرة  معرفة  على  بمصدر  مستشهدا 

باألمر 
إن م�������������ارك  ف�������ي�������رج  ذا  م�������وق�������ع  وق�������������ال 
زكربيرغ رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم 
ال���ت���ح���دث ع����ن ت��غ��ي��ي��ر االس������م ف����ي م��ؤت��م��ر 
الشركة  تقيمه  ال��ذي  السنوي  "كونيكت" 
ف���ي 28 أك��ت��وب��ر، وإن ظ���ل ه��ن��اك اح��ت��م��ال 

للكشف عن املسألة في موعد أقرب 
وأض�������اف امل����وق����ع أن إع�������ادة ال��ت��س��م��ي��ة 
األرج����ح  تطبيق فيسبوك على  س��ت��ض��ع 
ك���واح���د م���ن م��ن��ت��ج��ات ع���دي���دة ل��ش��رك��ة أم 
ستشرف على مجموعات  مثل إنستغرام 

وواتساب وأوكيوالس وغيرها
وت��أت��ي ه���ذه األخ���ب���ار ف��ي وق���ت ت��واج��ه 
ف��ي��ه ال��ش��رك��ة ت��دق��ي��ق��ا م��ت��زاي��دا م���ن ج��ان��ب 
ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة ب��ش��أن م��م��ارس��ات��ه��ا 

التجارية 
وك���������ان م����ش����رع����ون م�����ن ك�����ا ال���ح���زب���ن 
ان���ت���ق���دوا ال���ش���رك���ة، م��م��ا ي���وض���ح ال��غ��ض��ب 

املتزايد في الكونغرس من فيسبوك 
السيليكون أن  في وادي  املألوف   ومن 
ت��ح��اول  بينما  أس��م��ائ��ه��ا  ال��ش��رك��ات  تغير 
ت�����وس�����ي�����ع خ������دم������ات������ه������ا، م����ث����ل����م����ا ف���ع���ل���ت   
"غ����وغ����ل  أن�����ش�����أت  شركة غوغل عندما 
أل����ف����اب����ي����ت" ك���ش���رك���ة ق���اب���ض���ة ف�����ي ال���ع���ام 
أب���ع���د م��ن  م����ا ه����و  إل�����ى  ل���ل���ت���وس���ع   ،2015
أعمال البحث واإلع���ان، ول��إش��راف على 
العديد من املشاريع األخ��رى، مثل تقديم 

خدمات اإلنترنت في املناطق النائية 

التقط علماء فلك يابانيون لقطات ملا 
يبدو وكأنه "اصطدام" وقع على كوكب 
املشتري، بعد مرور أكثر من شهر على 

ماحظة حادثة مماثلة 
ون��ش��ر ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ن، بقيادة 
ك���ي���وت���و،  من جامعة  أري����م����ات����س����و  ك�����و 
ل���ق���ط���ات ل���ض���وء س���اط���ع غ���ام���ض ظ��ه��ر 
على املشتري ملدة أربع ثواٍن تقريبا في 
15 أكتوبر، وف��ق ما ذك��ر موقع "سكاي 

أند تيليسكوب" 
على  الساطع  الضوء  تأكيد  تم  وإذا 
أنه ناتج عن تصادم فسيكون هذا هو 
البشرية.  ال��ع��ن  تلتقطه  ال���ذي  ال��ت��اس��ع 

وقد لوحظ آخر مرة في 13 سبتمبر 
ونشر الباحثون تغريدة على تويتر، 
ال���ت���اري���خ،  ج�����اء ف���ي���ه���ا: "ألول م�����رة ف����ي 
لوميض  املتزامنة  املراقبة  ف��ي  نجحنا 
ض�����وء، ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي اص���ط���دم فيه 
جسم صغير بسطح كوكب املشتري في 
الساعة 22:24 )بتوقيت اليابان( في 15 

أكتوبر 
بعشرات،  املشتري  كوكب  ويصطدم 
ع��ام،  من الكويكبات كل  امل��ئ��ات،  ورب��م��ا 
وك��أن��ه  يعمل الكوكب العماق  ح��ي��ث 
ح���اج���ز ي��م��ن��ع م��ث��ل ه����ذه األج����س����ام من 
ال��ت��أث��ي��ر ع����ل����ى األرض. وم����ع ذل�����ك، ف��إن 
تصوير مثل هذا االصطدام مع املشتري 

نادر جدا 

 علماء يوثقون "اصطداما" 
على كوكب املشتري
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
الُحكم بالسجن على رئيس 
النادي اإلفريقي السابق  

أص�����درت م��ح��ك��م��ة "أري����ان����ة" ف���ي ت���ون���س، ه����ذا األس���ب���وع، 
اإلفريقي السابق، عبد  رئيس النادي  ب��س��ج��ن  أح���ك���ام���ا 

السالم اليونسي، ملدة 28 عاما 
وح��������س��������ب م���������ا ج������������اء ف���������ي ال�������ت�������ق�������اري�������ر ال�����ت�����ون�����س�����ي�����ة، 
رص��ي��د"،  ب����دون  "ش��ي��ك��ات  ق��ض��ي��ة  ف��ي  فإن اليونسي تورط 
'ف��اط��م��ة بوقطاية'  امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م محكمة أري��ان��ة  وق��ال��ت 
إلذاعة 'شمس أف أم' الخاصة، إن "املحكمة أصدرت بتاريخ 
19 أكتوبر 2021 أحكاما في 6 قضايا مختلفة، في شيكات 
ملدة  بالسجن  أح��ك��ام��ًا  ض��ده  وص���درت  باليونسي  متعلقة 
5 س��ن��وات ف��ي 5 ق��ض��اي��ا وث��الث��ة أع����وام ف��ي ق��ض��ي��ة أخ���رى، 
وبالتالي مجموع األحكام هو 28 سنة مع النفاذ العاجل" 

وتم النطبق بالحكم غيابا، حيث لم يحضر عبد السالم 
اليونسي إلى املحكمة، واآلن بات عليه دخول السجن 

ت��ج��در اإلش������ارة، إل���ى أن ال���ن���ادي اإلف���ري���ق���ي، ع���اش أزم���ة 
مالية خانقة خالل السنوات األخيرة، وصلت لحد التهديد 
ب��اإلف��الس، وك��ان قريبا من ال��ن��زول ل��دوري ال��درج��ة الثانية 

التونسي، في املوسم املاضي

املغرب يرتقي في تصنيف "فيفا" 

ك��ش��ف االت���ح���اد ال���دول���ي ل��ك��رة ال���ق���دم )ف���ي���ف���ا(، ي����وم ام��س  
ال���خ���م���ي���س، ع����ن ال���ت���ح���دي���ث ال���ج���دي���د ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 

للمنتخبات الخاص بشهر أكتوبر 
عامليا،  ال���29  للمركز  املغربي،  الوطني  وارتقى املنتخب 

برصيد 1513 نقطة 
أفريقيا،  الثالثة  املرتبة  ف��ي  "أس���ود األط��ل��س"،  وأض��ح��ى 
في  وتونس )1525.3(،  من السنغال )1564.95(  ك��ل  خلف 

حني تراجعت  الجزائر للرتبة الرابعة ب�1509.04 نقطة 
وح�����اف�����ظ�����ت ب�����ل�����ج�����ي�����ك�����ا ع�����ل�����ى ت�������ص�������دره�������ا ل����ل����ت����رت����ي����ب 
ن��ق��ط��ة،  ب����������1820.36  ثم البرازيل ثانية  ن��ق��ط��ة،  ب����������1832.33 
نقطة،  ب����1778.24  الثالث  املركز  في  العالم(  وفرنسا )بطلة 

خلفها إيطاليا )بطلة أوروبا( ب�1750.16 نقطة 
يذكر أن املغرب كان قد ضمن عبوره للدور الفاصل من 
جولتني  قبل  قطر 2022،  العالم  املؤهلة لكأس  التصفيات 

من ختام دور املجموعات 

 بركان يستعيد البحراوي قبل موقعة بن قردان 

سيعود إبراهيم البحراوي نجم نهضة بركان، للمشاركة 
مع الفريق أمام اتحاد بن قردان التونسي، يوم األحد املقبل، 
ال����32 األول في  ال���دور  ف��ي امللعب البلدي ببركان، ف��ي إي��اب 

كأس الكونفيدرالية اإلفريقية  
وسقط اتحاد بن قردان التونسي، في فخ الخسارة أمام 
ض��ي��ف��ه ن��ه��ض��ة ب���رك���ان   )0-1(، ف��ي ذه����اب دور ال�����32 األول 

لبطولة كأس الكونفيدرالية اإلفريقية 
وغ����اب ال��ب��ح��راوي ع��ن م���ب���اراة ال���ذه���اب ب��س��ب��ب اإلي��ق��اف، 
ويعول فلوران إيبنجي مدرب نهضة بركان على البحراوي 

في املباراة، في مركز قلب الهجوم  
وي��ع��ت��ب��ر ال���ب���ح���راوي م���ن ال��الع��ب��ني ال���ذي���ن ي��ع��ول عليهم 
ياجور، حيث  بعد رحيل محسن  إيبنجي، خاصة  فلوران 

يعول عليه الجهاز الفني لسد الفراغ في هذا املركز  

حقق فريق الوداد الرياضي، فوزا ثمينا على 
حساب ضيفه أوملبيك آسفي بهدف دون رد، في 
ال��ط��رف��ني  لحساب الجولة  ال��ت��ي جمعت  امل��ب��اراة 

السادسة من البطولة االحترافية " " 
وح��اول  وليد الركراكي  منح الفرصة للعديد 
م���ن ال��الع��ب��ني ال���ذي���ن ل���م ي��ش��ارك��وا ف���ي امل��ب��اري��ات 
املاضية، حيث فضل إراحة العناصر األساسية، 
ت��ح��س��ب��ا مل���ب���اراة ي���وم األح����د ال���ق���ادم، أم����ام ق��ل��وب 
التمهيدي  ال��دور  إي��اب  برسم  الغاني،  الصنوبر 

الثاني لدوري أبطال أفريقيا 

ورغ��م دخ��ول ال���وداد للمباراة ب��ال��ب��دالء، إال أن 
ال��ف��ري��ق األح��م��ر ب���دا أك��ث��ر ع��زي��م��ة وإص�����رارا على 
العديد من فرص  االنتصار، حيث خلق  تحقيق 
ال��ت��س��ج��ي��ل خ����الل ال���ش���وط األول، وال�����ذي ان��ت��ه��ى 
ب��ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ي، ب��ع��د ت���أل���ق ح�����ارس ال��ف��ري��ق 
املسفوي مجيد مختار، ووقوفه سدا منيعا أمام 
املحاوالت الودادية  وخالل شوط املباراة الثاني، 
ق���ام ال��رك��راك��ي ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��غ��ي��ي��رات، للبحث 
الليبي مؤيد الالفي،  عن التسجيل، حيث أشرك 
ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى ج���ب���ران، أي����وب ال��ع��م��ل��ود، ج��وي��ل 

تسومو، وأيمن الحسوني 
وق���ب���ل دق��ي��ق��ت��ني ع���ل���ى ن���ه���اي���ة امل�����ب�����اراة، ن��ج��ح 
امل���ه���اج���م ال��ك��ون��غ��ول��ي غ���ي م��ب��ي��ن��زا ف���ي تسجيل 
الهدف الوحيد للوداد في هذه املواجهة، والذي 
منح الفريق األحمر انتصاره الخامس في بطولة 

هذا املوسم من أصل ست مباريات 
الرياضي  ال��وداد  فريق  رف��ع  االنتصار،  وبهذا 
رص����ي����ده إل������ى 16 ن���ق���ط���ة ف����ي ص��������دارة ال��ب��ط��ول��ة 
االحترافية، فيما تجمد رصيد القرش املسفيوي 

عند النقطة السادسة في املركز ال�12 

أجريت اليوم الخميس في تونس العاصمة قرعة 
الناشئني  مل��ن��ت��خ��ب��ات  إف��ري��ق��ي��ا  ات��ح��اد ش��م��ال  دورة 
مواليد 2003 التي ستقام في تونس في الفترة من 8 

إلى 15 نوفمبر املقبل 
وأوق����ع����ت ال���ق���رع���ة م��ن��ت��خ��ب��ات ت���ون���س وال���ج���زائ���ر 
ول��ي��ب��ي��ا ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة األول������ى، ف���ي ح���ني ضمت 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة م���ن���ت���خ���ب���ات امل�����غ�����رب وم���ص���ر 
وموريتانيا التي تشارك كضيف من خارج املنطقة 

وس���ت���دور م��ن��اف��س��ات امل��ج��م��وع��ة األول�����ى بملعب 
أري���ان���ة ف��ي��م��ا س��ي��ح��ت��ض��ن م��ل��ع��ب ال���ك���رم م��ن��اف��س��ات 

املجموعة الثانية 
ويستهل املنتخب التونسي سلسلة مقابالته في 
9 من  يوم   الجزائري  البطولة بمالقاة نظيره  ه��ذه 
امل��ب��اراة ثأرية لنسور  املقبل  وستكون ه��ذه  الشهر 
قرطاج بما أن محاربي الصحراء حرموهم في يناير 
املاضي من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 

الوداد يحقق فوزا ثمينا على اسفي و يستعيد صدارة الدوري

ميار شريف تودع بطولة 
تنريفي املفتوحة للتنس

وزير الرياضة املصري  يستقبل بيج رامي

سحب قرعة بطولة اتحاد شمال إفريقيا للناشئني

ودع�����ت م���ي���ار ش���ري���ف الع���ب���ة امل��ن��ت��خ��ب 
امل�����ص�����ري ل���ل���ت���ن���س، م����ن����اف����س����ات ب���ط���ول���ة 
ت��ن��ري��ف��ي امل��ف��ت��وح��ة ب��إس��ب��ان��ي��ا م���ن ال���دور 
ال��خ��س��ارة أم���ام الكولومبية  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي 
كاميال سيرانو بمجموعتني دون رد "6-

4، و2-6" 
واف���ت���ت���ح���ت م����ي����ار ش����ري����ف م���ش���واره���ا 
ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ب��ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اإلي��ط��ال��ي��ة 
لوكريزا ستيفانيني املصنفة 188 عامليا 

بمجموعتني دون رد )6-2، و0-6 
كاميال  الكولومبية  تغلبت  املقابل  في 
ع��ل��ى امل��ص��ن��ف��ة ال���س���ادس���ة ع��امل��ي��ا إي��ل��ي��ن��ا 
واح��دة  مقابل  بمجموعتني  سفيتولينا 

فى الدور األول 
وكانت ميار شريف قد تقدمت مؤخرا 
إل�����ى امل����رك����ز 64 ف����ى ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 
ال���ص���ادر االث���ن���ني امل���اض���ي ب��رص��ي��د 1011 

نقطة 
وتعتبر ميار شريف أول العبة مصرية 
في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 العبة 

في التصنيف العاملي ملحترفات التنس 
ت���ت���أه���ل  م����ص����ري����ة  أول  ت���ع���ت���ب���ر  ك����م����ا 
لبطولتي ج��ران��د س��الم، وه��ي أيضا أول 
الع���ب���ة م��ص��ري��ة ت���ش���ارك ف���ي األومل���ب���ي���اد، 
وذلك في دورة األلعاب األوملبية املاضية 
ال��ت��ي اش��ت��ض��اف��ت��ه��ا ال��ع��اص��م��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 

)طوكيو 2020 

الشباب والرياضة  استقبل أشرف صبحي وزير 
املصري، بمكتبه  الالعب ممدوح السبيعي الشهير 
الفائز بلقب بطولة مستر أوملبيا في  ب�"بيج رام��ي" 
نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، والتي 
أقيمت بمدينة أورالندو في والية فلوريدا بالواليات 

املتحدة األمريكية 
وأك����د أش����رف ص��ب��ح��ي، أن ال���دول���ة امل��ص��ري��ة تقدم 
الرياضيني، حرصا  وامل��س��ان��دة ألبطالها  ال��دع��م  ك��ل 
ع��ل��ى م��واص��ل��ة اإلن���ج���ازات وال���ف���وز ب��أل��ق��اب مختلف 

البطوالت واعتالء منصات التتويج 
وأش���������ار إل������ى أن ب���ي���ج رام��������ي أح������د أب�����ن�����اء م��ص��ر 
املخلصني الذي رفع اسم مصر عاليا، في ظل الدعم 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قبل  م��ن  ال��الم��ح��دود 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ل��ل��ري��اض��ة امل��ص��ري��ة واألب���ط���ال 

الرياضيني 

ومن جانبه، قدم بيج رامي الشكر لوزير الشباب 
املستمر  وتواصله  املتواصل  دعمه  علي  والرياضة 
بالبطولة،  ال��خ��اص��ة  الترتيبات  لجميع  ومتابعته 
مما كان له بالغ األثر في تحقيق االستقرار النفسي 

والذهني" 
وق�������ال : "دع�������م وزي�������ر ال���ش���ب���اب وال����ري����اض����ة رف���ع 
امل��ع��ن��وي��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ل��ق��ب وال���ف���وز ب���ه للعام 
الثاني على التوالي، ووضع اسم مصر علي خريطة 
أب���ط���ال ال��ل��ع��ب��ة، وإض����اف����ة إن���ج���از ج���دي���د ل��ل��ري��اض��ة 

املصرية" 
ي��ذك��ر أن ال��ب��ط��ول��ة ت��ع��د أش��ه��ر وأق����وي ب��ط��ول��ة في 
ك��م��ال األج��س��ام ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ح��ي��ث ي��ش��ارك 
بيج  وك��ان  الجنسيات،  م��ن مختلف  العبا   16 فيها 
رام����ي ق���د ت����وج ب��ل��ق��ب م��س��ت��ر أومل��ب��ي��ا ك����أول م��ص��ري 

وأفريقي وعربي في نسخة 2020 



أع������������ل������������ن ن���������������ادي 
ب����رش����ل����ون����ة، م���س���اء 
ال�������ي�������وم األرب��������ع��������اء، 

تحصني العبه الشاب 
أن����س����و ف�����ات�����ي، ب��ع��ق��د 

حتى صيف 2027 
وقال برشلونة، 
ف����ي ب����ي����ان رس��م��ي 

إلى  النادي  "توصل 
ات�����ف�����اق م�����ع ال���اع���ب 

لتجديد  ف��ات��ي  أن��س��و 
يونيو   30 ح��ت��ى  ع��ق��ده 

الشرط  تحديد  وت��م   ،2027
الجزائي بقيمة مليار يورو" 

وأضاف البارسا "سيتم إضفاء الطابع 
الرسمي على العقد الجديد الذي سيربط 

فاتي بالنادي  في الساعات القادمة" 

وت��������اب��������ع "س�����ت�����ك�����ون 
ه��ن��اك ج��ل��س��ة تصوير 
ال���ش���اب، يليها  ل��اع��ب 
م������ؤت������م������ر ص�����ح�����ف�����ي ف���ي 

الساعة ال� 12 ظهًرا" 
وب���ات ف��ات��ي، ثاني 
أص�������غ�������ر الع�����������ب ف���ي 
ب���رش���ل���ون���ة، ي���ش���ارك 
األول  ال�������ف�������ري�������ق  م���������ع 
ب���ال���ل���ي���ج���ا، وذل�������ك ك���ان 
في 25 أغسطس  2019، 
وذلك بعمر 16 عاًما و298 

يوًما فقط 
وأصبح فاتي، يرتدي القميص رقم 
10 بداية من املوسم الحالي، عقب انتقال 
إل��ى  ليونيل ميسي  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م 

باريس سان جيرمان 
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جاجو مدرًبا لراسينج كلوب.. إيقاف الروسي بوليانسكي بسبب املنشطات

خسارة مذلة لروما.. وتعثر مفاجئ لتوتنهام
 في دوري املؤتمر

الليجا تكشف النقاب عن حكم الكالسيكو

رسمًيا.. برشلونة يربط فاتي بعقد طويل األمد

أعلن االتحاد الدولي ملنافسات الثاثي 
ي����وم ام����س ال��خ��م��ي��س، إي���ق���اف امل��ت��س��اب��ق 
س��ن��وات   3 بوليانسكي  إي��ج��ور  ال��روس��ي 

بعد ثبوت إيجابية عينة للمنشطات 
بوليانسكي خال  من  العينة  خ���ذت 

ُ
وأ

اختبار خارج املنافسات في يوليو تموز 
م���ا ي��ع��ن��ي اس��ت��ب��ع��اده م���ن ك���ل امل��س��اب��ق��ات 
عاما(   31( بوليانسكي  وش���ارك  التالية  
ف��ي س��ب��اق ال���ف���ردي ل��ل��رج��ال ف��ي أومل��ب��ي��اد 
طوكيو، وأنهاه في املركز 43، وكان ضمن 

فريق التتابع املختلط واحتل املركز 14 
وأوضح االتحاد الدولي في بيان: "كل 
ن��ت��ائ��ج ال��ري��اض��ي وال��ن��ق��اط ال��ت��ي جمعها 
منذ 21 يوليو 2021 ألغيت ويترتب على 
ذل��ك ت��ج��ري��ده م��ن أي أل��ق��اب أو ج��وائ��ز أو 
ميداليات أو نقاط أو مكافآت وأي مقابل 

مالي" 
لطلب  خ��ي��ارا  يملك  بوليانسكي  وك��ان 
عينة ثانية لكنه تنازل عن هذا الحق في 

أغسطس    

ت���ول���ى ف���رن���ان���دو ج����اج����و، الع�����ب ري����ال 
مدريد السابق، مسؤولية تدريب راسينج 
كلوب األرجنتيني، بينما أقال جاره سان 

لورينزو، املدرب باولو مونتيرو 
وق�����������ال ج�������اج�������و، ال�����������ذي ان�����ف�����ص�����ل ع���ن 
حقق  أن  بعد  امل��اض��ي  الشهر  ألدوسيفي 
7 انتصارات في 26 م��ب��اراة، إن��ه سيشكل 

ا يستحق املشاهدة 
ً
فريق

الجديد  لفريقه  م��ب��اراة  أول  وس��ت��ك��ون 
تحت قيادته خارج ملعبه أمام روساريو 
األول��������ى  ال�������درج�������ة  دوري  ف������ي  س�����ن�����ت�����رال 

األرجنتيني يوم السبت 
م��ون��ت��ي��رو  إع����ف����اء  ت����م  أخ������رى  من جهة 

مدافع يوفنتوس السابق، من منصبه في 
سان لورينزو، بعد أن حقق 4 انتصارات 

فقط في 17 مباراة 
وي��ح��ت��ل ال���ن���ادي، امل��رك��ز 20 ف��ي دوري 

ا 
ً
األضواء بني 26 فريق

التغييرات بعد يوم واحد  وتأتي هذه 
آخ���ر، وهو  أرجنتيني  م���درب  اختيار  م��ن 
ج���ي���ي���رم���و ب���������اروس س���ك���ي���ل���وت���و ل���ق���ي���ادة 
إدواردو  م���واط���ن���ه  ل��ي��خ��ل��ف  ب������اراج������واي، 

بيريزو 
وس����ب����ق ل���س���ك���ي���ل���وت���و، ت�����دري�����ب ل����وس 
ا 

ً
أنجلوس جاالكسي، وقضى فترات أيض

مع النوس وبوكا جونيورز 

ك���ش���ف���ت راب�����ط�����ة ال������������دوري اإلس����ب����ان����ي 
"ال��ل��ي��ج��ا"، ي��وم ام��س الخميس، ع��ن حكم 
وري��ال  برشلونة  ب��ني  الكاسيكو  م��ب��اراة 
مدريد، املقرر لها األحد املقبل، في الجولة 

العاشرة من املسابقة  
وت���ق���رر إس���ن���اد ال���ل���ق���اء ل��ح��ك��م ال��س��اح��ة 
خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، بينما 
س��ي��ت��ول��ى خ���وس���ي���ه ل���وي���س ج��ون��زال��ي��س 
جونزاليس مهمة حكم الفيديو املساعد  

وي��ل��ت��ق��ي ق��ط��ب��ا ال���ك���رة اإلس��ب��ان��ي��ة على 
ملعب كامب نو  

ويحتل الفريق امللكي املركز الثاني في 
ال��دوري اإلسباني برصيد  ج��دول ترتيب 
الكتالوني  نظيره  يقبع  بينما  نقطة،   17

في املركز السابع برصيد 15 نقطة  
لهما  مدريد  وري��ال  برشلونة  أن  يذكر 
م���ب���اراة م��ؤج��ل��ة، ح��ي��ث ت��أج��ل��ت م��واج��ه��ة 
ب���رش���ل���ون���ة ض����د إش���ب���ي���ل���ي���ة م����ن ال���ج���ول���ة 
الرابعة، وريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو 
م�����ن ال����ج����ول����ة ال����ت����اس����ع����ة ب���س���ب���ب ض��غ��ط 

األجندة الدولية 
بعدما  الكاسيكو  ب��رش��ل��ون��ة  وي��دخ��ل 
حقق أول انتصار في دوري األبطال هذا 
املوسم، على حساب دينامو كييف أمس 

بهدف نظيف  
أما الريال ففاز على شاختار بخماسية 

نظيفة خارج الديار 

تعرض روما اإليطالي لهزيمة مذلة 6-1 
النرويجي،  جليمت  ب���ودو  مضيفه  أم���ام 
الجولة  الخميس، ضمن منافسات  اليوم 
الثالثة باملجموعة الثالثة لدوري املؤتمر 

األوروبي 
وتجمد رص��ي��د روم���ا عند 6 ن��ق��اط في 
خلف  ن��ق��ط��ة  املجموعة، بفارق  وص���اف���ة 

بودو جليمت املتصدر 

ول����م ي��ك��ن ت��وت��ن��ه��ام ب���ح���ال أف���ض���ل من 
روم����ا، ح��ي��ث ت��ع��رض ل��ل��خ��س��ارة 0-1 أم��ام 

فيتيس أرنهيم الهولندي
وس���ج���ل م��اك��س��ي��م��ل��ي��ان ف��ي��ت��ي��ك ه���دف 

املباراة الوحيد لفيتيس في الدقيقة 78 
ورف��ع فيتيس رصيده إل��ى 6 نقاط في 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي، ت��ارًك��ا توتنهام ف��ي املركز 

الثالث برصيد 4 نقاط 

ح���س���م ال����ت����ع����ادل ال���س���ل���ب���ي ن��ت��ي��ج��ة 
امل������ب������اراة ال����ت����ي ج���م���ع���ت ب����ني الت��س��ي��و 
اإلي������ط������ال������ي وأومل������ب������ي������ك م���ارس���ي���ل���ي���ا 
ام��س الخميس، ضمن  ي��وم  الفرنسي، 
للمجموعة  الثالثة  الجولة  منافسات 
امل����ج����م����وع����ات  دور  م�������ن  ال�����خ�����ام�����س�����ة 

بالدوري األوروبي 
وعلى ملعب األوليمبيكو، لم تفلح 
ف��ي هز  امل��ت��ك��ررة للفريقني  امل���ح���اوالت 
ال���ش���ب���اك خ����ال امل���واج���ه���ة، م���ا ي��ع��رق��ل 
آمالهما في فرص التأهل للدور املقبل 

من البطولة 
وب����ه����ده ال���ن���ت���ي���ج���ة، ارت����ف����ع رص��ي��د 
التسيو إلى 4 نقاط بالوصافة بفارق 
األه�����داف ع��ن امل��ت��ص��در ج��ال��ط��ة س��راي 
ال�����ذي س��ي��ح��ل ب��ع��د ق��ل��ي��ل ض��ي��ف��ا على 

لوكوموتيف موسكو 
في املقابل، زاد مارسيليا غلته إلى 

3 نقاط باملركز الثالث 

وست هام يواصل توهجه
 في الدوري األوروبي

دك وس��ت ه��ام يونايتد اإلنجليزي 
البلجيكي  ج��ي��ن��ك  س���ي  آر  ك���ي  ش��ب��اك 
ب���ث���اث���ي���ة ن���ظ���ي���ف���ة ف�����ي ل����ق����اء ال���ج���ول���ة 
الثالثة من املجموعة الثامنة، للدوري 
األوروب��ي، الذي احتضه ملعب )لندن 

األوملبي(،   يوم امس الخميس 
واف��ت��ت��ح ك��ري��ج داوس����ون التسجيل 
 ،)45( ال��دق��ي��ق��ة  ف���ي  األرض  ألص���ح���اب 
الثاني  الهدف  وأض��اف عيسى دي��وب 
ت��وق��ي��ع  ال��ث��ال��ث  ال���ه���دف  )57(، وح���م���ل 

جارود بوين )59 
واعتلى وست هام صدارة املجموعة 
بالعامة الكاملة، بينما تجمد رصيد 

جينك عند 3 نقاط ليتذيل الترتيب 
وك����ان راب���ي���د ف��ي��ي��ن��ا ال��ن��م��س��اوي قد 
فاز على دينامو زغ��رب الكرواتي 1-2 
أيضا  ال��ي��وم  نفسها  املجموعة  ضمن 

على ملعب أليانز ستاديوم 

التعادل يحسم قمة التسيو 
ومارسيليا 
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لقة العة ايطالي - رغيف- 3األحاث الفاخر - 2خنسير تري – لقة هفكر هغرتي راحل -1
- هن األزىار- 6الو - هصدر- نصف يوهي- 5هغرتي هغرتي هستقر في هصر - 4ساتق 

لقة فيلسوف فرنسي رفض جائسج نوتل - خالص- 8علن هؤنج أجنثي - 7تراتة غير تام 
فيلسوف عرتي- 10قثيلح عرتيح قديوح - هكاره- 9  

 عووديا

اسن – هتأكد - 3ضوضاء - جوع تحر- 2هوصولح – لقة زعين إيراني راحل -1
- 6نخر الواء - قرب وجدج- 5خلق – أظلن الليل – للتعريف - 4أدية لثناني راحل 

هلكح - 9أحد تحور الشعر – هشروب عالوي - 8أتو عوار - 7فريق اسثاني 
نصلح– تسديد سالح -10فرعونيح قديوح   
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