
املغربية،  الحكومة  رئيس  أخنوش  عزيز  أعلن 
أن��ه سيتم ض��خ 13 مليار دره��م ألداء مستحقات 
من دجنبر  اب��ت��داء  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
املقبل، وذلك لتميكن املقاوالت املغربية من التوفر 
على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود 

في وجه األزمة.
وق���������ال أخ������ن������وش، ف�����ي م�����ع�����رض ج�����واب�����ه ع��ل��ى 
املتعلقة  الشهرية  الجلسة  خ��ال  م��ح��وري  س���ؤال 
بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع 
” م��خ��ط��ط ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ل��ت��ع��زي��ز ب���ن���اء ال���دول���ة 
من  انطاقا  تلتزم  الحكومة   ” إن   ، االجتماعية” 

ال��س��ن��ة ال���ج���اري���ة، ب��ت��ص��ف��ي��ة دي����ن ال��ض��ري��ب��ة على 
القطاع  م��ق��اوالت  لفائدة  املتراكم  املضافة  القيمة 
ال��ق��ادم  اب��ت��داء م��ن دجنبر  ال��خ��اص. حيث سيتم، 
وقبل نهاية الفصل األول من سنة 2022، ضخ 13 
مليار درهم ألداء مستحقات الضريبة على القيمة 
الصغرى  املقاوالت، وخصوصا  لتتمكن  املضافة 
وامل��ت��وس��ط��ة، م��ن ال��ت��وف��ر ع��ل��ى س��ي��ول��ة م��ه��م��ة في 
خ��زي��ن��ت��ه��ا، م���ن أج����ل ال���ص���م���ود ف���ي وج����ه األزم�����ة، 
واالن����خ����راط ف���ي دي��ن��ام��ي��ة خ��ل��ق ال��ق��ي��م��ة امل��ض��اف��ة 

وفرص الشغل”.
وتابع أنه وعيا منها بدور االستثمار والبعد 

االق��ت��ص��ادي ف��ي دع��م رك��ائ��ز ال��دول��ة االجتماعية، 
تشمل  اقتصادية  الحكومة سياسة  اعتمدت  فقد 
فوري  إنعاش  في  تتمثل  رئيسية  خمسة محاور 
ل���اق���ت���ص���اد ال����وط����ن����ي، ووض�������ع ب���رن���ام���ج وط��ن��ي 
وج���ه���وي م���ن أج����ل دع����م امل����ق����اوالت ال��ن��اش��ئ��ة في 
القطاعات الواعدة، وتفعيل اإلصاحات الهيكلية 
ل���دع���م االق����ت����ص����اد ال����وط����ن����ي، وت��ن��ف��ي��ذ س��ي��اس��ات 
ق���ط���اع���ي���ة ط���م���وح���ة ع���ل���ى ال���ص���ع���ي���دي���ن ال���وط���ن���ي 
وامل��ج��ال��ي، ووض���ع س��ي��اس��ة ف��اع��ل��ة ل��دع��م النشاط 

االقتصادي للنساء.
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اخنوش: ضخ 13 مليار درهم في خزينة املقاوالت 
املغربية من أجل الصمود في وجه األزمة
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الواقع االفتراضي: أين 

تذهب هذا املساء في 
امليتافيرس؟حسام فازوال

علوم وتكنولوجيا رياضة
 "كأس العرب".. 

تونس تسحق 
موريتانيا بخماسية  

 »أوميكرون« يوسع 
انتشاره.. دول جديدة 

8ترصد إصابات بالفيروس

اإليسيسكو تحصل على شهادة اعتماد اآليزو الدولية )9001:2015( لنظام إدارة الجودة
لتحقيق  الحثيثة  العامة  إدارت��ه��ا  بجهود  اعترافا 
املعايير  متطلبات  وتطبيق  ال���ج���ودة،  م��ع��دالت  أع��ل��ى 
للتربية  اإلس���ام���ي  ال��ع��ال��م  ال��ع��امل��ي��ة، حصلت منظمة 
املطابقة  شهادة  على  )إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم 
ق��ط��اع��ات وإدارات  آي����زو، لجميع  ال���ج���ودة  مل��واص��ف��ات 
القياسية  املواصفة  املنظمة،  وفقا ملتطلبات  وم��راك��ز 
إدارة  ب��ن��ظ��م  ال���خ���اص���ة   )9001:2015 )آي������زو  ال���دول���ي���ة 
الجودة، وذلك في إطار برنامج التحديث اإلداري، الذي 
تبنته املنظمة لتحقيق رؤيتها الجديدة، ويعتمد على 
الرقمي، واالستثمار في  التحول  م��ح��اور، ه��ي:  ثاثة 

املوارد البشرية، واالبتكار في العمليات اإلدارية.
وقد حصلت منظمة اإليسيسكو على هذه الشهادة 
ال���دول���ي���ة امل���رم���وق���ة، ب��ع��د ت��دق��ي��ق خ���ارج���ي تفصيلي 
ومكثف وشامل، من جانب املنظمة الدولية للمعايير 
)آيزو(، لبرامج التحول والتطوير اإلداري الذي شهدته 
جميع القطاعات واإلدارات واملراكز باإليسيسكو، أثبت 

تطبيق املنظمة ملعايير مواصفة "آيزو 9001:2015". 

وبهذه املناسبة أكد الدكتور سالم بن محمد املالك، 
اعتماد  ال��ح��ص��ول على  أن  ال��ع��ام لإليسيسكو،  امل��دي��ر 
اآلي����زو خ��ط��وة مهمة ف��ي تطبيق ال��خ��ط��ط امل��وض��وع��ة 
ن��وع��ي��ة في  نقلة  امل��ؤس��س��ي، وإح����داث  التميز  لتعزيز 
هذا  أن  إل���ى  منوها  اإليسيسكو،  منظمة  عمل  آل��ي��ات 
الرقابة  منظومة  تطوير  آل��ي��ات  أح��د  يعتبر  امل��ش��روع 
ال���داخ���ل���ي���ة وإرس��������اء م����ب����ادئ ال��ح��وك��م��ة ف����ي امل��ن��ظ��م��ة، 
تطبيق  على  املقبلة  املرحلة  خ��ال  املنظمة  وستعمل 
والحصول على اعتماد أعلى املعايير الدولية لتعزيز 

االبتكار والتحسني املستمر آلليات عملها. 
وأوض��ح أن هذا االعتماد الدولي يبرز مدى حرص 
املنظمة على تقديم مستوى خدمات متميزة ومبتكرة 
لدولها األعضاء في مجاالت التربية والعلوم والثقافة، 
وكذلك التزامها بترسيخ أفضل معايير املوثوقية مع 
الشركاء والجهات املانحة، وريادتها في تأسيس نظام 
للتدقيق على املخاطر والتنبؤ بها ومواجهتها، بما 
يضمن استمرارية أعمالها تحت أي ظروف استثنائية. 

وت���ت���ض���م���ن ه�����ذه ال����ش����ه����ادة ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا 
مل��دة ثاث  ال��ج��ودة  ن��ظ��ام  منظمة اإليسيسكو تسيير 
سنوات، وقد مرت رحلة الحصول عليها بأربع مراحل 
أساسية، بدأت بمرحلة اإلعداد وتحضير خطة العمل 
إلكساب  مختلفة،  تدريبية  وب��رام��ج  التنفيذ  وآل��ي��ات 
املوظفني املعرفة بمفاهيم ومتطلبات املواصفة وبناء 
التشخيص  مرحلة  وتلتها  باملنظمة،  ال��ج��ودة  ثقافة 
الحالي وتحديد  العمل  استهدفت تحليل نظام  التي 
م�����دى م���واءم���ت���ه م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات امل���واص���ف���ة، ح��ي��ث تم 
اإلداري���ة.  املنظومة  الفجوات وم��واط��ن تحسني  حصر 
واستهدفت املرحلة الثالثة التوثيق وتطوير العمليات 
واإلج������راءات وإص����دار ع��دة وث��ائ��ق ت��ح��دد أرك���ان نظام 
إدارة ال���ج���ودة وال��س��ي��اق امل��ؤس��س��ي ل��ه��ا م��ن تخطيط 
املشاريع،  وتطوير سياسات للجودة والتميز وإدارة 
وت��م��ث��ل��ت امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة واألخ�����ي�����رة ف����ي ال��ت��دق��ي��ق 
الداخلي ومراجعة اإلدارة العليا واالستعداد للتدقيق 

الخارجي.
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ولد الغزواني و ماكي صال يدشنان اشغال بناء 
جسر سيربط البلدين

وض���ع ال��رئ��ي��س امل��وري��ت��ان��ي م��ح��م��د ول���د ال��غ��زوان��ي رفقة 
ف��ي مدينة روص��و،  ال��ث��اث��اء  السنغالي ماكي ص��ال  نظيره 
الحجر األساس للجسر الذي سيربط البلدين مرورا بالنهر.
ويكلف بناء الجسر 87,63 مليون أورو بتمويل مشترك 
ب���ني م��وري��ت��ان��ي��ا وال��س��ن��غ��ال واالت����ح����اد األوروب�������ي وال��ب��ن��ك 
تم  فيما  لاستثمار،  األوروب����ي  وال��ب��ن��ك  للتنمية  اإلف��ري��ق��ي 
ملشاريع  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  م��ن  مليونا   40,63 ح��وال��ي  تخصيص 
وروص��و  املوريتانية  روص��و  مدينتي  ف��ي  بالجسر  ملحقة 

السنغالية.
ويصل طول الجسر إلى 1461 مترا، وبارتفاع 20 مترا، 
وممر  مترا،   2,125 بعرض  من مسارين، ورصيف  ويتألف 
إلى نقطتي تفتيش  للدراجات بعرض 2,425 مترا، إضافة 

على جانبي الحدود.
وستستمر األشغال في بناء الجسر 30 شهرا، ابتداء من 
يوليو 2021 وحتى فبراير 2024، أما عمره االفتراضي فهو 

100 سنة.

باربادوس أحدث جمهورية في العالم 
وحاكمتها تؤدي اليمني

أصبحت باربادوس الثاثاء أحدث جمهورية في العالم 
بعد إعان تحررها من سلطة التاج البريطاني ، وجرى ذلك 
في حفل رسمي حضره ولي عهد اململكة املتحدة البريطانية 

األمير تشارلز.
وخال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية 
 . للجمهورية  رئ��ي��س��ة  ال��دس��ت��وري��ة  ال��ي��م��ني  س���ان���درا ميسن 
وأنزل علم امللكة الذي كان يمثل خضوع باربادوس لسلطة 

امللكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.
الرئاسية  انتخاباتها  نظمت  ب���ارب���ادوس  ان  إل��ى  ي��ش��ار 
األولى في أكتوبر املاضي بعد 13 شهرًا من إعان انفصالها 

دستوريا عن التاج البريطاني .
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االخراج الفين
عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةششحتت رعاية الرئيس السيسي.. املؤمتر العام ملنظمة اإليسيسكو ينعقد بالقاهرة 8 و9 ديسمرب 2021   
الخطوط التونسية تعلن تعليق 

كافة رحالتها الجوية نحو 
املغرب إلى إشعار آخر

التونسية  ال��ج��وي��ة  ال��خ��ط��وط  أعلنت 
ف����ي ب�����اغ ص������ادر ع��ن��ه��ا ال����ث����اث����اء، ع��ن 
ت��ع��ل��ي��ق ك����اف����ة ال�����رح�����ات ن���ح���و امل���غ���رب 
وذل��ك حتى إشعار آخ��ر. وت��م اق��رار هذا 
اإلج�������راء، ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��ق ال��س��ل��ط��ات 
امل��غ��رب��ي��ة ك���اف���ة رح�����ات امل��س��اف��ري��ن من 
وإل���ى اململكة امل��غ��رب��ي��ة مل���دة أس��ب��وع��ن، 
ابتداء من اإلثنن 29 نوفمبر 2021 على 
الساعة 23 و59 دقيقة . وكان املغرب قد 
اتخذ هذا القرار بسبب التفشي السريع 
 ، ك���ورون���ا  ل��ف��ي��روس  ال��ج��دي��د  للمتحور 

“أوميكرون” في أوروبا وفي إفريقيا.

ليبيا.. مليشيا حفتر تنسحب 
من محيط محكمة سبها

ان���س���ح���ب���ت ق���������وات م���س���ل���ح���ة ت���اب���ع���ة 
ملليشيا خليفة حفتر من محيط محكمة 
س��ب��ه��ا ج��ن��وب��ي ل��ي��ب��ي��ا، ال���ث���اث���اء، عقب 
ي����وم����ن م����ن ت��ع��ط��ي��ل ال���ن���ظ���ر ف����ي ط��ع��ن 
قدمه سيف اإلس��ام القذافي، على قرار 
اس��ت��ب��ع��اده م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة، 

وفق مصدر أمني.
واالثنن، حاصرت قوات حفتر، مقر 
املحكمة، ما حال دون عقد جلسة للبت 
في الطعن االنتخابي املقدم من محامي 
ال���ق���ذاف���ي، ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي. وق����ال م��ص��در 
يعمل بمديرية األمن الوطني في سبها، 
لألناضول، مفضا عدم ذكر اسمه، إن 
محيط  من  انسحبت  حفتر  “مليشيات 
محكمة سبها”. وأوض��ح أن االنسحاب 
ج�������اء ب����ع����دم����ا ش����ه����د م���ح���ي���ط امل��ح��ك��م��ة 
االث���ن���ن، م���ظ���اه���رات م���ن���ددة ب���إج���راءات 
مليشيا حفتر وم��ؤي��دة لسيف اإلس��ام 
ال����ق����ذاف����ي.وأش����ار م����راس����ل األن����اض����ول، 
بعدما  انسحبت  مليشيا حفتر  أن  إل��ى 
ت���س���ب���ب���ت ف�����ي ت���ع���ط���ي���ل ن����ظ����ر امل��ح��ك��م��ة 
)ليومن( في طعن قدمه سيف اإلسام 
ع����ل����ى ق��������رار اس����ت����ب����ع����اده م�����ن ال���ت���رش���ح 
امل��ق��ررة ف��ي 24 ديسمبر/  ل��ان��ت��خ��اب��ات 

كانون األول املقبل.

المشهد المغاربي

 أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ق��ي��س سعّيد 
أن��ه ق��د يلجأ إل��ى إص���دار مراسيم خاصة 
لتنفيذ ق��رارات محكمة الحسابات في ما 
في  منتقدا  االنتخابية،  بالجرائم  يتعلق 
نفس الوقت بطء تعامل القضاء مع تقرير 
م��ح��ك��م��ة امل���ح���اس���ب���ات ح����ول االن��ت��خ��اب��ات 

التشريعية والبلدية. 
وق���������ال ال����رئ����ي����س س����ع����ّي����د ل�������دى ل���ق���ائ���ه 
ب���ال���ص���ادق ب��ل��ع��ي��د ال��خ��ب��ي��ر ف���ي ال��ق��ان��ون 
ال���دس���ت���وري، وم��ح��ف��وظ أس���ت���اذ ال��ق��ان��ون 
ال�����دس�����ت�����وري ب���ك���ل���ي���ة ال����ح����ق����وق وال���ع���ل���وم 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��س��وس��ة، م��س��اء االث��ن��ن "م��ن 
غ��ي��ر امل��ق��ب��ول أن ي��ب��ق��ى ت��ق��ري��ر ص����ادر عن 
محكمة، وفيه الكثير من التجاوزات، دون 

أي أثر قانوني".
���ق 

ّ
وان����ت����ق����د س����ع����ّي����د ال����ت����ب����اط����ؤ امل���ت���ع���ل

بتطبيق اآلجال التي وضعها الفصل 163 
ال��ذي ينّص على  القانون االنتخابي،  من 
املحاسبات تحّصل  "إذا ثبت ملحكمة  ��ه 

ّ
أن

م��رش��ح أو ق��ائ��م��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى تمويل 
بدفع  تلزم  االنتخابية،  لحملتها  أجنبي 
ت��ت��راوح ب��ن 10 و50 ضعفا  خطية مالية 

ملقدار ذلك التمويل".
وبمقتضى هذا القانون، "يفقد أعضاء 
امل��ج��ل��س امل��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ت��م��وي��ل األج��ن��ب��ي 

ع���ض���وي���ت���ه���م ب���م���ج���ل���س ن����������واب ال���ش���ع���ب 
وي���ع���اق���ب امل����رش����ح ل���رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
ملدة  بالسجن  األجنبي  بالتمويل  املتمتع 
خ��م��س س����ن����وات". و"ي����ح����رم ك���ل م���ن تمت 
إدان���ت���ه ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ت��م��وي��ل أج��ن��ب��ي 
قائمات  أع��ض��اء  م��ن  االنتخابية  لحملته 
امل��رش��ح��ن، م��ن ال��ت��رش��ح ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 

التشريعية والرئاسية املوالية".
وأك�������د س���ع���ّي���د أن�����ه ل����م ي���ت���م ال���ن���ظ���ر ف��ي 
م���ض���ام���ن ال���ت���ق���اري���ر ح������ول ال����ت����ج����اوزات 
والتي  املاضية  االنتخابات  في  الحاصلة 
ق��ب��ل��ه��ا، وك��ذل��ك االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة، ما 
يعني أن "ه��ن��اك ت��ب��اط��ؤا ك��ي ت��م��ّر اآلج��ال 
وت��س��ق��ط إم��ك��ان��ي��ة إس���ق���اط ال���ق���ائ���م���ات أو 
القضايا   ه��ذه 

ّ
أن إل��ى  امل��رش��ح��ن، بالنظر 

تسقط بمرور 3 سنوات".
وش������دد س���ع���ّي���د ع���ل���ى ض��������رورة إي���ج���اد 
ت���ص���ّور ج��دي��د ف���ي ه���ذا امل���ج���ال، ق��ائ��ا "ال 
ب���د أن ن��ت��خ��ذ إج��������راءات أخ�����رى ف���ي إط���ار 

املراسيم".
 وت������س������اءل ق���ي���س س���ع���ّي���د ع�����ن "ق��ي��م��ة 
ال��ن��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ت من 
قبل العشرات من النواب في البرملان، في 

حن أن تمويلهم أجنبي".
واع���ت���ب���ر ال���ن���اش���ط ب���امل���ج���ت���م���ع امل���دن���ي 

 املراسيم 
ّ
والقاضي السابق أحمد صواب أن

الرئيس سعّيد بإصدارها حول  ح 
ّ
التي مل

ال����ت����ج����اوزات امل���رت���ك���ب���ة ف����ي االن���ت���خ���اب���ات 
التشريعية والرئاسية، استنادا منه على 
ت��ق��ري��ر م��ح��ك��م��ة امل��ح��اس��ب��ات، ال ي��م��ك��ن أن 

تشّكل أحكاما قضائية.
وق��ال ص��واب في تصريحات صحافية 
ال���ث���اث���اء "ب���إم���ك���ان رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
ب��إق��رار اختصار  م��رس��وم يقضي  إص����دار 
ش���دي���د ف����ي اآلج��������ال ب���ش���ه���ري���ن ل���ك���ل ط���ور 
ب��م��ا يضمن اح��ت��رام امل��ب��ادئ ال��دس��ت��وري��ة 
ي��ع��ن��ي  ال����ع����ام����ة. دون ذل�����ك  وال���ق���ان���ون���ي���ة 
االب��ت��ع��اد أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ع��ن ال��دس��ت��ور وع��ن 
القائمات  إسقاط  قبيل  من  القانون  دول��ة 

بمراسيم".
 إس���ق���اط ال��ق��ائ��م��ات 

ّ
واع��ت��ب��ر ص����واب أن

االنتخابية يعني طبعا تنظيم انتخابات 
القانون  من   34 الفصل  بمقتضى  جزئية 
القائمة  إس��ق��اط   

ّ
أن مضيفا  االن��ت��خ��اب��ي، 

االنتخابية يعني آليا إسقاط صفة نائب 
ع���ن ال���ن���واب، وه����ذا إن ت���م اع��ت��م��اد تقرير 
محكمة املحاسبات بمثابة حكم قضائي.

 حركة النهضة اإلسامية 
ّ
وأشار إلى أن

االنتخابية  قائماتها  بإسقاط  تسمح  لن 
ف�������ي ح���������ال ت���������ّم ت����ط����ب����ي����ق ق�����������رار م���ح���ك���م���ة 

املحاسبات بمثابة حكم قضائي، متوقعا 
أحداث عنف في حال حصول ذلك.

ن��واة الحركة اإلخوانية  إل��ى أن  وأش���ار 
ال���ت���ي ال ت���ق���ل ع����ن 200 أل�����ف ش���خ���ص ل��ن 
تسكت، وقد تجر الباد إلى مربع العنف.

وس��ب��ق أن ح���ث ق��ي��س س��ع��ّي��د ال��ق��ض��اء 
ف�����ي أك����ث����ر م�����ن م���ن���اس���ب���ة ع���ل���ى أن ي���أخ���ذ 
ارتبطت  ال��ت��ي  الفساد  ف��ي قضايا  م��ج��راه 
ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة اس��ت��ن��ادا إل��ى 
ت���ق���ري���ر دائ�������رة امل���ح���اس���ب���ات، داع����ي����ا إي����اه 
إل���ى "ت��ح��ّم��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه ك��ام��ل��ة ف��ي ه��ذه 
التي تمر بها تونس،  التاريخية  اللحظة 
وم��ح��اس��ب��ة امل��ت��ورط��ن ف��ي ق��ض��اي��ا فساد 
��ه وتتخلص 

ّ
ح��ت��ى ي��س��ت��ع��ي��د ال��ش��ع��ب ح��ق

ال���ت���ي ع��ل��ق��ت ب��ه��ا في  ال���دول���ة م���ن األدران 
العقود املاضية".

ال��ذي  املحاسبات  محكمة  تقرير  وك��ان 
ص���در ف��ي نوفمبر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، قد 
أش����ار إل���ى أن ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة اإلس��ام��ي��ة 
ت��ع��اق��دت م��ع ش��رك��ة ض��غ��ط أم��ي��رك��ي��ة منذ 
عام 2014 لتلميع صورتها، واألمر نفسه 
ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى ح������زب ق���ل���ب ت����ون����س. ل��ك��ن 

التقرير ظل دون متابعة قضائية.
وقالت فضيلة القرقوري، وهي رئيسة 
دائ��رة بمحكمة املحاسبات، خال مؤتمر 

ص��ح��اف��ي ف���ي ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي إن ح��رك��ة 
أب��رم��ت ع��ق��دا م��ع ش��رك��ة الدعاية  النهضة 
 ،"Burson Cohn & Wolfe" وال���ض���غ���ط 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ح��م��ات دع���اي���ة وض��غ��ط وك��س��ب 

التأييد في االنتخابات منذ عام 2014.
وأض����اف����ت ال���ق���رق���وري خ����ال ت��ق��دي��م��ه��ا 
ن���ج���ز ف���ي س��ي��اق م��راق��ب��ة 

ُ
ل��ل��ت��ق��ري��ر، ال����ذي أ

املحكمة للحمات االنتخابية، أن النهضة 
قامت بعقدين مع هذه الشركة األميركية، 
األول منذ سبتمبر 2014 إلى غاية 2018، 
ثم أبرمت عقدا تكميليا في الفترة املمتدة 
ب�����ن ال�����س�����ادس ع���ش���ر م�����ن ي���ول���ي���و 2019 
والسابع عشر من ديسمبر 2019، أي بعد 
انتهاء االنتخابات البرملانية والرئاسية.

وأوض����ح����ت امل��ح��ك��م��ة أن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��د 
الذي أبرمته الحركة اإلسامية بلغت ربع 
مليون دوالر، مشددة على أنها لم تتسن 

لها معرفة مصادر هذه األموال.

وات��ه��م��ت دائ���رة املحاسبات ح��زب قلب 
ت��ون��س ال����ذي ي��رأس��ه رج���ل األع���م���ال نبيل 
القروي بتعاقده مع شركة ضغط أجنبية 
تحويل  وت���م  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   2.85 بقيمة 
ج���زء م��ن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��د ع��ب��ر ح��س��اب بنكي 

غير مصرح به، وهو حساب زوجته.

 ت���ح���ت رع����اي����ة ال���رئ���ي���س ع���ب���د ال��ف��ت��اح 
ال��س��ي��س��ي، ت��س��ت��ض��ي��ف ج��م��ه��وري��ة مصر 
العربية الدورة 14 للمؤتمر العام ملنظمة 
ال����ع����ال����م اإلس������ام������ي ل���ل���ت���رب���ي���ة وال���ع���ل���وم 
8 و9  )إيسيسكو(، وذلك يومي  والثقافة 
49 دولة  2021، بمشاركة وفود  ديسمبر 
من الدول ال�51 األعضاء في اإليسيسكو. 
ك��م��ا ت��س��ت��ض��ي��ف م��ص��ر ف���ي ال���س���ادس من 
الشهر نفسه الدورة 42 الجتماع املجلس 

للمنظمة. التنفيذي 
وتسعى اإليسيسكو، في إطار رؤيتها 
ال���ج���دي���دة، إل����ى أن ي���ك���ون امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام 
تماما  ال���14 مختلفا  دورت��ه  في  للمنظمة 
عن الدورات السابقة، وكفيا بمخرجات 

يتم تطبيقها على أرض الواقع.    
العام لإليسيسكو، هو أعلى  واملؤتمر 
سلطة تشريعية للمنظمة، إذ يتشكل من 
الوزراء، رؤساء اللجان الوطنية للتربية 
ال��دول  تعينهم  الذين  والثقافة،  والعلوم 
األع�����ض�����اء، وم��ه��م��ت��ه وض�����ع ال��س��ي��اس��ات 
ال���ع���ام���ة ل��إلي��س��ي��س��ك��و واإلش����������راف ع��ل��ى 
فيما  س��ن��وات،  أرب��ع  ك��ل  وينعقد  عملها، 
لإليسيسكو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل��س  ي��ت��ك��ون 
م����ن األم����ن����اء ال���ع���ام���ن ل���ل���ج���ان ال��وط��ن��ي��ة 
ف������ي ال�����������دول األع��������ض��������اء، وي������ق������وم خ����ال 
اج��ت��م��اع��ات��ه ال��س��ن��وي��ة ب���دراس���ة واع��ت��م��اد 
املنظمة،  عمل  خطط  ومشاريع  التقارير 
العام  املؤتمر  إل��ى  ورفعها  وم��وازن��ات��ه��ا، 

عليها.  للمصادقة 
العام  املؤتمر  أعمال  ج��دول  ويتضمن 
ل��إلي��س��ي��س��ك��و ف��ي دورت����ه ال�����14 ب��ال��ق��اه��رة 
ح���ف���ل اف����ت����ت����اح، ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ان���ع���ق���اد 
والبحث  العالي  للتعليم  العاملي  املنتدى 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ال��ع��ل��م��ي، 
ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب��ج��م��ه��وري��ة 
م���ص���ر ال���ع���رب���ي���ة، ب���رع���اي���ة ال���رئ���ي���س ع��ب��د 
الفتاح السيسي، يعقبه جلسة افتتاحية 
جلسة  ث��م  لإليسيسكو،  ال��ع��ام  للمؤتمر 
إج����رائ����ي����ة ي���ت���م خ���ال���ه���ا ف���ح���ص وث���ائ���ق 
االع�����ت�����م�����اد وم������ش������روع ج���������دول امل���ؤت���م���ر 

وال���ب���رن���ام���ج ال����زم����ن����ي، وت���ش���ك���ي���ل م��ك��ت��ب 
املؤتمر. 

وت��������دور ج���ل���س���ة ال���ع���م���ل األول��������ى ح���ول 
إن����ج����ازات اإلي��س��ي��س��ك��و وت���ق���ري���ر أن��ش��ط��ة 
ورؤي����ة   ،2021-2019 ل����ألع����وام  امل��ن��ظ��م��ة 
الجلسة،  ه��ذه  وتتخلل  امل��ع��دل��ة،  املنظمة 
وك����ل ج��ل��س��ات ال��ع��م��ل، ك��ل��م��ات ل��ع��دد من 
رؤس������اء ال����وف����ود، الس���ت���ع���راض م���ا ت��ق��وم 
ب��ه ال���دول األع��ض��اء ف��ي م��ج��االت التربية 
ت��ت��ن��اول جلسة  وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة، فيما 
ال���ع���م���ل ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���رب���وي���ة، 
وي�������ح�������اض�������ر ف�����ي�����ه�����ا ال������س������ي������د ك������اي������اش 
س���ات���ي���رث���ي، م���ؤس���س م��ؤس��س��ة ك��اي��اش 
لألطفال، الحائز على جائزة السام لعام 

   .2014

وت��ح��ل��ق ج��ل��س��ة ال��ع��م��ل ال��ث��ال��ث��ة، ال��ت��ي 
تنعقد في اليوم الثاني من أيام املؤتمر، 
ف����ي آف�������اق ع����ل����وم ال����ف����ض����اء ودوره���������ا ف��ي 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة، وت���ح���اض���ر ف��ي��ه��ا 
السيدة كاترين تورنتو، رئيسة مؤسسة 
ال���ف���ض���اء األم���ري���ك���ي���ة، ث����م ج��ل��س��ة ع���ام���ة، 
يعقبها جلسة عمل ختامية، يتم خالها 
اع����ت����م����اد أع�����ض�����اء امل����ج����ل����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وزم��ان  مكان  ع��ن  واإلع���ان  لإليسيسكو، 
ان���ع���ق���اد ال���������دورة ال��������15 ل��ل��م��ؤت��م��ر ال���ع���ام 

لإليسيسكو، واعتماد قرارات املؤتمر.
وب�����ال�����ت�����زام�����ن م������ع ان�����ع�����ق�����اد ج���ل���س���ات 
امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام ل��إلي��س��ي��س��ك��و، س��ي��ت��م عقد 
ع���دد م���ن ال��ل��ج��ان ال��ن��وع��ي��ة، م��ن��ه��ا لجنة 
ولجنة  العمل،  وخ��ط��ط  االستراتيجيات 

ال���ش���ؤون اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، 
ل�������ع�������رض ت������ق������اري������ر وخ�������ط�������ط امل����ن����ظ����م����ة 
ومناقشتها مع أعضاء الوفود املشاركن 

في املؤتمر.
من ناحية أخرى تنطلق أعمال الدورة 
في  لإليسيسكو،  التنفيذي  للمجلس   42
2021، وس��ي��ت��م خ��ال��ه��ا  دي��س��م��ب��ر  م���ن   6
ع�������رض ت�����ق�����اري�����ر أن����ش����ط����ة اإلي���س���ي���س���ك���و 
للمنظمة  امل��ال��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر   ،2021 ل��ع��ام 
ال����ت����وج����ه����ات  وم�������ش�������روع   ،2020 ل�����ع�����ام 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��إلي��س��ي��س��ك��و ف����ي أف���ق 
2025، وم���ش���روع خ��ط��ة ال��ع��م��ل وامل���وازن���ة 
الوثائق  م��ن  وع���ددا   ،2023-2022 لعامي 

واملقترحات اإلدارية والقانونية.

قيس سعّيد يلّوح بمراسيم خاصة بشأن تجاوزات االنتخابات

 انطالق أعمال االجتماع 42 للمجلس التنفيذي للمنظمة 
في مصر 6 ديسمبر 2021
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مختصرات
الجزائر ترفض مبادرة جديدة 

للوساطة مع املغرب
رف���ض���ت ال���ج���زائ���ر م���ح���اول���ة ج���دي���دة 
ل��ل��وس��اط��ة ب��رع��اي��ة إس��ب��ان��ي��ا ب��ن وزي��ر 
لعمامرة  رم��ط��ان  ال��ج��زائ��ري  الخارجية 
ونظيره املغربي ناصر بوريطة، خالل 
املتوسط في  أج��ل  االتحاد من  اجتماع 

برشلونة.
وف������ض������ل ل�����ع�����م�����ام�����رة ال����ت����ن����ق����ل إل�����ى 
للمشاركة  داك��ار،  السنغالية  العاصمة 
التعاون  ال��وزاري ملنتدى  في االجتماع 
إلى  االن��ت��ق��ال  على  الصيني،  اإلف��ري��ق��ي 
م���دي���ن���ة ب���رش���ل���ون���ة ل���ح���ض���ور م��ن��ت��دى 
االتحاد من أجل املتوسط، أين كان من 

املفروض أن تعرض عليه الوساطة.
وق��������ال��������ت ص����ح����ي����ف����ة "ال������ب������اي������ي������س" 
اإلسبانية، إن وزير الخارجية الجزائري 
"اع���ت���ذر ع���ن امل��ش��ارك��ة ف���ي آخ���ر لحظة" 
ل��ن��ظ��ي��ره اإلس���ب���ان���ي، خ���وس���ي م��ان��وي��ل 
أل��ب��اري��س، وأوض���ح���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة نقال 
ع��ن م��ص��ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة، أن لعمامرة 
لتزامن  إسبانيا،  إل��ى  التنقل  ع��دم  ق��رر 
اجتماع االت��ح��اد من أج��ل املتوسط مع 
في  الصيني  اإلفريقي  التعاون  منتدى 

السنغال يومي االثنن والثالثاء.
ووص��ف وزي��ر الخارجية الجزائري، 
ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح��س��اب��ه ال��خ��اص في 
"ت���وي���ت���ر"، م��ن��ت��دى ال���ت���ع���اون اإلف��ري��ق��ي 
تنفيذ  لتقييم  "ف���رص���ة  ب��أن��ه  ال��ص��ي��ن��ي 
ب��رام��ج ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ه��وري��ة الصن 
وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا ل��ت��ج��اوز م��خ��ل��ف��ات ج��ائ��ح��ة 
كورونا، وكذا تجديد التزامنا املشترك 

للحفاظ على مصالح إفريقيا".
الخارجية اإلسباني قد  وك��ان وزي��ر 
ب��رم��ج م���ب���ادرة ل��ل��وس��اط��ة ب��ن ال��ج��زائ��ر 
االتحاد  انعقاد منتدى  وامل��غ��رب خ��الل 
م����ن أج�����ل امل���ت���وس���ط، وق������ال ح��ي��ن��ه��ا إن 
"ال��ج��زائ��ر وامل��غ��رب ش��ري��ك��ان أساسيان 
إلسبانيا ولالتحاد األوروبي، ومعهما 
ن���ب���ن���ي ال����ع����الق����ة ف�����ي ال���ب���ح���ر األب���ي���ض 
املتوسط. وخالل يومي 28 و29 نوفمبر 
الجاري ستحتضن برشلونة اجتماعا 
الت��ح��اد امل��ت��وس��ط، حيث سنبحث هذه 
ال��ق��ض��اي��ا. ن��ح��ن ف���ي اس��ب��ان��ي��ا سنعمل 
دائما من أجل االنفراج ومن أجل حسن 
الجوار ومن أجل التعاون لبناء البحر 
في  أساسي  الحوار  املتوسط.  األبيض 

هذا الشأن".

اسبانيا تستعد لتنظيم رحالت 
استثنائية إلجالء مواطنيها 

العالقني في املغرب
طالبت السلطات االسبانية نظيرتها 
لها  بالسماح  الثالثاء،  اليوم  املغربية، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م رح������الت ج���وي���ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
أراضي  العالقن في  إلج��الء مواطنيها 
امل��م��ل��ك��ة، ج���راء إغ���الق ال��ح��دود الجوية 
ت���ح���س���ب���ا الن����ت����ش����ار امل����ت����ح����ور ال���ج���دي���د 

لفيروس كورونا.
وذك���������رت ال����س����ف����ارة االس����ب����ان����ي����ة ف��ي 
ال����رب����اط، أن��ه��ا ت��وج��ه��ت إل����ى ال��ح��ك��وم��ة 
امل����غ����رب����ي����ة، ب���ط���ل���ب ت����رخ����ي����ص ت��ن��ظ��ي��م 
رحالت جوية انطالقا من مطار مدينة 
ال����دار ال��ب��ي��ض��اء، ب��ه��دف إج���الء ال��رع��اي��ا 
اإلس���ب���ان م���ن امل���غ���رب، ب��ع��د أن وج����دوا 

أنفسهم عالقن بسبب إغالق الحدود.
وحسب السفارة االسبانية، فإن عدد 
ال���رح���الت ال��ت��ي س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل��ه��ذا 
الغرض، هو 5 رحالت موزعة على أيام 

2، 4، 7 ، 9 و11 دجنبر املقبل.
واع����ت����ب����ارا م����ن أم�����س االث����ن����ن، دخ���ل 
إغ��الق مجاله  املغربية،  السلطات  ق��رار 
ال������ج������وي ف������ي ك������ال االت������ج������اه������ن، ح��ي��ز 
متحور  دخ��ول  لتفادي  وذل��ك  التنفيذ، 
فيروس كورونا الجديد، “أوميكرون”.

ج�����اءت ه����ذه ال���خ���ط���وة ع��ق��ب ي��وم��ن 
م��ن إع��الن السلطات، ف��رض حظر على 
م���ن 7 دول على  ال���ق���ادم���ن  امل��س��اف��ري��ن 
رأس���ه���ا ج���ن���وب إف���ري���ق���ي���ا، إث����ر ان��ت��ش��ار 

الساللة الجديدة من الفيروس هناك.
جنوب  م��ن  علماء  أع��ل��ن  والخميس، 
إف��ري��ق��ي��ا أن��ه��م اك��ت��ش��ف��وا س��الل��ة ج��دي��دة 
م���ن ال���ف���ي���روس امل��س��ب��ب مل����رض ك��ورون��ا 
ف����ي أع��������داد ص���غ���ي���رة م����ن األش����خ����اص، 
ويعملون على فهم تداعياتها املحتملة 

ل���م ي��ق��ت��ص��ر ت��ص��ع��ي��د ب��ع��ض األح�����زاب 
قيس  الرئيس  م��ع  تونس  ف��ي  السياسية 
س���ع���ي���د ع���ل���ى امل�����خ�����اوف م����ن ع�����دم وض���ع 
ات الخامس  س��ق��ف زم��ن��ي م��ح��دد إلج�����راء
وال���ع���ش���ري���ن م����ن ي���ول���ي���و ورس������م خ���ارط���ة 
طريق واضحة، حيث باتت تلك األحزاب 
تنتقد بشدة تعيينات الرئيس التونسي 
ة، ما يثير تساؤالت 

اّ
األخيرة لبعض الوال

ح������ول م������رد ذل������ك خ����اص����ة أن امل���ت���اب���ع���ن 
السياسية  األط��ي��اف  ب��م��ح��اول��ة  رب��ط��وه��ا 
الحصول على مكاسب بعد دعمها ملسار 

الخامس والعشرين من يوليو.
 ُي����ث����ي����ر ت���ص���ع���ي���د ع�������دد م�����ن األح��������زاب 
ال���س���ي���اس���ي���ة م����ع ال���رئ���ي���س ق���ي���س س��ع��ي��د 
ب��س��ب��ب ت��ع��ي��ي��ن��ات أج����راه����ا ف���ي م��ن��اص��ب 
هامة مؤخرا سواء في الواليات أو غيرها 
تساؤالت عن أسباب ذلك التصعيد الذي 
يستهدف حرمانه من منح تلك املناصب 

لشخصيات مقربة منه.
وم����ن ب���ن ت��ل��ك األح������زاب ال���ت���ي وج��ه��ت 
ان���ت���ق���ادات ل��س��ع��ي��د ب��س��ب��ب خ���ي���ارات���ه في 
ات  ت���س���ي���ي���ر ال������دول������ة م�����ن س����ان����د إج����������راء
ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن م��ن ي��ول��ي��و عندما 
ف���ع���ل ال���ف���ص���ل 80 م���ن ال���دس���ت���ور ل��ي��ج��م��د 
ب��م��ق��ت��ض��اه ع��م��ل واخ��ت��ص��اص��ات مجلس 
ال���ن���واب )ال���ب���رمل���ان( ورف����ع ال��ح��ص��ان��ة عن 
برئاسة  السابقة  الحكومة  وأق���ال  ن��واب��ه 

هشام املشيشي.
والتحق الحزب الدستوري الحر مساء 
األح�����د ب����أح����زاب ال��ن��ه��ض��ة وال��ج��م��ه��وري 
وال���ت���ي���ار ال���دي���م���ق���راط���ي ف����ي ان���ت���ق���اد ت��ل��ك 
الخيارات بالرغم من أن الدستوري الحر 
وه�����و ح�����زب م����ع����ارض وم���ح���س���وب ع��ل��ى 
بن  العابدين  زي��ن  ال��راح��ل  الرئيس  نظام 
ع��ل��ي ل���م ي���ت���ردد ف���ي إظ���ه���ار دع��م��ه مل��س��ار 

الخامس والعشرين من يوليو.
وق������ال ال����ح����زب ف����ي ب����ي����ان ن����ش����ره ع��ل��ى 
ص��ف��ح��ت��ه ال���رس���م���ي���ة ع���ل���ى ف���ي���س���ب���وك إن 
ق��ب��ل  م�����ن  أرب�����ع�����ة والة  ت���ع���ي���ن  “ع���م���ل���ي���ة 
رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ائ��م��ة )ق��ي��س س��ع��ي��د( 

ُيجسد عودة البالد إلى مربع التعيينات 
بالوالءات واملحاباة والتحكم في مفاصل 

الدولة عبر الترضيات واملكافآت”.

رض���ا الغ����ة: س��ع��ي��د ل���ه امل��ش��روع��ي��ة في 
تعين والة على أساس الوالء له

والتعيينات  املكافآت  “ه��ذه  أن  وتابع 
هي مقابل خدمات انتخابية أو شخصية 
س���اب���ق���ة اس���ت���ف���اد م��ن��ه��ا امل����اس����ك ب��س��ل��ط��ة 
ال��ق��رار”.وي��ش��ي��ر ال���ح���زب ب��ذل��ك إل���ى أرب���ع 
تعيينات قام بها الرئيس سعيد الجمعة 
 من عزالدين شلبي واليا 

اّ
عندما عن كال

على بن عروس )شمال(، وسعيد بن زايد 
في مدنن وفوزي مراد بصفاقس ونادر 
بعد  وذل��ك  )ج��ن��وب(،  بقفصة  الحمدوني 

أربعة أشهر من إقالة الوالة السابقن.
وأث���ارت خطوته ان��ت��ق��ادات م��ن أح��زاب 
الديمقراطي  ال��ت��ي��ار  غ��رار  على  سياسية 
وال���ح���زب ال��ج��م��ه��وري وال��ت��ك��ت��ل م���ن أج��ل 
ال����ع����م����ل وال�����ح�����ري�����ات وق����ب����ل ذل������ك ح���رك���ة 
ال���ن���ه���ض���ة اإلس����الم����ي����ة ال����ت����ي أخ���رج���ت���ه���ا 
يوليو  والعشرين من  الخامس  ات  إج��راء
م��ن دوائ����ر ال��ح��ك��م م��ا ج��ع��ل��ه��ا ت��ع��ارض��ه��ا 
ب��ش��دة وت��س��ع��ى ل��ت��س��وي��ق رواي�����ة ان��ق��الب 

الرئيس التونسي على الدستور.
ال���والء بات  وي���رى م��راق��ب��ون أن معيار 
شرطا أساسيا في تعين الوالة، غير أن 
األحزاب التي سبق أن كرست املحاصصة 
خ���الل ال��س��ن��وات ال��ت��ي ت��ل��ت ال���ث���ورة تريد 
انتزاع هذا الشرط من الرئيس سعيد من 

ة والجدارة. خالل التذرع بشرط الكفاء
واع����ت����ب����ر ع����ض����و امل����ك����ت����ب ال���س���ي���اس���ي 
ل��ح��رك��ة ال��ش��ع��ب رض���ا الغ���ة أن “ال��رئ��ي��س 
ق��ي��س س��ع��ي��د ل���ه ال��ح��ق وامل��ش��روع��ي��ة في 
منه ومؤيدين ملسار  مقربن  تعين والة 
الخامس والعشرين من يوليو، ومشكلة 
األح��������زاب أن���ه���ا ت���ري���د ح��ص��ت��ه��ا م����ن ت��ل��ك 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وه���ذا غ��ي��ر م��م��ك��ن خ��اص��ة أن 
الرئيس سعيد قطع مع الدولة العميقة”.

وأض����اف الغ���ة ف��ي ت��ص��ري��ح ل���”ال��ع��رب” 

أن “ح������زب ال����دس����ت����وري ال���ح���ر م���ث���ال ه��و 
ج�����زء م����ن ال�����دول�����ة ال��ع��م��ي��ق��ة ال����ت����ي ي��ري��د 
القطع معها، ليس هناك  الرئيس سعيد 
إل��ى  ه��ام��ة  ليسند خططا  م��ش��روع��ي��ة  أي 
ف���ئ���ة ت��ن��ت��س��ب إل�����ى ال�����دول�����ة ال��ع��م��ي��ق��ة أو 
ل��ل��دس��ت��وري ال��ح��ر، ه���ذا ه��و ل��ب ال��خ��الف 
بينهما، رئيس الجمهورية اختار السير 
في مسار الخامس والعشرين من يوليو 
ي��ؤم��ن بهذا  االس��ت��ع��ان��ة بمن  م��ا يقتضي 

املسار شريطة أن يكون كفؤا”.
وأوض����ح أن “م��ن��ص��ب ال���وال���ي س��ي��ادي 
وي�����م�����ث�����ل ع������ام������ال ح�����ي�����وي�����ا وم�����ه�����م�����ا ف���ي 
االس���ت���ج���اب���ة إل�����ى ح���اج���ي���ات ال����ن����اس ف��ي 
امل���ن���ط���ق���ة، وال������وال������ي ه����و ب���م���ث���اب���ة ن���ائ���ب 
ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ف���ي ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، 
وهذه الخطة ارتبطت في تونس بالوالء 
من  ه��و  العميقة  ال��دول��ة  يمثل  م��ن  فمثال 
ي���ت���م ت��رش��ي��ح��ه ل���ت���ول���ي ه����ذه امل��س��ؤول��ي��ة 
وح���ت���ى ف���ي 2014 ك����ان ه���ن���اك أش��خ��اص 
ومع  ال��الزم  العلمي  التحصيل  لهم  ليس 

ذلك تم تعيينهم في تلك املناصب”.
السياسية  األحزاب  املقابل ترفض  في 
التي تعارض خيارات رئيس الجمهورية 
ف����ي ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا م���ؤخ���را 
االتهامات التي تواجهها بشأن “طمعها” 
ف���ي ح��ص��ة م���ن ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات، م��ش��ي��رة إل��ى 
ض����رورة ال��ن��أي ب�����اإلدارة ع��ن ال��ت��ج��اذب��ات 
ال���ت���ج���اذب���ات  ال���س���ي���اس���ي���ة رغ������م أن ه������ذه 
الخامس  موعد  قبل  حضورا  أكثر  كانت 
والعشرين من يوليو من خالل ما ُيعرف 
تلك  كانت  حيث  الحزبية،  باملحاصصة 
األح�����زاب ت��س��ع��ى ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��واق��ع 

حساسة في اإلدارة.
وق��ال ال��ق��ي��ادي ف��ي ال��ح��زب ال��دس��ت��وري 
الحر مجدي بوذينة إن “تعيينات الوالة 
تقوم على ال��والءات وليس حسب معيار 
العودة  الراهن، وهذه  الوقت  ة في  الكفاء
التعيينات باملحاباة والتحكم  إلى مربع 
هي  الترضيات  عبر  اإلدارة  مفاصل  ف��ي 

تكريس للفساد السياسي واإلداري”.

الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض 
ال����ت����واص����ل م����ع األح���������زاب ال����ت����ي ات��ه��م��ه��ا 
مفاهيم  وبتكريس  التونسين  بتجويع 
الغنيمة في عالقتها بالدولة وأجهزتها

وت������ش������ه������د ت�������ون�������س م������ن������ذ ال�����خ�����ام�����س 
وال��ع��ش��ري��ن م���ن ي��ول��ي��و م���س���ارا سياسيا 
ان��ت��ق��ال��ي��ا ي��س��ع��ى خ��الل��ه ال��رئ��ي��س سعيد 
البالد  تطهير  بعملية  يصفه  م��ا  لقيادة 
العشرية  ال���ذي تفشى خ��الل  ال��ف��س��اد  م��ن 
ال��ت��ي ت��ل��ت ث����ورة ال���راب���ع ع��ش��ر م���ن يناير 

التي أطاحت بنظام الراحل بن علي.
ك���م���ا س���ي���ع���م���ل ال����رئ����ي����س س���ع���ي���د ع��ل��ى 
تغيير نظام الحكم والقوانن االنتخابية 
وال�����ق�����ي�����ام ب����اس����ت����ف����ت����اء ق�������ال إن�������ه س��ي��ت��م 
بفتح حوار وطني مع  إلكترونيا، ووعد 
خصومه  يستعملها  خطوة  في  الشباب 
يخشون  بأنهم  متذرعن  ل��ه  انتقاده  ف��ي 
نظاما سياسيا “ُمسقطا” وال يتم حوله 

حوار، ويطالبون بحوار وطني شامل.
مع  التواصل  سعيد  الرئيس  ويرفض 
األح������زاب ال��ت��ي ل��ط��امل��ا ات��ه��م��ه��ا ب��ت��ج��وي��ع 
الغنيمة  مفاهيم  وبتكريس  التونسين 

في عالقتها بالدولة وأجهزتها.
����دار ف��ي امل��اله��ي 

ُ
وق���ال إن “ال���دول���ة ال ت

ف���ي  وال  امل������ق������اه������ي  وف���������ي  وال�������س�������ه�������رات 
داخ��ل مؤسسات  بل  املغلقة  االجتماعات 

الدولة ووفق القانون”.
الداخلية  ب��وزي��ر  لقائه  خ��الل  وأض���اف 
ت��وف��ي��ق ش����رف ال���دي���ن م��س��اء ال��ج��م��ع��ة أن 
كان موقعه،  القانون مهما  فوق  أحد  “ال 
وال���ق���ان���ون ف���ي ال���دول���ة ال��ت��ون��س��ي��ة يطبق 

على الجميع”.
وأش��������ار ال����رئ����ي����س ال���ت���ون���س���ي إل������ى أن 
امل���واط���ن���ن “ي�����رون ف���ي ه����ذه األي�����ام كيف 
ت��ت��ق��ل��ب امل���واق���ف ك���ل ي���وم وأك���ث���ر م���ن م��رة 
 هذه املواقف ال تصدر عن 

اّ
في اليوم، ألن

مبادئ ثابتة بل على اعتبارات شخصية 
أه���م���ه���ا االن���ت���ه���ازي���ة واع���ت���ب���ار امل��ن��اص��ب 
تحلق  غنيمة  ال��دول��ة  اعتبار  ب��ل  غنيمة، 

فوقها الطيور الكواسر”.

أث��������ار ق������رر ل���ي���ب���ي���ا س���ح���ب ت��رش��ي��ح��ه��ا 
لالتحاد  والسلم  األم��ن  مجلس  لعضوية 
اإلف����ري����ق����ي م���ق���اب���ل دع������م ت����رش����ح امل���غ���رب 
“ص�������دم�������ة” ف������ي األوس��������������اط ال���س���ي���اس���ي���ة 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ت��ون��س��ي��ة، فيما ح��ذرت 
أطراف سياسية ومدنية من تحول البالد 
إل�����ى “ح��������ارس” ل����ح����دود أوروب��������ا ف����ي ظ��ل 
الكشف عن اتفاقية غير معلنة بن تونس 
للمهاجرين  بالتصدي  تقضي  وإيطاليا 
السرين مقابل الحصول على مساعدات 

بقيمة 30 مليون يورو.
وك������ان������ت ن�����ج�����الء امل������ن������ق������وش، وزي��������رة 
ات��ص��ال مع  ف��ي  أك��دت  الليبية،  الخارجية 
سحب  بوريطة،  ناصر  املغربي،  نظيرها 
ت���رش���ح ب���الده���ا ل��ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س األم���ن 
املقبلة  للدورة  اإلفريقي  لالتحاد  والسلم 
)-2022 2025(، مقابل دعم ترشح املغرب 

لهذا املنصب.
وجاء القرار الليبي بعد أيام من إعالن 
الرئيس التونسي قيس سعيد تقدم بالده 
ل��ط��ل��ب ال��ت��رش��ح ل��ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س السلم 
واألم�����ن ل��الت��ح��اد اإلف���ري���ق���ي، خ����الل كلمة 
ألقاها في الدورة ال�21 ملؤتمر قمة رؤساء 
للشرق  املشتركة  السوق  وحكومات  دول 

والجنوب اإلفريقي.
وت������ح������ت ع�������ن�������وان “ض�������رب�������ة م����وج����ع����ة 
��ة، ك��ت��ب الخبير  ��ون��س��يَّ

ُّ
��ة ال��ت ب��ل��وم��اس��يَّ ل��ل��دِّ

األم����م����ي ال���س���اب���ق ورئ����ي����س ح�����زب امل���ج���د، 
ال��ه��ان��ي: “وزي���رة الخارجية  ال��وه��اب  عبد 
امل��ن��ق��وش تبلغ منذ ح��ن نظيرها  ن��ج��الء 
امل���غ���رب���ي ن���اص���ر ب���وري���ط���ة ب��س��ح��ب ليبيا 
ترشحها لعضوية مجلس األم��ن والسلم 
 ،2025-2022 ل���والي���ة  اإلف���ري���ق���ي  ل��الت��ح��اد 
وال����ت����ن����ازل ع��ن��ه��ا ل���ص���ال���ح امل����غ����رب ودع����م 
ال��والي��ة، في حن  املغربي لهذه  الترشيح 
ة في  أعلن عثمان الجرندي وزير الخارجيَّ
ة عن ترشيح  دابير االستثنائيَّ

َّ
حكومة الت

ره رئيس  تونس لنفس الوالية وهو ما كرَّ

وألقاه في  أمامه  ُكتب  ما  ة في  الجمهوريَّ
���ة ع���ن ُب���ع���د ف���ي اف��ت��ت��اح  ���ريَّ

ُ
���ن���اظ

َّ
ك��ل��م��ت��ه ال���ت

م��ؤت��م��ر ال��ك��وم��ي��س��ا ل����دول ش���رق وج��ن��وب 
إفريقيا منذ يومن. يعني، املغرب يحشد 
عم لترشيحه ضدَّ ترشيح تونس وفي  الدَّ

دول الجوار التونسي”.
وأض������������اف، ف�����ي ت����دوي����ن����ة ع����ل����ى م���وق���ع 
فيسبوك: “إذا لم يضمن الوزير الجرندي 
د الحدَّ األدنى من الوعود  ئيس سعيِّ والرَّ
�����ة ب����امل����س����ان����دة، ف���ل���م���اذا  يَّ واآلف����������اق ال�����ج�����دِّ
 في منصب 

ً
ح أصال

ُّ
رش

َّ
ح؟ وملاذا الت

ُّ
رش

َّ
الت

صراعًا  إفريقيا  شمال  تمثيل  فيه  يشهد 
ك���ب���ي���رًا ب�����ن امل�����غ�����رب وال�����ج�����زائ�����ر وم���ص���ر 
��ح��ي��ه��م��ا ب���ع���د ح���ص���ول “االن����ق����الب 

َّ
وم��رش

ة  ونسيَّ
ُّ
الت ة  بلوماسيَّ الدِّ في  السوفياتي” 

برفض  اإليجابي  الحياد  موقع  وخسارة 
����ص����وي����ت ع����ل����ى ق���������رار م���ج���ل���س األم�����ن 

َّ
ال����ت

��ح��دة 
َّ
��ت

ُ
��م��دي��د ف���ي والي����ة ب��ع��ث��ة األم����م امل

َّ
ل��ل��ت

ومل��اذا  ة؟  الغربيَّ حراء  الصَّ في  لالستفتاء 
 ون����ح����ن ل���دي���ن���ا أوض�����اع 

ً
����ح أص�������ال

ُّ
����رش

َّ
ال����ت

���ة ال ت��ت��واف��ق ت��م��ام��ًا مع  ��ة داخ���ل���يَّ س��ي��اس��يَّ
��ارم��ة في  ��ح��ادن��ا اإلف��ري��ق��ي ال��صَّ

ِّ
معايير ات

ظام 
ِّ
ة والن يمقراطيَّ مجال رفض انقطاع الدِّ

ستور  ال��ع��اج��ل��ة للدُّ س��ت��وري وال���ع���ودة  ال��دُّ
نا 

ُّ
ُكل بع 

َّ
بالط ة؟  ستوريَّ الدُّ سات  وللمؤسَّ

م���ع ت���ون���س، ول��ك��ن ال ي��م��ك��ن أن ن��ك��ون مع 
ال��ع��ب��ث وال��خ��ب��ط خ��ب��ط ع���ش���واء لحكومة 
ة بدون بوصلة وال رؤية  تدابير استثنائيَّ

وال بصر وال بصيرة”.
وك�����ت�����ب ال�����ن�����اش�����ط ال����س����ي����اس����ي م���ح���رز 
ال���ح���ي���دري: “ف����ي خ��ض��م ال���غ���م���وض ال��ت��ام 
ال������ذي ت��س��ب��ح ف���ي���ه س���ي���اس���ة وات���ج���اه���ات 
ق���ي���س س���ع���ي���د، وأم��������ام ب����رمل����ان أع����ض����اؤه 
م���ج���م���دون، ووس������ط خ��ل��ب��ط��ة ك���ب���ي���رة ب��ن 
ي��ول��ي��و وب���ن من  متفهمن إلج�����راءات 25 
تترشح  الدستور،  على  انقالبًا  يعتبرها 
ت��ون��س ل��ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س األم����ن وال��س��ل��م 
م��م��ا   ،2025-2022 اإلف����ري����ق����ي  ل����الت����ح����اد 

ي����دل ع��ل��ى ع��ب��ث وت��خ��ب��ط ف���ي س��ي��اس��ت��ن��ا 
التي  ال��ص��رام��ة  يعلم  الجميع  اإلف��ري��ق��ي��ة. 
ال��دول  تجاه  اإلفريقي  االت��ح��اد  ينتهجها 
اإلع���ض���اء ال��ت��ي ت��ب��دي رغ��ب��ة ف��ي ال��ت��رش��ح 
 
ً
الترشح أصال أح��د املجالس، فلماذا  إل��ى 

واملترشحون من الشمال اإلفريقي )مصر 
والجزائر واملغرب( قطعوا أشواطًا طويلة 

في الدفاع عن ملف ترشحهم؟”.
“ال��ي��وم تتلقى تونس ضربة  وأض���اف: 
التي سحبت ترشحها  ليبيا  موجعة من 
لهذا املنصب لفائدة املغرب، لتجد نفسها 
ب��دون أدن��ى حظوظ للفوز ب��ه، وه��ي التي 
ف����ق����دت ح����ي����اده����ا اإلي����ج����اب����ي ف�����ي ق��ض��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة. أم��ا آن لقيس سعيد  ال��ص��ح��راء 
أن���ه يتخبط خ��ب��ط ع��ش��واء منذ  ي����درك  أن 
ي��ول��ي��و وه��و  ي���وم 25  امل��ف��اج��ئ��ة  استفاقته 
ف��ي مكانه منذ توليه  ال��ذي بقي متجمدًا 
رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة؟ مل����دة أرب���ع���ة أش��ه��ر 
وهو الحاكم بأمره، ال من يعارض وال من 
يصحح املسار، بحكومة هو من يقودها 
من وراء وزيرة أولى ال حول وال قوة لها، 

وال قرار تتخذه وال رأي مخالفًا لرأيه”.
وك�����ش�����ف ال�����ن�����ائ�����ب ع������ن ح��������زب ال����ت����ي����ار 
الديمقراطي مجدي الكرباعي عن اتفاقية 
غير معلنة بن تونس وإيطاليا قد تحول 

تونس لحرس حدود ألوروبا.
وكتب على حسابه في موقع فيسبوك: 
“ب��ص��ف��ت��ي ك��ن��ائ��ب ش��ع��ب ت��ق��دم��ت بمطلب 
ن���ف���اذ إل����ى امل��ع��ل��وم��ة إل����ى وزارة ال���ش���ؤون 
ال�����خ�����ارج�����ي�����ة وال������ه������ج������رة وال����ت����ون����س����ي����ن 
ب���ال���خ���ارج ي����وم 19 ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 2021 
لالطالع على نص االتفاقية املمضاة بن 
املهاجرين غير  لترحيل  تونس وإيطاليا 
اليوم  غاية  إل��ى  ولكن لألسف  النظامين 
ل���م ي��ق��ع م����دي ب��ن��ص االت��ف��اق��ي��ة، ف���ي حن 
السلطات  إل��ى  تقدم  إيطاليًا  صحافيًا  أن 
امل��ع��ن��ي��ة ف��ي ب���الده م��ن أج���ل االط����الع على 
االتفاقية فتم مده بالوثيقة عدد 3 والتي 

تحتوي على تمكن تونس من مبلغ قدره 
8 مالين يورو من أجل التصدي الهجرة 
غ��ي��ر ن��ظ��ام��ي��ة ف���ي إط����ار ات���ف���اق ي��ص��ل إل��ى 
30 مليون أورو يتم صرفها خالل الفترة 

2021 الى 2023”.
وأض���������اف: “ه������ذه م����ن امل���ص���اع���ب ال��ت��ي 
ول��ن  النيابية  م��ه��ام��ي  خ���الل  اعترضتني 
أتحدث على ملف النفايات، لألسف عندما 
على  ومتسترة  م��ح��اي��دة  غير  إدارة  تجد 
ملفات عدة فيصعب عليك بعد االشتعال 
على تلك امللفات وتصبح مهمتك صعبة، 
اإلدارة  ف��ي  ه��ن��اك معضلة كبيرة  ل��ألس��ف 
ال���ت���ون���س���ي���ة وال����ت����ي ل����م ت���ت���أق���ل���م ب���ع���د م��ع 
ومنها  وال��ح��ق��وق  وال��ق��وان��ن  التشريعات 
ال��ح��ق ف���ي ال��ن��ف��اذ إل����ى امل��ع��ل��وم��ة. ت��ون��س 
ال����ي����وم أص���ب���ح���ت ح�����رس ح������دود أوروب�������ا، 

وعلى هذه الوظيفة تتقاضى أجرًا”.
ف��ي��م��ا ان���ت���ق���د ال���ن���اط���ق ب���اس���م امل��ن��ت��دى 
ال������ت������ون������س������ي ل�����ل�����ح�����ق�����وق االق������ت������ص������ادي������ة 
تعاطي  ع��م��ر،  ب��ن  رم��ض��ان  واالجتماعية، 
املهاجرين  ملف  م��ع  التونسية  السلطات 
ت���ون���س  ال����ن����ظ����ام����ي����ن، م���ع���ت���ب���رًا أن  غ����ي����ر 
“أص���ب���ح���ت ب���ل���دًا غ��ي��ر آم����ن ل��ل��م��ه��اج��ري��ن، 
وخ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك م��ا وق���ع ف��ي ميناء 
ال���ك���ت���ف ب�����ن ق���������ردان م�����ن والي��������ة م���دن���ن. 
��ى ع��ن واج��ب��ات��ه 

اّ
واالت���ح���اد األوروب�����ي ت��خ��ل

ال��ق��ان��ون��ي��ة واإلن���س���ان���ي���ة واألخ���الق���ي���ة في 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر النظامين 

وألقى باملسؤولية على تونس”.
وأض������اف: “ت���ون���س وال���ح���رس ال��ب��ح��ري 
وج��ي��ش ال��ب��ح��ر ي��ط��رح��ون ع��ل��ى أنفسهم 
م�����وض�����وع امل����ه����اج����ري����ن غ���ي���ر ال���ش���رع���ي���ن 
ك���أول���وي���ة م���ق���اب���ل ف���ت���ات امل����س����اع����دات م��ن 
بعض الدول األوروبية، وهناك محاوالت 
ل����ت����ح����وي����ل ت�����ون�����س إل��������ى م����ن����ص����ة إن��������زال 
للمهاجرين غير النظامين )…( وتونس 
الفتات  بأي شيء مقابل  للقيام  مستعدة 

من املساعدات”.

قيس سعيد جتاوز األحزاب

ملاذا تصّعد األحزاب ضد قرارات قيس سعيد تعيني مقربني منه بمناصب في الدولة

»صدمة دبلوماسية« في تونس بعد دعم ليبيا ترشح املغرب لعضوية مجلس األمن والسلم لالتحاد االفريقي



أض���������ُع ن������ظ������ارة ال������واق������ع االف����ت����راض����ي 
التحكم،  )أوكيولوس 2( وأمسك وح��دات 
وخ��ال ث��وان انتقل من غرفتي في لندن، 

إلى عالم آخر.
 ع��امل��ا رق��م��ي��ا ت��ب��دو ف��ي��ه األش��ي��اء 

ُ
أدخ����ل

م���ش���اب���ه���ة ألش���ك���ال���ه���ا ال���ح���ق���ي���ق���ّي���ة ال���ت���ي 
أعرفها. أمسك أشياء حولي فأشعر بها 
املحاكاة  تقنية  بفضل  حقيقية  وك��أن��ه��ا 

."Haptic - اللمسية ال�"هابتيك
ثم أصمم ال�"أفاتار" الخاص بي؛ أختار 
ش��ع��را وث��ي��اب��ا ت��ح��اك��ي شكلي وأس��ل��وب��ي 
في الحقيقة، ألدخل عالم "في أر تشات - 
VRchat" وأجد نفسي في غرفتي الرقمية 

التي صممتها بنفسي أيضا.
ق���د ي��ت��ط��ل��ب األم����ر وق��ت��ا ل��ل��ت��ع��ّود على 
ه���ذا ال��ع��ال��م ال��ج��دي��د ب��س��ب��ب رؤي����ة جسد 
ف��ي مكان  ي��ت��ج��ّول  الحقيقي  غير ج��س��دك 
يختلف عن املكان الذي توجد فيه فعليا.

شخصيا، أصبُت بالدوار لدى دخولي 
ه��ذا ال��ع��ال��م للمرة األول���ى ، آخ���رون ربما 
ي���ش���ع���رون ب��ال��ض��ي��ق أي����ض����ا، ول���ك���ن ب��ع��د 
م�������رور ب���ع���ض ال����وق����ت ف����ي ه������ذا ال���ع���ال���م، 
س��ت��ب��دأ ب��ال��ت��ك��ّي��ف وت��ت��ع��ود ع��ل��ى الحركة 
ف��ي��ه. وس���ي���زداد ان��غ��م��اس��ك ف��ي��ه تدريجيا 

فتمضي وقتا أطول داخله.
بعد ذلك، سيبدو كل شيء أكثر واقعية 
األشخاص  أم��ا  حقيقية،  العوالم  وت��ب��دو 
ح�����ول�����ك، ف����ه����م أي����ض����ا م����ث����ل����ك: أش����خ����اص 
ي��رت��دون ن��ظ��ارات ال��واق��ع االف��ت��راض��ي من 

غرفهم في كل أنحاء العالم.

كيف بدأ امليتافيرس؟
ي��ن��ت��ج م����ا ي��س��م��ى ب���ال����"م���ي���ت���اف���ي���رس - 
ال���واق���ع  ت��ق��ن��ي��ة  ال���ت���ق���اء  ع����ن   "metaverse
االفتراضي "في أر - VR" مع تقنية اللعب 
املشترك عبر اإلنترنت - املنتشرة جدا في 

العالم.
ق��د ت��ب��دو ت��ق��ن��ي��ات ال���واق���ع االف��ت��راض��ي 
جديدة، لكنها وليدة اختراع يعود لسنة 
1838؛ ع��ن��دم��ا ط���ور ال��ع��ال��م ال��ب��ري��ط��ان��ي، 
الصور  تظهر  نظارة  ويتستون،  تشارلز 
بشكل ثاثي األبعاد سميت بال�"ستيريو 
س���ك���وب"، واع���ت���م���دت ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة على 
ع��رض ص��ور مختلفة ملجسم واح���د لكل 
عدسة بحيث تختلف زاوية تلك الصورة 
 من عني ألخرى، كما تختلف زوايا 

اً
قليا

النظر بني العينني في الحقيقة.

ه������ل ي����م����ث����ل امل����ي����ت����اف����ي����رس م��س��ت��ق��ب��ل 
اإلنترنت؟

ذل��ك،  بعد  كثيرا  التقنية  تلك  ت��ط��ورت 
مرورا بأول نظارة واقع افتراضي بيعت 

ف��ي األس���واق ع��ام 1985، وال��ت��ي أنتجتها 
إل" لألبحاث،  "في بي  األمريكية  الشركة 
حتى وصلنا إلى جيل الواقع االفتراضي 
ميتا  مثل  تنتجه شركات  ال��ذي  الحديث 

)فيسبوك سابقا(.
م���ن أوائ������ل األل���ع���اب ال�����ذي اس��ت��خ��دم��ت 
تقنية اللعب املشترك عبر اإلنترنت، لعبة 
 "Island of Kesmai  - كيسماي  "ج��زي��رة 
وس��م��ح��ت   ،1985 س���ن���ة  وال����ت����ي ص������درت 
لاعبني ألول مرة بالوجود معا في عالم 
افتراضي عبر شبكات اإلنترنت املحلية، 
ثم اشتهرت التقنية أكثر مع إصدار لعبة 
 .1993 س��ن��ة  ال��ش��ه��ي��رة   "Doom  - "دووم 
م��ي��ت��اف��ي��رس  أول  ظ��ه��ر  وف����ي س��ن��ة 2003 
 "Second Life أخ�����رى-  "ح���ي���اة  ل��ع��ب��ة  ف���ي 
الحياة  م��ح��اك��اة  ع��ل��ى  عملت  لعبة  وه���ي 
ال��واق��ع��ي��ة وع���اش ع��ب��ره��ا ح��وال��ي مليون 
العب والعبة حول العالم حياة اجتماعية 

رقمية.
ولكن ظلت تلك الحياة الرقمية سجينة 
ش���اش���ات ال��ح��واس��ي��ب امل��س��ط��ح��ة بسبب 

غياب تقنية الواقع االفتراضي "في آر".
بعد ذل��ك، دم��ج تطبيق )ف��ي أي تشات 
ب��ذل��ك  وأص����ب����ح  ال��ت��ق��ن��ي��ت��ني   )VRChat  -

امليتافيرس األكبر حاليا.
م���ن   )Meta  - )م�����ي�����ت�����ا  ك����ل����م����ة  ت������أت������ي 
ال��ل��غ��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة وت��ع��ن��ي )م���ا وراء( أم��ا 
ك��ل��م��ة )ف���ي���رس( ف��ه��ي م���أخ���وذة م���ن كلمة 
تعني  وال���ت���ي   )Universe  - )ي��ون��ي��ف��رس 
)ال����ع����ال����م( ب���اإلن���ك���ل���ي���زي���ة، ل��ت��ش��ي��ر ك��ل��م��ة 
)م��ي��ت��اف��ي��رس( إل��ى )ال��ع��ال��م امل���اورائ���ي( أو 

)ما وراء العالم(.
ي��ض��م ه���ذا امل��ي��ت��اف��ي��رس أك��ث��ر م��ن 250 
أل�������ف ع�����ال�����م، ي���دخ���ل���ه���ا ح�����وال�����ي أرب����ع����ني 
أل�����ف م���س���ت���خ���دم. ي��ص��م��م امل��س��ت��خ��دم��ون 
ت��ل��ك ال��ع��وال��م ب��أن��ف��س��ه��م، ك��م��ا يصممون 

أجسادهم الرقمية "األفاتار".
 )VRChat وأعلنت شركة )في أر تشات
مليون   95 م��ب��ل��غ  تخصيصها  امل��س��ت��ق��ل��ة 
دوالر لتطوير عاملها أكثر، بعد حصولها 
ع��ل��ى ت��م��وي��ل ق����دره 80 م��ل��ي��ون دوالر من 
ق��ب��ل ب��ع��ض امل��س��ت��ث��م��ري��ن، وس��ي��رك��ز ه��ذا 
لهذا  رق��م��ي  اق��ت��ص��اد  ب��ن��اء  التطوير على 
املستخدمون  ويبيع  يعمل  العالم، حيث 

ويشترون وهم داخل عواملهم الرقمية.
املوجودة  امليتافيرس  عوالم  ت��زال  وال 
يعني  ال  ه��ذا  ولكن  التطوير،  قيد  حاليا 
أنه ال يمكننا خوض تجربة امليتافيرس 
م�����ن خ�������ال امل����������رور ع����ل����ى م���ج���م���وع���ة م��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل����وج����ودة ح��ال��ي��ا ف���ي بيئة 

الواقع االفتراضي املتاحة.

جلسة سمر رقمية
أذه��������ب م�����ن خ�������ال إح��������دى ال����ب����واب����ات 
"بورتال - Portal" إلى عالم يسّمى "منزل 
منتصف الليل" - وهذا تجّمع سيحضره 
ع��دد م��ن األص��دق��اء ال��ذي��ن تعرفت عليهم 
في امليتافيرس. في هذا املكان يمكنك أن 
تتحكم ف��ي ه��ط��ول األم��ط��ار، م��ث��ا، ولكن 
ال���زم���ن ث��اب��ت ف���ي ه���ذا ال��ع��ال��م، إن��ه��ا ليلة 
شتوية والوقت هو منتصف الليل دائما 

في هذا املكان.
وسط عشرات الحاضرين، أتعرف على 
أفاتار إيان، الذي كنت قد قابلته في عالم 
آخر في امليتافيرس منذ شهر وأضافني 
ك��ص��دي��ق. أق���ت���رب م���ن���ه، ف���أج���ده م��ش��ارك��ا 
الحياة  ب��ني  ال��ف��رق  تناقش  ف��ي مجموعة 

االجتماعية االفتراضية والحقيقية.
يقضي الفرنسي إيان )28 عاما( أغلب 
وقته مرتدُيا نظارات الواقع االفتراضي، 
ل م��ن ع��ال��م إل��ى آخ���ر، ي��ن��ام ت���ارة في 

ّ
يتنق

غ���رف���ة اف��ت��راض��ي��ة م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ق��ي��ل��ول��ة، 
وت����ارة أخ���رى ي��ت��ن��اول وج��ب��ة ال��ع��ش��اء مع 
عدد من أصدقائه في هذا الواقع البديل، 
فقد كّون مئات "الصداقات" مع أشخاص 

من كل دول العالم.
ا م���ن ف��ي��ل��م خ��ي��ال  ق���د ي���ب���دو ه����ذا ج�����زء
اختار  ال��ذي  ال��واق��ع  لكنه  أمريكي،  علمي 
إي����ان أن ي��ع��ي��ش��ه م���ن خ����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امليتافيرس.
"أعاني من اضطراب القلق االجتماعي، 
ال��واق��ع االفتراضي  ل��ذا بالنسبة لي عالم 
أتحدث  هنا  نجاتي،  ملجأي وسبب  هو 
م���ع ال��ج��م��ي��ع" - ه���ك���ذا ي��ص��ف إي�����ان ع��ال��م 
أن وج��وده  أن��ه يعتبر  امليتافيرس. حتى 
ف�����ي ال����ع����ال����م االف�����ت�����راض�����ي ط������ور ق����درات����ه 
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ ف��أص��ب��ح "أك���ث���ر ج�����رأة في 
الحديث مع اآلخرين في العالم الحقيقي".

وت�����ق�����ول ب���ي���ا إح��������دى امل�����ش�����ارك�����ات ف��ي 
النقاش: "بعدما قضيت الكثير من الوقت 
العالم،  اندماجا مع هذا  أكثر  وأصبحت 
ب�����دأت أط�����ور ح���اس���ة مل���س رق���م���ي���ة؛ أش��ع��ر 
الخاص  باألفاتار  أملسها  التي  باألشياء 

بي بدون تقنية الهابتيك".
أين نذهب هذا املساء في امليتافيرس؟

أق�����ول وداع������ا ل��ل��ج��م��ي��ع وأع������ود مل��ن��زل��ي 
ال����رق����م����ي ح���ي���ث س���ي���أت���ي ص���دي���ق���ي ع��م��ر 

لزيارتي، كما اتفقنا.

نذهب أنا وعمر لتطبيق "أوكيولوس 
تنس  ل��ل��ع��ب��ة  ل��ان��ت��ق��ال   "Oculus  - ه����وم 
ه��ذه  ف���ي   ."  Eleven  - "إل���ي���ف���ني  ال���ط���اول���ة 
اللعبة يمكنك أن تضع الكرة االفتراضية 
على مضربك االفتراضي، فتشعر بوزنها 

على يديك، إنها محاكاة واقعية جدا.
القاهرة  - وه��و في  الكرة  يضرب عمر 
- ل��ت��ص��ل إل�����ّي ف���ي ل���ن���دن خ����ال ج����زء من 
الثانية، بينما يدور بيننا حديث عادّي.

في  ت��ذه��ب  أن  يمكنك  امليتافيرس  ف��ي 
رحلة إلى العصر الجوراسي مثا، وربما 
تلتقط صورة مع أصدقائك هناك. يمكنك 
حيث  مستقبلية  رياضة  تلعب  أن  أيضا 
تطير في بيئة منعدمة الجاذبية في لعبة 

.")Echo( تسّمى "إيكو
ت���ج���وب ال���ع���ال���م ال��ح��ق��ي��ق��ي م���ن غ��رف��ت��ك 
م��ن خ��ال تطبيق "وان���در - Wander"، أو 
تذهب لصيد السمك م��ن خ��ال "ري��ل في 
وال   ."Real VR Fishing  - ف��ي��ش��ي��ن��غ  أر 
ي��ق��ت��ص��ر امل���ي���ت���اف���ي���رس ع���ل���ى اس��ت��ك��ش��اف 
تقابل  أن  فيمكنك  فقط،  واللعب  العوالم 
ف���ري���ق ع��م��ل��ك ف����ي ت��ط��ب��ي��ق "وورك���ب���ل���ي���س 
WorkPlace - "، أو تزور معارض فنية من 

."Venues - خال "فينيوز

"الوسيط هو الرسالة ذاتها"
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وال��ف��ي��ل��س��وف ال��ش��ه��ي��ر، 
"الوسيط  كتابه  في  ماكلوهان،  مارشال 
ال��ذي  ال��رس��ال��ة"، إن "محتوى الكتاب  ه��و 
قرأته ال يهّم بقدر أهمية أنك قرأت كتابا" 
- ال ي��ق��ص��د ه��ن��ا أس���ت���اذ اإلع�����ام ال��ك��ن��دي 
االنتقاص من محتوى الكتب، بل يدرس 
ت���أث���ي���ر ال���وس���ائ���ط امل���ت���ع���ددة ع���ل���ى ال���ف���رد 

واملجتمع.
واإلنترنت هي  والتليفزيون،  الراديو، 
وس���ائ���ط غ���ي���رت ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل��ن��ا م���ع ما 
ح��ول��ن��ا وط����رق ت��واص��ل��ن��ا ب��ش��ك��ل ج���ذري، 
وق�����د ي���ب���دو أن ت��ق��ن��ي��ة امل���ي���ت���اف���ي���رس ه��ي 

التالية.
من  بعدد  امليتافيرس  يمتلئ  وبينما 
الواعدة في مجاالت مختلفة  التطبيقات 
م���ث���ل ال���ع���م���ل وال����ف����ن وال����ري����اض����ة، إال أن 
سباق شركات كبرى مثل ميتا ونيفيديا 
للسيطرة على هذه التقنية، وتصريحات 
ال���ن���ف���اذ ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا اس���ت���خ���دام ت��ل��ك 
التقنية، مثل التسجيل الصوتي واملرئي 
ت�����ط�����رح ت�������س�������اؤالت ح��������ول خ���ص���وص���ي���ة 

املشترك وسامته.
الواقع  نظارة  أخلع  الجولة،  بعد هذه 
االف����ت����راض����ي ال����ت����ي أرت����دي����ه����ا، ل��ت��خ��ت��ف��ي 
غ��رف��ت��ي ال��رق��م��ي��ة وت��ظ��ه��ر ل���ي م���ن ج��دي��د 
غرفتي الحقيقية - هنا في شمالي لندن.
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تعاقب  املاضية  سنة  الخمسني  خللال 
علللللى حللكللم بللعللض اللللللدول الللعللربلليللة طللغللاة 
حللكللمللوا بللالللسلليللف وارتللكللبللوا جللرائللم ضد 
اإلنللسللانلليللة وعلللاثلللوا فللي بللادهللم الللخللراب 

وحولوا بلدانهم إلى أرض يباب. 
حكموا  الللذي  بالسيف  قتلوا  بعضهم 
بللله: صلللدام حللسللني، علللللي عللبللدالللللله صالح 
ومعمر القذافي، وبعضهم غيبهم املرض 
وهلللم فللي الللسلللللطللة مللثللل حللافللظ األسللللد، أو 
خلللللع مللن الللحللكللم مللثللل عللمللر الللبللشلليللر الللذي 
تللسللعللى املللحللكللمللة الللجللنللائلليللة الللدوللليللة إلللى 
مللحللاكللمللتلله بللتللهللم ارتللللكللللاب جلللرائلللم إبللللادة 
جللمللاعلليللة وجللللرائللللم ضللللد اإلنلللسلللانللليلللة فللي 

دارفور.
خلللللللال حلللكلللمللله اللللللطلللللويلللللل، غلللللللزا صلللللدام 
حللسللني دوللللتلللني جلللارتلللني خللللال عللقللد من 
بحربني  وتسبب  والكويت،  إيران  الزمن: 
الللجللمللاعللي ضد  الللقللتللل  مكلفتني، وملللارس 
شللعللبلله بللمللا فللي ذللللك اسللتللخللدام األسلللللحللة 

الكيماوية ضد األكراد العراقيني. 
الللعللراق اسللم "جمهورية  صلللدام أعللطللى 
اللللخلللوف" خلللال حللكللملله اللللدملللوي، واحللتللل 
املللركللز األول فللي نللادي طغاة الللعللرب، إلى 
أن خلفه علللللى هللذا الللعللرش الللراسللخ على 
قللمللة هللرم مللن الللجللثللث بللشللار األسلللد، وهللو 
الللطللاغللي الللعللربللي املللعللاصللر الللوحلليللد الللذي 
يستطيع أن يقول إنه استخدم كل ساح 
متاح في ترسانته ضد شعبه خال عقد 
إلللى أرض  الزمن حللّول خاله سوريا  من 
إلللى قتل نصف مليون  أدى  محروقة، ما 
سلللوري وتللشللريللد واقللتللاع حللوالللي عشرة 

مايني مواطن. 
املنبوذ دوليا واملسؤول  األسللد،  بشار 
األول بني مجموعة من األطراف الدموية 
الللتللي سللاهللمللت فلللي نللحللر الللسللوريللني مثل 
"اللللللدوللللللة اإلسللللاملللليللللة" )داعللللللللش( وجللبللهللة 
النصرة، وإيران وروسيا وتركيا وحزب 
الله، يجد نفسه اآلن على مشارف العودة 
إلى "الحظيرة العربية" وإلى حد أقل إلى 
الدولي" على خلفية  "املجتمع  ما يسمى 
الللتللسللللليللم اإلقللللللليلللملللي واللللللدوللللللي امللللتلللزايلللد 
بللللأنلللله بللللللاق فلللللي اللللسلللللللطلللة فلللللي املللسللتللقللبللل 
امللللنلللظلللور علللللللى األقللللللل، وأنللللله حلللافلللظ علللللى 
وحللللدة سلللوريلللا وللللو نللظللريللا، علللللى الللرغللم 

مللن أن أراضلللي سللوريللا خاضعة الحتال 
أو سلليللطللرة جلليللوش إسللرائلليللللليللة وتللركلليللة 

وإيرانية وأميركية.  
فللللي الللللسللللنللللوات املللللاضلللليللللة، بلللللللدأت دول 
عللربلليللة وأوروبللليلللة سلليللرهللا الللبللطلليء على 
دولة  افتتحت    ،2018 في  طريق دمشق. 
في  سفارتها  املللتللحللدة  العربية  اإلمللللارات 
اإلنسانية  املساعدات  واستأنفت  دمشق 
البحرين  ولحقتها  سوريا،  إلى  وغيرها 
بللإعللادة سفيرها  عللمللان  وقللامللت  واألردن، 

إلى دمشق. 
وفي الثالث من أكتوبر املاضي، جرى 
اتصال هاتفي بني العاهل األردني، امللك 
الثاني، وبشار األسد، هو األول  عبدالله 
بلللعلللد علللشلللر سللللنللللوات مللللن دعللللللوة اللللعلللاهلللل 
عن  بالتنحي  الللسللوري  للرئيس  األردنلللي 

السلطة. 
وفلللي الللتللاسللع ملللن نللوفللمللبللر، قلللام وزيلللر 
خللارجلليللة اإلمللللللارات، الللشلليللخ عللبللدالللللله بن 
زايد، بزيارة دمشق واجتمع باألسد في 
الكامل  التطبيع  باتجاه  رئيسية  خطوة 

للعاقات بني البلدين. 
التالي دعللا وزيللر خارجية  اليوم  وفللي 
اللللجلللزائلللر، رملللطلللان لللعللمللامللرة، إلللللى علللودة 
العربية. وقال  الدول  إلى جامعة  سوريا 
إن بللللاده الللتللي سللتللسللتللضلليللف االجللتللمللاع 
املقبل،  مللارس  شهر  في  للجامعة،  املقبل 

تتطلع إلى إجماع عربي بهذا الشأن.
 وكللللان وزيللللر خللارجلليللة ملللصلللر، سللامللح 
شلللكلللري، قلللد اجللتللمللع بللنللظلليللره اللللسلللوري، 
فللليلللصلللل ملللللللقلللللللداد، علللللللللى هلللللاملللللش أعللللمللللال 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وعلللللللللى اللللللرغلللللم ملللللن تلللللبلللللادل اللللللزيلللللارات 
بللني مللسللؤولللني سللوريللني وسللعللوديللني إال 
أن اللللريلللاض للللم تللعللد فللتللح سللفللارتللهللا في 
دملللشلللق، ويللعللتللقللد أن علللللودة سلللوريلللا إلللى 
جللامللعللة اللللدول الللعللربلليللة لللن تللكللون ممكنة 

دون موافقة مصر والسعودية. 
وعلللللللى اللللرغلللم ملللن وجلللللود قلللللللرارات مللن 
االتحاد األوروبي تدين النظام السوري، 
وهلللنلللغلللاريلللا  بلللللللغلللاريلللا  ملللثلللل  دوال  أن  إال 
والللللليلللللونلللللان وقلللللبلللللرص قلللللد أعللللللللللادت فللتللح 
سفاراتها في دمشق، وإن أبقت تمثيلها 

على مستوى القائم باألعمال. 

الدول العربية التي تسعى إلى تطبيع 
مللللع سلللللوريلللللا، دون اإلصلللللللرار  الللللعللللاقللللات 
إصاح  عملية  بدء  على  كشروط مسبقة 
مثل  إجلللراءات  أو حتى  سياسي حقيقية 
إطللللاق سللللراح سللجللنللاء سلليللاسلليللني، تللبللرر 
مللوقللفللهللا بللالللقللول إنلللهلللا تلللريلللد أن تللسللاعللد 
اإليراني  النفوذ  اإلفللات من  سوريا على 
ومللسللاعللدتللهللا علللللى اللللتلللصلللدي لللاحللتللال 
التي  اإلسامية  الللقللوى  واحللتللواء  التركي 

تسيطر على مدينة إدلب ومحيطها.
كلللملللا تللللقللللول هللللللذه اللللللللللدول إنللللهللللا تلللريلللد 
احللللللتللللللواء مللللضللللاعللللفللللات حلللللللللروب سللللوريللللا 
االقتصادية واالجتماعية على جيرانها، 
وللللبلللنلللان وخللاصللة  والللللعللللراق  األردن  مللثللل 
أعلللبلللاء الللاجللئللني، كللمللا يللتللبللني ملللن جللهللود 
الكهربائية  الطاقة  توفير  واألردن  مصر 

إلى لبنان.
يللعللكللس ذللللللك أيلللضلللا قلللللللق بلللعلللض دول 
املللللنللللطللللقللللة مللللللن االنللللللحللللللسللللللار الللللتللللدريللللجللللي 
لللانللتللشللار الللعللسللكللري األمللليلللركلللي، ومللعلله 
انلللحلللسلللار االهلللتلللملللام الللسلليللاسللي الللنللسللبللي 
عللدم معارضة  ذلللك  باملنطقة، واألهللم من 
ملساعي  وفعلي،  علني  بشكل  واشنطن، 
تلللطلللبللليلللع الللللعللللاقللللات اللللعلللربللليلللة مللللع نلللظلللام 

األسد، هي التي تفسر هذه الظاهرة.  
الللرئلليللس  فلللي إدارة  امللللسلللؤوللللون  يللؤكللد 
بلللايلللدن أن الللللواليللللات املللتللحللدة سللتللواصللل 
سياسيا  األسد  نظام  بمقاطعة  تمسكها 
واقلللتلللصلللاديلللا، وهللللللذا مللللا أوضللللحلللله وزيللللر 

اللللللخلللللارجللللليلللللة، أنللللطللللونللللي بللللللليلللنلللكلللن، قللبللل 
أسابيع حني قال إن سياسة واشنطن في 
سللوريللا تللهللدف إللللى مللواصلللللة املللسللاعللدات 
)داعلللش(  اإلنللسللانلليللة، والللتللصللدي لتنظيم 
وإبقاء الضغوط على نظام األسد ودعم 

اتفاقات وقف إطاق النار املحلية.
لللم نفعله، ومللا ال نعتزم  "مللا  وأضلللاف 
فعله، هو إظهار أي دعم للجهود الرامية 
االعتبار  إعلللادة  أو  الللعللاقللات  إلللى تطبيع 
لألسد، أو إلغاء أي عقوبة ضد سوريا أو 
تغيير موقفنا من معارضة إعادة البناء 
في سوريا، إال في حال حدوث تقدم غير 

قابل لإللغاء باتجاه الحل  السياسي". 
ولللكللن هللذا املللوقللف األملليللركللي الرسمي 
فعلية  أو  علنية  إلللى معارضة  يترجم  لم 
ملللللحللللاوالت الللتللطللبلليللع الللعللربلليللة ملللع نللظللام 
بمساعدة  واشنطن  رغبة  أن  كما  األسللد. 
اللللللللدول اللللعلللربللليلللة امللللتلللضلللررة ملللللن  األزملللللة 
دفللعللتللهللا  وللللبلللنلللان  األردن  مللثللل  اللللسلللوريلللة 
للللإلعلللان بللأنللهللا للللن تللسللتللخللدم الللعللقللوبللات 
مع  االقللتللصللادي  التعامل  على  املفروضة 
سلللوريلللا وفللقللا "للللقلللانلللون قلليللصللر" ملللعللاقللبللة 
إليلللصلللال  سللعلليللهللمللا  فللللي  واألردن  ملللصلللر 
إمللللللدادات الللطللاقللة ملللن مللصللر عللبللر سللوريللا 

إلى لبنان.
مبدئية  أميركية  مللعللارضللة  هللنللاك  إذا، 
ونللظللريللة للللللتللطللبلليللع ملللع نلللظلللام األسللللد في 
سللوريللا، ولللكللن واشللنللطللن لللن تترجم هذه 
إجللراءات  أو في  نقد علني  املعارضة في 
علللمللللللليلللة ضللللللد األطللللللللللللللراف اللللللتلللللي تلللسلللعلللى 

للتطبيع السياسي مع سوريا. 
ويللللقللللول اللللسلللفللليلللر األملللليللللركللللي اللللسلللابلللق 
فلللي سلللوريلللا  والللدبلللللومللاسللي املللخللضللرم، 
كللريللسللتللوفللر روس، فلللي مللقللابلللللة خللاصللة: 
"قللللللال بلللريلللت مللللاكللللغللللورك، مللنللسللق شللللؤون 
اللللشلللرق األوسلللللط فلللي الللبلليللت األبللليلللض إن 
الللسللعللي  تللعللتللزم  بلللايلللدن ال  الللرئلليللس  إدارة 
االوسللط.  الشرق  في  األنظمة  تغيير  إلللى 

ونظام األسد هو امتحان لهذا املوقف".
ويضيف روس "لقد حاولنا خال عقد 
مللن الللزمللن إيللجللاد بللديللل، ولللكللن الحقيقة 
املللللللّرة أن األسلللللد وقللللواتلللله، بللمللمللارسللاتللهللا 
اللللوحلللشللليلللة وملللؤيلللديللله الللللعللللرب وغللليلللرهلللم، 
هللم الللاعللبللون الللوحلليللدون الللقللادرون على 

املضي إلى ما وراء سفك الدماء والحفاظ 
بلللشلللكلللل أو بللللآخللللر علللللللى وحلللللللدة سللللوريللللا، 
والللبللدء بللإعللادة بللنللاء اقللتللصللادهللا املللدّمللر" 
ويلللرى الللسللفلليللر روس أن "هلللذه الللواقللعلليللة 
عللربلليللة وغير  رغللبللة دول  وتللفللسللر  تتطلب 
عللللربلللليللللة بللللاتللللخللللاذ خلللللطلللللوات السلللتلللئلللنلللاف 

العاقات مع بشار األسد". 
أيضا  املللّرة تشمل  الحقيقة  هللذه  ولكن 
أن تللطللبلليللع اللللعلللاقلللات ملللع نلللظلللام األسللللد، 
يللعللنللي الللتللعللايللش مللع نللظللام ملللارس القتل 
الجماعي وارتكب جرائم ضد اإلنسانية، 
كلللملللا أن ملللثلللل هلللللذه األنلللظلللملللة غللليلللر قللابلللللة 
للللم تعد  لللتللغلليلليللر أسللاللليللبللهللا. وحلللتلللى إذا 
هللنللاك أعلللملللال قللتللل جللمللاعللي فلللي سللوريللا، 
فلللللإن اللللطلللبللليلللعلللة اللللقلللملللعللليلللة للللنلللظلللام األسللللد 
سوف تبقى كما هي، ألنه غير قادر على 

االستمرار في السلطة دونها. 
العربية"  "الحظيرة  إلى  إعللادة سوريا 
لن يؤدي بالضرورة إلى تقليص النفوذ 
اإليللرانللي بشكل جلللذري فللي سللوريللا، ألنه 
نللفللوذ وصلللل إللللى مللخللتلللللف أوجلللله الللحلليللاة 
اللللسللليلللاسللليلللة واالقللللتللللصللللاديللللة وامللللذهلللبللليلللة 

والثقافية في سوريا.
إيللران وحزب  إن تدخل  القول   ويمكن 
الللللله أنللقللذ نللظللام األسللللد ملللن الللسللقللوط في 
بداية االنتفاضة املسلحة، والحقا ساهم  
اللللتلللدخلللل الللللروسللللي فللللي تلللعلللزيلللز ديللمللومللة 

النظام.
وعلللللللودة اللللللللدول اللللعلللربللليلللة إللللللى دمللشللق 
دبلوماسيا لن تساهم في إنهاء االحتال 
الللتللركللي لللشللمللال سللوريللا، وهلللذا االحللتللال 

مرشح للبقاء في املستقبل املنظور.
أملللللللا مللللسللللألللللة إعللللللللللادة إعلللللملللللار سللللوريللللا 
واالسلللتلللثلللملللار فلللي عللمللللليللة إعلللللادة الللبللنللاء، 
فلللهلللذه أهلللللللداف لللللن تللتللحللقللق فللللي أي وقلللت 
األجللانللب،  املستثمرين  غلليللاب  فللي  قللريللب، 
واللللللغلللللربللللليلللللني تلللللحلللللديلللللدا، مللللللع اسللللتللللمللللرار 

األميركية. العقوبات 
تللطللبلليللع الللعللاقللات الللعللربلليللة والللدوللليللة 
ملللع نللظللام األسللللد وإعلللللادة تللأهلليللللله تعني 
مسامحة جرائم بشار األسد ضد شعبه 
وهي جرائم مستمرة، ودماؤها لم تجف 

حتى اآلن. 

الللللللحللللللرب اللللللتلللللي شللللنللللتللللهللللا، فللللللي ملللايلللو 
املاضي، حركة حماس الفلسطينية على 
العربي  للصراع  تتمة  تكن  لللم  إسرائيل 
اإلسللللرائلللليلللللللللي امللللنلللحلللسلللر، علللللللى مللللا دأب 
العاملي على تصويرها، بل هي  اإلعللام 
شّكلت حلقة من حلقات الصراع املندلع 
الزميل في  إيللران وإسرائيل، حسب  بني 
"مللؤسللسللة اللللدفلللاع علللن الللديللمللقللراطلليللات" 
جوناثان شانزر، في كتابه "صراع غزة 

2021"، الصادر هذا الشهر. 
تاريخية موجزة  الكتاب خلفية  يقدم 
الللصللراع بللني الفلسطينيني  حللول تللاريللخ 
أن حماس  إلللى  واإلسللرائلليللللليللني، ويشير 
السام،  القضاء على عملية  نجحت في 
الللتللي كللانللت بلللدأت فللي الللعللام 1993، بني 
اسرائيل و"حركة التحرير" الفلسطينية 
بلللزعلللاملللة يللللاسللللر علللللرفلللللات، وهلللللي عللمللللليللة 
إقامة دولة فلسطينية  إلى  كانت تهدف 
إلللى جللانللب إسللرائلليللل. وأفللضللت  مستقلة 
امللللفلللاوضلللات إللللى تللسللللليللم اإلسللرائلليللللليللني 
سلليللطللروا  كلللانلللوا  أراض  الللفلللللسللطلليللنلليللني 

عليها في حرب 1967.  
لللكللن حلللملللاس، املللنللبللثللقللة علللن الللتللنللظلليللم 
اللللعلللامللللي لللللل "اإلخللللللللللوان امللللسلللللللملللني"، كلللان 
آخلللر، إذ شللنللت حللملللللة هجمات  لللهللا رأي 
انلللتلللحلللاريلللة أوقللللفللللت الللعللمللللليللة الللسلللللملليللة 
بالكامل، وأفضت في نهاية املطاف إلى 
"االنللتللفللاضللة الللثللانلليللة" فلللي اللللعلللام 2000. 
علللللى أنللله فللي 2005، قلللام رئلليللس حكومة 
إسرائيل الراحل، آرييل شارون، بتجربة 
قللللضللللت بللللاالنللللسللللحللللاب ملللللن قللللطللللاع غلللللزة، 
فيه،  اإلسرائيلية  املستوطنات  وتفكيك 

برئاسة  الفلسطينية  للسلطة  وتسليمه 
محمود عباس. اعتقد شارون أنه يمكن 
بأي  أمنيا  اإلمساك  فلسطينية  لحكومة 
وأن  إسللللرائلللليللللل،  مللنللهللا  تللنللسللحللب  أراض 

تقوم السلطة بحكم هذه األراضي. 
لللكللن اللللفلللسلللاد امللللدقلللع اللللللذي تلللغلللرق بلله 
القطاع،  على  سيطرتها  فها 

ّ
كل السلطة 

ذت فيه حماس انقابا عسكريا 
ّ
الذي نف

تللضللّمللن إعللللدام مللئللات مللسللؤولللي السلطة 
اللللعلللسلللكلللريلللني واملللللدنلللليللللني. ومللللنللللذ اللللعلللام 
تللحللت سلليللطللرة حللركللة  واللللقلللطلللاع   ،2007
إسرائيل  على  الللكللامللل  الللقللضللاء  أن  تعلن 
هللللو هلللدفلللهلللا، وتللتللسلللللح بلللعلللتلللاد إيلللرانلللي 
وأموال، وهو ما يجعلها رهينة سياسة 

طهران تجاه إسرائيل. 
الللتللجللربللة اإلسللرائلليللللليللة إلقلللاملللة دوللللة 
فلللللسللطلليللنلليللة مللللن جللللانللللب واحلللللللد فللشلللللت 
العملية  وانللتللهللت  غلللزة،  فللي  بللعللد فشلها 
انللسللحللاب  يللعللد واردا أي  الللسلللللملليللة، وللللم 
الللضللفللة  فللللي  أراض  أي  مللللن  إسلللرائللليلللللللي 
اللللغلللربللليلللة، ألن االنلللسلللحلللاب صلللللار يللعلليللد 
إلى األذهللان اكتساح حماس ألي أراض 
تللتللركللهللا إسللرائلليللل وتللحللولللهللا إللللى بلللؤرة 
إسرائيل  فللي  االسللتللقللرار  تللهللدد  عسكرية 

بشكل متواصل.  
ويللللشلللليللللر شللللللانللللللزر إلللللللللى أنلللللللله فللللللي ظللل 
الفلسطينية  السلطة  بني  القائم  الللعللداء 
الضفة  األولللى على  وحللمللاس، وسيطرة 
الللغللربلليللة والللثللانلليللة علللللى قللطللاع غللللزة، لم 
يللعللد مللمللكللنللا الللبللحللث فلللي اللللتلللوصلللل إلللى 
حلللل اللللدوللللتلللني بلللني ثلللاثلللة أطللللللراف، هللي: 
اسللرائلليللل والللسلللللطللة وحلللملللاس، وهلللو ما 

هي  مللا  على  األملللور ستستمر  أن  يعني 
عليه حتى إشعار آخر.

إسرائيل  بللني  القائم  الجمود  ظللل  فللي 
واللللفلللللللسلللطللليلللنللليلللني، يلللنلللقلللل شللللللانللللللزر عللن 
املللسللؤولللني اإلسللرائلليللللليللني اعللتللقللادهللم أن 
على  إليه  اإلشلللارة  يمكن  الللوضللع حاليا 
أنلللله "الللللحللللرب بلللني اللللللحلللللروب"، أي حلللرب 
شللبلله بلللاردة بللني إسللرائلليللل وايللللران تمتد 
علللللى رقللعللة اللللشلللرق األوسلللللط والللبللحللريللن 
املتوسط واألحمر، وتقوم أثناءها إيران 
وإقامة  نفوذها  رقعة  توسيع  بمحاولة 
قواعد متقدمة داخل سوريا حتى تهدد 

أمن إسرائيل بشكل أكبر.
إسلللرائللليلللل، بللللدورهللللا، تلللخلللوض حللربللا 
سلللللللريلللللللة، اسلللللتلللللخلللللبلللللاراتللللليلللللة وعللللسللللكللللريللللة 
باستهداف  خالها  تللقللوم  وإلللكللتللرونلليللة، 
مللواقللع اسللتللراتلليللجلليللة داخللللل إيلللللران، كما 

داخل سوريا وفي عموم املنطقة. 

أمللللللا اللللللللرد اإليلللللللرانلللللللي، فللليلللأتلللي غللالللبللا 
بمضاعفة رهانها على امليليشيات التي 
الللللله"  "حللللزب  إسللرائلليللل،  تللهللديللد  يمكنها 
إيللران  وتسعى  وحللمللاس جنوبا.  شماال 
دائللمللا إللللى تللزويللد هللاتللني املللجللمللوعللتللني، 
اللتني تصنفهما الواليات املتحدة وعدد 
كبير من دول العالم إرهابيتني، بأحدث 
األسلللللحللة والللتللقللنلليللات اإليلللرانللليلللة، والللتللي 
املللسلليللرات )درون(  اللليللوم  يللبللدو أخطرها 
في  استخدامها  يمكن  والللتللي  املفخخة، 

الجو وكذلك تحت املاء. 
إلللللللى أن إسللللرائلللليللللل  ويللللشلللليللللر شلللللانلللللزر 
نلللجلللحلللت، أثللللنللللاء حلللللرب غلللللزة فللللي ملللايلللو، 
بلللتلللدمللليلللر عللللللدد ملللللن ملللفلللخلللخلللات حلللملللاس 
منشآت  تستهدف  كللانللت  الللتللي  البحرية 
املتوسط.  عللرض  في  للطاقة  إسرائيلية 
كلللللذللللللك، يللللقللللول الللللبللللاحللللث األملللليللللركللللي إن 
إسلللللرائللللليلللللل طللللللللورت أحللللللللدث اللللتلللقلللنللليلللات، 
بلللاالشلللتلللراك ملللع الللللواليللللات امللللتلللحلللدة، من 
اللللجلللوي للتصدي  اللللدفلللاع  أنللظللمللة  قللبلليللل 
للللللللصلللواريلللخ واملللللسلللليللللرات، والللللتللللي أبلللللت 
بلللللاء حلللسلللنلللا فللللي حلللللرب غلللللزة األخلللليللللرة، 
ملللنللع  تلللحلللت األرض  بلللنلللاء سلللللور  وكللللذلللللك 
حماس من بناء أنفاق قامت في املاضي 
بلللاسلللتلللخلللداملللهلللا لللللشللللن هللللجللللمللللات داخلللللل 

األراضي اإلسرائيلية. 
وال ينسى الكاتب التطرق إلى أحداث 
العنف داخل إسرائيل التي رافقت حرب 
غزة، والتي بادر إلى القيام بها عدد من 
عللرب إسللرائلليللل، فللواجللهللوا عنفا مللضللادا 
مللللن يلللهلللود إسللللرائلللليللللل. ويللعللتللبللر شلللانلللزر 
فلليلله أن عللللرب إسللرائلليللل  أن مللمللا ال شلللك 

يللعللانللون مللن فللقللر وإهللمللال، ولللكللنلله يعزو 
وضلللعلللهلللم هلللللذا إللللللى رفلللضلللهلللم امللللشلللاركلللة 
وإلللى  اإلسرائيلية.  الحكم  منظومة  فللي 
أن شللاركللت كللتلللللة "رعللللم" الللتللي يللقللودهللا، 
منصور عباس، في االئتاف الحاكم في 
إسرائيل اليوم، اقتصرت مشاركة العرب 
السياسية في إسرائيل على  الحياة  في 
املشاركة  يرفضون  ممن  نللواب  انتخاب 
في أي ائتافات حكومية، ويستخدمون 
ملللواقلللعلللهلللم فللللي الللكللنلليللسللت اإلسلللرائللليلللللللي 
غللالللبللا لللبللث مللواقللف شللعللبللويللة مللعللارضللة 

لوجود إسرائيل برمتها. 
خلللتلللاملللا، يلللدعلللو شلللانلللزر األملليللركلليللني، 
وخللللصللللوصللللا اإلعلللللللللام األمللللليلللللركلللللي، إللللى 
الللللتللللحللللري بلللشلللكلللل أعللللمللللق حللللللول خلللللفلليللة 
والفلسطينيني،  إسللرائلليللل  بللني  الللصللراع 
وعللللللدم االكللللتللللفللللاء بلللاللللكلللتلللابلللة عللللن األملللللور 
بللشللكللل سللطللحللي كلللاللللسلللائلللد. كلللملللا يللدعللو 
األمللليلللركللليلللني، وخلللصلللوصلللا الللكللونللغللرس، 
إسرائيل،  على  مراهنتهم  مضاعفة  إلى 
الللواليللات  فللي ظللل الحديث عللن انسحاب 
امللللتلللحلللدة بلللاللللكلللاملللل مللللن مللنللطللقللة اللللشلللرق 

األوسط.  
قلللللللدرات  إن  اللللللقلللللول  ويللللخللللتللللم شلللللانلللللزر 
إسلللرائللليلللل الللعللسللكللريللة والللتللكللنللولللوجلليللة 
بأن تواصل حماية املصالح  لها  تسمح 
الللقللوملليللة للللللواليللات املللتللحللدة فللي املنطقة 
حتى بعد االنسحاب األميركي، وهو ما 
الكونغرس  مللن  متواصا  دعما  يتطلب 
والبيت األبيض واألميركيني بشكل عام 
ماليا  ودعللمللهللا  ولتسليحها  إلسللرائلليللل 

ودبلوماسيا بشكل عام. 
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قضايا وآراء

هشام ملحم

حسني عبدالحسني

المعنى الحقيقي إلعادة تأهيل نظام األسد

حرب غزة في كتاب يضعها في سياقها
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ثقافة

هذا العالم

التوجه  ذو  الفرنسي  الصحافي  أعلن 
الثالثاء  زم��ور  إي��ري��ك  املتطرف  اليميني 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية الفرنسية 
أبريل/نيسان  شهر  في  إجراؤها  املزمع 
2022. وف���ي ت��س��ج��ي��ل م��ص��ور ن��ش��ر على 
خبر  للجدل  املثير  زم��ور  أرف��ق  يوتيوب 
ترشحه بتحذيرات كثيرة من املهاجرين 
وتعهدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على 

الساحة الدولية.
ف�������ي ت����س����ج����ي����ل م������ص������ور ن�����ش�����ر ع���ل���ى 
ي����وت����ي����وب ال����ث����الث����اء، أع����ل����ن ال���ص���ح���اف���ي 
ترشحه  زم��ور  إي��ري��ك  املتطرف  اليميني 
ل����الن����ت����خ����اب����ات ال����رئ����اس����ي����ة ال���ف���رن���س���ي���ة 
أول  يعقد  أن  على   ،2022 ال��ع��ام  املرتقبة 
اجتماع رسمي لحملته صباح األحد في 

باريس.
العادة في خطاباته  وكما جرت عليه 
ت��ح��ذي��رات  التسجيل  ت��ض��م��ن  ات��ه،  ول��ق��اء
بإعادة  وت��ع��ّه��دات  املهاجرين  م��ن  الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.كثيرة 

وقال زمور: "لم يعد الوقت )مناسبا( 
ب����ل إلن����ق����اذه����ا"،  ف���رن���س���ا،  اآلن إلص������الح 
م���ش���ي���را إل�����ى أن ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال��ن��اخ��ب��ن 

"ل���م ي��ع��ودوا ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ت��ع��ّرف على 
بالدهم".

وح��ق��ق زم���ور ت��ق��ّدم��ا ف��ي استطالعات 
الرأي في األشهر األخيرة، رغم مؤشرات 
فيه  الزخم. وفيما يرى  على تراجع هذا 
يعتبره  عنصرية،  شخصية  معارضون 

أنصاره مدافعا عن قيم فرنسا.
وج�����اء إع���الن���ه ق��ب��ل س���اع���ات م���ن عقد 
ال����ج����م����ه����وري����ن )ي�����م�����ن( آخ�������ر م���ن���اظ���رة 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ل��ه��م ق��ب��ي��ل م��ؤت��م��ر الخ��ت��ي��ار 
م��رش��ح��ه��م ن��ه��اي��ة األس����ب����وع، ف��ي��م��ا ب��دأ 
املشهد في ساحة املعركة االنتخابية في 

نيسان/أبريل 2022 يتضح باملجمل.
ق عليه 

َ
ويشير إعالن زمور، الذي يطل

"ت����رام����ب ف���رن���س���ا" )ن���س���ب���ة إل����ى ال��رئ��ي��س 
األم����ري����ك����ي ال����س����اب����ق دون�����ال�����د ت����رام����ب(، 
إل��ى اع��ت��ق��اده ب��أن ل��دي��ه ال��دع��م والتمويل 
ال��ك��اف��ي ل��إط��اح��ة ب��ال��رئ��ي��س إي��م��ان��وي��ل 
م���اك���رون وال���ت���ف���وق ع��ل��ى زع��ي��م��ة ال��ي��م��ن 
امل���ت���ش���دد امل��خ��ض��رم��ة م���اري���ن ل���وب���ان في 

انتخابات نيسان/أبريل املقبل.

الصحافي اليميني املتطرف إيريك زمور يترشح لالنتخابات الرئاسية الفرنسية

قوات األمن السودانية تطلق الغاز املسيل للدموع على مسيرة 
مناهضة للحكم العسكري

نتائج نهائية تؤكد فوز الكتلة الصدرية
 في االنتخابات العراقية

قرقاش: اإلمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا

أعلنت وسائل إعالم رسمية عراقية يوم 
لالنتخابات  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ال��ث��الث��اء 
ال��ت��ي ج����رت ال��ش��ه��ر امل���اض���ي م���ؤك���دة ف��وز 
ال��ك��ت��ل��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ل��رج��ل ال��دي��ن الشيعي 
م��ق��ت��دى ال���ص���در ك��أك��ب��ر ك��ت��ل��ة، بحصوله 
على 73 مقعدا في البرملان املكون من 329 

مقعدا.
وب��ح��س��ب ال��ن��ت��ائ��ج ف����إن ح����زب ال��ت��ق��دم 
الذي يحظى بدعم األقلية السنية حصل 
على 37 مقعدا بينما حصل ائتالف دولة 
ال���ق���ان���ون ال�����ذي ي��ت��زع��م��ه رئ���ي���س ال������وزراء 
ال���س���اب���ق ن�����وري امل���ال���ك���ي ع��ل��ى 33 م��ق��ع��دا 
على  الكردستاني  الديمقراطي  وال��ح��زب 

31 مقعدا.
وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج م��ت��واف��ق��ة ب��ش��ك��ل ع��ام 
م���ع ال��ن��ت��ائ��ج األول����ي����ة ال���ت���ي أع��ل��ن��ت عقب 
انتخابات 10 أكتوبر تشرين األول، ومن 

غ��ي��ر امل���رج���ح أن ت��ت��غ��ي��ر ال���ح���س���اب���ات في 
ال���ذي ي��ت��ف��اوض ف��ي��ه السياسيون  ال��وق��ت 
على تشكيل الحكومة الجديدة. ورفضت 
ال���ج���م���اع���ات امل�����ؤي�����دة إلي���������ران، وال����ت����ي ل��م 
ت��ب��ل ب���الء ح��س��ن��ا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات، قبول 

النتائج.
وق����ال����ت امل���ف���وض���ي���ة إن ن��س��ب��ة اإلق���ب���ال 
تعديلها  ب��ع��د  وذل����ك  إل����ى 44%،  وص��ل��ت 
ح��ي��ث ك��ان��ت %43 ف���ي ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة. 
ل��ك��ن ال��ن��س��ب��ة ال ت����زال أدن����ى ب��امل��ق��ارن��ة مع 

االنتخابات السابقة في عام 2018.
مليون   9.6 من  أكثر  إن  اللجنة  وقالت 
انتخابات  ف��ي  بأصواتهم  أدل���وا  شخص 
ال��ت��ي تنافس فيها م��ا ال  امل��اض��ي،  الشهر 
يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��ب��رمل��ان ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 329 

مقعدا.

 ق������������ال أن���������������ور ق���������رق���������اش امل�����س�����ت�����ش�����ار 
ال����دب����ل����وم����اس����ي ل���رئ���ي���س اإلم������������ارات ي���وم 
الثالثاء إن بالده سترسل قريبا وفدا إلى 
إيران في إطار مساعي تحسن العالقات 

مع طهران.
وأض�����������اف ق������رق������اش ل���ل���ص���ح���ف���ي���ن ف��ي 
معرض رده على س��ؤال ع��ن امل��وع��د ال��ذي 
سيعقد فيه وف��د إم��ارات��ي م��ح��ادث��ات في 
ط��ه��ران "ك��ل��م��ا ك���ان ذل���ك أق���رب ك���ان أفضل 

وجميع أصدقائنا على دراية بذلك".
وم���ض���ى ي���ق���ول إن ال���ف���ك���رة ه����ي "ف��ت��ح 

صفحة جديدة" في العالقات.
وال���ت���ق���ى ك��ب��ي��ر امل���ف���اوض���ن ال���ن���ووي���ن 
اإلي����ران����ي����ن ع���ل���ي ب����اق����ري ك���ن���ي ب��ق��رق��اش 
ي���وم 24 نوفمبر  إم���ارات���ي���ن  وم��س��ؤول��ن 

تشرين الثاني في زيارة نادرة.
ب���دأت اإلم�����ارات ال���ح���وار م��ع إي����ران ع��ام 
2019 ف���ي أع���ق���اب ه��ج��م��ات ع��ل��ى ن��اق��الت 
ق��ب��ال��ة م��ي��اه ال��خ��ل��ي��ج وع��ل��ى ب��ن��ي��ة تحتية 
سعودية في مجال الطاقة. أما السعودية 
ف��ب��دأت م��ح��ادث��ات م��ب��اش��رة م��ع إي����ران في 
أب��ري��ل ن��ي��س��ان وص��ف��ت��ه��ا ال���ري���اض بأنها 

"ودية" لكنها استكشافية إلى حد بعيد.
وق��ال ق��رق��اش "ه��ن��اك تقدير م��ن جانب 

اإلي����ران����ي����ن إلع��������ادة ب����ن����اء ال���ج���س���ور م��ع 
بمنظور  ذل��ك  م��ع  نتعامل  نحن  الخليج. 

إيجابي".
غير أنه أفاد بأن أبوظبي ال تزال لديها 
م���خ���اوف إزاء أن��ش��ط��ة إي�����ران اإلق��ل��ي��م��ي��ة، 
لكنها تريد العمل بجد من أج��ل تحسن 
ال��ع��الق��ات.وس��ئ��ل ق��رق��اش ع��م��ا إذا كانت 
اإلم���������ارات ت��ن��س��ق م����ع ال���س���ع���ودي���ة ب��ش��أن 
تضع  إنها  فقال  إي���ران،  تجاه  تحركاتها 

حلفاءها اإلقليمين "في الصورة".
وي����أت����ي ت��ح��س��ن ال���ع���الق���ات م����ع إج�����راء 
م�����ح�����ادث�����ات غ����ي����ر م�����ب�����اش�����رة ب������ن إي�������ران 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وق���وى ع��امل��ي��ة أخ��رى 
في فيينا في محاولة إلحياء اتفاق 2015 
خليجية  دول  ان��ت��ق��دت��ه  ال�����ذي  ال����ن����ووي، 
ع���رب���ي���ة ل���ع���دم ت���ص���دي���ه ل���ب���رن���ام���ج إي�����ران 

الصاروخي ووكالئها اإلقليمين.
وق�������ال ق�����رق�����اش إن اإلم�����������ارات ت���ش���ارك 
إزاء ه���ج���م���ات ح��رك��ة  ال���ق���ل���ق  ال���س���ع���ودي���ة 
الحوثي اليمنية املتحالفة مع إيران على 
مدن باململكة. وتتهم الرياض وحلفاؤها 
إي�����ران ب��ت��زوي��د ال��ح��رك��ة ب���ال���س���الح، وه��ي 
تهمة ينفيها كل من الحركة والجمهورية 

اإلسالمية.

ال��س��ودان��ي��ة الغاز   أطلقت ق���وات األم���ن 
امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع ل��ت��ف��ري��ق ع���ش���رات اآلالف 
م������ن امل����ح����ت����ج����ن ال������ذي������ن اح�����ت�����ش�����دوا ف��ي 
وس���ط ال��ع��اص��م��ة ال��خ��رط��وم ي���وم ال��ث��الث��اء 
ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��ح��ك��م ال��ع��س��ك��ري ال��ذي 

أعقب انقالب الشهر املاضي.
ودع�������ت ل����ج����ان امل����ق����اوم����ة ف����ي األح����ي����اء 
إل���ى االح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ات��ف��اق 
األسبوع املاضي الذي أعاد رئيس الوزراء 
املدني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأدى 
إلى إطالق سراح معظم كبار السياسين 

املعتقلن منذ االنقالب.
السلطة  الجيش على  ووض��ع استيالء 
في 25 أكتوبر تشرين األول نهاية لشراكة 
مدنية  سياسية  فصائل  مع  قائمة  كانت 
في  البشير  عمر  بالرئيس  اإلط��اح��ة  منذ 
2019، ون�����ددت ب���ه ال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي 

قررت تعليق املساعدات.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ب��ق��اء ال��ج��س��ور ال��ت��ي 

ت��رب��ط ال��ع��اص��م��ة ب��م��دن أخ����رى مفتوحة، 
توجهت الشرطة املدججة بأسلحة ثقيلة 
إل����ى وس����ط ال���خ���رط���وم ح��ي��ث ك����ان ي��ع��ت��زم 
املحتجون الخروج في مسيرة إلى القصر 

الرئاسي.
الغاز املسيل للدموع  وأطلقت الشرطة 
وبدأت مطاردة املحتجن، الذين احتشدوا 
ع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل��وم��ت��ر ت��ق��ري��ب��ا م���ن ال��ق��ص��ر، 
وأغ���ل���ق���ت ط���ري���ق���ا رئ��ي��س��ي��ا وق����ال����ت "أي���ه���ا 

الجنود عودوا إلى الثكنات العسكرية".
وطاردت القوات املحتجن في الشوارع 
التجمع  املتظاهرون  بدأ  الجانبية، حيث 
ب�������أع�������داد أق���������ل. وق���������ال ت���ج���م���ع امل���ه���ن���ي���ن 
ال���س���ودان���ي���ن ف����ي ب���ي���ان إن ق������وات األم����ن 

اعتقلت محتجن.
ق��ال��ت ل��ج��ن��ة أط���ب���اء ال���س���ودان امل��رك��زي��ة 
ل����دى تلقيه  ���ق���ل 

ُ
اع���ت م��ص��اب��ا  م��ح��ت��ج��ا  إن 

ال�����ع�����الج داخ��������ل م���س���ت���ش���ف���ى ق�����ري�����ب، وإن 
آخ��ري��ن أص��ي��ب��وا ج���راء "م���ح���اوالت ال��ث��وار 

إب���ع���اد ال��ق��ن��اب��ل ال��ص��وت��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��ذف��ه��ا 
السلطة االنقالبية على مواكب مليونيتنا 

الباسلة".
غ���ل���ق ج��س��ر ق���ري���ب ي���رب���ط ال��خ��رط��وم 

ُ
وأ

بمدينة بحري بعد ظهر الثالثاء.
وخ���رج محتجون آخ���رون ف��ي م��دن من 
بينها بورسودان وكسال ونياال وعطبرة.
السياسية  واألح���زاب  اللجان  ورفضت 
االت����ف����اق، ل��ك��ن ح���م���دوك ق����ال إن����ه سيطلق 
س����راح ع���ش���رات امل��ع��ت��ق��ل��ن وي��ن��ه��ي حملة 
ال��ق��م��ع ض���د امل��ت��ظ��اه��ري��ن وال���ت���ي ح��ص��دت 
ك��م��ا س��ي��ح��اف��ظ على  43 ش��خ��ص��ا،  أرواح 

مساعدات خارجية باملليارات.
وفي إشارة إلى كبار العسكرين، قالت 
ل���ج���ان ال���خ���رط���وم ي����وم االث���ن���ن "ال ن��ف��رق 
ب��ن ح��م��دوك وب���ره���ان وح��م��ي��دت��ي وبقية 
ال���ج���ن���راالت، ك��ل��ه��م ان��ق��الب��ي��ون وم��ك��ان��ه��م 

املشانق".
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ك����ان اش���ت���راك���ي���ا ون��ق��اب��ي��ا ب������ارزا ليس 
ف��ق��ط ف���ي ت��ون��س ب��ل��د امل��ن��ش��أ؛ ب���ل ارت��ب��ط 
وعربيا  مغاربيا  العاملة  بالطبقة  اسمه 
وع����امل����ي����ا. إن�����ه ف����رح����ات ح����ش����اد، ال��زع��ي��م 
ال��ذي دف��ع حياته ثمن  النقابي التونسي 
"البروليتاريا" ومطالبها  وقوفه بجانب 

ومواقفها.
���َر ف���رح���ات ح��ش��اد م��ت��اع��ب ال��ع��م��ال  ���بَّ

َ
خ

ناقال  بدأ حياته  العاملة، حيث  والطبقة 
ل��ل��ب��ض��ائ��ع ف���ي ش���رك���ة ل��ل��ن��ق��ل ب��ال��س��اح��ل 
قبل   ،1930 منذ سنة  س��وس��ة  مدينة  ف��ي 
أن ي��ص��ب��ح أش��ه��ر زع��ي��م ن��ق��اب��ي م��غ��ارب��ي 

وعربي.
رأى فرحات حشاد يوم 2 فبراير سنة  
1914 في بلدة العباسية في قرقنة وهي 
ج����زي����رة ع���ل���ى س����اح����ل م���دي���ن���ة ص��اف��ق��س 
جنوبي ت��ون��س، وت��رب��ى ف��ي أس��رة فقيرة 
إذ كان والده صياد سمك، وهو أب لثالثة 

أبناء.
ب�������دأ م�����س�����اره ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ب����امل����درس����ة 
الفرنسية في سن السادسة وحصل على 
الشهادة االبتدائية عام 1929. بعد وفاة 
وال������ده ل���م ي��ت��م��ك��ن م���ن م���واص���ل���ة تعليمه 
ف��ال��ت��ح��ق ب��س��وق ال��ش��غ��ل وأص���ب���ح يعمل 
ن��اق��ل ب��ض��ائ��ع ف���ي إح����دى ش���رك���ات النقل 
البحري، لكنه استطاع في فترات الحقة 
أن ي��ص��ق��ل ش��خ��ص��ي��ت��ه وي��ن��م��ي م��ع��ارف��ه 
النقابية والثقافية والسياسية عن طريق 

املطالعة والتثقيف.
تطوع  الثانية،  العاملية  ال��ح��رب  أث��ن��اء 
لرعاية  األحمر  الهالل  مع منظمة  للعمل 
ال��ج��رح��ى، ث��م ع��م��ل م��وظ��ف��ا ح��ك��وم��ي��ا في 
ق���ط���اع األش����غ����ال ال��ع��م��وم��ي��ة ف����ي م��دي��ن��ة 
رئ��ي��س��ا  أص����ب����ح   .1943 ع������ام  ص���ف���اق���س 
لالتحاد العام للعمل عام 1944 ثم استقال 
منه وأسس اتحاد النقابات املستقلة في 
ك��ل م��ن ال��ج��ن��وب وال��ش��م��ال، ب��ع��ده��ا وف��ي 
سنة 1946، أسس االتحاد التونسي العام 
تونس  ف��ي  نقابية  منظمة  أك��ب��ر  للشغل، 
العربي  ال��ع��ال��م  ف��ي  نقابية  منظمة  وأول 
وإفريقيا، وانتخب أول أمني عام له. كما 
عني عضوا مساعدا لألمني العام لالتحاد 
مكلفا  "السيزل"  الحرة  للنقابات  الدولي 

بالشؤون اإلفريقية.
ت����أث����ر ب���ال���ف���ك���ر ال���ن���ق���اب���ي االش����ت����راك����ي 
ال�����ذي داف�����ع ع���ن ح���ق���وق ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة 
"الرأسمالية  الطبقة  نفوذ  ض��د  الكادحة 
امل���ت���وح���ش���ة"، ح���ت���ى أص���ب���ح أح�����د زع���م���اء 
م��ن��ظ��م��ة االت����ح����اد ال����ع����ام ل��ل��ع��م��ل، ت��ب��ن��ى 
ف��رح��ات ن��ظ��ري��ة ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح لتحرير 
الفرنسي  االستعمار  اعتقال  بعد  تونس 
التونسيني  ال��س��ي��اس��ي��ني  ال��زع��م��اء  أغ��ل��ب 

عام 1952.
 رغم أن حياته قصيرة لم تتجاوز 41 
عاما، لكنه قضى أكثر من نصفها دفاعا 
العمال وع��ن استقالل تونس  ع��ن حقوق 

من االستعمار الفرنسي.
بالشغل  املبكر  التحاقه  ل��ه  وق��د سمح 
ب��ت��ن��م��ي��ة وع����ي ش���دي���د ب��م��ع��ان��اة ال��ط��ب��ق��ة 
ال���ع���م���ال���ي���ة ال����ك����ادح����ة ف����ي ظ����ل االح����ت����الل 
ال��ف��رن��س��ي ف��أص��ب��ح م���داف���ع���ا ش���رس���ا عن 

حقوق العمال.
ب��ع��د ف��ش��ل م���ح���ادث���ات االس���ت���ق���الل بني 
تونس وفرنسا بداية سنة 1952، اعتقلت 
ال���س���ل���ط���ات ال���ف���رن���س���ي���ة ج���م���ي���ع ال���زع���م���اء 
ال���وط���ن���ي���ني ف����وج����د ح����ش����اد ن���ف���س���ه أم�����ام 
م��س��ؤول��ي��ة ق���ي���ادة امل���ق���اوم���ة ال��ت��ون��س��ي��ة. 
ض��د  ال����س����ري  باب الكفاح املسلح  ف���ت���ح 
االس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي وش���رع ف��ي تنظيم 
إض����راب����ات وت���ح���رك���ات ش��ع��ب��ي��ة ك����ان لها 
ت���أث���ي���ر ك��ب��ي��ر ع���ل���ى امل��س��ت��ع��م��ري��ن ال���ذي���ن 

تأكدوا أنه هو من يدير املقاومة، فأصبح 
مطلوبا لديهم.

ت���������وف���������ي ف����������رح����������ات ح���������ش���������اد ف����������ي 5 
ف��ي  ج���ث���ت���ه  ع���ل���ى  وع����ث����ر   ،1952 دج���ن���ب���ر 
قرب تونس  ن���ع���س���ان  ب��م��ن��ط��ق��ة  ط����ري����ق 
في  ن��اري��ة  طلقة  آث���ار  العاصمة وعليها 
ال��رأس وواب��ل من الرصاص في الجسم، 
وقد أثار اغتياله جدال كبيرا في تونس 

حول الفاعلني.
املنظمة  عضو  ميلير  أن��ط��وان  اعترف 
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��س��ري��ة "ال���ي���د ال���ح���م���راء" في 
ك��ت��اب أص����دره ع���ام 1997 ب��ع��ن��وان "ال��ي��د 
للجمهورية"  ال��س��ري  ال��ج��ي��ش  ال��ح��م��راء: 

بوقوف فرنسا وراء اغتيال حشاد.
ع��م��ل��ي��ة  ت����ت����ب����ع  أال  ال���ط���ب���ي���ع���ي  وم��������ن 
االغ���ت���ي���ال أي م���ح���اول���ة ف��رن��س��ي��ة ج��دي��ة 
يتمتعون  باعتبارهم  الفاعلني،  ملالحقة 
ب��ح��ص��ان��ة م���ن ال��س��ل��ط��ات االس��ت��ع��م��اري��ة 

آنذاك.
غير أنه وبعد االستقالل في 20 مارس 
للمطالبة  خ��اف��ت��ة  أص����وات  ق��ام��ت   ،1956
ب��م��ح��اك��م��ة امل���س���ؤول���ني ع���ن ق��ت��ل ف��رح��ات 
ح���ش���اد، إس����وة ب��م��ا ت���م م���ع ق��ت��ل��ة ال��زع��ي��م 
ال��ت��ون��س��ي ال��ك��ب��ي��ر اآلخ����ر ال���ه���ادي ش��اك��ر 

الذي اغتيل في 13 شتنبر 1953، أي بعد 
أق��ل م��ن ع��ام ع��ل��ى مقتل ف��رح��ات ح��ش��اد. 

إال أن كل ذلك جوبه بنوع من التجنب.
ال��زع��ي��م  اغ���ت���ي���ال  ق��ض��ي��ة  ع���رف���ت  وإذا 
التونسي الهادي شاكر محاكمة في سنة 
املتهمني،  اثنني من  باعدام  انتهت   1957
ف���إن���ه���ا ل�����م ت���ش���م���ل س������وى ال���ت���ون���س���ي���ني، 
وأه���م���ل���ت ال���ت���ع���رض ل��ل��ف��رن��س��ي��ني ال���ذي���ن 
ورد ذك���ره���م وب��ع��ض��ه��م م���ن ان م��ن��اص��ب 
ال��ح��اك��م��ة  ال��ف��رن��س��ي��ة  اإلدارة  ف���ي  ع��ال��ي��ة 
ال���درك. فيما  ف��ي تونس أو بعض رج��ال 
ف��رح��ات حشاد  قتلة  ذك��ر ملالحقة  أي  أن 
لم  الفرنسيني  م��ن  ي��ب��دو  م��ا  على  وكلهم 
اغتياله  قضية  وباتت  لسان،  على  يجر 

نسيا منسيا.
خالل املؤتمر األخير لنقابة "حشاد"، 
سنة 2017، الذي اعتبره مراقبون األكثر 
دي���م���ق���راط���ي���ة ب�����ني م����ؤت����م����رات امل���رك���زي���ة 
زمن  منذ  ت��ون��س  ف��ي  العمالية  النقابية 
ط���وي���ل. ع�����ادت إل����ى امل����وض����وع وط��ال��ب��ت 
ب��ك��ش��ف ك���ل أس������رار ه����ذا االغ���ت���ي���ال ألول 

مسؤول نقابي في تونس.
الجزائية  املالحقة  أن  فيه  ومما الشك 
لقضية  بالنسبة  م��وض��وع  ذات  ت��ع��د  ل��م 

ف����رح����ات ح����ش����اد ف���ق���د س���ق���ط���ت ال����دع����وى 
ب��ال��ت��ق��ادم ك��م��ا ي��ق��ول ال��ق��ان��ون��ي��ون، غير 
يسعون  الحاليني  النقابيني  ال��زع��م��اء  أن 
للدفع ملعرفة من قتل فرحات حشاد ومن 
ك��ان وراء ذل��ك االغتيال وف��ي أي مستوى 
ك������ان، ف����ي ت���ون���س أو ف����ي ب����اري����س، وم���ن 
أعطى األوامر لذلك االغتيال أو على األقل 

الضوء األخضر له.
وم�����ن امل����ؤك����د أن أرش����ي����ف ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ت��ب��ع��ه��ا ت��ون��س 
واملغرب بعكس الجزائر التي كانت تتبع 
م��ح��اف��ظ��ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
فرنسية ي��ح��ت��وي ع��ل��ى أس����رار ذل���ك، وم��ن 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ف����إن ه����ذا األرش��ي��ف 
ي���م���ك���ن أن ي����م����اط ع���ن���ه ال���ل���ث���ام وت��ك��ش��ف 
أس��������راره، وت��ع��ط��ى أس���م���اء م���ن أم����ر وم��ن 
أعطى الضوء األخضر، ومن خطط، ومن 
تولى  وم���ن  اللوجيستية  ال��وس��ائ��ل  وف���ر 
التنفيذ لهذه العملية التي أنزلت السمعة 
الفرنسية إلى الحضيض في ذلك الوقت 

قبل 55 عاما.
الفرنسي فرانسوا  ال����رئ����ي����س  ق�������دم 
إل��ى  س��ري��ة  2003، وثائق  س��ن��ة  ه���والن���د، 
زوج������ة واب������ن ف����رح����ات ح���ش���اد ت���دع���ي أن 

ال��ج��ه��ة ال��ت��ي ق��ت��ل��ت ح��ش��اد ل��ي��س��ت "ال��ي��د 
ال��ح��م��راء" وإن��م��ا م��خ��اب��رات س��ري��ة تابعة 
للحكومة الفرنسية وال تزال عائلة حشاد 

تطالب بالكشف عن حقيقة اغتياله.
خ���الل س��ن��ة 2013، ات��ه��م ن��ج��ل ال��زع��ي��م 
ال���ن���ق���اب���ي ف�����رح�����ات ح�����ش�����اد، امل����خ����اب����رات 
ال��ف��رن��س��ي��ة ب��اغ��ت��ي��ال وال�����ده خ����الل حقبة 

االستعمار الفرنسي لتونس.
وق��ال ن��ور ال��دي��ن حشاد ، ف��ي تصريح 
"ف��ري��ق��ا  إن   ، ام"  اف  "م����وزاي����ي����ك  إلذاع�������ة 
تابعا  الفرنسية  امل��خ��اب��رات  م��ن  مختصا 
لوزارة الدفاع هو الذي نفذ عملية اغتيال 

الشهيد".
وأض��اف حشاد أن "املصالح املختصة 
لفرنسا وموظفني بوزارة الدفاع الفرنسي 
ه���م م���ن رص�����دوا وق���ام���وا ب��ت��ن��ف��ي��ذ عملية 
االغتيال"، مشيرا إلى وجود وثائق تثبت 
ل��دى االع��الن  ه��ذه الوقائع سيتم نشرها 
عن تأسيس مؤسسة فرحات حشاد في 

الخامس من الشهر الجاري.
ويعد ملف اغتيال فرحات حشاد أحد 
ال��ت��ي ظلت عالقة  الخالفية  امل��ل��ف��ات  اب���رز 
منذ  السابقة  ومستعمرتها  فرنسا  ب��ني 

اعالن االستقالل في سنة  1956.

حشاد..النقابي العضوي الذي فقد حياته دفاعا عن »ديكتاتورية البروليتاريا«
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أوروبا....ارتفاع  في نسبة الغازات الضارة بالغالف اجلوي 

ق����ف����زت ان����ب����ع����اث����ات ال������غ������ازات امل��س��ب��ب��ة 
ل��اح��ت��ب��اس ال����ح����راري م���ن دول االت���ح���اد 
األوروب�������ي ب��م��ع��دل 18 ف���ي امل���ئ���ة، ال��رب��ي��ع 
امل������اض������ي، ب���ت���أث���ي���ر ت����ع����اف����ي ال���ق���ط���اع���ات 
االقتصادية التي تعرضت لإلغاق بسبب 

كورونا 
وح����س����ب ب����ي����ان����ات م���ك���ت���ب إح����ص����اءات 
االت�����ح�����اد األوروب������������ي )ي�����ورس�����ت�����ات( ف���إن 
إج��م��ال��ي ال����غ����ازات ال���ض���ارة امل��ن��ب��ع��ث��ة في 
ال��غ��اف ال��ج��وي ب��ل��غ 867 م��ل��ي��ون ط��ن من 
الفترة  في  الكربون  أكسيد  ثنائي  مكافئ 

من أبريل إلى يونيو 
وه������و م�����ا وص����ف����ه امل���ك���ت���ب ب����االرت����ف����اع 
املاضي  العام  من  الفترة  نفس  الحاد عن 
ع��ن��دم��ا أدت ع��م��ل��ي��ات اإلغ����اق ف��ي أن��ح��اء 
امل��ن��ط��ق��ة إل����ى خ��ف��ض االن���ب���ع���اث���ات ألدن���ى 
مستوياتها على اإلطاق، وأضاف املكتب 
أن املستويات، رغم زيادتها، ما زالت دون 

نظيراتها ربع السنوية قبل الوباء 
وأوض������ح امل��ك��ت��ب أن ق���ط���اع ال��ت��ص��ن��ي��ع 
وال��ت��ش��ي��ي��د، وه���و امل���س���ؤول ع���ن أك��ث��ر من 
ثلث االنبعاثات، شهد ارتفاعا بنسبة 22 

قفز  بينما  املئة، مقارنة بسنة 2020،  في 
نصيب قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 17 
الزراعة  قطاع  فيما ظل نصيب  املئة،  في 

ثابتا 
ب��ي��ن��م��ا س���اه���م األف�������راد واألس������ر بنحو 
��م��س االن��ب��ع��اث��ات، وي���رج���ع ال��س��ب��ب في 

ُ
خ

ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في نصيب 
بوسائل  املرتبطة  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ال��ف��رد 
النقل بنسبة 25 في املئة عن العام املاضي 

والتدفئة بنسبة 42 في املئة 

النوم خالل "الساعة الذهبية" يقلل من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب

 "أوميكرون" يوسع انتشاره.. دول جديدة 
ترصد إصابات بالفيروس

ت���وص���ل ب���اح���ث���ون م���ن ج��ام��ع��ة إك��س��ت��ر 
إل���ى اس��ت��ن��ت��اج م��ف��اده أن���ه إذا ذه��ب��ت إل��ى 
الفراش في وقت محدد كل يوم، فإن خطر 
اإلصابة بأمراض القلب ينخفض بنسبة 

 25%
وال����ن����وم خ����ال م���ا ي��س��م��ى ب���� "ال��س��اع��ة 
ال��ذه��ب��ي��ة" ب���ن ال��س��اع��ة 10 و 11 م��س��اًء، 
يقلل من خطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب. 
وج����د ال���ب���اح���ث���ون ص��ل��ة ب���ن وق����ت ال��ن��وم 
الدماغية.  والسكتات  القلبية  والنوبات 

إنه ملحوظ بشكل خاص بن النساء 
وأك������د ع���ل���م���اء م����ن ج���ام���ع���ة إك���س���ت���ر أن 
ع��ادة ال��ذه��اب إل��ى ال��ف��راش بعد منتصف 
ال��ل��ي��ل ي��م��ك��ن أن ت��ل��ح��ق ال���ض���رر ب��ال��ق��ل��ب، 
ألن ه��ؤالء األش��خ��اص أق��ل عرضة لرؤية 
الجسم  بإيقاع  الصباح، مما يخل  ضوء 

حسب  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة،  ل��ل��س��اع��ة  الطبيعي 
موقع "ميديك فوروم" 

وت���م اس��ت��خ��اص ه���ذا االس��ت��ن��ت��اج من 
ب��ري��ط��ان��ي  م����ن 88000  أك���ث���ر  م���اح���ظ���ات 
ب���ن 43 و 74 ع���اًم���ا.  أع���م���اره���م  ت����ت����راوح 
ارت���دى امل��ت��ط��وع��ون أس���اور خ��اص��ة ط��وال 
األسبوع. تتبعت هذه األجهزة وقت النوم 
ا، أجاب املشاركون في 

ً
واالستيقاظ. أيض

التجربة عن أسئلة حول أسلوب حياتهم 
السجات  وتمت مطابقة ردوده���م مع 
ال���ط���ب���ي���ة ع���ل���ى م�����دى 5 س�����ن�����وات، وال���ت���ي 
أخذت في االعتبار نوبات أمراض القلب 
الدماغية  وال��س��ك��ت��ات  القلبية  وال��ن��وب��ات 
وفشل القلب. وسجلت أقل نسبة إصابة 
بمثل هذه األمراض لدى من ذهبوا للنوم 

من الساعة 10:00 إلى 11:00 مساًء.

إنها  الفرنسية،   الصحة  وزارة  ق��ال��ت 
رص����������دت 8 ح����������االت إص������اب������ة م���ح���ت���م���ل���ة 
في  "أوميكرون"  الجديد  كوفيد  بمتحور 

أنحاء الباد 
وت������اب������ع������ت ال�������������������وزارة ف��������ي ب������ي������ان أن 
األش�����خ�����اص ال�������ذي ي���ش���ت���ب���ه ب��إص��اب��ت��ه��م 
باملتحور الجديد، قدموا من دول جنوب 

إفريقيا 
وأع����ل����ن����ت ب����وت����س����وان����ا، األح���������د، أن���ه���ا 
أوميكرون  باملتحورة  إصابة   19 سجلت 
رصدها  منذ  لفيروس كوفيد،  ال��ج��دي��دة 

أول مرة 
 وق�����������د واص��������������ل امل�������ت�������ح�������ور ال�����ج�����دي�����د 
من فيروس كورونا "أوميكرون" انتشاره 
ف��ي مختلف أرج���اء ال��ع��ال��م، األح���د، حيث 
ت��م رص��د 13 ح��ال��ة ف��ي ه��ول��ن��دا وحالتن 
ف���ي ك���ل م���ن ال���دن���م���ارك وأس���ت���رال���ي���ا، على 
ال��رغ��م م��ن س��ع��ي امل��زي��د م��ن ال����دول ل��ع��زل 
نفسها بفرض قيود جديدة على السفر 

وأع��������ل��������ن��������ت ال�������س�������ل�������ط�������ات ال����ص����ح����ي����ة 
إصابة محتملة"  "أول  السويسرية رصد 
لدى  سويسرا  في  أوميكرون  باملتحورة 

شخص عاد من جنوب إفريقيا 
ك���م���ا أع���ل���ن���ت ك���ن���دا أن���ه���ا رص������دت أول 

ي إصابة باملتحورة أوميكرون لدى 
َ
حالت

شخصن سافرا مؤخرا إلى نيجيريا 
لم  العاملية إنه  الصحة  وقالت منظمة 
الجديد  املتحور  ك��ان  إذا  م��ا  بعد  يتضح 
م���ن ف���ي���روس ك���ورون���ا "أوم���ي���ك���رون" أش��د 
ع����دوى م��ق��ارن��ة ب��م��ت��ح��ور س����ارس ك���وف-

2، أو ما إذا ك��ان يتسبب في م��رض أشد 
خطورة 

وأضافت املنظمة أن "البيانات األولية 
متزايدة من  أن هناك معدالت  إلى  تشير 
إفريقيا،  جنوب  في  املستشفيات  دخ��ول 
لكن ق��د ي��ك��ون ذل��ك بسبب زي���ادة األع��داد 
اإلج���م���ال���ي���ة ل��ل��م��ص��اب��ن، ول���ي���س ن��ت��ي��ج��ة 

إصابتهم بمتحور أوميكرون تحديدا" 
شدة متحور  م�����دى  "ف���ه���م  أن  وأك������دت 
ع���دة  أو  أي����ام����ا  أوميكرون سيستغرق 

أسابيع" 
وأث������ار اك���ت���ش���اف م��ت��ح��ور أوم���ي���ك���رون، 
ال����ذي ص��ن��ف��ت��ه م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
"مقلق"، مخاوف  بأنه  امل��اض��ي  األس��ب��وع 
ي���ك���ون  م������ن أن  ال�����ع�����ال�����م  ع����ل����ى م����س����ت����وى 
مقاوما للقاحات، وأن يطيل أمد جائحة 

كوفيد19- املستمرة منذ نحو عامن 
 

املوجات فوق الصوتية تعزز الخصائص املعدنية 
املضادة للبكتيريا

أنقذ اكتشاف املضادات الحيوية حياة 
امل���اي���ن ف���ي ال��ع��ال��م، ول��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا 
غ��ي��ر امل��س��ؤول وال��ت��خ��ل��ص منها ب��ص��ورة 
خاطئة، أدى مع مرور الوقت إلى ظهور 

بكتيريا مقاومة لها
اكتشاف طرق  الباحثون  لذلك يحاول 
القاتلة.  املرضية  العدوى  ملكافحة  بديلة 
وقد اتضح أن املعادن وأكاسيدها يمكن 
استخدامها ضد البكتيريا الخطرة التي 

لم تطور آليات الحماية منها 
وق��������د اك����ت����ش����ف ب�����اح�����ث�����ون م������ن م���رك���ز 
امل����ع����ل����وم����ات ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ب���ال���ج���ام���ع���ة 
ت��ي  ل���ل���ب���ح���وث )آي  ال����روس����ي����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ب��اس��ت��ور  م��ع��ه��د  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  أو(  إم 
ل��ب��ح��وث األوب��ئ��ة وع��ل��م األح��ي��اء الدقيقة 
يتم معالجة  أنه عندما  في بطرسبورغ، 
ال����دق����ائ����ق ال���ن���ان���وي���ة ل���ل���ن���ح���اس األص���ف���ر 
)س��ب��ي��ك��ة ال���ن���ح���اس وال����زن����ك( ب��امل��وج��ات 
تغييرات  فيها  ت��ح��دث   ، ال��ص��وت��ي��ة  ف���وق 

تعزز خصائصها املبيدة للبكتيريا 
امل���ع���ال���ج���ة  أن  ل����ل����ب����اح����ث����ن،  وات������ض������ح 
ب������امل������وج������ات ف���������وق ال�����ص�����وت�����ي�����ة ق���س���م���ت 
إل���ى ج���زئ���ن، يختلفان  ال��س��ب��ي��ك��ة  س��ط��ح 

ع�����ن ب���ع���ض���ه���م���ا ال���ب���ع���ض ف�����ي ال���ت���رك���ي���ب 
وال��خ��ص��ائ��ص. اح���ت���وى أح��ده��م��ا بشكل 
أس�����اس�����ي ع���ل���ى ال����ن����ح����اس واآلخ��������ر ع��ل��ى 
الزنك. واملثير في األمر أنه يمكن التحكم 
طريق  ع��ن  للدقائق  الجزيئي  بالتركيب 
الصوتية  فوق  املوجات  اهتزازات  ضبط 

بطريقة خاصة 
وت�����������ق�����������ول ال�������ب�������اح�������ث�������ة س�����ف�����ي�����ت�����ان�����ا 
أوالس��ي��ف��ي��ت��ش، م���ن ال��ج��ام��ع��ة، "ك����ل ه��ذا 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ن����وع ال��ك��ائ��ن��ات امل��ج��ه��ري��ة 
املسببة لألمراض التي نريد مكافحتها، 
واملسارات والتراكيب األيضية التي يجب 
تتمتع   ، امل��ث��ال  على سبيل  اس��ت��ه��داف��ه��ا. 
أيونات النحاس بعمل أكثر شمواًل وهي 
ف��ع��ال��ة ض���د م��س��ب��ب��ات األم������راض ال��ت��ي ال 
تتطلب األكسجن ، بينما أيونات الزنك 
أك��ث��ر ان��ت��ق��ائ��ي��ة - ت��رت��ب��ط ف��ق��ط ب��م��ن��اط��ق 

معينة من البروتينات" 
ووف�����ق�����ا ل���ل���ب���اح���ث���ن، س���ي���س���اع���د ه����ذا 
املعدنية  السبائك  لخصائص  االكتشاف 
ع���ل���ى إن�����ت�����اج ض�����م�����ادات ف���ع���ال���ة ل��ل��غ��اي��ة 
م��ض��ادة ل��ل��م��ي��ك��روب��ات ت��س��رع م��ن ال��ت��ئ��ام 

الجروح املصابة 

تدرس مجموعة باحثن من جامعة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ف���ي ري��ف��رس��اي��د ن��وع��ا من 
ال��ن��ح��ل اس���ت���ب���دل ن��ظ��ام��ه ال���غ���ذائ���ي من 

رحيق الزهور باللحوم الفاسدة 
م��ن أجل  أن��ه  إل��ى  الباحثون،  ويشير 
ذلك نمت عنده أسنان إضافية وظهرت 
لديه بكتيريا معوية، كالتي توجد في 

أمعاء النسور والضباع 
وك��م��ا ه��و م���ع���روف، نعتقد أن غ��ذاء 
ال���ن���ح���ل ه����و رح����ي����ق ال�����زه�����ور وح���ب���وب 
اللقاح، وهذا صحيح، ألن النحل وكذلك 
القديمة،  الدبابير  أحفاد  النمل هم من 
ال���ت���ي ف���ي وق����ت م���ا ت��خ��ل��ت ع���ن ال��ل��ح��وم 

وأصبحت تتغذى على النباتات 
ول��ك��ن ف��ي ك��وس��ت��اري��ك��ا ت��وج��د أن���واع 
اللدغ  إب���رة  باختفاء  تتميز  النحل  م��ن 
و"ع�����ادت إل���ى أص��ل��ه��ا" وب�����دأت تتغذى 
ال��ل��ح��وم. وي��ب��دو أن ه��ذا ساعدها  على 
ع��ل��ى ت��ج��ن��ب امل��ن��اف��س��ة ال���ش���دي���دة على 

الرحيق في مناطقها 
النحل، ليس  النوع من  ويتميز هذا 
ف��ق��ط ب��ظ��ه��ور أس��ن��ان ل��ه ل��ق��ض��م ال��ل��ح��م، 
البكتيريا  تكوين  باختاف  وأيضا  بل 
املعوية بشكل ملحوظ عما موجود في 
أن��واع النحل األخ��رى. وه��ذه البكتيريا 
تسمح ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ن��ح��ل بتناول 
ح��ت��ى ال���ل���ح���وم ال���ف���اس���دة ك��م��ا ال��ن��س��ور 

والضباع 
وي���ق���ول ك���وي���ن م���اك���ف���ري���دري���ك، ع��ال��م 
"ميكروبيوم  ال��ج��ام��ع��ة،  م��ن  ال��ح��ش��رات 
أم����ع����اء ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال���ن���ح���ل م��ش��ب��ع 
ب��ب��ك��ت��ي��ري��ا م��ق��اوم��ة ل���ألح���م���اض، وه���ذا 
غير موجود لدى أنواع النحل األخرى. 
ومثل هذه البكتيريا موجودة في أمعاء 
النسور والضباع والحيوانات األخرى 
التي تأكل اللحوم الفاسدة، ويبدو أنها 
تحمي من مسببات األمراض املوجودة 

فيها  

كوستاريكا.. نحل يستبدل رحيق 
الزهور باللحوم الفاسدة
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
 "كأس العرب".. تونس تسحق

 موريتانيا بخماسية  

افتتح املنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس العرب، 
بانتصار على نظيره املوريتاني )5ـ1(، يوم امس الثالثاء، في 

املباراة االفتتاحية للبطولة 
أولى  الجزيرى" من تسجيل  الدين  الالعب "سيف  وتمكن 
أهداف البطولة العربية، عندما سجل لـ"نسور قرطاج"  الهدف 
األول فــي الــدقــيــقــة الـــــ39' مــن املـــبـــاراة، ليضيف بــعــده "فـــراس 
بلعربي" الهدف الثاني )د42'(، قبل أن يعود "الجزيري" ليوقع 
ثالث األهداف، في حني تمكن العب موريتانيا "موالي أحمد 
بسام" من إحراز الهدف األول لـ"املرابطني" في االدقائق األخيرة 

من الشوط األول 
وبــعــد مــــرور 5 دقــائــق عــلــى بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، تمكن 
"فراس بلعربي" من إضافة الهدف الرابع للمنتخب التونسي، 
بينما سجل "يوسف املساكني" الهدف الخامس واألخير في 

هذه املباراة، وذلك في الدقيقة الـ90' 
و بهذا الفوز، حصد املنتخب التونسي الثالث نقاط األولى 
في بطولة كأس العرب، ليتصدر بها ترتيب املجموعة الثانية 

بـ3 نقاط، بينما بقي رصيد موريتانيا صفر نقطة 

اإلمارات تتجاوز سوريا بثنائية

فــاز منتخب اإلمـــارات على شقيقه الــســوري، بنتيجة 1-2،  
يوم امس الثالثاء، على ستاد 974 بالدوحة، في إطار الجولة 

األولى من دور املجموعات بكأس العرب 
ثنائية اإلمــارات حملت توقيع كايو كانيدو وعلي صالح 
في الدقيقتني 23 و30، فيما سجل ورد السالمة، هدف سوريا 
في الدقيقة 60  واحتل منتخب اإلمـــارات، وصافة املجموعة 

الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق األهداف عن تونس 
ا في املجموعة بال نقاط 

ً
أما منتخب سوريا حل ثالث

املنتخب املغربي للكرة الشاطئية يصعد
 للمركز الـ19 عامليا 

كشفت منظمة كرة الشاطئ العاملية، عن التصنيف األخير 
للمنتخبات الوطنية، والذي أصدرته أمس اإلثنني 

الــــ19  املـــركـــز  الــشــاطــئــيــة،  املنتخب املغربي للكرة  واحـــتـــل 
عامليا والثاني على املستوى األفريقي بعد منتخب السنغال، 

برصيد 698 نقطة 
وكان الفريق الوطني، قد أنهى مشاركته في بطولة كأس 
أفريقيا لألمم شهر ماي املاضي، في املركز الثالث عقب فوزه 
على نظيره األوغندي )5-3( في مباراة الترتيب، بعدما خرج 
من نصف النهائي حني انهزم أمام حامل اللقب ومستضيف 

 .)2-3( البطولة القارية املنتخب السنغالي بـ

منافسة  آســيــا،  املنتخب القطري، بطل  دشـــن 
على البحرين، بطلة  بــانــتــصــار  الـــعـــرب"  "كـــــأس 
الخليج بهدف نظيف، في املباراة التي احتضنها 
من  االفتتاحية  الجولة  لحساب  ملعب "البيت"، 

املجموعة األولى من املسابقة 
وارتسمت أولى معالم الخطورة من أقدام العبي 
الذي  القطري، خاصة عبر محمد عــواد  املنتخب 
مــن تسديدة "قوية"، في  هــدد مرمى سيد محمد 
وقت اختارت البحرين أسلوب االستماتة الدفاعية 
والركون للوراء بحثا عن "لدغة" تمنحه التقدم في 

النتيجة

وفي الفصل الثاني من الشوط األول، تهاطلت 
الفرص "الضائعة" على مرمى املنتخب البحريني 
من العبي "األدعم" القطري الذين تفننوا في إهدار 
هجمات القــت فــي بعض األحــيــان استماتة دفــاع 
الخصم، واعتراها في أحيان أخرى "سوء الحظ" 

وانــطــلــق الــشــوط الــثــانــي عــلــى إيــقــاع هجمات 
مــتــواصــلــة للمنتخب الــقــطــري املــدعــوم مــن طــرف 
جماهيره التي مألت جنبات ملعب "البيت"، وكاد 
أن يتأتى له املراد عبر ضربتني رأسيتني أوالهما 
مــن خــوخــي بــوعــالم علت الــعــارضــة بسنتمترات 
قليلة وثانيهما من حسن الهيدوس تصدى لها 

الحارس البحريني 
وفــــــــي الــــدقــــيــــقــــة الـــــــــــــــ69، حــــمــــل عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
معوضا "رعونة" زميله  الحاتم "عصا" النجاعة 
املعز حني نجح في استكمال عرضية أكرم عفيف 
الــحــارس سيد  البحرين، متفوقا على  فــي مرمى 
للمنتخب  األول  االفــتــتــاح  هــدف  ومانحا  محمد، 

القطري 
وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة، تـــصـــدر املــنــتــخــب الــقــطــري 
املــجــمــوعــة األولــــى بــثــالث نــقــاط، متبوعا بعمان 
الوحيدة، فيما تذيلت  النقطة  والــعــراق صاحبي 

البحرين الترتيب بصفر نقطة 

حقق فريق النصر فوزه األول في املوسم الحالي 
من الدوري الليبي، عقب تفوقه على جاره التحدي 
امــس  يـــوم  بنينا  شــهــداء  ملعب  عــلــى   0-2 بنتيجة 

الثالثاء، في الجولة الثانية من املسابقة املحلية 
النصر بهدف سالم املسالتي "رومــا" في  وتقدم 
الــدقــيــقــة 31 بــعــد تــمــريــرة متقنة مــن حــمــزة الـــزوي، 
الثاني  وأضــاف زميله أحمد املقصي هــدف النصر 

في الدقيقة 37 
والفوز هو األول للنصر هذا املوسم، بعد التعادل 

في الجولة املاضية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط 
فــي  الـــثـــانـــيـــة  الـــتـــحـــدي خـــســـارتـــه  تــكــبــد   بينما 
جولتني من الدوري الليبي، ليقبع في آخر الترتيب 

بدون أي نقاط 

 كأس العرب.. قطر "صاحبة األرض" تتصدر اجملموعة األولى 
بانتصارها على البحرين 

جاموندي: أطالب جماهير 
اتحاد طنجة بالصبر

"لبؤات األطلس" تنتصرن على السنغال بهدفني نظيفني

النصر يهزم التحدي في ديربي بنغازي

ظـــهـــر املــــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــجــيــل 
املوقع  بثه  فيديو  مقطع  في  جاموندي، 
الــرســمــي التـــحـــاد طــنــجــة، بــعــد الــتــعــاقــد 

معه لإلشراف على تدريب الفريق 
جاموندي،  مع  طنجة  اتحاد  وتعاقد 
ــا 

ً
بـــعـــقـــد ملــــــدة مـــوســـمـــني ونـــــصـــــف، خــلــف

للفرنسي بيرنارد كازوني 
ووجه جاموندي، الشكر إلدارة اتحاد 
طــنــجــة، عــلــى الــثــقــة فــي قـــدراتـــه، مطالًبا 

الجميع بالصبر على الفريق 
وقــــــال جــــامــــونــــدي لــجــمــاهــيــر اتـــحـــاد 
طـــنـــجـــة "أنــــــــا هـــنـــا مـــــن أجــــــل إســـعـــادكـــم 

وإظهار شغفي بهذه املهنة" 
وأضاف "سعيد بخوض التجربة مع 
اتحاد طنجة، أطالب الجماهير بالصبر 
أجــل تحسني  مــن  الــوقــت،  لبعض  علينا 

املستوى" 
الالعبني بإظهار  "أطـــــــالـــــــب  ونـــــــــوه 
قــدًمــا  نــمــضــي  كــي  التضحية وااللـــتـــزام، 

لتحقيق أهدافنا هذا املوسم" 
التعاقد،  "أجدد سعادتي بهذا  وتابع 
املغربي،  الــدوري  في  للتدريب  وعودتي 

متفائل بوضعية اتحاد طنجة" 

تــــغــــلــــب املـــــنـــــتـــــخـــــب املـــــغـــــربـــــي لـــــلـــــســـــيـــــدات عـــلـــى 
املـــبـــاراة  فـــي  نــظــيــفــني،  بــهــدفــني  نظيره السنغالي، 
"مــوالي  الــطــرفــني على أرضــيــة ملعب  الــتــي جمعت 

الرباط  الحسن" بالعاصمة 
وتــــــدخــــــل املـــــواجـــــهـــــة بــــــني الـــــطـــــرفـــــني فــــــي إطــــــار 
أفريقيا  أمــم  فــي  استعدادات "اللبؤات" للمشاركة 
"كــأس  لــبــطــولــة  املــؤهــلــة   ،"2022 للسيدات "املغرب 

العالم 2023" بأستراليا ونيوزيلندا 
عبر  للسيدات  املغربي  املنتخب  أهــداف  وجــاءت 

سامية حسني في الدقيقة الـ81 من تسديدة قوية، 
املسعودي  وسناء  السنغالية،  الشباك  لها  اهتزت 
فــي الــدقــيــقــة األخــيــرة مــن مــجــهــود فـــردي اختتمته 

بتسديدة "مركزة 
ويــــخــــوض الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي، تــجــمــعــا إعــــداديــــا 
بــمــركــب مــحــمــد الـــســـادس لــكــرة الـــقـــدم بــاملــعــمــورة، 
بــقــيــادة املـــــدرب "ريــنــالــد بــــيــــدروس"، حــيــث يــجــري 
لالستحقاقات  اســتــعــدادا  يــوم،  كــل  تدريبية  حصة 

املقبلة 



أض�����اف امل����دع����ون ال���ذي���ن ي��ح��ق��ق��ون في 
وف��اة دييجو أرم��ان��دو م��ارادون��ا، متهما 
الستجوابه،  واس��ت��دع��وه  للقضية  ثامنا 
ك��م��ا أك�����دت م���ص���ادر ق��ض��ائ��ي��ة ي����وم ام��س 

الثالثاء لوكالة األنباء اإلسبانية 
وت����م����ت إض����اف����ة ال���ط���ب���ي���ب ب����ي����درو دي 
لرعاية  معه  التعاقد  ت��م  ال���ذي  سباجنا، 
مارادونا أثناء العزل املنزلي قبل وفاته، 
وال�����ذي ي��ت��ه��م��ه امل���دع���ون ب���رؤي���ة امل��ري��ض 
م���رت���ن ف���ق���ط، وع�����دم االم���ت���ث���ال ل��واج��ب��ات 
سباجنا  دي  النيابة  واس��ت��دع��ت  مهامه  
للتحقيق في 20 ديسمبر املقبل، وطلبت 
م�����ن ق����اض����ي ال����ض����م����ان����ات ف�����ي ال���ق���ض���ي���ة، 
أورالن��دو دي��از، منعه من مغادرة البالد، 

بحسب املصادر 
وي��ن��ض��م دي س��ب��اج��ن��ا إل����ى امل��ت��ه��م��ن 
القضية وهم جراح  اآلخرين في  السبعة 

األع�����ص�����اب ل���ي���وب���ول���دو ل������وك، وال��ط��ب��ي��ب 
ال����ن����ف����س����ي أوج����س����ت����ي����ن����ا ك�����وس�����اش�����وف، 
وال����ط����ب����ي����ب ال���ن���ف���س���ي ك������ارل������وس دي�������از، 
املنزلية  ال��رع��اي��ة  نسقت  ال��ت��ي  والطبيبة 
ن��ان��س��ي ف���ورل���ي���ن���ي، وم��ن��س��ق امل��م��رض��ن 
م���اري���ان���و ب���ي���رون���ي، وامل���م���رض ري���ك���اردو 
أمليرون، واملمرضة داهيانا جيزيال  عمر 
م���دري���د  وي��ت��م ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع األش��خ��اص 
ال��ث��م��ان��ي��ة امل��رت��ب��ط��ن ب���ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
مل����ارادون����ا ل��الش��ت��ب��اه ف���ي ت��ق��ص��ي��ره��م في 
رعاية م��ارادون��ا، وه��ي عقوبة تصل إلى 

السجن ملدة تتراوح بن 8 و 25 سنة 
وت����وف����ي م������ارادون������ا ع����ن ع���م���ر ي��ن��اه��ز 
ال����س����ت����ن، وخ����ل����ص ت���ش���ري���ح ج���ث���ة ق���ائ���د 
وفاته  إلى  السابق  األرجنتيني  املنتخب 
ن��ت��ي��ج��ة "وذم������ة ال���رئ���ة ال����ح����ادة ال��ث��ان��وي��ة 

لتفاقم قصور القلب املزمن" 
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  أتاالنتا يسحق فينيزيا.. وفيورنتينا يحبط سامبدوريا

كرواتيا تطيح بإيطاليا وتبلغ نصف نهائي كأس ديفيز

فالمنجو يقيل مدربه بعد خسارة
 نهائي كأس ليبرتادوريس

باريس يعلن مدة غياب نيمار  

ظهور متهم جديد في قضية وفاة مارادونا

ف�����از أت����االن����ت����ا ع���ل���ى ض��ي��ف��ه ف��ي��ن��ي��زي��ا، 
برباعية دون رد، يوم  امس الثالثاء، في 

الجولة 15 من الدوري اإليطالي 
وت���ق���م���ص م�����اري�����و ب���اس���ال���ي���ت���ش، دور 
البطولة ألتاالنتا بعدما سجل هاتريك في 
الدقائق 7 و12 و67، وتيون كوبميينيرز 

في الدقيقة 57 
ورفع أتاالنتا رصيده إلى 31 نقطة في 
املركز الرابع، وتوقف رصيد فينيزيا عند 

15 نقطة في املركز 16 
وف����ي ن��ف��س ال���ج���ول���ة، ق��ل��ب ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا 

تأخره بهدف أمام ضيفه سامبدوريا إلى 
فوز 1-3 

وت����ق����دم س���ام���ب���دوري���ا ب���ه���دف م��ان��ول��و 
ق���ب���ل أن  ال���دق���ي���ق���ة 15،  ف����ي  ج���اب���ي���ادي���ن���ي 
ي��س��ج��ل ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، ث��الث��ي��ة ع���ن ط��ري��ق 
فالهوفيتش  ودوش��ان  كاييخون  خوزيه 
وري���ك���اردو س��وت��ي��ل ف��ي ال��دق��ائ��ق 23 و32 

و45 
ورف�������ع ف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا رص�����ي�����ده إل������ى 24 
نقطة في املركز السادس، وتوقف رصيد 

سامبدوريا عند 15 نقطة في املركز 15 

لنظيره  الكرواتي صدمة  الفريق  وج��ه 
تورينو،  في  التنس  وجماهير  اإليطالي 
حيث فاز 2-1 في مواجهة الفريقن، ضمن 
م���ن���اف���س���ات ك�����أس دي���ف���ي���ز ل���ف���رق ال��ت��ن��س، 
ليصبح أول الفرق املتأهلة إلى الدور قبل 

النهائي 
وف���������از ال����ث����ن����ائ����ي ال������ك������روات������ي ن���ي���ك���وال 
الثنائي  على  بافيتش،  وماتي  مكتيتش 
اإلي����ط����ال����ي ف���اب���ي���و ف���ون���ي���ن���ي وس��ي��م��ون��ي 
ال��زوج��ي  م���ب���اراة  ف���ي  ب��ول��ي��ل��ي 6-3 و4-6، 
ال��ت��ي ح��س��م��ت امل��واج��ه��ة، وق���د استغرقت 

ساعة و19 دقيقة 
وجاء ذلك، بعدما أنعش يانيك سينر 
بالفوز  اإليطالي  الفريق  آم��ال  عاما(   20(

الكرواتي  الثانية على  الفردي  في مباراة 
املخضرم مارين تشيليتش 3-6 و7-6  و6-

 3
واف���ت���ت���ح ال���ف���ري���ق ال���ك���روات���ي امل��واج��ه��ة 
بالفوز ف��ي م��ب��اراة ال��ف��ردي األول���ى، حيث 
على   279 املصنف  ج��وج��و  ب��ورن��و  تغلب 
العالم على لورينزو سونيجو 7-6 و6-2 

و2-6 
وي���ل���ت���ق���ي ال���ف���ري���ق ال����ك����روات����ي، امل���ت���وج 
ال������دور  ف����ي  و2018،   2005 ف����ي  ب���ال���ل���ق���ب 
ق���ب���ل ال���ن���ه���ائ���ي م����ع ال���ف���ري���ق ال���ص���رب���ي أو 
ال���ك���ازاخ���س���ت���ان���ي، وذل�����ك ل��ل��ت��ن��اف��س على 
األحد  ي��وم  املقرر  للنهائي  التأهل  بطاقة 

املقبل في العاصمة اإلسبانية مدريد 

أعلن نادي باريس سان جيرمان، مدة 
جونيور،  نيمار  ال��ب��رازي��ل��ي  نجمه  غ��ي��اب 
بعد إصابته في مباراة سانت إيتيان، في 

الدوري الفرنسي  
وأش�������ار ال����ن����ادي ال���ب���اري���س���ي ف����ي ب��ي��ان 
رس��م��ي ، إل���ى أن ال��ف��ح��وص��ات أظ��ه��رت أن 
القدم  ف��ي كاحل  ال��ت��واء  نيمار يعاني م��ن 

اليسرى مع إصابة في األربطة  
وأض��اف البيان: "من املتوقع أن يغيب 
نيمار فترة تتراوح بن 6 إلى 8 أسابيع، 
 72 بيانا جديدا خالل  النادي  وسيصدر 

ساعة لتحديد التطورات الجديدة"  
ك��م��ا ت���ط���رق ب���ي���ان ب���ي إس ج���ي أي��ض��ا 

ل��ح��ال��ة ب��اق��ي امل��ص��اب��ن ب���اإلش���ارة إل���ى أن 
م��ارك��و ف��ي��رات��ي اس��ت��أن��ف ال��ت��دري��ب��ات يوم 
أمس، بينما سيشارك ماورو إيكاردي في 
مران اليوم، وينتظر أن ينتظم جورجينو 

فينالدوم يوم  غد الخميس 
ول���ف���ت ب���اري���س س����ان ج��ي��رم��ان إل����ى أن 
الع����ب ال���وس���ط اإلس���ب���ان���ي أن���دي���ر ه��ي��ري��را 
األسبوع  نهاية  التدريبات  في  سيشارك 

املقبل حسب تطور حالته  
أم����ا األمل���ان���ي ج��ول��ي��ان دراك���س���ل���ر، فمن 
فترة  التدريبات خالل  أن يستأنف  املقرر 
ت��ت��راوح ب��ن أس��ب��وع��ن إل���ى ث��الث��ة، حيث 
يواصل حاليا تنفيذ برنامجه التأهيلي 

أق������ال ف��الم��ن��ج��و امل���ن���اف���س ف���ي ال������دوري 
ال���ب���رازي���ل���ي ل���ك���رة ال����ق����دم م����درب����ه ري��ن��ات��و 
جاوتشو  ، بعد يومن فقط من الهزيمة 
أم��ام  ليبرتادوريس 1-2  ك��أس  ف��ي نهائي 

بامليراس 
وق���ال ال���ن���ادي ال���ذي يتخذ م��ن ري���و دي 
جانيرو مقرا له في بيان "يعلن فالمنجو 
أنه بعد محادثات بن الطرفن، أن املدرب 
ري���ن���ات���و ج���اوت���ش���و ل���م ي��ع��د م���س���ؤوال عن 

الفريق األول" 
وت���ع���رض ج���اوت���ش���و الن���ت���ق���ادات ح���ادة 
في األسابيع األخيرة وكانت الهزيمة في 
ال��وق��ت اإلض��اف��ي أم���ام ال��غ��ري��م امل��ح��ل��ي في 
نهائي البطولة القارية التي تعادل دوري 

أبطال أوروبا، أول خسارة للنادي في عشر 
النادي  املناسب ملديري  السبب  مباريات، 

إلقالة املدرب 
وي��ح��ت��ل ف��الم��ن��ج��و امل���رك���ز ال���ث���ان���ي في 
ال�����دوري ق��ب��ل أرب����ع ج����والت ع��ل��ى النهاية، 
ورغ��������م ذل������ك ي���ح���ت���اج أت���ل���ت���ي���ك���و م��ي��ن��ي��رو 
امل���ت���ص���در ل��ن��ق��ط��ة واح�������دة م����ن آخ�����ر ث���الث 

مباريات ليحسم اللقب 
وك��ان جاوتشو، ال��ذي تولى املسؤولية 
ف��ي ي��ول��ي��و 2021، راب���ع م���درب لفالمنجو 
البرتغالي جورجي جيسوس  منذ رحيل 
ع��ن ال���ن���ادي ف��ي ي��ول��ي��و  2020 ب��ع��د ق��ي��ادة 
ال��ف��ري��ق ل��ل��ق��ب ال������دوري ال��ب��رازي��ل��ي وك���أس 

ليبرتادوريس 

ق���ال ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي، ن��ج��م ب��اري��س 
سان جيرمان إن فوزه بالكرة الذهبية 
مذاق  له  مسيرته،  في  السابعة  للمرة 
م��خ��ت��ل��ف  وص����رح م��ي��س��ي ف���ي مقابلة 
م���ع ق���ن���اة ن���ادي���ه ب���ي اس ج���ي ت���ي في 
أش����ع����ر ب����س����ع����ادة ك����ب����ي����رة، ه������ذه امل�����رة 
ل��ي شيئا خ��اص��ا، ألنه  اإلن��ج��از يمثل 
ت��ح��ق��ق ب��ف��ض��ل م���ش���واري م���ع منتخب 
األرج��ن��ت��ن"  وأضاف ل��ي��و: "ه���ذه امل��رة 
خ���اص���ة ج�����دا، ح��ي��ث أق���ض���ي م��وس��م��ي 
الجائزة  ب��ي إس ج��ي، وألن  م��ع  األول 
ت��ن��س��ب إلن����ج����از ح��ق��ق��ت��ه م����ع م��ن��ت��خ��ب 
األرجنتن بالفوز بكوبا أمريكا، فهو 
أمر لم يحدث من قبل، بل تحققت كل 
اإلنجازات مع برشلونة، لذا ما أمر به 
حاليا فترة خاصة للغاية"  وشدد: "ال 
أفكر في الفوز بالكرة الذهبية مجددا، 
ب���ل األول���وي���ة ل���إن���ج���ازات ال��ج��م��اع��ي��ة، 
أه���داف���ن���ا واض����ح����ة ول���دي���ن���ا ال��ط��م��وح 

للفوز بجميع األلقاب"  
ت��ص��ري��ح��ات��ه: "ال وق���ت لدينا  وأت����م 
ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر ف�����ي اإلن�������ج�������ازات ال����ف����ردي����ة، 
ب����ل ن��ع��م��ل ي���وم���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ن���ا 

الجماعية" 

وكالء ديمبلي يهددون برشلونة
وص���ل م��ل��ف ت��ج��دي��د ع��ق��د الفرنسي 
إلى  برشلونة،  جناح  ديمبلي  عثمان 
امل��رح��ل��ة األخ���ي���رة، ب���ن وك����الء ال��الع��ب 
وق���ال���ت  ال���ك���ت���ال���ون���ي  ال�����ن�����ادي  وإدارة 
صحيفة "س���ب���ورت" اإلس��ب��ان��ي��ة: "ه��ذا 
األس��ب��وع م��ن امل��ق��رر عقد جلسة يمكن 
للغاية في مستقبل  أن تكون حاسمة 
ال���الع���ب، وق����ال وك�����الؤه إن����ه ف���ي ح��ال��ة 
ع���دم ال��ت��وص��ل الت���ف���اق ل��ت��م��دي��د العقد 
ف��ل��ن ي��س��ت��م��ع��وا ألي ع���رض ف���ي يناير  
مهما كانت أهميته، وسيرحل مجانا 
ف����ي ال���ص���ي���ف" وأض����اف����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة: 
"ي��ل��ع��ب ال���ط���رف���ان ح��ي��ل��ه��م��ا األخ���ي���رة، 
وترى إدارة برشلونة أنه لم يعد هناك 
سيكون  ال��الع��ب  ألن  للتفاوض  مجال 
يناير،  في  ن��اٍد  التوقيع ألي  بمقدوره 
وب��ال��ف��ع��ل ت���م ت��ح��س��ن ال���ع���رض امل��ق��دم 

رغم الظروف االقتصادية الصعبة" 
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر، إل���ى أن م��س��ؤول��ي 
برشلونة لديهم شعور جيد نحو بقاء 
الرياضية  ل���إدارة  أك��د  ال��ذي  ديمبلي، 
وامل��درب أن نيته هي االستمرار للعب 
دور مهم في الفريق ومواصلة التطور 
أنه رغم كلمات  وأف��ادت الصحيفة، 
دي����م����ب����ل����ي، ل����ك����ن وك����ي����ل����ه اس����ت����م����ر ف��ي 
برشلونة  ع��رض  ق��ب��ول  دون  املماطلة 
األخير، الذي كان ينص على التجديد 
لثالثة مواسم مع الحفاظ على الراتب 
األس����اس����ي ب��ج��ان��ب م��ت��غ��ي��رات حسب 
األه������داف، وي�����درك ال���ن���ادي أن ال��الع��ب 

لديه عروض أقوى 
 

ميسي: الكرة السابعة
 هلا مذاق مختلف
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 كلمات للتشطيب

 –رشد ابن  – بيدبا-فرنسا – كشمير-لمريس – المعتزلة-كوبرا –حسين فهمي 
جو-نو -سعد -دب -جرش -نازك -كوثر -توزر -جبن -حيزبون –روما   

 كلمة السر

 فريق مغربي
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 أفقٌا
 –امى )مع( ضد قد-4شرطً )مع(  -ضعف-3لجٌكٌة مدٌنة ب -لبٌب-2سامق  –مٌناء -1

مطلع -6سوائل مقٌاس  –أو قلب نفس  –نصف غاٌة )مع( -5للطفً بوشناق أغنٌة 
 -9غزٌر  -ٌولد االنفجار-8مقام نقٌم  –كلبة فضائٌة  -7لقب العب برازٌلً  -سورة ٌونس

كمٌن –كومٌدي مغربً  -11اسم العب فرنسً سابق  -حب  
 عمودٌا

أخت  –عبودٌة  -3خفٌة وضع  –لقب زعٌم افرٌقً راحل -2رواٌة لتوفٌق الحكٌم -1
-8بالون  –عارف -7فً الفندق  -دواب-6آسٌا الصغرى -5مؤنث كال  -معدن-4سكٌنة 

بٌن شٌئٌنحاجز  –ٌالدي شهر م-11نتمهل  –فً ملكً  -9هضبة سورٌة محتلة   
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