
مصطفى البحر

قيس  التونسية  الجمهورية  رئيس  يكتف  لم 
سعيد ، بخلق فجوة غير مسبوقة بني املواطنني 
التونسيني ،و تقعيد مقومات اإلنقسام الداخلي 
ات  ع��ل��ى أك���ث���ر م���ن ص��ع��ي��د ج�����راء إق������راره إلج�����راء
ج���ائ���رة  دس����ت����وري����ة  غ���ي���ر  وتدابير استثنائية 
ل��ت��ح��ي��ي��د خ��ص��وم��ه ال��س��ي��اس��ي��ني، س��ي��م��ا أط���راف 
م��ك��ون��ات م��ن��ظ��وم��ة ال��ح��ك��م ب��ت��ون��س ال��خ��ض��راء. 
ال��ذي��ن أش��ه��ر ف��ي وج��ه��ه��م مقتضيات دس��ت��وري��ة 
منتقاة بعناية قبل ترويضها على مقاس مزاج 
باتجاه  تعسفيا  وتأويلها  قرطاج،  قصر  ساكن 
خدمة أج��ن��دة رئيس ال��دول��ة" ال��ه��م��ام"، م��ن قبيل 
كافة  عضوية  وتجميد  البرملان  أنشطة  تعطيل 
أع���ض���اءه وس��ح��ب ال��ح��ص��ان��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ع��ن��ه��م، 

ال��ص��ل��ة  امل���ف���ت���رض���ة ذات  وت���وق���ي���ف اإلم����ت����ي����ازات 
ب��م��م��ث��ل��ي االم���ة،وإق���ال���ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ه��ش��ام 
السيكولوجية/  ل��إق��ام��ة  وإخ��ض��اع��ه  املشيشي  
ال���س���اح���ة  أث������ر ع����ل����ى  ل�����ه  ي���ظ���ه���ر  ال���ن���ف���س���ي���ة دون 
القطيعة  ،وإع��ان  اللحظة  الى حدود  السياسية 
مع كافة مضامني الدستور الذي أوصلته بعض 
ب��ن��وده ال��ى س��دة ال��ح��ك��م بقصر ق��رط��اج ،وإن��ه��اء 
العمل التشريعي والدعوة إلى انتخابات سابقة 
تقام على   ،  2022 املقبلة  السنة  متم  في  ألوانها 
قواعد و قوانني وأنماط مغايرة ملا هو سائد، و 
تناط مهمة وضع أسسها القانونية واالنتخابية 
وكذا التشريعية إلى لجنة يعهد إليها في املقام 
تتم  االول وض��ع مسودة مشروع دستور جديد 

استشارة الشعب بشأنه.
 ب����اإلض����اف����ة إل������ى م���ج���م���وع���ة م����ن اإلج���������راءات 

وال����ق����رارات رئ��اس��ي��ة ت����روم ب��ك��ل ال���ط���رق امل��ل��ت��وي��ة 
ت��رك��ز ج��م��ي��ع ال��س��ل��ط ف��ي ي��د ال��رئ��ي��س/ القائد/  

بتونس الثورة.
 االمر الذي دفع ثلة من املواطنني التونسيني  
امل��دن وال��ح��واض��ر منددين  ال��ى ش���وارع  للخروج 
بكل هذه القرارات املكرسة للتسلط و إعادة إنتاج 
تهريب خطير  ت��ح��ت  امل��س��ت��ب��د  ال��ح��ك��م  م��ن��ظ��وم��ة 
مل��ق��ت��ض��ي��ات دس���ت���ور ال���ب���اد ص���وب م���راك���ز ن��ف��وذ 
أكثر دكتاتورية مما كانت عليه تونس قبل ثورة 
العربي  الربيع  ث��ورات  رم��ز  البوعزيزي  الشهيد 
العصيان  معالم  ب��دت  حيث  ال��ع��رب��ي��ة.  باملنطقة 
امل�����دن�����ي ت����ل����وح ف�����ي األف��������ق ب����س����اح����ة ال���ع���اص���م���ة 
التونسية يقوده إئتاف وطني تتزعمه  مبادرة 
"م��واط��ن��ون ض��د االن���ق���اب" ال���ى ج��ان��ب ع���دد من 
والحقوقية  السياسية  والتعبيرات  التشكيات 

وذلك  وغيرها.  واملدنية  والثقافية  واملجتمعية 
ال��ن��ض��ال واإلح��ت��ج��اج السلمي  ب��ه��دف م��واص��ل��ة 
ض���د ت��ع��ن��ث رئ��ي��س ال���دول���ة واإلط���اح���ة ب��ق��رارات��ه 
ال��ت��ع��س��ف��ي��ة امل��ه��ي��ن��ة ل��ل��دس��ت��ور وم����ن خ���ال���ه ال��ى 
الشعب التونسي الذي قدم دماء الشهداء قربانا 
الحكم  نظام  ورف��ض  والعدالة  والكرامة  للحرية 
املطلق مباشرة بعد إضرام البوعزيزي النار في 
جسده احتجاجا على الحكرة وامتهان كرامته. 
ع���ص���ي���ان م����دن����ي ي����غ����ذي االن����ق����س����ام ال���داخ���ل���ي 
ب��ش��ك��ل م��ق��ل��ق وي��ع��م��ق ذي����ول االزم�����ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��ب��اد  ت��ض��رب  ال��ت��ي  واالق��ت��ص��ادي��ة واملجتمعية 
ل���ش���ه���ور ،ال�������ى ح�����د االف��������اس وش������ل م���ؤس���س���ات 
الدولة وتعطيل معظم الخدمات، ورفع منسوب 
من  أكثر  على  واإلجتماعي  السياسي  االحتقان 

صعيد. 

أص�������در رئ����ي����س امل���ف���وض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
بحل  ق���رارا  السايح  عماد  ليبيا  ف��ي  لانتخابات 
ال��ل��ج��ان االن��ت��خ��اب��ي��ة وإن��ه��اء أع��م��ال��ه��ا، وال��رج��وع 
إلى وضع ما قبل العملية االنتخابية، في خطوة 
ت��ش��ي��ر إل���ى اس��ت��ح��ال��ة تنظيم االق���ت���راع ال��رئ��اس��ي 
في املوعد املحدد، في حني أعربت األم��م املتحدة 

ع���ن ق��ل��ق��ه��ا م���ن ال���ت���وت���رات األم��ن��ي��ة ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
طرابلس.

ون����ص ق�����رار ال��س��اي��ح ع��ل��ى ع����دم ت��ج��دي��د ك��اف��ة 
العقود املوسمية في جميع املكاتب والفروع، مع 
تسوية كافة املستحقات وااللتزامات املالية التي 
نهاية  بحلول  االنتخابية  العملية  على  ترتبت 

العام الجاري.
املفوضية بعد تعثر عقد  رئ��ي��س  ق���رار  وي��أت��ي 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي ل��ي��ب��ي��ا، وال��ت��ي كانت 

مقررة في 24 دجنبر الجاري.
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السايح يقرر حل اللجان االنتخابية والرجوع 
إلى وضع ما قبل العملية االنتخابية
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بعد وفاته ...واللعنة التي 
أصابت السارق

الدكتور سالم بن محمد املالك املدير العام ملنظمة 
اإليسيسكو في زيارة خاصة للرواق املغربي 

مبعرض:« دبي إيكسبور 2020«

 مراسلة/ مغاربي 

بالتزامن مع وج��وده بمدينة دبي بدولة اإلم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ، ق��ام امل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي للتربية 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة / اإليسيسكو/ ال��دك��ت��ور س��ال��م ب��ن محمد 
املالك بزيارة مجاملة الى جناح اململكة املغربية بمعرض »دبي 
إيكسبور 2020«  واطلع معاليه رفقة املسؤول األول عن الجناح 
على كافة معروضات الرواق املغربي الجميل الذي احتل حيزا 
هاما داخل هذا املعرض الدولي وقدمت له شروحات مفصلة 
ال���ذي ع��رض��ت منتوجاته وم���واده  ال����رواق  ع��ن محتويات ه��ذا 
الطبيعية األص��ل��ي��ة ب��ع��ن��اي��ة وت��ص��م��ي��م إب���داع���ي ف��ائ��ق ،ومل��س��ة 
اململكة  ب��ه  ت��زخ��ر  م��ا  ب��ج��اء  لإعجاب،تعكس  مثيرة  مغربية 
املغربية من تنوع وغنى املوروث األصيل للمواد االستهاكية 
الطبيعية . جناح يقول الدكتور سالم محمد املالك الذي كان 
امل��س��ؤول ع��ن��ه، يعد مفخرة حقيقة  امل��دي��ر  ، رف��ق��ة  كما أسلفت 
للمملكة امل��غ��رب��ي��ة، ب��اع��ت��ب��اره ي��ج��س��د ع���راق���ة ه���ذه األم����ة بكل 
النافذة  وال��ث��رات��ي��ة  والبشرية  واملجتمعية  الثقافية  رواف��ده��ا 

بعنفوان الى  عمق التاريخ. 
ج��ن��اح ت��رب��ط م��ح��ت��وي��ات��ه وم��ع��روض��ات��ه امل��ت��م��ي��زة امل��اض��ي 
املتبصرة  القيادة  تحت  امل��ش��رق  واملستقبل  بالحاضر  التليد 
ال��ذي يقود  السادس  امللك محمد  الجالة  والحكيمة لصاحب 
ثورة حقيقية على كافة األصعدة داخل اململكة، بخطى ثابتة 
وتخطيط استراتيجي محكم االبعاد واألهداف ومضبوط في 

الزمان واملكان. 
نحن معجبون يقول معالي املدير العام ملنظمة اإليسيسكو 
الدكتور مالك ، برؤية ونظرة صاحب الجالة الثاقبة للمستقبل 
ون��ش��د ب��ح��رارة ع��ل��ى ي��دي��ه الكريمتني ف��ي ك��ل م��ا ي��ق��وم ب��ه من 
امل��ي��ادي��ن والقطاعات  ف��ي ع��دد م��ن  إص��اح��ات عميقة وشاملة 
،وتشييد وبناء متواصل ومستدام ملرافق ومؤسسات الدولة 
ق��وي��ة، ونهضة  ت��ح��ي��ة  ت��ن��م��وي��ة وب��ن��ي��ات  ال��ع��ص��ري��ة، وأوراش 
إقتصادية واجتماعية جديرة بالتقدير واإلحترام، كما نفخر 
السامية  في دعم املشاريع والبرامج  ونعتز بمواقف جالته 
الدكتور  املغربية. و و اض��اف  اململكة  االب��ع��اد داخ��ل  املتعددة 
املالك نحي سموه بخالص العبارات والتقدير واالمتنان  على 
العناية املولوية الشريفة الخاصة والدعم األبوي الامشروط 
ملنظمتنا العاملية اإليسيسكو بعاصمة بلدنا الثاني بالرباط.

علوم وتكنولوجيا رياضة
موتسيبي:  علينا أن 

نواجه التحديات مثلما 
حدث في اليورو وكأس 

العرب..  

  الصحة العاملية: 
2022  قد يكون عام 
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ترقب لييب للقائمة النهائية للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية

المشهد المغاربي

 ، امل����غ����رب����ي����ة  ال����ص����ح����ة  وزارة  أع����ل����ن����ت 
الثالثاء، تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة 
و46 ح���ال���ة م��ح��ت��م��ل��ة ب��امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د 
لفيروس كورونا املستجد “أوميكرون”.

وأوض�����ح�����ت ال������������وزارة، ف����ي ب�������الغ، أن���ه 
ت����م ت��س��ج��ي��ل 27 ح����ال����ة ج����دي����دة م���ؤك���دة 
لفيروس  “أوميكرون”  الجديد  باملتحور 
ال��س��ارس- ك��وف2-، وذل��ك منذ تأكيد أول 
إص��اب��ة ي���وم األرب���ع���اء 15 دج��ن��ب��ر 2021، 
ليصبح العدد اإلجمالي للحاالت املؤكدة 
ب��ه��ذا امل��ت��ح��ور 28 ح��ال��ة، م��وزع��ة ب��ن 13 
ح����ال����ة ب���ج���ه���ة ال�������دار ال���ب���ي���ض���اء-س���ط���ات، 
الرباط-سال-القنيطرة،  بجهة  حالة  و11 

وأربع حاالت بجهة فاس مكناس.
أما في ما يتعلق بطبيعة هذه الحاالت 
املؤكدة، تبرز الوزارة، فقد تم تسجيل 20 
ب��ؤر عائلية إضافة  إط��ار سبع  ف��ي  منها 
إلى 8 حاالت معزولة. وقد همت 5 منها 
أشهر   4 ما بن  أعمارهم  ت��ت��راوح  أطفاال 

و13 عاما.
وال���ح���م���اي���ة  ال���ص���ح���ة  وزارة  وأوردت 
االج���ت���م���اع���ي���ة أي���ض���ا ت��س��ج��ي��ل 46 ح��ال��ة 
ال��ت��أك��ي��د، 14 ح��ال��ة منها  م��ح��ت��م��ل��ة، ق��ي��د 

بجهة مراكش � آسفي.
وأض�����اف�����ت ال�����������وزارة أن������ه ي���ت���م ي��وم��ي��ا 
املشتبه  ال��ح��االت  م��ن  مجموعة  تسجيل 
ف���ي���ه���ا إم�����ا ب������ؤر، أو م���خ���ال���ط���ن ل���ح���االت 

خ���ص���ائ���ص  ذات  ح����������االت  أو  م�������ؤك�������دة، 
وبائية خاصة، الفتة إلى أنه يتم تحليل 
ال���ع���ي���ن���ات ف�����ي إط�������ار م���ن���ظ���وم���ة ال��ي��ق��ظ��ة 
عن  محتملة  ح��االت  لتصبح  الجينومية 
ط��ري��ق ف��ح��ص PCR خ���اص، ق��ب��ل أن يتم 

الجينومي. بالتحليل  تأكيدها 
م���ن ج��ان��ب آخ����ر، أش����ارت ال������وزارة إل��ى 
أن م��ن��ظ��وم��ة ال����رص����د ال���وب���ائ���ي س��ج��ل��ت 
ال��ي��وم 381 حالة م��ؤك��دة ب”ك��وف��ي��د–19"، 
وه�����و أك���ب���ر ع�����دد م����ن ال����ح����االت ال��ي��وم��ي��ة 

 38 بينها  من  البينية،  الفترة  بداية  منذ 
الجديد  باملتحور  حالة يشتبه إصابتها 

“أوميكرون”.
ونبهت ال��وزارة، حسب البالغ، إلى أن 
اح��ت��م��ال ح���دوث ان��ت��ك��اس��ة وب��ائ��ي��ة يبقى 
امللحوظ  االرت��ف��اع  إل��ى  جد وارد، بالنظر 
ل��ع��دد ال��ح��االت وال��ب��ؤر ال��وب��ائ��ي��ة خاصة 
جميع  وبإلحاح،  داعية،  منها،  العائلية 
التام  االل��ت��زام  ال��ى  واملواطنن  املواطنات 
الفردية  الوقائية  والتدابير  ب��اإلج��راءات 

ارت��داء  ض��رورة  في  املتمثلة  والجماعية، 
املتكرر  والغسل  سليم،  وبشكل  الكمامة 
ك��ح��ول��ي،  بمطهر  تعقيمهما  أو  ل��ل��ي��دي��ن 
وال��ت��ب��اع��د ال��ج��س��دي، م��ع اإلس����راع بأخذ 
ج������رع������ات ال���ت���ل���ق���ي���ح األول�����������ى وال����ث����ان����ي����ة 

والثالثة املعززة.
وأكدت الوزارة أنها ستوافي املواطنن 
انتشار  تخص  التي  املستجدات  بجميع 
هذا املتحور ببالدنا، كما دأبت على ذلك 

منذ بداية هذه الجائحة.

املغرب: تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة و46 حالة محتملة باملتحور أوميكرون

تتمة األولى

الرباط صامتة حيال التقارب بني النظام الجزائري و نظام قيس في تونس 
ل������م ي����ك����ت����ف ال�����رئ�����ي�����س ق����ي����س س��ع��ي��د 
ب���ت���رس���ي���خ أدب�����ي�����ات س���ي���اس���ة االن���ق���س���ام 
الداخلي بن أبناء الشعب الواحد جراء 
توجهاتها اإلقطاعية، بل انسحبت ذات 
السياسة صوب البلدان املغاربية ، عقب 
اصطفافه " املأجور" الى جانب جنراالت 
الجزائر في حربهم العدائية ضد اململكة 
امل��غ��رب��ي��ة. ح��ي��ث ب����دا ال���ت���ق���ارب امل��ش��ب��وه 
وال�����ح�����ب امل����م����ن����وع األخ��������ذ ف�����ي ال���ت���وات���ر 
الدكتاتور  املغاربية بن نظام  بالساحة 

بقصر  والنظام  ق��رط��اج  بقصر  الصغير 
املرادية ، حيث بدت معامله تتمطط بشكل 
في  املغربية.  اململكة  مريب على حساب 
تقدير سيئ للغاية لحاكم تونس الثورة 
،مل����ا ي��م��ك��ن أن ي��ش��ك��ل��ه ه����ذا اإلص��ط��ف��اف 
امل�����ري�����ب م�����ن ت����داع����ي����ات غ���ي���ر م��ح��س��وب��ة 
قد  وت��ه��ور سياسي  باملنطقة.  ال��ع��واق��ب 
يربك كافة الحسابات بالداخل التونسي 

قبل املغاربي. 
ك�����م�����ا ي����ك����ش����ف ب�����امل�����ق�����اب�����ل ان����ح����ص����ار 

سعيد  قيس  للرئيس  السياسي  الفكر  
وفقدانه مليكانزمات العمل الدبلوماسي 
،وق���ص���ور ال��ت��ج��رب��ة ف���ي ت��دب��ي��ر ع��الق��ات 
ال��دول وال��ج��وار ، من صنف ه��ذا الجوار 
امل��غ��ارب��ي امل��ل��ت��ه��ب ، وض��ع��ف اإلح��ت��راف 
ال��ع��الئ��ق��ي ف���ي ف��ه��م ت��ش��ع��ب��ات ط��ب��ي��ع��ة و 
ح��ق��ي��ق��ة ال����ن����زاع ب����ن امل����غ����رب وال���ج���زائ���ر 
ومآالته على املنطقة املغاربية ، ومكائد 
ال���ن���ظ���ام ال����ج����زائ����ري  وع��������داء ج���ن���راالت���ه 

املتأصل ضد اململكة املغربية.

 م������ا ي�����ف�����رض ع����ل����ى رئ�����ي�����س ال�����دول�����ة 
ال���ت���ون���س���ي���ة ض��������رورة ف���ه���م واس���ت���ي���ع���اب 
خ���ل���ف���ي���ات م���ح���اول���ة اس����ت����ع����داء ال����رب����اط، 
ب��خ��اص��ة ف���ي ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ض��ي��ة ال��ص��ح��راء 
امل��غ��رب��ي��ة، أو م��ح��اول��ة ال��ت��ط��اول بطريقة 
أو بأخرى على املصالح العليا، وإعالن 
س��ي��اس��ة امل��ح��اور وال��ت��م��ت��رس ف��ي نصب 
اململكة  لدولة مغاربية من حجم  ال��ع��داء 

املغربية. 
يسوء  ان  تونس  لحاكم  يسمح  ال  إذا 

التاريخية مع  التقدير في عالقة املغرب 
مايربط  ألن  الشقيق،  التونسي  الشعب 
تاريخ  ف��ي  ع��الق��ات موغلة  م��ن  الشعبن 
وجغرافية املنطقة لقرون خلت، أكبر من 
شطحات وتوهج مزيف بقصر قرطاج. 

والعبرة كما يقال بخواتمها ،وندعو 
ال���ل���ه ح��س��ن ال��خ��ات��م��ة ألس���ت���اذ ال��ق��ان��ون 
ال����دس����ت����وري ق���ي���س س���ع���ي���د وك����ف����ى ال��ل��ه 

املغاربين شر الفنت .

زنقة .. زنقةشش
الصني تمنح موريتانيا مليون جرعة 

من لقاح سينوفارم
ت��وص��ل��ت م��وري��ت��ان��ي��ا م��س��اء ال��ث��الث��اء 
ب��ش��ح��ن��ة ت��ت��ك��ون م���ن م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 
ل����ق����اح س����ي����ن����وف����ارم امل�����ض�����اد ل���ف���ي���روس 
ك���ورون���ا، ه��دي��ة م���ن ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ن 

الشعبية.
وأك��د مصدر رسمي تحدث لوساءل 
ال��ص��ن سلمت هذه  أن  املحلية  االع���الم 
الشحنة املكونة من مليون جرعة دفعة 
واحدة عبر مطار نواكشوط الدولي/ أم 

التونسي.
وب���ل���غ م��ج��م��وع ج���رع���ات س��ي��ن��وف��ارم 
امل����ه����داة م����ن ال���ص���ن مل���وري���ت���ان���ي���ا 1,53 

مليون جرعة.

ولد الغزواني يستقبل عددا من 
السفراء الجدد في نواكشوط

الغزواني  ول��د  محمد  الرئيس  تسلم 
س���ف���راء  ع�����دة  اع���ت���م���اد  أوراق  ال���ث���الث���اء 
لبلدانهم  تمثليهم  إج��راءات  الستكمال 

في موريتانيا.
وق��������دم س���ف���ي���ر ال����ج����زائ����ر م���ح���م���د ب��ن 
ع��ت��و، وال��س��ف��ي��ر امل���ص���ري خ��ال��د فتحي 
الي،  عبدو  نابليون  الغاني  و  يوسف، 
وال��س��وي��س��ري آدري��ي��ا س��م��ادن��ي، أوراق 
اعتمادهم للرئيس ولد الغزواني خالل 
اس��ت��ق��ب��ال��ه ل���ه���م ف����ي ال���ق���ص���ر ال���رئ���اس���ي 

بنواكشوط.
ال��خ��ارج��ي��ة إسماعيل  ل��وزي��ر  وس��ب��ق 
من  استلم نسخا  أن  أحمد  الشيخ  ول��د 

أوراق اعتماد هؤالء السفراء

برخان تقتل قيادي في تنظيم 
داعش بالنيجر

أف����اد ال��ج��ي��ش ال��ف��رن��س��ي، ب����أن ق���وات 
ب���ورا،  قتلت س��وم��ان��ا  ب��رخ��ان”  “عملية 

القيادي بتنظيم )داعش(، في النيجر.
وأوض������������ح ال����ج����ي����ش ال����ف����رن����س����ي أن 
س��وم��ان��ا ب����ورا، امل���س���ؤول ع��ن اغ��ت��ي��ال 6 
ع��م��ال إغ���اث���ة ف��رن��س��ي��ن ورف��ي��ق��ي��ه��م من 
بمحمية   2020 أغ��س��ط��س  ف���ي  ال��ن��ي��ج��ر 
غ��ارة  ف��ي  قتل  النيجر،  ف��ي  للحيوانات 
جوية نفذت أمس االثنن، 20 ديسمبر، 

بشمال بلدة تيالبيري.

املفوضية االوروبية تصادقت على االعتراف 
بالجواز الصحي التونسي

املغرب يختار البرتغال بدال من اسبانيا لترحيل 
العالقني بأوروبا

اع��ل��ن��ت ب��ع��ث��ة االت���ح���اد االوروب�������ي في 
ت�����ون�����س، ع�����ن ق����ب����ول ال������ج������واز ال���ص���ح���ي 
التونسي، وذلك بداية من يوم األربعاء، 

في بلدان االتحاد االوروبي.
وقالت البعثة على صفحتها الرسمية 
االوروبية  املفوضية  ان  الفايسبوك،  في 
ق����د ص����ادق����ت ال����ث����الث����اء ع���ل���ى االع����ت����راف 

يمكن  الذي  التونسي،  الصحي  بالجواز 
تم  ان  االتحاد بعد  بلدان  استخدامه في 
رب��ط��ه ب��ن��ظ��ام امل��ص��ادق��ة ال��رق��م��ي ك��وف��ي��د 

باالتحاد االوروبي.
ال������ق������رار ي����ات����ي ف�����ي اط�����ار  وب����ي����ن����ت ان 
االع����������ت����������راف امل�������ت�������ب�������ادل ب�������ن ال����ط����رف����ن 

بالجوازات الصحية الصادرة عنهما.

وال��ح��م��اي��ة  ال��ص��ح��ة  أوض���ح���ت وزارة   
االجتماعية املغربية، أن سبب اختيارها 
املغاربة  لترحيل  إسبانيا  بدل  البرتغال 
ات  ال��ع��ال��ق��ن ب�����أوروب�����ا، ب��س��ب��ب اإلج�������راء
إلنتشار  بالتصدي  الخاصة  اإلحترازية 
فيروس كوڤيد 19، والسيما بعد ظهور 
وانتشار متحور "أوميكرون" في عدد من 
انها  لكون  ب��األس��اس   العالم،يعود  دول 
إج���راءات  اح��ت��رام  الحظت على مستوى  
ال��س��ل��ط��ات اإلس��ب��ان��ي��ة املعنية،  أن  ال��س��ف��ر 
املطلوب  بالشكل  امل��راق��ب��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال 
للمسافرين  الصحية  للحالة  وال��ص��ارم 
امل��ط��ارات كما   أث��ن��اء عملية اإلرك���اب عبر 
أنها ال تراقب  جوازات التلقيح بالنسبة 

للمسافرين.
 وأش������ار ب����الغ ال��ص��ح��ة امل��غ��رب��ي��ة إل��ى  
رص���د ع���دة ح����االت وإص���اب���ات ب��ف��ي��روس 
ك��وڤ��ي��د 19، ع��ن��د وص��ول��ه��ا أو ع��ب��وره��ا 
إطار  في  إسبانيا  من  قادمة  املغرب،  من 
رحالت خاصة ،معتبرة أن هذه الوضعية 
امل��غ��رب، تشكل  إل���ى  للسفر م��ن إس��ب��ان��ي��ا 
واملواطنن  املواطنات  صحة  على  خطرا 
الصحية  للمكتسبات  وض��رب��ا  امل��غ��ارب��ة، 

التي حققتها بالدنا. 

وأضاف البالغ الى أنه في هذا السياق 
امل����ع����روف ب���اإلن���ت���ش���ار ال���س���ري���ع ل���ل���وب���اء، 
وص��ي��ان��ة لصحة امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ن 
املغاربة، وحفاظا على املكتسبات ، فإنه 
ال ي��م��ك��ن ال���ع���ودة إل���ى ال���رح���الت ال��ج��وي��ة 
م����ن إس���ب���ان���ي���ا ن���ح���و امل����غ����رب، ف����ي غ��ي��اب 
إحترام البروتوكوالت الصحية املرتبطة 
ب��ف��ي��روس ك��وڤ��ي��د 19 م��ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات 
اإلس������ب������ان������ي������ة، وف��������ي غ������ي������اب ض����م����ان����ات 
م���ل���م���وس���ة ع���ل���ى إح����ت����رام����ه����ا م����ن ب��ي��ن��ه��ا 
الصحية  التلقيح، والحالة  مراقبة جواز 
ل��ل��م��س��اف��ري��ن،  ب��ط��ري��ق��ة ح��ازم��ة وسليمة 
الصحية  ات  واإلج����راء للتوصيات  طبقا 

املتعارف عليها دوليا في هذا الصدد. 
 وك��ان��ت ع����دة  ت���س���اؤالت ال��ت��ي أث��ي��رت 
ح����ول  خ��ل��ف��ي��ة ق����رار ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة، 
املتعلق بإختيار البرتغال بدل إسبانيا، 
إلنطالق عملية ترحيل املغاربة العالقن 

بأوروبا. 
 ، املغربية  الصحة  وزارة  ب��الغ  ورغ��م   
املراقبن حضور  الكثير من  ال يستبعد  
ال����ج����ان����ب ال����س����ي����اس����ي ف������ي امل������وض������وع ، 

وخلفيات األزمة الديبلوماسية. 
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مختصرات
موريتانيا.. الغزواني يطلق مشروعا 

لالرتقاء بالتنقيب عن الذهب
أط���ل���ق ال���رئ���ي���س امل���وري���ت���ان���ي محمد 
ولد الشيخ الغزواني مشروعا لتطوير 
م���ا ي���ع���رف ب����"ال���ت���ع���دي���ن األه���ل���ي وش��ب��ه 
ال��ص��ن��اع��ي ل��ل��ذه��ب"، ال����ذي ي��ن��ش��ط فيه 
ع���ش���رات آالف امل��ن��ق��ب��ن ع���ن ال���ذه���ب في 

البالد.
وكتب على "تويتر": "أقف إلى جانب 
املنقبن عن الذهب في جميع الظروف 
واألح������وال، أن��ه��م خ��ل��ق��وا ق��ي��م��ة مضافة 
ل���الق���ت���ص���اد ال����وط����ن����ي وس����اه����م����وا ف��ي 

توازنه".
وأض��اف: "استطعتم أن تعطوا املثل 
امل��وري��ت��ان��ي، خلقتم  للمواطن  األح��س��ن 
ب���إرادت���ك���م وب��س��واع��دك��م ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���الق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي، م��ث��ل��ت 
ع���ام���ل ت������وازن واس���ت���ق���رار وإع���م���ار ك��ان 

بلدنا بحاجة إليه". 

دعوة إلى ترشيد االعتقال 
االحتياطي في املغرب: حوالى ألفي 
معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو 

عدم املتابعة سنة 2020
ال��وك��ي��ل العام  ال��داك��ي،  ج��دد الحسن 
ل��ل��م��ل��ك )امل����دع����ي ال����ع����ام( ل�����دى م��ح��ك��م��ة 
ال���ن���ق���ض، رئ���ي���س ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ف��ي 
املغرب، التأكيد على أن إج��راء املتابعة 
القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم 
الطبيعة  يستحضر  ض��ي��ق،  إط����ار  ف���ي 

االستثنائية لهذا التدبير.
ولفت، في هذا السياق، إلى ضرورة 
التأكد من توفر املبررات  الحرص على 
القانونية املحددة التي تتمثل في حالة 
ال���ت���ل���ب���س، وخ����ط����ورة ال���ف���ع���ل ال���ج���رم���ي، 
وان����ع����دام ض��م��ان��ات ال���ح���ض���ور، وت��وف��ر 
دالئ���ل ق��وي��ة ع��ل��ى ارت��ك��اب املشتبه فيه 

للجريمة.
امل��س��ؤول القضائي في افتتاح  وق��ال 
ندوة جهوية، انطلقت أمس االثنن في 
مدينة طنجة، إن ترشيد االعتقال يقع 
ف��ي خ��ط التماس م��ع الحق ف��ي الحرية 
ب��اع��ت��ب��اره م��ن ح��ق��وق��ه األس��اس��ي��ة التي 
كرستها املواثيق الدولية والتشريعات 
ال������وط������ن������ي������ة. وه������ن������ا ت����ك����م����ن ج����س����ام����ة 
امل����س����ؤول����ي����ة، وت�����ب�����رز ق��������درة امل����س����ؤول 
القضائي على التدبير الناجح والناجع 
م���ن خ����الل امل����وازن����ة ب���ن ح��م��اي��ة ال��ح��ق 
ف��ي ال��ح��ري��ة، وض��م��ان ال��ح��ق ف��ي األم��ن 

وضمان سالمة األفراد واملمتلكات.
وأش��������ار إل�����ى أن ح���س���ن ت���دب���ي���ر ه���ذا 
امل����وض����وع ي��ش��ك��ل م�����رآة ح��ق��ي��ق��ي��ة مل��دى 
اح������ت������رام ق�����واع�����د وش����������روط امل���ح���اك���م���ة 
ال�����ع�����ادل�����ة، وت���ف���ع���ي���ل ق����ري����ن����ة ال�����ب�����راءة 
���ع���ّد ح��ج��ر ال���زاوي���ة ف���ي األن��ظ��م��ة 

ُ
ال��ت��ي ت

القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء 
تقدير في إعمال سلطة االعتقال، معناه 
ان��ت��ه��اك ل��ح��ري��ة اإلن��س��ان وه���دم لقرينة 

البراءة.
وذك��ر أن��ه رغ��م الجهود التي تبذلها 
انعكست  والتي  العامة  النيابة  رئاسة 
االعتقال  م��ع��دالت  على  إيجابي  بشكل 
االحتياطي، فإن انتشار وباء كوفيد 19 
قد أثر سلبًا على سير العدالة عمومًا، 
وعلى وتيرة البت في قضايا املعتقلن 
االح��ت��ي��اط��ي��ن ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص؛ 
“األمر الذي يقتضي منا جميعًا، قضاة 
ال���ح���ك���م وال��ت��ح��ق��ي��ق وال���ن���ي���اب���ة ال��ع��ام��ة 
العدالة  ف��ي حقل  الفاعلن  وك��ذا جميع 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، م��ض��اع��ف��ة ال���ج���ه���ود س���واء 
عند  االعتقال  إل��ى  اللجوء  ترشيد  عبر 
الرفع  امل��ت��اب��ع��ات، أو م��ن خ��الل  تحريك 
البت في قضايا  من نجاعة األداء عند 
املعتقلن وإص��دار األح��ك��ام، والتسريع 
االحتياطين  املعتقلن  ملفات  بإحالة 
امل���ط���ع���ون ف��ي��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة األع��ل��ى 
درج�������ة”.وف�������ي ه������ذا ال�����ص�����دد، أف�������اد أن 
ال���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة م��ك��ن��ت م����ن خ��ف��ض 
ن��س��ب��ة االع���ت���ق���ال االح���ت���ي���اط���ي ح��ال��ي��ًا، 
الثاني/  حيث بلغت في نهاية تشرين 
نزالء  املئة من مجموع  في   43 نوفمبر 
 ،

ً
نزيال  89814 ع��دده��م  البالغ  السجون 

بعدما كانت في نهاية أيلول/سبتمبر 
45,25 في املئة.

سعيد املرابط:

ت�����وج�����ت ال�����ع�����الق�����ات امل�����ت�����وت�����رة ب��ش��ك��ل 
متزايد، بن املغرب والجزائر، هذا العام؛ 
أث��رت بشكل مباشر  بقطيعة دبلوماسية 
للدولتن  الشمالي  ال��ج��ار  إسبانيا،  على 
املغاربيتن، وذل��ك بعد قطع خط أنابيب 
الغاز املغاربي- األوروب��ي؛ الذي كان يمد 
شبه الجزيرة اإليبيرية بالغاز الجزائري 

عبر األراضي املغربية.
ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ال��ع��الق��ات ب��ن البلدين 
العمالقن في شمال إفريقيا معقدة، حيث 
كان الصراع في الصحراء الغربية؛ بمثابة 
خ��ل��ف��ي��ة ل����ه، وذل�����ك ب��س��ب��ب دع����م ال��ج��زائ��ر 
للحركة الصحراوية، جبهة البوليساريو.
وفي عام 2021، تصاعد التوتر الثنائي 
ب����درج����ة ك���ب���ي���رة ع���ن���دم���ا ق��ط��ع��ت ال���ج���زائ���ر 
عالقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/ 
أغسطس امل��اض��ي، وه��و ق���رار ت��ح��اول من 
خالله الجزائر، بحسب الخبراء، استعادة 
النفوذ الذي فقدته في األطراف اإلفريقية 
م�����ن م���ن���ط���ق���ة ال����س����اح����ل خ������الل ال���س���ن���وات 
األخ���ي���رة م��ن ح��ك��م ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق عبد 
ال��ب��الد من  ال���ذي ح��ك��م  ال��ع��زي��ز بوتفليقة، 

1999 إلى 2019.
وي�����رى م��ح��م��د م��ص��ب��اح، م���دي���ر امل��ع��ه��د 
املغربي لتحليل السياسات، في تصريح 
ل���وك���ال���ة األن����ب����اء اإلس���ب���ان���ي���ة “إي����ف����ي”، أن 
“ه������ن������اك ق����ل����ق ج������زائ������ري ب�����ش�����أن ال���ت���ق���دم 
غ���رب  م�����ع دول  امل����غ����رب����ي  ال���دب���ل���وم���اس���ي 
إل��ى االت��ح��اد  ف��ي 2017  إفريقيا، وع��ودت��ه 

اإلفريقي”.

سالح الغاز
ف���ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا مل��ق��اط��ع��ة امل��غ��رب، 
أغ����ل����ق����ت ال�����ج�����زائ�����ر خ�����ط أن����اب����ي����ب ال����غ����از 
امل���غ���ارب���ي- األوروب�������ي ف���ي ن��ه��اي��ة ت��ش��ري��ن 
ي��م��د إسبانيا   ك���ان  ال���ذي  أك��ت��وب��ر،  األول/ 
املغرب  عبر  الطبيعي  بالغاز  وال��ب��رت��غ��ال 

ملدة 25 عاًما.
هذا القرار، حسب تقرير “إيفي”؛ وجه 
ض��رب��ة ل��الق��ت��ص��اد امل��غ��رب��ي ال����ذي يخسر 
نحو 200 مليون دوالر سنويا )من حقوق 
ا م���ن ال���غ���از ال���ذي  ع���ب���ور أراض����ي����ه( وج�����زء

ينتج به 12 باملئة من الكهرباء.
 
ً
����ا، وج����ه إلس��ب��ان��ي��ا ض��رب��ة

ً
ول���ك���ن أي����ض

 أخ�����رى، وه���ي ال��ت��ي غ��ط��ت ما 
ً
إق��ت��ص��ادي��ة

ي���ق���رب م����ن ن���ص���ف اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ب��ال��غ��از 
امل����س����ت����ورد م�����ن ال�����ج�����زائ�����ر، ي���ض���ي���ف ذات 

التقرير.
ال��غ��از ال��ج��زائ��ري إل��ى  اآلن سيصل ك��ل 
شبه ال��ج��زي��رة عبر “م��ي��د غ���از”، األن��ب��وب 
بإسبانيا،  مباشرة  ال��ج��زائ��ر  ي��رب��ط  ال���ذي 
في  متر مكعب  مليون   8000( ق��درت��ه  لكن 
ال��س��ن��ة( ال ت��ص��ل إل���ى ق����درة اآلخ����ر املغلق 

)أكثر من 10 آالف مليون(.
وأث��ن��اء انتظار زي��ادة ق��درة ه��ذا الخط، 
“يتعن على إسبانيا استيراد الباقي عبر 
ناقالت الغاز الطبيعي املسال، مما يجعل 

سعر الغاز أكثر تكلفة”، توضح “إيفي”.
الوكالة  الذين حدثتهم  ا للخبراء 

ً
ووفق

اإلس��ب��ان��ي��ة، ف���إن إغ����الق ال��خ��ط امل��غ��ارب��ي-
����ا ع���ل���ى ال���ج���زائ���ر 

ً
األوروب����������ي؛ ي���ؤث���ر أي����ض

ن��ف��س��ه��ا، ال���ت���ي أص���ب���ح���ت م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى 
أنبوب واحد مع إسبانيا.

“خ������ط ال�����غ�����از، ه����و ت��ع��ب��ي��ر رم�������زي ع��ن 
القطيعة، لكن يحدث معه إيذاء النفس؛ إذ 
أن الجزائر تؤذي نفسها لتؤذي الرباط”، 

يقول مصباح.

ال�����ت�����ق�����رب م������ن إس�����رائ�����ي�����ل وامل����ن����اف����س����ة 
العسكرية

م��ن األس��ب��اب ال��ت��ي أج��ج��ت ال��ت��وت��ر بن 
ال��رب��اط وال��ج��زائ��ر؛ تطبيع ال��ع��الق��ات بن 
ك����ان����ون األول/  ف����ي  امل����غ����رب وإس����رائ����ي����ل 
أمريكي  اع���ت���راف  م��ق��اب��ل  2020؛  دي��س��م��ب��ر 
بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية.

وت���رى ال��ج��زائ��ر أن ه��ذا ال��ت��ق��ارب يشكل 
تفاقم  قلق  وه��و  القومي،  ألمنها  تهديدا 
مع الزيارة التي قام بها إلى الرباط الشهر 
امل��اض��ي وزي���ر ال���دف���اع اإلس��رائ��ي��ل��ي بيني 
غانتس، الذي وقع مذكرة تعاون عسكري 

مع نظيره املغربي.
وق���ال ص���الح غ��ودج��ي��ل رئ��ي��س مجلس 
ال��ش��ي��وخ ال���ج���زائ���ري، ف���ي ذل���ك ال��ح��ن ردا 
أن��ه “عندما  على زي��ارة غانتس للمغرب، 
ي���زور وزي���ر ال��دف��اع امل��غ��رب، ف���إن ال��ج��زائ��ر 

هي الهدف”.
ونشرت مؤخرا “الجيش”، وهي مجلة 
تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، افتتاحية 
ذك�����رت ف��ي��ه��ا أن م���ا ي��س��ع��ى إل���ي���ه امل��غ��رب 
م���ع ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون ال��ع��س��ك��ري م���ع تل 
لألراضي  “لخطة ضمه  دعمها  أبيب هو 

الصحراوية “.
وي���ق���ت���رن س����ي����اق األزم��������ة ه�����ذا ب����زي����ادة 
اإلن���ف���اق ال��ع��س��ك��ري م���ن ل���دن ك���ال ال��ب��ل��دي��ن 
امل��غ��ارب��ي��ن، ح��ي��ث زاد امل���غ���رب ب��ن��س��ب��ة 6 

باملئة في اإلنفاق على الدفاع في ميزانية 
الناتج  2022، وه��و م��ا يمثل 4 باملئة م��ن 
املحلي اإلجمالي للبالد، مقارنة بالجزائر 
ال����ت����ي ت���خ���ص���ص ل����ل����دف����اع، 6 ب���امل���ئ���ة م��ن 

ناتجها املحلي اإلجمالي.

احتمالية الحرب!
التوتر، وبعد شهر تقريًبا؛  في سياق 
ع����ل����ى م���ق���ت���ل ث�����الث�����ة س����ائ����ق����ي ش���اح���ن���ات 
ج����زائ����ري����ن، ف����ي ت��ف��ج��ي��ر ف����ي ال���ص���ح���راء 
الغربية، نسبته السلطات الجزائرية إلى 
امل����غ����رب، ت���ث���ار ت����س����اؤالت ح����ول م��واج��ه��ة 

عسكرية محتملة بن البلدين.
أك���رم خ��ري��ف، صحفي ج���زائ���ري خبير 
ف�����ي ال������ش������ؤون األم�����ن�����ي�����ة، ي���س���ت���ب���ع���د ه����ذا 
إل��ى  ال��س��ي��ن��اري��و، ألن “ال��ج��زائ��ر ستسعى 
عسكرية،  بالضرورة  ليست  للرد  وسيلة 
لكنها ستكون مدروسة ومتناسبة بشكل 

جيد”.
ويعتقد آخ��رون أن التوتر بن البلدين 
سيستمر لفترة م��ن ال��وق��ت، ف��ي ظ��ل عدم 
وج������ود ق����ن����وات ات����ص����ال م���ب���اش���ر وغ���ي���اب 

الوسطاء.
و”ف���ش���ل���ت م����ح����اوالت ال���وس���اط���ة ال��ت��ي 
ب��دأت��ه��ا إس��ب��ان��ي��ا وب��ع��ض دول ال��خ��ل��ي��ج، 
لعدم وجود آليات لفرضها على الدولتن 
كما  ال��ب��ع��ض”،  بعضهما  تفهمان  ال��ل��ت��ان 

يقول الخبير املغربي، محمد مصباح.
وي���خ���ل���ص م���ص���ب���اح إل�����ى أن “ال���خ���ي���ار 
األف���ض���ل اآلن ه���و ال����ع����ودة إل����ى )ال���وض���ع 
ال��راه��ن( ال��ذي ك��ان في السابق، والحفاظ 

عليه” 

قالت أوساط سياسية ليبية إن إشادة 
السفير األميركي ريتشارد نورالند بأداء 
م��ف��وض��ي��ة االن���ت���خ���اب���ات اإلث����ن����ن ج����اءت 
انزالق موعد االنتخابات  تمهيًدا إلعالن 
ق��ل��ي��ال إل���ى ح���ن ت��رت��ي��ب م���وض���وع قائمة 

النهائية. الترشحات 
وب�����دت ت���ص���ري���ح���ات ن����ورالن����د ك���م���ا ل��و 
غضب  ح��دة  م��ن  للتخفيف  محاولة  أنها 
الليبين على مفوضية االنتخابات التي 
يحّملونها مسوؤلية تأجيل االنتخابات 
ب��س��ب��ب رف��ض��ه��ا ن��ش��ر ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

للمترشحن.
وأعرب نورالند -الذي يشغل في الوقت 
املتحدة  ال��والي��ات  مبعوث  منصب  نفسه 
إل���ى ل��ي��ب��ي��ا- ع��ن إع��ج��اب��ه ب��االس��ت��ع��دادات 
التي شهدها خالل الزيارة التي قام بها 
إل���ى م��رك��ز اق���ت���راع م���ع رئ��ي��س امل��ف��وض��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���الن���ت���خ���اب���ات ع���م���اد 

السايح.
وقال نورالند على صفحته في تويتر 
“انبهرت باالستعدادات للتصويت خالل 
اقتراع  إل��ى مركز  بها  التي قمت  ال��زي��ارة 
اإلقليمي  وامل��دي��ر  السايح  مع  نموذجي” 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ن��ظ��م االن��ت��خ��اب��ي��ة 

دانيال روبنشتاين.
وجاءت زيارة نورالند في ظل تقاذف 
ج���م���ي���ع األط������������راف داخ�����ل�����ي�����ا وخ����ارج����ي����ا 
م���س���ؤول���ي���ة ت���أج���ي���ل���ه���ا؛ ف���ب���ي���ن���م���ا ي���رم���ي 
املجتمع الدولي الكرة إلى أطراف محلية 
يرفض كل من البرملان واملفوضية تحّمل 

املسؤولية وإعالن التأجيل.
واس������ت������ف������ز ه���������ذا ال�������وض�������ع األوس�����������اط 
املجتمع  حّملت  التي  الليبية  السياسية 
ال����دول����ي امل���س���ؤول���ي���ة. وق�����ال م���ق���رر ه��ي��ئ��ة 
ال���دس���ت���ور رم���ض���ان ال��ت��وي��ج��ر إن “األم����م 
امل��ت��ح��دة، وع��ب��ر م��س��ت��ش��ارة األم���ن ال��ع��ام 
)س��ت��ي��ف��ان��ي وي��ل��ي��ام��ز(، ت��دف��ع ن��ح��و ع��دم 
إق��ام��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ف��ي م��وع��ده��ا 
م������ن خ�������الل ت���ص���ري���ح���ه���ا األخ������ي������ر ال������ذي 
تحدثت فيه عن إمكانية أن يغير مجلُس 
 واس���ت���ع���داد امل��ج��ت��م��ع 

َ
ال����ن����واب ال���ح���ك���وم���ة

التي سيتم  بالحكومة  لالعتراف  الدولي 

االنتخابات  تعذرت  إذا  اختيارها 
العامة”.

رم��ض��ان ال��ت��وي��ج��ر: ن��ت��م��ن��ى من 
أن تتحمل مسؤوليتها  املفوضية 

وتتحدث عما يحدث بصراحة
 وأضاف “نتمنى من املفوضية 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات أن 
ت��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة 
وال��ظ��ه��ور وال��ح��دي��ث ع��م��ا يحدث 
بصراحة حتى ال تكون كبش فداء 
ل��ص��راع��ات دول��ي��ة وم��ح��ل��ي��ة تقف 
امل��ض��ي  م���ن  ال��ل��ي��ب��ي��ن  م��ن��ع  وراء 

قدما في العملية االنتخابية”.
وتابع “إن ما يحدث في ليبيا 
ال���ي���وم ي��ث��ب��ت ب��م��ا ال ي���دع م��ج��اال 
ل��ل��ش��ك ح���ال���ة االن�����ح�����دار ال��ق��ي��م��ي 
واألخ�����الق�����ي ال������ذي ت���ع���ان���ي م��ن��ه 
ليبيا  ح����ول  امل���ت���ص���ارع���ة  ال������دول 
وض���رب���ه���ا ع����رض ال���ح���ائ���ط ب��ك��ل 
م���ب���ادئ األم����م امل��ت��ح��دة وح��ق��وق 
اإلنسان واحترام سيادة الدول” 

.
وب����دأت امل���خ���اوف م��ن تأجيل 
االن��ت��خ��اب��ات ت��ش��ت��د م��ن��ذ دخ��ول 

الخط، وأكد  القذافي على  سيف اإلس��الم 
م���راق���ب���ون ح��ي��ن��ه��ا أن ال����غ����رب -وخ���اص���ة 
يسمح  لن  وبريطانيا-  املتحدة  الواليات 
ت��أج��ي��ل  األم�������ر  ت���ط���ل���ب  ب���م���ش���ارك���ت���ه وإن 

االستحقاقات.
على  القذافي  اإلس��الم  سيف  ويحسب 
مناسبة  من  أكثر  في  أك��دت  التي  روسيا 
ضرورة عودة أنصار النظام السابق إلى 

الحكم.
املتحدة  الواليات  إن  املتابعون  ويقول 
ت��راه��ن ال��ي��وم على االن��ت��خ��اب��ات أك��ث��ر من 
وق��ت مضى بعد وص��ول عبدالحميد  أي 
وتوصف  الحكومة.  رئاسة  إل��ى  الدبيبة 
ح��ك��وم��ة ال��دب��ي��ب��ة ب��أن��ه��ا ن��ت��اج ت��ف��اه��م��ات 
الواليات  تريد  في حن  تركية   – روسية 
املتحدة سلطة منتخبة تراهن عليها في 
ع��دة م��ل��ف��ات، ف��ي مقدمتها امل��ل��ف األم��ن��ي 

وإخراج مرتزقة فاغنر من البالد.

وب����������������������ات 
منذ  أم��را شبه مؤكد  االنتخابات  تأجيل 
تعين الدبلوماسية األميركية ستيفاني 
وي��ل��ي��ام��ز م��س��ت��ش��ارة ل��ألم��ن ال��ع��ام لألمم 
ال��ل��ي��ب��ي، وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة معنية ب��ال��ش��أن 
وصلت إل��ى ال��ب��الد ف��ي األس��ب��وع املاضي 
ات ك����ان  وأج�����������رت س���ل���س���ل���ة م������ن ال������ل������ق������اء
الدبيبة  عبدالحميد  م��ع  لقاؤها  أب��رزه��ا 
باشاغا  فتحي  السابق  الداخلية  ووزي��ر 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل��ل��ج��ي��ش 

املشير خليفة حفتر.
وال���ت���ق���ى ري����ت����ش����ارد ن����ورالن����د اإلث���ن���ن 
س���ت���ي���ف���ان���ي وي���ل���ي���ام���ز ون���اق���ش���ا ت��وح��ي��د 
ج����ه����ود ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة م����ع ال��ب��ع��ث��ة 
الحالية  “التحديات  بخصوص  األممية 

التي تعترض طريق االنتخابات”.
وق��ال��ت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة اإلث��ن��ن إن 
وشاطره  الدبيبة  التقى  نورالند  السفير 

وج���ه���ة ال���ن���ظ���ر األم���ي���رك���ي���ة ال��ت��ي 
القيام  امل��ت��رش��ح��ن  ت��رى أن ع��ل��ى 
ب��ح��م��الت��ه��م االن���ت���خ���اب���ي���ة ب��ش��ك��ل 
منفصل عن مناصبهم العامة أو 

مكاتبهم.
ويؤكد بيان السفارة األميركية 
ما يروج من أنباء منذ فترة يفيد 
ف��ح��واه��ا ب���أن االن��ت��خ��اب��ات سيتم 
تأجيلها مع تعين سلطة جديدة 
إل����ى ح��ن  ال���ب���الد  أوض������اع  إلدارة 

موعد االنتخابات.
وي����ت����ه����م ال����دب����ي����ب����ة ب���اس���ت���غ���الل 
م��ن��ص��ب��ه وامل������ال ال����ع����ام ف����ي ح��م��ل��ة 
ان���ت���خ���اب���ي���ة م���ب���ك���رة ق������ام ب���ه���ا ف��ي 
األش������ه������ر امل������اض������ي������ة، م������ن ب���ي���ن���ه���ا 
ال��زواج  على  للمقبلن  منح  تقديم 
بقيمة 10 آالف دوالر ورفع رواتب 
ال���ع���ام���ل���ن ف����ي ب���ع���ض ال���ق���ط���اع���ات. 
وك��������ان ال���دب���ي���ب���ة ق�����د ت���ع���ه���د خ���الل 
م����ؤت����م����ر ج���ن���ي���ف ب�����ع�����دم ال���ت���رش���ح 
ل������الن������ت������خ������اب������ات ل������ك������ن م����ف����وض����ي����ة 
التعهد  ه���ذا  إن  ق��ال��ت  االن��ت��خ��اب��ات 

غير ملزم قانونيا.
وط����ال����ب س��ب��ع��ة ع���ش���ر م��ت��رش��ح��ا 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة االث��ن��ن 
لالنتخابات  العليا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��وض��ي��ة 
ب����ت����زوي����ده����م ب����ت����ب����ري����رات ل�����ع�����دم إج�������راء 
االق����ت����راع ف���ي امل���وع���د امل���ح���دد، م���ا يشكل 
اع���ت���راف���ا ض��م��ن��ًي��ا ب����أن ل��ي��ب��ي��ا ل���ن ت��ش��ه��د 
والعشرين  الرابع  في  رئاسية  انتخابات 

من ديسمبر.
ودع������ا امل���ت���رش���ح���ون ال��������17 امل��ف��وض��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات ف���ي ب��ي��ان 
للمترشحن  النهائية  القائمة  “نشر  إلى 
ل�����الن�����ت�����خ�����اب�����ات ال������رئ������اس������ي������ة”، ط���ال���ب���ن 
ت��وض��ي��ح��ات ح���ول “أس��ب��اب ع���دم قيامها 
أسباب عدم  إلى توضيح  بذلك”، إضافة 

إجراء االنتخابات في “املوعد املحدد”.
الشهر  أعلنت مطلع  املفوضية  وكانت 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  ن��ش��ر  ت��أج��ي��ل  ال���ج���اري 
متطلبات  بسبب  للرئاسة،  للمترشحن 

فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.

قطع الجزائر للغاز يؤثر على االقتصادين املغربي واإلسباني.. وقلق 
م الدبلوماسي املغربي مع دول غرب افريقيا

ّ
جزائري بشأن التقد

إشادة أميركية بأداء السايح تمهد النزالق موعد االنتخابات الليبية
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كانت وفاة العالم ألبرت أينشتاين في 
ل��رح��ل��ة غريبة  ب���داي���ة  م���ج���ّرد  ال���ع���ام 1955 
خ��اض��ه��ا ال��ج��زء األك��ث��ر قيمة ف��ي ج��س��ده، 
وه�����و دم����اغ����ه، ال������ذي ك�����ان م���ص���در إل���ه���ام 

للعلماء في بحوثهم العلمية.

دماغ أينشتاين وسرقته من قبل توماس هارفي
خ������ال 76 ع����ام����ًا م�����ن ع�����م�����ره، ل�����م ي���زر 
أي��ن��ش��ت��اي��ن األط����ب����اء ك���ث���ي���رًا، س�����وى ق��ب��ل 
الظروف  أجبرته  عندما  بسنوات،  وفاته 
ع�����ل�����ى ال�����خ�����ض�����وع ل����ع����م����ل����ي����ة ش�������ق ب���ط���ن 
استكشافية بعد معاناته من آالم شديدة 

في البطن.
اك��ت��ش��ف األط��ب��اء  العملية  ت��ل��ك  وأث��ن��اء 
������ه م���ص���اب ب���ت���م���دد األوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة 

َّ
أن

األبهري، وبما أنه لم تكن هناك خيارات 
متعددة لعاجه فقد لجأ األطباء إلى لف 
ت��م��دد األوع���ي���ة ب��م��ادة ت��ش��ب��ه ال��س��ل��وف��ان، 
ت��م��ام��ًا م��ث��ل��م��ا ي��ل��ف ال��س��ب��اك أن���ب���وب م��اء 
ملنعه من التسريب، وفقًا ملا ذكرته شبكة 

.HCPLive أخبار األطباء
ت��ل��ك العملية 5  ب��ع��د  أي��ن��ش��ت��اي��ن  ع���اش 
األط��ب��اء مجددًا  يكتشف  أن  قبل  س��ن��وات 
 العالم الفيزيائي رفض 

ّ
تمزقًا كبيرًا، لكن

ال����ع����اج؛ ل��ق��ن��اع��ت��ه ب���أن���ه ال ي���وج���د ع��اج 
لحالته.

ف���ي ال��س��اع��ة ال�������01:15 م���ن ص��ب��اح ي��وم 
ال��ع��ال��م  ت��م��ت��م   ،1955 أب���ري���ل/ن���ي���س���ان   18
ال���ف���ي���زي���ائ���ي أي���ن���ش���ت���اي���ن ب��ب��ض��ع ك��ل��م��ات 
مات،  ث��ّم  نفسني،  وأخ��ذ  األملانية،  باللغة 
مستشفى  في  ناوبة 

ُ
امل املمرضة   

ّ
أن وبما 

برينستون كانت ال تتحدث األملانية فقد 
ضاع معنى الكلمات األخيرة ألينشتاين 
إل��ى األب���د، وف��ق��ًا مل��ا ذك��رت��ه شبكة ب��ي بي 

البريطانية. سي 
ك����ان����ت وص����ي����ة أي���ن���ش���ت���اي���ن واض����ح����ة 
رم��اده  ونثر  يتم حرقته  أن  وه��ي  تمامًا، 
 ت����م ف����ي وق���ت 

ً
ف����ي م���ك���ان خ������اص، وف����ع����ا

الح�����ق م����ن ذل�����ك ال����ي����وم ح�����رق ج���ث���ت���ه ف��ي 
ن��ي��وج��ي��رس��ي األم��ري��ك��ي��ة، ل��ك��ن ف��ي ال��ي��وم 
التالي علم ابنه هانز ألبرت أن الجثة في 
التابوت لم تكن كاملة، فقد ذكر في مقالة 
بصحيفة  األول��ى  الصفحة  على  وضعت 
The New York Times، أن "الدماغ الذي 
املمكن  من  النسبية وجعل  نظرية  وض��ع 
ت���ط���وي���ر االن����ش����ط����ار ال�����ن�����ووي ق����د أزي������ل؛ 

لدراسته علميًا".
امل��س��ؤول   الطبيب 

ّ
أن ال���ذي ح��ص��ل ه��و 

ع����ن ت���ش���ري���ح ال���ج���ث���ة، ت����وم����اس ه���ارف���ي، 
راودت�������ه ف���ك���رة ق����د ت���ب���دو ج��ن��ون��ي��ة وه���ي 
سرقة دماغ أشهر عالم فيزياء في العالم 
الدراسات عليها، وهذا ما حدث  وإجراء 

بالفعل.

 دماغ أينشتاين
ك���ان���ت أس������رة أي��ن��ش��ت��اي��ن غ���اض���ب���ة ف��ي 
 ال��ن��ج��ل األك���ب���ر ف���ي ال��ن��ه��اي��ة 

َّ
ال���ب���داي���ة، ل��ك��ن

أع��ط��ى م��ب��ارك��ة العائلة ل��ه��ارف��ي؛ م��ن أجل 
إجراء بحث على الدماغ ألغراض علمية، 
بشرط نشر تلك الدراسات ونتائجها في 

دوريات علمية مرموقة.
ق بعض اآلمال املهنية 

ّ
كان هارفي ُيعل

ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ه���ذا ال���دم���اغ، م��ع��ت��ق��دًا على 
 دراس����ة ه���ذا ال��ع��ض��و ق��د تعزز 

َّ
األرج����ح أن

مسيرته املهنية في الطب، وذل��ك وفقًا ملا 
ذكرته املؤلفة كارولني أبراهام  "

وم������ع ذل�������ك، ل�����م ي����س����رق ه�����ارف�����ي دم�����اغ 
أيضًا  عينيه  أزال  ب��ل  فحسب،  أينشتاين 
وأع����ط����اه����ا ف���ي���م���ا ب���ع���د ل��ط��ب��ي��ب ال���ع���ي���ون 

الخاص بأينشتاين، وفقًا ملا ذكره موقع
م��ض��ى ه���ارف���ي ق��دم��ًا ف���ي دراس�����ة دم���اغ 
أينشتاين وتصويره بدقة من كل الزوايا 
املمكنة، فقد بلغ وزن الدماغ 1.230 غرام، 
��ه��ا 

َّ
م��ا ي��ع��ن��ي -وف��ق��ًا ل��ع��ل��م��اء وب��اح��ث��ني- أن

أخف وزنًا من املتوسط بالنسبة للرجال 
في عمر أينشتاين.

 ه���دف���ه م���ن فعل 
َّ
أص����ر ه���ارف���ي ع��ل��ى أن

��ع ال���دم���اغ إل��ى 
ّ
ذل���ك ك���ان علميًا ب��ح��ت��ًا، ق��ط

إل��ى مختبرات  240 ج���زءًا وأرس���ل عينات 
وباحثني ف��ي شتى أن��ح��اء ال��ب��اد، وحتى 
الجيش األمريكي حصل على عينات من 

دماغ أينشتاين.

هل دماغ أينشتاين مختلف عن الدماغ العادي؟
أينشتاين  ل��دم��اغ  دراس����ة  أول  أظ��ه��رت 
ل��ل��ج��دل،  م���ث���ي���رة  ن���ت���ائ���ج  ع�����ام 1985،  ف����ي 
ه يبدو مختلفًا بالفعل عن 

َّ
حيث كشفت أن

الدماغ الطبيعي من الناحية التشريحية.

خاليا دبقية أكثر
حسبما ورد في الدراسة التي نشرتها 
مجلة "Experimental Neurology" العلمية 
أينشتاين يحتوي  ك��ان دم��اغ  ع��ام 1985، 
على كمية أعلى من املتوسط من الخايا 
الدبقية، التي تحافظ على تزويد الخايا 

العصبية في الدماغ باألوكسجني.

خاليا عصبية مختلفة
أك�����دت دراس�����ة الح���ق���ة أج��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة 
أالباما األمريكية في برمنغهام عام 1996، 
 ه����ذه ال���خ���اي���ا ال��ع��ص��ب��ي��ة م��رص��وص��ة 

َّ
أن

ال��ذي  األم��ر  مغاير،  بشكل  بإحكام  معبأة 
رب��م��ا س��م��ح ل��ه ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ع��ل��وم��ات 

ومعالجتها بدرجة أسرع من غيره.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون ال��ذي��ن ي��ق��ف��ون وراء 
ه��ذه ال��دراس��ة، إن دراس��ة دم��اغ أينشتاين 
ع��ن األس��س  الكشف  ف��ي  أن تساعد  يمكن 

العصبية للذكاء.

فصيص جداري سفلي أكبر
أف�������ادت دراس�������ة ث���ال���ث���ة أج����ري����ت ب���ع���د 3 
 ال��ف��ص��ي��ص ال���ج���داري 

َّ
س���ن���وات الح���ق���ة، أن

السفلي ألينشتاين كان أكبر من املتوسط، 
م���ا ق���د ي��ع��زز ل��دي��ه "ال��ت��ف��ك��ي��ر امل���رئ���ي"، أي 
القدرة على فهم وتفسير الرموز واألشكال 

البصرية بطريقة بديهية ومتزامنة.

فص جبهي ُمختلف
وزع��م��ت دراس����ة أج��ري��ت ع���ام 2012 في 
من  األوس��ط  الجزء   

َّ
أن  ،Oxford أكاديمية 

ال��ف��ص ال��ج��ب��ه��ي امل���س���ؤول ع��ن التخطيط 
وال������ذاك������رة ف����ي دم������اغ أي���ن���ش���ت���اي���ن ي��ت��م��ي��ز 
ب��ت��رك��ي��ب��ة ت��ش��ري��ح��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة أي��ض��ًا عن 

الدماغ الطبيعي.

هل هي مجرد تخمينات؟
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ل��ك االك��ت��ش��اف��ات ف��إن 
ك��ث��ي��ري��ن ي��ن��ت��ق��دون ه���ذه ال����دراس����ات، مثل 
ت��ي��ري��ن��س ه��اي��ن��ز، ع��ال��م ال��ن��ف��س بجامعة 
ها 

َّ
"ب��ي��س" األم��ري��ك��ي��ة، ال���ذي وص��ف��ه��ا بأن

: "ال يمكننا 
ً
ن���وع م��ن ال��ت��خ��م��ي��ن��ات، ق��ائ��ا

ببساطٍة تشريح دم��اغ شخص مميز عن 
اآلخ���ري���ن ف���ي ش���يء أو م��ج��ال م���ا -ون��ح��ن 
لنعلن على  إل��ى ح��دٍّ كبير-  ك��ذل��ك  جميعًا 
ى  نا وجدنا الشيء الذي أدَّ

َّ
نحٍو حاسم أن

ز هذا الشخص". إلى تميُّ
ليبور،  الدكتور فريدريك  ق��ال  في حني 
العصبية  باألمراض  املتخصص  الطبيب 
وال���������ذي ع���م���ل ع���ل���ى ال������دراس������ة امل���ن���ش���ورة 
عبقرية   

َّ
ب���أن ال��ج��زم  يمكن  "ال   :2012 ع���ام 

أي��ن��ش��ت��اي��ن س��ّب��ب��ه��ا اخ���ت���اف ف���ي تركيبة 
دماغه من الناحية التشريحية". 

لعنة دماغ أينشتاين أصابت هارفي
ه��وس الطبيب ت��وم��اس ه��ارف��ي بدماغ 
اللعنات،  من  بالعديد  أصابته  أينشتاين 
أواله������ا أن����ه ف��ق��د وظ��ي��ف��ت��ه ف���ي مستشفى 
جثة  بتشريح  ف��ي��ه  ق���ام  ال���ذي  برينستون 
ع����ال����م ال���ف���ي���زي���اء ال���ش���ه���ي���ر. ف���ان���ت���ق���ل إل���ى 
فيادلفيا رفقة زوجته التي كانت تعارض 
االح��ت��ف��اظ ب���دم���اغ أي��ن��ش��ت��اي��ن ف���ي امل��ن��زل، 
ووض��ع��ه  قطعة   240 إل���ى  بتقطيعه  ف��ق��ام 
داخل مواد حافظة في قبو منزله. وعندما 
ب��األم��ر ه��ددت��ه بالتخلص  علمت زوج��ت��ه 
ل االحتفاظ بالدماغ 

ّ
من الدماغ، لكنه فض

واتجه  فتركها  ب��زوج��ت��ه،  االح��ت��ف��اظ  على 
نحو الغرب األوسط األمريكي حيث عمل 
مشرفًا طبيًا بمعمل اختبار بيولوجي في 
كانساس، وهناك قام بتخبئة الدماغ في 

صندوق عصير تفاح مبرد.
انتقل م��رة أخ��رى إل��ى ويستون بوالية 
محاولته  أثناء  الطب  وم��ارس  ميسوري، 
دراس������ة ال����دم����اغ ف���ي أوق������ات ف����راغ����ه، لكنه 
ع��ام 1988؛ بعد  ف��ي  الطبية  فقد رخصته 

إخفاقه في امتحان الكفاءة ملدة 3 أيام.
ت���ب���رع قبل  ت���وم���اس ه���ارف���ي   

ّ
ي���ذك���ر أن

املتبقية  ب���األج���زاء  ع���ام 2007،  ف��ي  وف��ات��ه 
م��ن دم����اغ أي��ن��ش��ت��اي��ن ل���"امل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي 
للصحة وال���ط���ب" األم��ري��ك��ي، إض��اف��ة إل��ى 
 The وج��ود أج���زاء م��ن ال��دم��اغ ف��ي متحف
األم��ري��ك��ي��ة  ف��ي��ادل��ف��ي��ا  ب��م��دي��ن��ة   Mütter

عرض حتى يومنا هذا.
ُ
والتزال ت

حملة سريعة عن حياة أينشتاين
ُولد أينشتاين في 14 مارس/آذار 1879، 
ألسرة يهودية بمدينة أولم األملانية حيث 
دراسته  يبدأ  أن  قبل  فيها طفولته  ع��اش 

االبتدائية في العاصمة برلني.
الهجرة  عائلته  ق��ررت  بعدها بسنوات 
عامًا  هناك  فعاش  اإليطالية،  ميان  إل��ى 
واح���دًا فقط قبل أن يعود عند أق��ارب��ه في 
م��ي��ون��ي��خ، وم���ن ث���م ات��ج��ه ن��ح��و س��وي��س��را 
م��ن  ه����ن����اك  ت���م���ك���ن  إذ   ،1895 ال�����ع�����ام  ف�����ي 
الحصول على قبوٍل في املعهد الفيدرالي 

السويسري للعلوم التطبيقية.
وف�����ي م��ط��ل��ع ال����ق����رن ال���ع���ش���ري���ن ت��خ��ل��ى 
أينشتاين عن الجنسية األملانية ليحصل 

على الجنسية السويسرية.
ف���ي ع����ام 1905 ن��ش��ر أي��ن��ش��ت��اي��ن أرب���ع 
 Annalen der Physik أوراق بحثية بمجلة
إحدى أشهر املجات الفيزيائية، إحداها 
توصل  التي  النسبية  النظرية  ع��ن  كانت 
 E=mc2 من خالها إلى املعادلة الشهيرة

والتي فتحت له أوسع أبواب املجد.
الفيزيائي  العالم  فاز   1921 العام  وفي 
ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل��ف��ي��زي��اء، ق��ب��ل أن يهاجر 
التالي  العقد  ف��ي  املتحدة  ال��والي��ات  نحو 
بعد تهديدات بالقتل تلقاها من النازيني، 
حيث نال جنسيتها وعاش فيها إلى حني 

وفاته.

  قصة سرقة دماغ أينشتاين بعد وفاته ...واللعنة التي أصابت السارق
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قضايا وآراء

 ع������اد رئ����ي����س ال������������وزراء اإلس���رائ���ي���ل���ي 
املاضي  الشهر  ب��اده  إل��ى  بينت  نفتالي 
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ات م���ع ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
ج��و ب��اي��دن ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
: إن »أذرعه محملة« 

ً
أنتوني بلينكن قائا

ف���ي إش�����ارة إل���ى »األط����اي����ب« ال��ت��ي حصل 
عليها من مضيفيه األميركيني.

الخارجية  املتحدث باسم وزارة  وذكر 
األم���ي���رك���ي���ة، أن ب��ل��ي��ن��ك��ن وب��ي��ن��ت »ات��ف��ق��ا 
ع����ل����ى أه����م����ي����ة ت����ض����م����ني إس������رائ������ي������ل ف���ي 
ب��رن��ام��ج اإلع��ف��اء م��ن ال��ت��أش��ي��رة«، كمثال 
ع��ل��ى األم���ور ال��ج��ي��دة ال��ت��ي ح��ص��ل عليها 
االجتماع  بعد  لبايدن  بيانا  لكن  بينت. 
استخدم لغة أكثر لياقة قليا في إشارة 
البيان:  ف��ي  النقطة، حيث ج��اء  ه��ذه  إل��ى 
»س��ن��وج��ه ج��ه��ودن��ا ل��ل��ع��م��ل س���وي���ا نحو 
استيفاء إسرائيل شروط برنامج اإلعفاء 

من التأشيرة..«.
بينت  لسعي  تماما  كنت مستعدا  لقد 
للحصول على التزامات أميركية جديدة 
ت���ت���ع���ل���ق ب����امل����س����اع����دات وإي�����������ران وك���س���ب 
ال��ص��م��ت األم���ي���رك���ي ت���ج���اه امل��س��ت��وط��ن��ات 
وح����ق����وق اإلن����س����ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ل��ك��ن��ي 
ف��وج��ئ��ت ب���اإلش���ارة إل���ى ب��رن��ام��ج اإلع��ف��اء 
باب  أن  أمل  كان يحدوني  التأشيرة.  من 

غ����ل����ق ب���ع���دم���ا أع���ل���ن���ت وزارة 
ُ
ه�����ذا األم������ر أ

ب���وض���وح أن  ع����ام 2014  ف���ي  ال���خ���ارج���ي���ة 
إس���رائ���ي���ل ال ي��م��ك��ن��ه��ا ال��ت��أه��ل ل��ل��ب��رن��ام��ج 
ب��س��ب��ب م��ع��ام��ل��ت��ه��ا ل��أم��ي��رك��ي��ني ال���ع���رب 
الفلسطينية  األص���ول  أص��ح��اب  وخ��اص��ة 

ممن يسعون إلى دخول الباد.
وأح��د اش��ت��راط��ات برنامج اإلع��ف��اء من 
باملعاملة  الواضح  االلتزام  التأشيرة هو 
ب���امل���ث���ل. وه������ذا ي��ع��ن��ي ض���م���ان إس���رائ���ي���ل 
م����ع����ام����ل����ة ك������ل امل������واط������ن������ني األم����ي����رك����ي����ني 
ب����امل����ث����ل ع����ن����د دخ����ول����ه����م أراض����ي����ه����ا ك��م��ا 
ت��ل��ت��زم ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ه��ذا ت��ج��اه كل 
 ،2014 املواطنني اإلسرائيليني. وفي عام 
ال��خ��ارج��ي��ة  ب���اس���م وزارة  امل���ت���ح���دث  ع��ل��ل 
األم����ي����رك����ي����ة رف������ض ال����س����م����اح إلس���رائ���ي���ل 
ل���دخ���ول ب��رن��ام��ج اإلع���ف���اء م���ن ال��ت��أش��ي��رة 
م��ازال��ت »قلقة من  ال��والي��ات املتحدة  ب��أن 
منه  يعاني  ال���ذي  املتماثل  غير  التعامل 
واألميركيون  الفلسطينيون  األميركيون 
م���ن أص�����ول ش����رق أوس���ط���ي���ة أخ�����رى ع��ن��د 
ح���������دود إس�����رائ�����ي�����ل ون�����ق�����اط ال���ت���ف���ت���ي���ش، 
األساسي  األس���اس  ه��ي  باملثل  واملعاملة 
لبرنامج اإلعفاء من التأشيرة«. وأحيانا 
يعاني األم��ي��رك��ي��ون ال��ع��رب ف��ي م��ط��ار بن 
الفلسطينيون،  واألم��ي��رك��ي��ون  ج��وري��ون. 

املتحدة،  الواليات  الذين ول��دوا في  حتى 
ظلوا يواجهون عقبة جديدة

إس��رائ��ي��ل ال تعترف  أن  ب��ل��غ��وا 
ُ
أ ف��ق��د   .

بجوازات سفرهم األميركية أو جنسيتهم 
األم����ي����رك����ي����ة وت���ع���ت���ب���ره���م ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، 
وط���ل���ب���ت م���ن���ه���م ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ب��ط��اق��ة 
إال  ال��دخ��ول  يمكن  وال  فلسطينية،  هوية 
عبر جسر ألينبي من األردن. وعلى مدار 

ال��خ��ارج��ي��ة  إل����ى وزارة  ق��دم��ن��ا  س����ن����وات، 
األم���ي���رك���ي���ة اح���ت���ج���اج���ات وأش�����رن�����ا إل���ى 
م��ض��اي��ق��ات ت��ط��ال امل��واط��ن��ني األم��ي��رك��ي��ني 
ينتهك بوضوح  ع��رب��ي��ة، مما  أص���ول  م��ن 
االتفاق اإلسرائيلي األميركي لعام 1951 
الذي يلزم إسرائيل بالسماح للمواطنني 
األم��ي��رك��ي��ني ب��� »ال��س��ف��ر ب��ح��ري��ة« وض��م��ان 

»األمان والحماية األكثر التزامًا«.
مل��خ��اوف��ن��ا،  إدارات  ع����دة  واس���ت���ج���اب���ت 
كلينتون،  بيل  ال��رئ��ي��س  إدارة  بينها  م��ن 
وأثارت وزير الخارجية مادلني أولبرايت 
ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة م��ع ن��ظ��ي��ره��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي. 
وأص�����درت وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة ك��ون��دال��ي��زا 
راي����س ب��ي��ان��ا ش��دي��د ال��ل��ه��ج��ة ي��ؤك��د على 
أميركي«،  مواطن  األميركي  »امل��واط��ن  أن 
علمت  أن  بعد  مماثلة  بمعاملة  وطالبت 
لها  يتعرض  مضايقات  ح��ول  بتقاريرنا 
الفلسطينيون الحاصلون على الجنسية 

األميركية.
و»توجيهات  اإلدان���ة  كلمات  وب��خ��اف 
ال����س����ف����ر« ال����خ����اص����ة ب���������وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 
األم����ي����رك����ي����ة ال�����ت�����ي ح��������ذرت »امل����واط����ن����ني 
األم���ي���رك���ي���ني ال����ذي����ن ت���ش���ت���ب���ه ال���س���ل���ط���ات 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ف����ي ان����ح����داره����م م����ن أص���ل 
ع����رب����ي أو ش�����رق أوس����ط����ي م����ن اح���ت���م���ال 

يستهلك  إض��اف��ي،  الستجواب  تعرضهم 
ال���وق���ت ع����ادة، ع��ل��ى ي���د س��ل��ط��ات ال��ه��ج��رة 
من  للمنع  يتعرضون  ورب��م��ا  وال��ح��دود، 
دخ�����ول ال���ب���اد« - ب���خ���اف ه�����ذا- ل���م يجر 
املعاملة حتى  لتعديل هذه  القيام بشيء 
الخارجية  وزارة  رفضت  2014 حني  ع��ام 
ط��ل��ب إس���رائ���ي���ل دخ����ول ب��رن��ام��ج اإلع��ف��اء 
ع��ل��ى معاملتها غير  ب��ن��اء  ال��ت��أش��ي��رة  م��ن 
امل���ت���س���اوي���ة ل��ل��م��واط��ن��ني األم���ي���رك���ي���ني من 
أص���ل ع��رب��ي. أذه��ل��ن��ي أن ت��ظ��ل إس��رائ��ي��ل 
السياسة،  في  تغييرات  أي  دون  تسعى، 
ك���ان  ل���ق���د  ال���ب���رن���ام���ج.  ف����ي  اإلدراج  وراء 
ي��ح��دون��ي األم����ل أن ي��ص��ح��ب ذك���ر ب��اي��دن 
»اس��ت��ي��ف��اء إس��رائ��ي��ل اش��ت��راط��ات برنامج 
اإلع������ف������اء م������ن ال�����ت�����أش�����ي�����رة«، م���ص���ح���وب���ًا 
سنظل  لكننا  املماثلة.  املعاملة  بضرورة 
أميركيني،  مواطنني  باعتبارنا  نطالب، 
ب���ال���ح���ق ف����ي ال���ح���م���اي���ة امل���ت���س���اوي���ة أم����ام 
القانون داخل الباد وخارجها. وينبغي 
كأميركيني،  حقوقنا  إسرائيل  تحترم  أن 
ي���ت���ع���ني ع����ل����ى ح���ك���وم���ت���ن���ا اح������ت������رام ه����ذه 

الحقوق. والرحلة لم تنته.

*رئيس املركز العربي األميركي- واشنطن

أح��س��ب أن ع���ددًا ك��ب��ي��رًا م��ن امل��ت��اب��ع��ني 
وامل��ح��ل��ل��ني ال��س��ي��اس��ي��ني ي��ق��ف��ون ح��ائ��ري��ن 
أم���ام أل��غ��از ال��س��ي��اس��ة ال��دول��ي��ة ال��راه��ن��ة، 
وي�����ح�����اول�����ون ك����ش����ف أس���������رار ال���غ���م���وض 
ف����ي ح��ق��ي��ق��ة ت���وج���ه���ات ال�������دول ال���ك���ب���رى، 
وي������ج������ت������ه������دون ف��������ي ت�����ف�����س�����ي�����ر أح�����������داث 
وت��ص��ري��ح��ات ي��ره��ق��ه��ا اإلع�����ام ال��ع��امل��ي 
ي��ح��ارون  ون 

ُّ
املتلق ب��ات  ب��ال��ت��أوي��ل، حتى 

ي��ص��دق��ون.. حسبكم ما  َم��ن  ف��ي اخ��ت��ي��ار 
حدث من عواصف إعامية حول أصول 
ف����اي����روس »ك�����وف�����ي�����د19-« وم�����ن امل���واق���ف 
فما  امل��ت��ن��اف��س��ة،  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  العجيبة 
ب��ال��ك��م ب��ال��س��ي��اس��ات ال��خ��ف��ي��ة وت��ط��ل��ع��ات 
ال���������دول ال������ق������ادرة ع����ل����ى ات�����خ�����اذ ق��������رارات 
وص���ن���اع���ة أح��������داث ت����ؤث����ر ف����ي م����س����ارات 
الحائرة في توجيه سفنها وسط  الدول 
ري�������اح امل����ت����غ����ي����رات ال����ت����ي ت���ع���ص���ف ب���ه���ا. 
الناس  بعض  ي��ؤم��ن  أن  م��ب��ررًا  وسيكون 
إلى  العالم  تقود  سرية  حكومة  بوجود 

االنهيار.
ع����ل����ى ص����ع����ي����د ش����خ����ص����ي، ب���وص���ف���ي 
فهم  ف��ي  حيرتي  أع��ل��ن  وم��ت��اب��ع��ًا،  مهتمًا 
الكبرى،  واألح��داث  التوجهات  من  كثير 
أفهم  ل��م   

ً
مثا ال��ظ��ن،  على  أعتمد  أحيانًا 

جيدًا ما يحدث في أستراليا بني فرنسا 

والواليات املتحدة، وما سر إلغاء صفقة 
ال���غ���واص���ات ال��ف��رن��س��ي��ة ألس��ت��رال��ي��ا ب��ع��د 
أرب����ع س���ن���وات م���ن ت��وق��ي��ع ع��ق��د ب��ي��ع��ه��ا؟ 
بالصدفة  أس��ت��رال��ي��ا  اكتشفت  ح��ق��ًا  وه��ل 
أف����ض����ل م��ن  ال����غ����واص����ات األم���ي���رك���ي���ة  أن 
ال��ف��رن��س��ي��ة ألن��ه��ا ت��ع��م��ل ب��ط��اق��ة ن��ووي��ة؟ 
اهتمامنا،  ع��ن  بعيدة  القضية  تبدو  ق��د 
ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��ّب��ر ع���ن س��ي��اس��ة غ��ام��ض��ة ف��ي 
وق����ت ص�����ّرح ف���ي���ه ال���رئ���ي���س ب���اي���دن أك��ث��ر 
م��ن م���رة ب��ح��رص��ه ع��ل��ى أن ت��ب��ق��ى فرنسا 
حليفًا قويًا في املنطقة ما بني املحيطني 
ال����ه����ن����دي وال�������ه�������ادئ، ب���ي���ن���م���ا ت���ص���رف���ت 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ب���ط���ري���ق���ة ت��ن��اف��س��ي��ة 
ب��ذري��ع��ة وق��وف��ه��ا ض��د ط��م��وح��ات الصني 
من  املوقف  ه��ذا  يعينه  بما  اهتمام  دون 
ت���أث���ي���ر ع���ل���ى م���ك���ان���ة ف���رن���س���ا ال���ت���ي ت��ق��دم 

 الدفاع عن أوربا.
َ
نفسها رائدة

وي��دف��ع��ن��ي ال���س���ؤال إل����ى م���ح���اول���ة ف��ك 
غ����م����وٍض س������ؤال س���ي���اس���ي آخ�����ر ال أف��ه��م 
الصني  طموحات  هي  ما   :

ً
فعا حقيقته 

ال��ت��ي ت��خ��ش��ى م��ن��ه��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة؟ 
الباردة  الحرب  الحقيقي وراء  السر  وما 
توقع  لدرجة  إعاميًا  بدأت تسخن  التي 
للحرب  اس��ت��ع��ادة  أه��ي  اشتعالها؟  ق��رب 

ال�������ب�������اردة ال�����ت�����ي ش���غ���ل���ت ن����ص����ف ال����ق����رن 
العشرين بني الواليات املتحدة واالتحاد 
إن  ب����اي����دن  إدارة  ت����ق����ول  ال���س���وف���ي���ي���ت���ي؟ 
لديه  ال��ذي  الوحيد  املنافس  ه��ي  الصني 
ال�����ق�����درة االق����ت����ص����ادي����ة وال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت��ح��دي ال��ن��ظ��ام 
ال��ع��امل��ي امل��س��ت��ق��ر وامل��ن��ف��ت��ح ب��ش��ك��ل دائ���م! 
ويقول مفكرو البيت األبيض إنه تنبغي 

م��واج��ه��ة ال��ص��ني إن ك���ان ذل���ك ض��روري��ًا 
التعاون ممكنًا،  كان  إن  والتعاون معها 
دون أن يشير هؤالء إلى الخطر الضخم 
ال�������ذي س���ت���ج���س���ده ف����ك����رة امل����واج����ه����ة م��ع 

العالم كله. الصني على 
رب����م����ا ن���ف���ه���م أس����ب����اب ن����ش����وء ال���ح���رب 
املتحدة،  وال��والي��ات  الصني  ال��ب��ادرة بني 
وم�����ط�����ال�����ب أم�����ي�����رك�����ا ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة ح����ول 
 
ً
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق اإلن���س���ان، ف��ض��ا

بتصدير  الترامبية  املزاعم  عن صراعات 
ك����ورون����ا، ف��ن��ح��ن ال���ع���رب ب��ت��ن��ا أص��ح��اب 
األميركية  ال��دع��وات  م��ع  ضخمة  ت��ج��رب��ة 
ل��دع��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ن��ام��ي، 
وص����رن����ا واث����ق����ني ب�����أن ه�����ذه امل���ط���ال���ب���ات 
ه���ي م���ج���رد ك��ل��ي��ش��ي��ه��ات غ��ي��ر ج�����ادة ب��ل 
م���ج���رد س���ت���ارة ت���ه���دف إل����ى إل���ق���اء م��زي��د 
م���ن ال��غ��م��وض ال����ذي ع��ان��ي��ن��ا م��ن��ه )ن��ح��ن 
ال����س����وري����ني(، وأط���ل���ق���ن���ا ع��ل��ي��ه »س��ي��اس��ة 
التصريحات  ارتفاع سوية  مع  التخلي« 
»س���ي���اس���ة  أن  وي�����ب�����دو  ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة. 
ال��ت��خ��ل��ي« ب����دأت ت��ت��س��ع، وأع���ت���رف أن��ن��ي 
ال أف��ه��م س��ب��ب ت��وج��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
امل��ع��ل��ن ل��ان��س��ح��اب م��ن ال��ش��رق األوس���ط، 
ولعل  بعد«.  عن  »القيادة  إلى  والتلميح 
ال���خ���ب���ر األف����ض����ل ه����و ت����وق����ف ال����والي����ات 

املتحدة عن متابعة الحروب املكلفة دون 
ج�����دوى )ان��س��ح��اب��ه��ا م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان(، 
قواتها  سحب  احتمال  ح��ول  يحوم  وم��ا 
ال���رم���زي���ة م���ن ال��ش��م��ال ال����س����وري، وال����ذي 
للسوريني جميعًا،  سيكون خبرًا مفرحًا 
القوى  ك��ل  تنسحب  أن  على  ي��ص��رون  إذ 
األجنبية من بادهم، وعلى أن يعود كل 
ق��س��رًا أو الاجئني  امل��ه��ج��ري��ن  ال��س��وري��ني 
إل���ى وط��ن��ه��م س��وري��ا دون وج���ود غ��رب��اء 
ت����������ورط ب���ع���ض���ه���م ف������ي م���س���ت���ن���ق���ع ال������دم 
السوري. ولكننا إلى اليوم أمام غموض 
ي��ل��ف ت��ل��ك ال��ت��دخ��ات، إذ ه��ن��اك َم��ن ي��رى 
امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ال��غ��م��وض دورًا  وراء 
ال��ت��ي ف��ّوض��ت روس��ي��ا ب��امل��ل��ف ال��س��وري، 
أي  »كيري-الفروف«  اتفاقية  تعكس  ولم 
القرار  أن  واملفارقة  الطرفني،  بني  خ��اف 
2254 ك���ان ب��ص��ي��اغ��ة روس��ي��ة، ل��ك��ن��ه ب��ات 
رك���ي���زة أم��ي��ري��ك��ا ف���ي رؤي��ت��ه��ا ل��ل��ح��ل ف��ي 
أن روس��ي��ا تشاركها  س��وري��ا. وال��ط��ري��ف 
رب����ط ع���ق���دة ال���ح���ل ب���ه���ذا ال����ق����رار، ل��ك��ن��ه��ا 
س���ح���ب���ت امل�����ف�����اوض�����ات م�����ن ج���ن���ي���ف إل���ى 
الحل  أن  تؤكد  وهي  وسوتشي،  آستانة 

سياسي ولن يكون عسكريًا.

*وزير الثقافة السوري السابق

كانت أفغانستان، قبل انقاب )1978(، 
هادئة بجبالها وقبائلها، ااِلنقاب الذي 
ق����اده ح����زب »خ���ل���ق« ال���ي���س���اري، ب��رئ��اس��ة 
وي��وم��ه��ا   ،)1979 ����ت����ل: 

ُ
)ق ت����راق����ي  م��ح��م��د 

ك���ان م��ح��ل زه���و ال��ي��س��ار، ب��ي��ن��م��ا وج��دت��ه 
إلى  ، الستدراج موسكو 

ً
فرصة واشنطن 

ف��اع  ك��ه��وف وم��م��رات ع��ص��ي��ة، ب��ش��ع��ار ال��دِّ
عن اإلسام. 

أس�����س ااِلن�����ِق�����اب ل����ك����ارث����ٍة، ب������دأت ول���م 
 ما كان يطلبه اليسار متاحًا 

َّ
تنتِه، مع أن

ف��ي ال��ع��ه��د امل��ل��ك��ي، ف��م��ن��ذ )1919( ت��ب��ادل 
رس���ائ���ل   )1924 )ت:  ل���ي���ن���ني  ف���ادي���م���ي���ر 
وُعقدت  أفغانستان،  زعامة  مع  داقة  الصَّ

معاهدات بني موسكو وكابول. 
السوفييتي  ال��دور  إلى  أميركا  التفتت 
ب���������ك���������اب���������ول، ب�������ع�������د زي�������������������ارة ال������رئ������ي������س 
رأى:  ع��ن��دم��ا   )1961  - أي����زن����ه����اور)1953 
وفييت،  السُّ أقامه  فيه  ن��زل  ال��ذي  »امل��ط��ار 
��ي��ارة ال��ت��ي اس��ت��ق��ل��ه��ا ِم���ن ط���راز زن��م  وال��سَّ
السوفييتية، والطريق الذي مرَّ فوقه إلى 
يافة 

ِّ
الض وبيت  السوفييت،  شقه  املدينة 

وفييت«)العامري،  الذي نزل فيه بناه السُّ

ياسي،  السِّ وتطورها  أفغانستان  تاريخ 
عن موسوعة العالم الثالث(. 

ب����ل����غ����ت امل�������س�������اع�������دات ال���س���وف���ي���ي���ت���ّي���ة 
سبعمائة   )1976  -  1966( ألف��غ��ان��س��ت��ان 
وخمسني مليون دوالر- ُيعادل هذا الّرقم 
ال��ي��وم م��ل��ي��ارات- ك��ذل��ك ال��ّس��اح وت��دري��ب 
������ا أم���ي���رك���ا  ال���ج���ي���ش ِم�����ن ال���س���وف���ي���ي���ت، أمَّ
نزاعها  ف��ي  باكستان  ج��ان��ب  إل��ى  فكانت 
م����ع ج���ارت���ه���ا أف���غ���ان���س���ت���ان. ف���م���ا ح��اج��ة 

موسكو لِانقاب إذن! 
 ،)1973( ة  جمهوريَّ أفغانستان  علنت 

ُ
ا

ب��ع��د ِان���ق���اب م��ح��م��د داوود خ����ان، ق��ري��ب 
��ة ص��م��ام أم��ان  امل��ل��ك، ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت امل��ل��ك��يَّ
نوير 

َّ
ة معقدة، فبدأت بالت لبيئة اجتماعيَّ

األتاتوركي.  بالنموذج  تأثرًا  حديث 
َّ
والت

ِان��ق��اب داود سلبًا على م��ا بني  ل��م ي��ؤث��ر 
م���وس���ك���و وك�����اب�����ول، ب����ل م����ن ال���ع���اق���ات. 
ك��م��ا ل���م ي��ث��ر األم���ي���رك���ان وح��ل��ف��اءه��م، وال 
اليسار  ان��ق��اب  أث��اره��ا  مثلما  باكستان، 

بعد خمس سنوات. 
ه�����و ال����ي����س����اري ب���ان���ق���اب 

َّ
ِم�����ن ذل�����ك ال�����ز

ك��اب��ول وف��ود  ع��ل��ى  ت��ق��اط��رت   
َّ
أن  ،)1978(

ال����ي����س����ار، وال���ت���ق���ى ق����ي����ادي����ون ي���س���اري���ون 
ع���راق���ي���ون ب����زائ����ر أف���غ���ان���ي، ك�����ان ب���زي���ارة 
مؤسسة  صاحب  بينهم  لبغداد،  ة  رسميَّ
»امل���دى« ف��خ��ري ك��ري��م، ال��ذي أف��ادن��ي بعد 
 
ً
االس��ت��ف��س��ار م���ن���ه، أن���ه���م ت��ح��دث��وا ك��ت��اب��ة

 
ً
خشية األفغاني،  ائر 

َّ
بالز االجتماع  عند 

��ن��ص��ت، وع���ن���د خ��روج��ه��م 
َّ
ِم����ن أج���ه���زة ال��ت

��ل��ط��ة، ل��غ��راب��ة ع��دم  اع��ت��ق��ل��وا ِم���ن ِق��ب��ل ال��سُّ
وجود حديث خاص، غير تبادل التحايا 
ه������و م���ت���راب���ط���ًا، 

َّ
وامل������ج������ام������ات! ك�������ان ال������ز

ه����ن����اك ك�����اب�����ول، وه����ن����ا ع������دن، وان���ت���ص���ار 
سبة 

ِّ
بالن  

ٌ
األم��ر مختلف أن  غير  بفيتنام، 

ألفغانستان. 
ب���ه،  امل���ح���ت���ف���ى   ،)1978( ِان�����ق�����اب  ب�����رر 
ل����أم����ي����رك����ان ت���ج���ن���ي���د ج����م����اع����ات دي���ن���ي���ة 
ش������رس������ة، ع����ب����ر م����ض����ي����ق خ����ي����ب����ر، ت���ح���ت 
���ى غ�����دت ق��ن��ده��ار 

َّ
���ة، ح���ت ش����ع����ارات دي���ن���يَّ

وأخ��وات��ه��ا م��ف��اِرخ مِل���ا ان��ش��ط��ر ع��ن��ه��ا، في 
ِم��ن جماعات اإلره���اب، زه��ا بها  ما بعد، 
ه���و ب��والي��ة 

َّ
��ي��اس��ي، ب��ع��د ال���ز اإلس����ام ال��سِّ

ال  دينية  لتبرز صحوة  ة،  اإليرانيَّ الفقيه 
تبقي وال تذر. 

م���ا ي��خ��ص خ���س���ارة ال��ي��س��ار ال��ِع��راق��ي، 
ع��ج��ل االن���ق���اب ب���إع���دام خ��م��س��ة وث��اث��ني 
ع��س��ك��ري��ًا، بينهم ب��ش��ار الع���ب ك���رة ال��ق��دم 
البعث،  م��خ��اوف  فحسب   .)1978/5/17(
تشهد  ال���خ���ام���دة  أف��غ��ان��س��ت��ان  ك���ان���ت  إذا 

�����ًا، ف����ال����ع����راق  ان����ق����اب����ًا ع���س���ك���ري���ًا ي�����س�����اريَّ
مرشحًا! 

ك��������ان درس����������ًا ب���ل���ي���غ���ًا وس��������ط م���ن���ط���ق���ٍة 
ي���ن وال��ق��ب��ي��ل��ة. ه���ذا،  م��دج��ج��ة ب��س��اح ال���دِّ
ى دخلت 

ّ
ومازالت التداعيات تتوالى، حت

. انقلب دواد على 
ً
»طالبان« القصر ثانية

يقتل  وحفيظ  داود،  يقتل  وت��راق��ي  امللك، 
فطالبان  حفيظ،  يقتل  وك��ارم��ال  ت��راق��ي، 
ت��راق��ي وحفيظ  رف��ي��ق  ال��ل��ه،  نجيب  تقتل 
وك�������ارم�������ال، ب����������دوالب م����ص����ائ����ر ع���ج���ي���ب. 
ي����ذك����رن����ا ب���م���ا ح������دث ف�����ي ق���ص���ر ال���ك���وف���ة 
فيه  املروانيون   

َّ
ِانقض ي��وم  )71هجرية(، 

َم ع��ب��د امل��ل��ك بن  ��اء
َ

��ش
َ
ب��ي��ري��ني: ف��ت

ُّ
ع��ل��ى ال��ز

ِمن قول أحدهم  ة(،  م��روان )ت: 86 هجريَّ
وهما داخل القصر: »رأيُت رأس الحسني 
ب��ني ي��دي اب��ِن زي��اد ه��ا هنا، ورأي���ُت رأس 
اب��ِن زي��اد ب��ني ي��دي املختار، ورأي���ُت رأس 
امل��خ��ت��ار ب��ني ي���دي م��ص��ع��ب، ورأي����ُت رأس 
ك 

ُ
ث أحدِّ ش��يء  فبأيِّ  يديك.  بني  )مصعب( 

ب���أع���ج���َب م����ن ه���������ذا؟«. ف����ه����دم ع���ب���د امل��ل��ك 
ؤوس )سبط  القصر تطيرًا ِمن تعاقب الرُّ

مان(. 
َّ
ابن الجوزي، مرآة الز

د. رياض نعسان أغا

األميركيون العرب وبرنامج اإلعفاء من التأشيرة

سياسة الغموض في العالم

كابول 1978.. زهو اليسار ونكسته!

جيمس زغبي
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ثقافة

هذا العالم

أكد مصدران، ليلة األرب��ع��اء، أن رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يعتزم 
االس���ت���ق���ال���ة م���ن م��ن��ص��ب��ه خ����ال س���اع���ات، 
وذلك بعد نحو شهر على اتفاق مع قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان على تشكيل 
ح��ك��وم��ة ج���دي���دة.وق���ال م��ص��در م��ق��رب من 
مكتب حمدوك ملوقع سكاي نيوز عربية، 
إن رئيس الحكومة السودانية كان "يعتزم 
موقف  تقييم  املقبلني  األس��ب��وع��ني  خ���ال 
شراكته مع الشق العسكري الذي وقع معه 

اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر".
األمني  التعامل  "لكن طريقة  وأض���اف: 
امل��اض��ي، والتقارير  م��ع املحتجني، األح���د 
ال�����ت�����ي ت����ح����دث����ت ع�����ن ق����م����ع م�����ف�����رط وق���ت���ل 
يفكر  املحتجني، جعلته  واغتصاب بحق 

في تسريع استقالته".
وب���ال���ت���زام���ن م����ع اح���ت���ج���اج���ات األح�����د، 
الرافضة للحكم العسكري، واالتفاق املوقع 
الفتاح  ب��ني ح��م��دوك وق��ائ��د الجيش عبد 
البرهان، أعلن حمدوك تعثر االتفاق املوقع 
مع البرهان وجميع املبادرات التي طرحها 
خ���ال ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة، بفعل "ال��ت��م��ت��رس 
للقوى  امل��ت��ب��اي��ن��ة  وال������رؤى  امل���واق���ف  وراء 

املختلفة".
وم��ن��ذ إع����ان ال��ب��ره��ان ف���ي 25 أك��ت��وب��ر 
امل��اض��ي ح��ال��ة ال���ط���وارئ ف��ي ال��ب��اد، وحل 
مجلسي السيادة والوزراء، يشهد السودان 
اضطرابات سياسية وحركة احتجاجات 

كبيرة أدت إلى مقتل 48 متظاهرا.
وبعد توقيعه على االتفاق مع البرهان، 
ت����ع����رض ح�����م�����دوك ل���ض���غ���وط ك���ب���ي���رة م��ن 
ال���ش���ارع ال���س���ودان���ي، ال����ذي خ���رج ف��ي ع��دة 
تلك  أضخمها  ك��ان  احتجاجية  م��س��ي��رات 
التي وصلت إلى محيط القصر الرئاسي 
األح������د امل����اض����ي، ل��ك��ن��ه��ا ت���ع���رض���ت ل��ق��م��ع 

مفرط من قبل األجهزة األمنية، مما أثار 
انتقادات دولية ومحلية واسعة.

وط��ال��ب��ت امل��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة لحقوق 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بالتحقيق 
ال��س��ري��ع ف���ي ت��ق��اري��ر خ��ط��ي��رة تلقتها عن 
ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل واغ���ت���ص���اب وع���ن���ف م��ف��رط 
ط���ال���ت امل���ئ���ات م���ن ال��س��ودان��ي��ني.وك��ش��ف��ت 

امل��ف��وض��ي��ة خ���ال م��ؤت��م��ر صحفي عقدته 
بجنيف، الثاثاء، عن تلقي مكتب حقوق 
اإلن����س����ان امل���ش���ت���رك ف���ي ال����س����ودان ت��ق��اري��ر 
تتعلق بتعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب 
أو االغ���ت���ص���اب ال���ج���م���اع���ي، إض����اف����ة إل���ى 
ع��م��ل��ي��ات ت��ح��رش ج��ن��س��ي م���ن ق��ب��ل ق���وات 
األم����ن ض��د ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي ك��ن ي��ح��اول��ن 

ال�����ف�����رار م����ن امل���ن���ط���ق���ة امل���ح���ي���ط���ة ب��ال��ق��ص��ر 
ال��رئ��اس��ي م��س��اء األح���د امل���اض���ي.وأش���ارت 
املفوضية إلى مقتل اثنان من املتظاهرين 
بعد إط��اق ال��ن��ار عليهما، وإص��اب��ة نحو 
300 آخرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز 
املسيل للدموع أو الضرب املبرح من قبل 

أفراد األجهزة األمنية.

وب���ع���د م�����رور ش��ه��ر ك���ام���ل ع��ل��ى ت��وق��ي��ع 
االت�����ف�����اق ال���س���ي���اس���ي، ف���ش���ل ح����م����دوك ف��ي 
ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة، وذل�����ك ألس��ب��اب 
ع��زاه��ا مراقبون إل��ى ع��دم وج��ود حاضنة 
سياسية مساندة له، إضافة إلى الرفض 
املطلق من الشارع لكافة اإلج���راءات التي 

اتخذها الجيش في 25 أكتوبر املاضي.

حمدوك يعتزم االستقالة وسط خالفات سودانية وقمع للمحتجني

واشنطن تؤكد أن فرص إنقاذ اتفاق إيران النووي تضيق أكثر فأكثر

ر املفاوض األميركي روب مالي، من 
ّ
حذ

االتفاق  امل��ت��اح إلن��ق��اذ  الزمني  الهامش  أن 
ال�����ن�����ووي م����ع إي���������ران، ب�����ات ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى 
»بضعة أس��اب��ي��ع«، إذا م��ا واص��ل��ت طهران 
تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، 
مشيرا إلى خطر ان��دالع »أزم��ة« إذا فشلت 

الجهود الدبلوماسية.

واملفاوضات غير املباشرة بني الواليات 
املتحدة وإي��ران التي استؤنفت في نهاية 
نوفمبر بعد توقف استمر خمسة أشهر، 

قت مجددا.
ّ
عل

وأعرب مالي في تصريح لشبكة »سي.
أم��ل��ه  ع����ن  األم���ي���رك���ي���ة  اإلخ����ب����اري����ة  إن.إن« 

باستئناف املحادثات »سريعا«.
ومنذ أسابيع ع��دة تحذر واشنطن من 
أن الوقت املتاح، إلحياء االتفاق املبرم في 
ال���ع���ام 2015 ب���ني ال�����دول ال��ك��ب��رى وط��ه��ران 
ح����ول ب��رن��ام��ج��ه��ا ال����ن����ووي، ش�����ارف على 

النفاد.
ط���ه���ران بمواصلة  ال���غ���رب  ��ه��م دول 

ّ
وت��ت

تطوير قدراتها الذرية وعرقلة املحادثات. 
لكن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��رف��ض ف��ي الوقت 
الراهن تحديد مهل زمنية نهائية للجهود 

الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، في مؤتمر صحافي الثاثاء: "لن 
أحدد موعدا نهائيا"، لكنه أكد أن الهامش 

أصبح "ضيقا جدا جدا جدا".
ر مالي من أنه "في مرحلة 

ّ
من جهته حذ

معينة، في مستقبل غير بعيد، سيتعني 
علينا اإلقرار بأن االتفاق النووي عفا عليه 
ال��ت��ف��اوض حول  علينا  ال��زم��ن، وسيتعني 
اتفاق مختلف تماما، مع عبور فترة تأزم 

وتصعيد".
ول��������دى م���ط���ال���ب���ة ال���ش���ب���ك���ة األم���ي���رك���ي���ة 
امل���ف���اوض األم��ي��رك��ي ب��ت��ح��دي��د م��وع��د ه��ذا 
األمر، اكتفى بالقول "إذا توقفوا عن تطوير 

أكثر  ال��ن��ووي��ة، يكون لدينا وق��ت  قدراتهم 
بقليل. إذا استمروا بالوتيرة الحالية، لن 
ي��ك��ون لدينا س��وى بضعة أس��اب��ي��ع، ليس 
أك���ث���ر، ق��ب��ل ال���ت���وص���ل إل����ى اس��ت��ن��ت��اج ب��أن 

االتفاق النووي ال يمكن إحياؤه".
اإلدارة  أن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  أك������د  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
األم��ي��رك��ي��ة ت���درس "ب��ش��ك��ل ف��اع��ل" "ب��دائ��ل" 
و"خ����������ي����������ارات" أخ����������رى ف������ي ح��������ال ف��ش��ل��ت 

املفاوضات.
وان��س��ح��ب��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ف��ي ع��ام 
2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب من 
االتفاق النووي املبرم في فيينا عام 2015، 
وال����رام����ي إل����ى ت��ق��ي��ي��د ال��ب��رن��ام��ج ال���ن���ووي 
اإلي���ران���ي م��ق��اب��ل رف���ع ع��ق��وب��ات دول��ي��ة عن 
ط��ه��ران. وأع���ادت واشنطن إث��ر ذل��ك فرض 

العقوبات.
ل��ك��ن ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي ال���ح���ال���ي جو 
بايدن أبدى استعداده للعودة إلى االتفاق 

إذا عادت إيران للتقيد بكل بنوده.

فرنسا تقر »جواز التطعيم« في أوائل يناير 
مع انتشار أوميكرون

بوتن يتحدى واشنطن بشأن أوكرانيا: ال 
مجال للتراجع عن املواجهة

قال املتحدث باسم الحكومة الفرنسية 
الثاثاء، إن فرنسا ستقر  أت��ال،  جابرييل 
ق��ان��ون��ا ي��ح��ّول »ال���ج���واز ال��ص��ح��ي« ال���ازم 
مل��م��ارس��ة ب��ع��ض امل��ه��ن وال���ذه���اب إل���ى دور 
إل���ى »ج����واز تطعيم«  السينما وال��ح��ان��ات 

خال النصف األول من يناير املقبل.
وأض����اف أت����ال: »امل��وج��ة ال��ت��ي تنتظرنا 
باملئة من  أن 20  م��ؤك��دا  ع��ال��ي��ة«،  ستكون 
ناجمة  فرنسا  ف��ي  بكوفيد19-  اإلص��اب��ات 
ع����ن امل���ت���ح���ور أوم����ي����ك����رون، ال������ذي ينتشر 

بسرعة، ال سيما في منطقة باريس.

والهدف الرئيسي من "ج��واز التطعيم" 
ه����و إل����غ����اء خ���ي���ار ش����ه����ادة ع�����دم اإلص���اب���ة 
بفيروس كورونا من خال فحص نتيجته 
سلبية، وال��ذي يعد بديا للحصول على 

اللقاحات.
أوروب��ي��ة  م��ن حكومات  النقيض  وعلى 
أخ�������رى، اس��ت��ب��ع��د أت������ال ف�����رض امل����زي����د من 
ال��ق��ي��ود، ق��ائ��ا إن ال��ب��اد ل��دي��ه��ا ال��وس��ائ��ل 
ال�����ازم�����ة مل���ك���اف���ح���ة امل�����وج�����ة ال����ق����ادم����ة م��ن 
اإلص������اب������ات م�����ن خ������ال ح���م���ل���ة ال��ت��ط��ع��ي��م 

والفحص الجماعي.

ق�����ال ال���رئ���ي���س ال�����روس�����ي ف��ادي��م��ي��ر 
ال��ث��اث��اء، إن��ه ال مجال للتراجع  ب��وت��ن، 
ف����ي م���واج���ه���ة م����ع ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة 
بشأن أوكرانيا، وإن موسكو ستضطر 
ل���ل���رد ب���ح���زم إذا ل���م ي��ت��خ��ل ال���غ���رب ع��ن 

"نهجه العدواني".
ووج������ه ب���وت���ن ح���دي���ث���ه ل��ل��م��س��ؤول��ني 
ال��ع��س��ك��ري��ني، ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تضغط 
روسيا من أجل رد عاجل من الواليات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي على 
امل����ق����ت����رح����ات ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا م��وس��ك��و 
األسبوع املاضي بشأن مجموعة ملزمة 
من الضمانات األمنية من الغرب.وقال 
ب���وت���ن: "م����ا ت��ف��ع��ل��ه ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
ف���ي أوك���ران���ي���ا ي��ح��دث ع��ل��ى أع��ت��اب��ن��ا... 
ل��دي��ن��ا مجال  ل��ي��س  أن���ه  وع��ل��ي��ه��م إدراك 
آخ�����ر ل���ل���ت���راج���ع. ه����ل ي���ع���ت���ق���دون ب��أن��ن��ا 
سنكتفي بالوقوف مكتوفي األيدي؟".

ال����ن����ه����ج  اس�����ت�����م�����ر  "إذا  وأض����������������اف: 
فسنتخذ  الغربيني،  لرفاقنا  العدواني 
ت���داب���ي���ر رد ع���س���ك���ري وف���ن���ي م��ن��اس��ب، 
وس���ن���رد ب��ق��س��وة ع��ل��ى ال���خ���ط���وات غير 

الودية".
ول�������م ي�����وض�����ح ب�����وت�����ن ط���ب���ي���ع���ة ه����ذه 
تلك  عكست  صياغته  لكن  ات،  اإلج����راء
ال��ت��ي اس��ت��خ��دم��ه��ا س��اب��ق��ا ن��ائ��ب وزي���ر 
ال��خ��ارج��ي��ة س��ي��رج��ي ري���اب���ك���وف ال���ذي 
ح��ذر م��ن أن روس��ي��ا رب��م��ا ت��ع��اود نشر 
ص���واري���خ ن���ووي���ة م��ت��وس��ط��ة امل����دى في 
أوروب��������ا ردا ع���ل���ى م����ا ت���ع���ت���ب���ره خ��ط��ط 
هذه  مثل  لنشر  األطلسي  شمال  حلف 

الصواريخ.
وت���������رف���������ض روس���������ي���������ا االت�������ه�������ام�������ات 
األوك����ران����ي����ة واألم���ي���رك���ي���ة ب��أن��ه��ا رب��م��ا 
قريب  وق��ت  في  أوكرانيا  لغزو  تستعد 
قد يكون الشهر املقبل بعشرات اآلالف 

من القوات املتمركزة قرب الحدود.
وتقول إنها بحاجة إلى تعهدات من 
حلف  قيام  بعدم  تعهد  -ومنها  الغرب 
في  عسكرية  بأنشطة  األطلسي  شمال 
أمنها مهدد بسبب  أوروب���ا- ألن  ش��رق 
الحلف  مع  املتنامية  أوكرانيا  عاقات 
ال���غ���رب���ي واح����ت����م����ال ن���ش���ر ص���واري���خ���ه 

صوبها على األراضي األوكرانية.
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أثره ال يقتصر على اجلسد فقط

 تلوث الهواء يؤثر على العقل أيضا
سك فحسب، 

ُّ
لوث ال يؤذي تنف

ُ
الهواء امل

ب����ل ي����ت����رك ب��ص��م��ت��ه ع���ل���ى ذه����ن����ك أي���ض���ا، 
��خ��ب��رن��ا ب���ه ال����دراس����ات ال��ح��دي��ث��ة 

ُ
ه���ذا م���ا ت

على م��ا ي��ب��دو. لقد ع��رف ال��ب��اح��ث��ون منذ 
من  ال��ع��ال��ي��ة  امل��س��ت��وي��ات  أن  السبعينيات 
تلوث الهواء يمكن أن تضر بصحة القلب 
واألوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وال��ج��ه��از ال��ت��ن��ف��س��ي، 
ض ل��ل��ت��ل��وث من  وي��م��ك��ن أن ي���زي���د ال���ت���ع���رُّ
خطر الوفاة املبكرة بسبب أمراض القلب 
والرئة. لكن اآلن، هناك أدلة متزايدة على 
ُم��ِض��ر لصحتك العقلية  أن ال��ه��واء امل��ل��وث 
أي��ض��ا، وأن األم���ر ق��د ي��ص��ل إل���ى اإلض���رار 
ب��ال��ق��درات اإلدراك��ي��ة ل��أط��ف��ال، وي��زي��د من 
خ��ط��ر ال���ت���ده���ور امل��ع��رف��ي ل����دى ال��ب��ال��غ��ن، 
وربما يساهم في زيادة حاالت االكتئاب.

م���ن امل���ع���روف أن م��ع��ظ��م ت���ل���وث ال���ه���واء 
ن����ات����ج ع����ن ال���ب���ش���ر، ف���ه���و ي����ح����دث ب��س��ب��ب 
ال����س����ي����ارات، أو  ان���ب���ع���اث���ات امل���ص���ان���ع، أو 
السجائر  ُيعتبر دخ���ان  ك��ذل��ك  ال��ط��ائ��رات، 
��س��م��ى م��ص��ادر 

ُ
أح����د م��ل��وث��ات ال���ش���ب���اب. ت

التلوث التي من صنع اإلنسان باملصادر 
البشرية ، لكن هناك بعض أنواع التلوث 
العواصف  مثل  طبيعيا،  تحدث  األخ���رى 
الترابية والرملية ودخان حرائق الغابات 

أو رماد البراكن.
عاني املدن الكبيرة في الدول 

ُ
عادة ما ت

الفقيرة والنامية من معدالت أعلى لتلوث 
املتقدمة.  ال��دول  الهواء مقارنة باملدن في 
وفقا ملنظمة الصحة العاملية، يقتل تلوث 
ر بسبعة مالين شخص في  الهواء ما ُيقدَّ
ظِهر بيانات 

ُ
جميع أنحاء العالم كل عام. ت

 10 ك��ل  م��ن   9 أن  العاملية  الصحة  منظمة 
سون هواء يتجاوز حدود 

َّ
أشخاص يتنف

إرشادات منظمة الصحة العاملية ملستوى 
امللوثات. 

التدهور املعرفي لكبار السن
��������زت م���ع���ظ���م األب�����ح�����اث ح�����ول ت��ل��وث  ركَّ
ال����ه����واء ع���ل���ى ن�����وع م����ن امل���ل���وث���ات ُي���ع���رف 
ن ه��ذه  ت��ت��ك��وَّ ال��دق��ي��ق��ة،  ب��اس��م الجسيمات 
ال���ج���س���ي���م���ات ال���دق���ي���ق���ة م�����ن ال���ك���ب���ري���ت���ات 
الصوديوم  وكلوريد  واألمونيا  والنترات 
وال��ك��رب��ون وال��غ��ب��ار امل��ع��دن��ي وامل����اء، وهو 
قة 

َّ
عل

ُ
امل العضوية  امل���واد  م��ن  د 

َّ
ُمعق م��زي��ج 

ف������ي ال�������ه�������واء ف������ي ال�����ص�����ورت�����ن ال���ص���ل���ب���ة 
����ف ت���ل���ك ال��ج��س��ي��م��ات 

َّ
����ص����ن

ُ
وال����س����ائ����ل����ة. ت

����ره����ا، األول ه���و: 
ْ
����ط

ُ
إل�����ى ن���وع���ن ح���س���ب ق

أق��ل  ��ر 
ْ
��ط

ُ
ق "PM10"، وه���ي ج��س��ي��م��ات ذات 

الثاني هو  ال��ن��وع  ميكروغرامات،   10 م��ن 
ذات  "PM2.5"، وهي جسيمات  جسيمات 
ر أقل من 2.5 ميكروغرام، وامليكروغرام 

ْ
ط

ُ
ق

هو جزء من املليون جزء من الغرام.
ت���ن���ب���ع���ث ه�������ذه ال���ج���س���ي���م���ات ال���دق���ي���ق���ة 
م����ن م���ح���ط���ات ت���ول���ي���د ال���ط���اق���ة وامل���ص���ان���ع 
وال��س��ي��ارات وال��ش��اح��ن��ات، وه���ي معروفة 
بتأثيراتها القلبية الوعائية الضارة، لكن 
حتَمل أن تتجاوز اآلثار 

ُ
يبدو اآلن أن من امل

األوعية  تلف  الجسيمية  للمواد  ال��ض��ارة 
آث��ار سلبية على  الدموية لتشمل ح��دوث 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة، ح��ي��ث وج���دت جينيفر 
ويف، األستاذة املساعدة للطب الباطني، 
ض���ن  ����ِس����ن����ات ال����الئ����ي ت���ع���رَّ

ُ
أن ال���ن���س���اء امل

امل��ل��وث��ات ع��ان��ن من  ملستويات عالية م��ن 
ت���ده���ور إدراك�������ي أك���ب���ر م���ق���ارن���ة ب��ال��ن��س��اء 

األخريات في ِسنهن. 
ج���م���ع ف����ري����ق وي�����ف ب���ي���ان���ات أك����ث����ر م��ن 
ال��والي��ات  19000 ام����رأة ف��ي جميع أن��ح��اء 
امل���ت���ح���دة، ت���ت���راوح أع���م���اره���ن ب���ن 81-70 
عاما. وباستخدام سجل عناوين النساء، 
ض  رت وي�����ف وزم�����الؤه�����ا م����ق����دار ت���ع���رُّ ق�������دَّ
امل����ب����ح����وث����ات ل����ل����م����واد ال���ج���س���ي���م���ي���ة ع��ل��ى 
أن  الباحثون  السابقة. وج��د  الفترة  م��دى 
ض طويل األمد ملستويات عالية من  التعرُّ
املعرفي  التدهور  تفاقم  إل��ى  ى  أدَّ التلوث 
ل����دى ال���ن���س���اء، وه����و م���ا ِق���ي���َس م���ن خ��الل 

اختبارات املهارات املعرفية.
تتوافق نتائج وي��ف مع نتائج دراس��ة 
م��م��اث��ل��ة أج���رت���ه���ا م��ادل��ي��ن��ا ب������اور، ط��ال��ب��ة 
ال����دك����ت����وراه ف����ي ع���ل���م األوب�����ئ�����ة وال��ص��ح��ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة ف�����ي ك���ل���ي���ة ه�������ارف�������ارد ل��ل��ص��ح��ة 
ال��ع��ام��ة. درس���ت ب���اور وزم���الؤه���ا العالقة 

بن الكربون األس��ود، وه��و أح��د مكونات 
 680 ل���دى  واإلدراك  ال��دق��ي��ق��ة،  الجسيمات 

رجال من كبار السن في بوسطن. 
ض للكربون  استخدم فريق باور التعرُّ
األس����ود م��ؤش��را ل��ق��ي��اس ال��ت��ل��وث املرتبط 
نتائج ويف  مثل  تماما  ع��م��وم��ا.  ب��امل��رور 
����ا، وج�����دت ب���اور 

ًّ
ف���ي ال���ن���س���اء األك���ب���ر ِس����ن

ض��وا  وزم����الؤه����ا أن ال����رج����ال ال���ذي���ن ت��ع��رَّ
ملستويات عالية من الكربون األسود ساء 
أداؤه��م اإلدراك��ي، وعانوا من الشيخوخة 
أبكر بنحو عامن مقارنة بالرجال الذين 

ضوا للكربون بدرجة أقل. تعرَّ

مشكالت الصحة العقلية لدى األطفال
ال��ه��واء على  ال تقتصر م��خ��اط��ر ت��ل��وث 
ك��ب��ار ال��س��ن ك��م��ا ه���و واض�����ح. ي��ق��ول ب��ول 
موهاي، أستاذ في كلية املوارد الطبيعية 
والبيئة بجامعة ميتشيغان، بعد دراسته 
للصلة بن تلوث الهواء واألداء األكاديمي 
ل���دى األط���ف���ال: "ي��ج��ب أن ي��ؤخ��ذ ه���ذا على 
م��ح��م��ل ال���ج���د، ال أع��ت��ق��د أن ال��ق��ض��ي��ة قد 

حصلت على االهتمام الذي تستحقه".
ميتشيغان  م�����دارس  أن  م���وه���اي  وج���د 
العامة الواقعة في املناطق ذات املستويات 
التلوث الصناعي لديها أدنى  األعلى من 
معدالت الحضور وأكبر نسبة من الطالب 
االختبار  معايير  تلبية  في  فشلوا  الذين 
الحكومية، وهو ما يعني أن تلوث الهواء 
ح�����ول امل��������دارس ي���رت���ب���ط ب���ت���ده���ور ص��ح��ة 

الطالب واألداء األكاديمي. 
ف����ي س���ي���اق ُم���ش���اب���ه، ت���اب���ع���ت ش��اك��ي��را 
ف���ران���ك���و س���وج���ل���ي���ا، أس����ت����اذ م���س���اع���د ف��ي 
بوسطن،  بجامعة  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة  كلية 
وزمالؤها أكثر من 200 طفل من بوسطن 
م���ن���ذ ال��������والدة وح���ت���ى م���ت���وس���ط ع���م���ر 10 
ض��ن  ��ع��رَّ

ُ
س��ن��وات، ووج����دوا أن األط��ف��ال امل

مل���س���ت���وي���ات أع���ل���ى م����ن ال���ك���رب���ون األس�����ود 
���ل���وا درج��������ات أس�������وأ ف����ي اخ���ت���ب���ارات  س���جَّ
الذاكرة والذكاء اللفظي وغير اللفظي، ما 
ر األكاديمي في 

ُّ
جعلهم أكثر ُعرضة للتأخ

مرحلة املراهقة مقارنة بأقرانهم. 
ك�����ذل�����ك ت����اب����ع����ت ف�����ري�����دري�����ك�����ا ب����ي����ري����را 
وزم�����الؤه�����ا م����ن ك���ل���ي���ة م���ي���ل���م���ان ل��ل��ص��ح��ة 
ال��ع��ام��ة ب��ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا األط���ف���ال في 
م���دي���ن���ة ن���ي���وي���ورك م���ن���ذ م����ا ق���ب���ل ال������والدة 
وح��ت��ى س���ن 6 أو 7 س���ن���وات، واك��ت��ش��ف��وا 
الذين  الحضرية  املناطق  ف��ي  األط��ف��ال  أن 
ض���وا مل��س��ت��وي��ات أع��ل��ى م���ن م��ل��وث��ات  ت���ع���رَّ
الهيدروكربونات  باسم  املعروفة  ال��ه��واء 
ال���ع���ط���ري���ة م���ت���ع���ددة ال���ح���ل���ق���ات، ال��ن��ات��ج��ة 
ع��ن ح���رق ال���وق���ود األح���ف���وري م��ث��ل الفحم 
وال����ن����ف����ط، أث����ن����اء وج�����وده�����م ف����ي ال����رح����م، 
ك���ان���وا أك��ث��ر ُع���رض���ة ل��إص��اب��ة بمشكالت 
االنتباه، كما ظهرت لديهم أعراض القلق 

واالكتئاب. 

شير دراس���ة حديثة 
ُ
ع��الوة على ذل��ك، ت

���ش���رت خ����الل إب���ري���ل/ن���ي���س���ان م���ن ال��ع��ام 
ُ
ن

ال��ج��اري ف��ي دوري���ة "ج��ام��ا" )JAMA( إلى 
الهواء  لتلوث  ضوا  الذين تعرَّ الشباب  أن 
أث���ن���اء ط��ف��ول��ت��ه��م ُي��ع��ان��ون م���ع���دالت أع��ل��ى 
م���ن ت���ح���دي���ات ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ف���ي سن 
ض��ا  18 ب��امل��ق��ارن��ة م��ع أق��ران��ه��م األق����ل ت��ع��رُّ

للتلوث. 
ي�����ؤث�����ر ت�����ل�����وث ال��������ه��������واء، ال�����ن�����اج�����م ع��ن 
ال��دخ��ان��ي واألم���ط���ار الحمضية  ال��ض��ب��اب 
وال��س��ي��ارات وأس��ب��اب أخ���رى، سلبيا على 
ال��ج��ه��از العصبي امل���رك���زي، م��ا ق��د ي��ؤدي 
د  ل��ذا، تؤكِّ العقلية.  إلى مشكالت الصحة 
نتائج الدراسات أن أولئك الذين يعيشون 
رب من الطرق أو في املناطق األخرى 

ُ
بالق

الهواء  مللوثات  فيها  ض  التعرُّ يزيد  التي 
ه�����م أك����ث����ر ُع�����رض�����ة ل���خ���ط���ر آث�������ار ال���ت���ل���وث 
ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة بسبب 

ض املزمن. التعرُّ
��ح هيلن إل ف��ي��ش��ر، ال��ب��اح��ث��ة في 

ِّ
ت��وض

علم النفس املرضي التنموي في "كينجز 
 ،)King’s College London( "لندن كولدج 
��ن��ت  أن ق���ض���اي���ا ال���ص���ح���ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ت��ض��مَّ
ر عنها داخليا، مثل االكتئاب  حاالت ُمعبَّ
ر  والقلق، باإلضافة إلى الحاالت التي ُيعبَّ
ع��ن��ه��ا خ��ارج��ي��ا، م��ث��ل اض���ط���راب ال��س��ل��وك 
وتعاطي املخدرات، وحدوث تشوهات في 
أو سماع  ال��ه��الوس ورؤي����ة  م��ث��ل  التفكير 
د فيشر أن تلوث  أشياء غير موجودة. تؤكِّ
الهواء يساهم مساهمة كبيرة في العبء 
ال��ع��امل��ي ل���أم���راض ال��ن��ف��س��ي��ة، وق���د ت��ؤدي 
���الت ل��ت��ح��س��ن ج�����ودة ال����ه����واء إل��ى 

ُّ
ال���ت���دخ

تحسن الصحة العقلية عامليا. 

كيف يؤثر تلوث اهلواء على الدماغ؟
الدماغ  إل��ى  امللوث طريقه  ال��ه��واء  يجد 
مباشرة عن طريق السفر من األن��ف على 
يؤثر  أن  ويمكن  العصبي،  ال��ج��ه��از  ط��ول 
تأثيرا غير مباشر على الدماغ من خالل 
 Systemic( ال���ج���ه���ازي  االل���ت���ه���اب  ح�����دوث 
أن  أي���ض���ا  امل���ع���روف  م���ن   .)inflammation
ت��ل��وث ال���ه���واء ي��دخ��ل إل����ى ن��ظ��ام األوع��ي��ة 
الدموية، ُربما يخلق له هذا مسارا لدخول 
الدماغ من خالل الحاجز الدموي الدماغي 
في  م  يتحكَّ ال���ذي   )Blood brain barrier(
ل��ل��دم��اغ. كذلك  ال��غ��ذائ��ي��ة  العناصر  ��ق 

ُّ
ت��دف

ت��ل��ع��ب ال��ن��اق��الت ال��ع��ص��ب��ي��ة، ال��ت��ي تحمل 
اإلش������ارات ب���ن ال��خ��الي��ا ال��ع��ص��ب��ي��ة، دورا 
م���ه���م���ا ف����ي ال���ص���ح���ة ال���ع���ق���ل���ي���ة، ون��ت��ي��ج��ة 
ل��ذل��ك ف���إن أي اخ��ت��الالت فيها ن��اج��م��ة عن 
مباشرة  تؤثر  سوف  للملوثات  ض  التعرُّ

على الصحة العقلية.
ع��ادة م��ا تكون آث��ار تلوث ال��ه��واء على 
ب  سبِّ

ُ
ال��دم��اغ مزمنة وت��راك��م��ي��ة، وق��د ال ت

أع���راض���ا م��ل��م��وس��ة ل��س��ن��وات ع���دي���دة، ل��ذا 

ال��ت��ل��وث م��ص��در قلق خ��اص��ة على  ُيصبح 
ر أدمغتهم تطورا  الذين لم تتطوَّ األطفال 

كامال.
م���ن أج����ل ال���وص���ول إل����ى ص����ورة أف��ض��ل 
الدماغ،  على  امللوثات  تأثير  كيفية  ح��ول 
قت ليليان كالديرون جارسيدويناس، 

َّ
حق

ف��ي جامعة  األع��ص��اب  أم���راض  أخصائية 
األط��ف��ال  ال��وط��ن��ي لطب  وامل��ع��ه��د  مونتانا 
في مكسيكو سيتي، في اآلث��ار العصبية 
ل��ل��ض��ب��اب ال���دخ���ان���ي ال��س��ي��ئ ال��س��م��ع��ة في 
الكالب  أدمغة  املدينة، وذل��ك عبر تشريح 
ضت لتلوث الهواء في مكسيكو  التي تعرَّ
س���ي���ت���ي وم���ق���ارن���ت���ه���ا ب���أدم���غ���ة ك�����الب م��ن 
مدينة أق��ل تلوثا، حيث وج��دت أن أدمغة 
ك�����الب م��ك��س��ي��ك��و س��ي��ت��ي أظ����ه����رت زي�����ادة 
ف���ي االل��ت��ه��اب��ات واألم������راض ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
نة من أميلويد  "لويحات األميلويد"، املكوَّ
ب���ي���ت���ا، وه�����و ب����روت����ن ي���ت���راك���م ف����ي ش��ك��ل 
العصبي  االشتباك  نقاط  ��ر  ��دمِّ

ُ
ت لويحات 

ال���ت���ي ت��ص��ل ب���ن ال���خ���الي���ا ال��ع��ص��ب��ي��ة، ما 
ي���ؤدي إل���ى ت��ده��ور ف��ي ال���ق���درات املعرفية 

للمريض. 
ف���ي دراس�����ة أخ����رى ف��ح��ص��ت ك��ال��دي��رون 
م���ن م��ك��س��ي��ك��و س��ي��ت��ي و18 من  55 ط��ف��ال 
وكشفت  تلوثا،  األق��ل  بولوتيتالن  مدينة 
فحوصات التصوير بالرنن املغناطيسي 
الحضري  للتلوث  ض��ن  ��ع��رَّ

ُ
امل األط��ف��ال  أن 

ك���ان���وا أك���ث���ر ُع���رض���ة ل���إص���اب���ة ب��ال��ت��ه��اب 
ال��دم��اغ وت��ل��ف األن��س��ج��ة ف��ي ق��ش��رة الفص 
االلتهاب  أن  ك��ال��دي��رون  ��ح 

ِّ
ت��وض الجبهي. 

ال��ع��ص��ب��ي ُي��ع��رق��ل ع��م��ل ال��ح��اج��ز ال��دم��وي 
العديد  في  رئيسي  عامل  وه��و  الدماغي، 
من اضطرابات الجهاز العصبي املركزي، 
ب���م���ا ف����ي ذل�����ك م�����رض ال���زه���اي���م���ر وم����رض 
ل أطفال  ال��دراس��ة، سجَّ باركنسون. خ��الل 
مكسيكو سيتي درجات أقل في اختبارات 

الذاكرة واإلدراك والذكاء. 

تلوث اهلواء واإلصابة بالقلق واالكتئاب
ناشئا  ارتباطا  الوبائية  األدل���ة  ظِهر 

ُ
ت

ب���ن ب��ع��ض م���ل���وث���ات ال����ه����واء وم��ج��م��وع��ة 
ذلك  ف��ي  بما  العقلية،  الصحة  نتائج  م��ن 
االك���ت���ئ���اب وال��ق��ل��ق وال����ذه����ان واالن���ت���ح���ار.  
جريت 

ُ
أ لت دراس��ة  في ه��ذا السياق، توصَّ

ف��ي ب��رش��ل��ون��ة إل���ى أن ُم���ع���دالت االك��ت��ئ��اب 
الذين  أولئك  لدى  تزايدا ملحوظا  تتزايد 
ض��وا مل��ج��م��وع��ة م��ن م��ل��وث��ات ال��ه��واء،  ت��ع��رَّ
وجدت الدراسة أيضا أن هناك ارتباطات 
ب���ن ال��ت��رك��ي��زات ال��ع��ال��ي��ة مل��ل��وث��ات ال��ه��واء 
واس��ت��خ��دام األدوي�����ة ال��ن��ف��س��ي��ة.  وب��امل��ث��ل، 
أظهرت دراس��ة أخ��رى زي��ادة ملحوظة في 
خطر اإلصابة بأعراض االكتئاب، خاصة 
األع��������راض ال���ع���اط���ف���ي���ة، ل�����دى ك���ب���ار ال��س��ن 
في سيول  ال��ه��واء  لتلوث  ضوا  تعرَّ الذين 

بجمهورية كوريا. 

ج������ري������ت ع��ل��ى 
ُ
أف���������ادت دراس���������ة ث���ال���ث���ة أ

مجموعة م��ن امل��م��رض��ات األم��ي��رك��ي��ات أن 
ه���ن���اك اح���ت���م���االت أع���ل���ى ب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ 
ل����ح����دوث أع�������راض ح������ادة م����ن ال���ق���ل���ق ل���دى 
ض���ات مل��س��ت��وي��ات أع��ل��ى  امل���م���رض���ات امل���ع���رَّ
في   "PM2.5"و  "PM10" ال��ج��س��ي��م��ات  م��ن 
كان  ل��ل��دراس��ة.   السابقن  والسنة  الشهر 
ض��ن ل��زي��ادة  ل���دى امل��م��رض��ات ال��الت��ي ت��ع��رَّ
10 م���ي���ك���روغ���رام���ات ل��ك��ل م��ت��ر م��ك��ع��ب من 
السابق  ال��ع��ام  ف��ي  املتوسط  ف��ي   "PM2.5"
 1.26 إل���ى   1.15 بنسبة  أع��ل��ى  اح��ت��م��االت 

لإصابة بأعراض القلق.
شير دراسة رابعة في هذا الصدد إلى 

ُ
ت

ت��رك��ي��ز الجسيمات  ب��ن  أن ه��ن��اك رواب����ط 
الدقيقة وأعراض القلق، كان هذا االرتباط 
ال��ف��ئ��ات االجتماعية  ل���دى  أك��ث��ر وض��وح��ا 
واالقتصادية األقل، وأولئك الذين يعانون 
م��ن اض��ط��راب��ات صحية ب��دن��ي��ة م��وج��ودة 

سابقا. 

التلوث في الدول العربية
الهواء  تلوث  أن  تظن  كنت  إذا  حسنا، 
مشكلة خاصة بالدول الصناعية الكبرى، 
عاني 

ُ
فدعنا نخبرك أن األمر ليس كذلك. ت

جميع الدول العربية من تلوث الهواء، بما 
الصحة  ملنظمة  اإلرش���ادي  الحّد  يتجاوز 
من  السنوي  التركيز  فمتوسط  العاملية، 
"PM2.5" أعلى من 10 ميكروغرامات لكل 
متر مربع، مع تجاوز 11 دولة عربية من 
د عند 45  حدَّ

ُ
أصل 22 املتوسط العاملي امل
ميكروغراما لكل متر مكعب.

ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ع��ض األخ��ب��ار ال��ج��ي��دة في 
ر اإلغالق العاملي بعد 

َّ
هذا الصدد، حيث أث

ستجد 
ُ
انتشار جائحة فيروس كورونا امل

إيجابيا على جودة الهواء في مدن معينة 
ديسمبر/كانون  بن  العربية  املنطقة  في 
 .2020 وي����ون����ي����و/ح����زي����ران   2019 األول 
ال��ه��واء العاملي،  وبناء على مؤشر ج��ودة 
انخفض تركيز ثاني أكسيد النيتروجن 
)NO2( في ال��زرق��اء ب���األردن من 14.4 إلى 
7.7، وكذلك في الرياض باململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة م��ن 17 إل��ى 3، وف��ي أب��و ظبي 
إلى   18.3 من  املتحدة  العربية  ب��اإلم��ارات 

.4.5
ي��ت��زام��ن االن���خ���ف���اض ف���ي ت��رك��ي��ز ث��ان��ي 
أك����س����ي����د ال����ن����ي����ت����روج����ن م�����ع اإلج������������راءات 
الوقائية التي اتخذتها البلدان في جميع 
ستجد، التي 

ُ
أنحاء املنطقة ضد كورونا امل

نت فرض قيود على حركة املركبات  تضمَّ
أن  ح  املرجَّ لكن من  الصناعية،  واألنشطة 
ف��ي أجوائنا س��وف تعود  امللوثات  ِن��َس��ب 
إلى  الحياة  ع��ودة  م��ع  تدريجيا  لالرتفاع 

طبيعتها في أعقاب الجائحة. 
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  الصحة العاملية: 2022  قد يكون عام نهاية الوباء

أع����������������رب امل����������دي����������ر ال����������ع����������ام مل����ن����ظ����م����ة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ت���ي���دروس أده���ان���وم 
"أن يكون  أمله في  ، عن  غيبريسوس،  

2022 عام نهاية وباء كوفيد19- 
وم�����ع اق����ت����راب أع����ي����اد ن���ه���اي���ة ال���ع���ام، 
قال غيبريسوس إنه "من األفضل إلغاء 
ال��ف��ع��ال��ي��ات اآلن واالح���ت���ف���ال ف���ي وق��ت 
الح��ق، ب��دال م��ن االح��ت��ف��ال اآلن وال��ح��زن 

الح���ق���ا"، وف���ق م��ا ذك����رت وك��ال��ة ف��ران��س 
برس  يأتي هذا في الوقت الذي يجتاح 
كورونا  لفيروس  الجديد  املتحور  فيه 
"أوميكرون"، مختلف دول العالم، حيث 
تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا 

في أعداد اإلصابات اليومية 
وكان "أوميكرون" قد ظهر قبل نحو 
في  لينتشر  إف��ري��ق��ي��ا،  في جنوب  شهر 

ال��ع��ال��م، حيث وص��ل عدد  مختلف دول 
اإلص���اب���ات ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، ع��ل��ى سبيل 

املثال، إلى نحو 91 ألفا، االثنني 
"أوم��ي��ك��رون"،  ان��ت��ش��ار  على  وتعليقا 
العاملية إنه  الصحة  مدير منظمة  ق��ال 
أس��رع  املتحور  أن  على  دليل  يوجد  "ال 
انتشر  ال��ي  املتحور دلتا"،  من  انتشارا 
في وقت سابق انطالقا من بريطانيا  

 "ناسا" تنشر تسجيال صوتيا لقمر املشتري

 ثري ياباني يعود إلى األرض بعد رحلة للفضاء

ك��ش��ف ع��ل��م��اء ف��ل��ك أن أق���م���ار ال��ك��واك��ب 
إذ  ك��ان يعتقد سابقا،  ليست هادئة كما 

يمكن أن تصدر أصواتا 
وتمكن علماء وكالة الفضاء األميركية 
"ن����اس����ا" م���ؤخ���را ب��ف��ض��ل م��ه��م��ة "ج���ون���و" 
املغناطيسي  امل��ج��ال  م��ن تسجيل ص��وت 
ل����ق����م����ر امل����ش����ت����ري وال����ذي ي�����ع�����رف ب���اس���م 

"جانيميد" 
ويكشف املقطع الصوتي تغييرا حادا 
في نشاط املسبار بعد دخوله في الغالف 

املغناطيسي ل�"جانيميد" 
وت��������م ت���ش���ك���ي���ل امل����ق����ط����ع م������ن ت���ح���وي���ل 
إلى  واملغناطيسية  الكهربائية  الترددات 

نطاق الترددات املسموعة 
لكوكب  املغناطيسي  الغالف  ويهيمن 
املشتري على أقماره، علما أن "جانيميد" 
ه��و ال��ق��م��ر ال��وح��ي��د ف��ي ال��ن��ظ��ام الشمسي 
الذي يمتلك مجاال مغناطيسيا، وهو ما 

يرجع إلى قلبه الحديدي السائل

عاد ملياردير ياباني ومساعده ورائد 
ف���ض���اء روس�����ي ب���س���الم إل����ى األرض، ي��وم 
االثنني املاضي، بعد قضاء 12 يوما على 
مساع  وس��ط  الدولية،  الفضائية  املحطة 
من عدة وك��االت في العالم لزيادة أسفار 

السياحة صوب الفضاء 
ال��روس��ي��ة  وهبطت كبسولة الفضاء 
األع���م���ال  رج�����ل  م��ت��ن��ه��ا  "سويوز' وعلى 
ي��وس��اك��و م���اي���زاوا، وم��ن��ت��ج األف����الم ي��وزو 
هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر 
كازخستان، على  ميسوركني، في سهول 
على  غرينيتش،  بتوقيت   03:13 الساعة 
ب��ع��د ن��ح��و 148 ك��ي��ل��وم��ت��را ج��ن��وب شرقي 

مدينة زيزكازجان 
وم��������ن��������ع��������ت ال��������س��������ح��������ب امل�����ن�����خ�����ف�����ض�����ة 
ف��ي  واإلن������ق������اذ  نشر مروحيات البحث 
إل��ى مكان  اإلن��ق��اذ  ف��رق  املنطقة، فوصلت 
ال��ه��ب��وط ع���ن ط��ري��ق م��رك��ب��ات مخصصة 
ل��ل��س��ي��ر ف���ي ك���ل أن�����واع األراض�����ي م���ن أج��ل 
مساعدة الطاقم وإخضاع أفراده للفحص 

ك��ان��وا  ال��ث��الث��ة  ب���أن  ال��ط��ب��ي، حيث أفادوا 
بحالة جيدة 

وي���ع���د م����اي����زاوا ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 46 
ع��ام��ا، وم��س��اع��ده منتج األف����الم ه��ي��ران��و، 
أم���وال���ه���م���ا  م�����ن  ي����دف����ع����ان  أول س���ائ���ح���ني 
الخاصة من أجل زيارة املحطة الفضائية 
منذ العام 2009، أما ميسوركني فكان في 

مهمته الفضائية الثالثة 
وق�����������ال م����������اي����������زاوا، ف�������ي ت����ص����ري����ح����ات 
ل���"أس��وش��ي��ت��د ب����رس"، األس���ب���وع امل��اض��ي، 
ف���ي م��ق��اب��ل��ة ح��ي��ة م���ن امل��ح��ط��ة ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
امل���داري���ة: "م��ج��رد ب��أن ت��ك��ون ف��ي الفضاء، 

تدرك قيمة عيش هذه التجربة الرائعة" 
وردا ع��ل��ى س���ؤال ح���ول ال��ت��ق��اري��ر التي 
تزعم أنه دفع أكثر من 80 مليون دوالر من 
أجل هذه املهمة التي استغرقت 12 يوما، 
ق��ال م��اي��زاوا إن��ه لن يستطيع الكشف عن 
قيمة ال��ع��ق��د، ول��ك��ن��ه اس��ت��درك ق��ائ��ال بأنه 

دفع "تقريبا" هذا املبلغ 

اللقاحات ومتحور "أوميكرون".. شركة "موديرنا" تزف خبرا سارا

قالت شركة صناعة األدوية "موديرنا"، 
االث����ن����ني، إن ج���رع���ة م���ع���ززة م���ن ل��ق��اح��ه��ا 
ك��ورون��ا، تساعد على رفع  ف��ي��روس  ض��د 
ال��ق��ادرة على  مستوى األج��س��ام امل��ض��ادة 
"أوم����ي����ك����رون"، بينما  مل��ت��ح��ور  ال��ت��ص��دي 

تتزايد املخاوف الصحية في العالم 
فيما  األميركية،  الشركة  إعالن  ويأتي 
من فيروس  "أوميكرون"  متحور  يتفشى 
ف��ي  ف���ائ���ق���ة  املستجد بسرعة  ك�����ورون�����ا 
ال����ع����ال����م، وس������ط ت����وق����ع����ات ب������أن ي��ص��ب��ح 

الساللة املهيمنة، خالل فترة قصيرة.
تايمز"،  "ن��ي��وي��ورك  صحيفة  وبحسب 
فإن أغلب اللقاحات الحالية ضد فيروس 
انتقال  من  الحماية  تستطيع  ال  ك��ورون��ا 
ع����دوى "أوم���ي���ك���رون" ش���دي���دة االن��ت��ش��ار، 
م���ض���اع���ف���ات  م����ن  لكن التطعيم يحمي 
مرض "كوفيد 19" كما يقلل خطر الوفاة 

بسبب الفيروس 
وأظ�������ه�������رت ن����ت����ائ����ج "م�������ودي�������رن�������ا"، أن 
ج��رع��ت��ه��ا امل����ع����ززة ال���ت���ي ي���ص���ل ح��ج��م��ه��ا 
الجرعة  50 ميكروغرام، وهو نصف  إلى 
املضادة  األجسام  ترفع مستوى  األول��ى، 

بواقع 37 مرة 

وذك������ر امل����ص����در أن ج����رع����ة ك���ام���ل���ة م��ن 
األجسام  مستوى  تزيد  ميكروغرام   100
باملستويات  م��رة، مقارنة   83 ب���  امل��ض��ادة 

املسجلة في الجسم قبل أخذ الجرعة  
إل������ى أن األع��������راض  ال����ش����رك����ة  وت���ش���ي���ر 
الجانبية الناجمة عن الجرعة املعززة، ال 
الجرعة  تلقي  عند  يحصل  عما  تختلف 
فيروس  اللقاح ضد  من  والثانية  األول��ى 

كورونا 
وأوضحت "موديرنا" أن الجرعة التي 
يصل حجمها إلى 100 ميكروغرام تؤدي 
إل���ى أع����راض ج��ان��ب��ي��ة أك��ث��ر ش���دة بقليل، 
م���ق���ارن���ة ب���ج���رع���ة 50 م���ي���ك���روغ���رام ال��ت��ي 
الهيئات  م��ن  االس��ت��خ��دام  ن��ال��ت ترخيص 

الصحية في الواليات املتحدة 
نتائج مشجعة

ال��ش��رك��ة إل��ى ه��ذه النتائج،  وت��وص��ل��ت 
استنادا إلى تجارب أجريت في املختبر، 
وه���ي ت��ج��ارب ال ت��ق��دم ص���ورة ك��ام��ل��ة عن 

استجابة الجهاز املناعي ضد العدوى 
ول����م ي��ط��ل��ع ب���اح���ث���ون م��س��ت��ق��ل��ون ع��ل��ى 
بيانات "موديرنا" بشأن الجرعة املعززة، 
ما  لنشر  تستعد  إنها  قالت  الشركة  لكن 

جرى التوصل إليه على شبكة اإلنترنت 
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، 
ق��ال��ت ش��رك��ت��ا "ف���اي���زر" و"ب��ي��ون��ت��ي��ك"، إن 
الجرعة املعززة من لقاحهما ضد كورونا 
القادرة  امل��ض��ادة  األج��س��ام  تزيد مستوى 

على مقاومة متحور "أوميكرون" 
واع���ت���م���دت ت����ج����ارب "م����ودي����رن����ا" ع��ل��ى 
ع��ي��ن��ة م���ن ع��ش��ري��ن ش��خ��ص��ا ق���دم���ت ل��ه��م 
ال����ج����رع����ة امل������ع������ززة م�����ن ال����ل����ق����اح امل����ض����اد 

لفيروس كورونا 
وق��ب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��رع��ة م��ع��ززة، 
ك��ان م��س��ت��وى األج��س��ام امل��ض��ادة ال��ق��ادرة 
لدى  ألوم��ي��ك��رون ضعيفا  ال��ت��ص��دي  على 

األفراد املشاركني في الدراسة 
ل���ك���ن ف����ي ال����ي����وم ال���ت���اس���ع وال���ع���ش���ري���ن 
م������ن ال������ت������ج������ارب، وب�����ع�����د أخ��������ذ ال����ج����رع����ة 
و100  م��ي��ك��روغ��رام   50( بنوعيها  الثالثة 
م���ي���ك���روغ���رام(، ل���وح���ظ ارت����ف����اع الف����ت ف��ي 
املؤشر  املضادة، وهذا  مستوى األجسام 
ي��ش��ج��ع ع��ل��ى أخ����ذ ال��ل��ق��اح م���ن أج����ل كبح 

الوباء الذي يربك العالم منذ 2020 
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الشناوي: الرجاء فريق صعب املراس  

حارس األهلي املصري،  ال���ش���ن���اوي،  اعترف محمد 
بصعوبة املباراة التي ستجمع فريقه بالرجاء الرياضي، 
امل��واج��ه��ة  أن  م���ؤك���دا  األف���ري���ق���ي،  ال��س��وب��ر  لحساب كأس 

ستحسم ب�"تفاصيل صغيرة 
وقال الشناوي في تصريحات أدلى بها خالل املؤتمر 
الصحفي الذي يسبق املواجهة: "املواجهة ستكون قوية 

ألنها مباراة واحدة تحدد مصير لقب وبطولة" 
فريق  الرجاء  امل��ب��اراة،  صعوبة  جيدا  وأضاف: "ندرك 
قوي، لكن العبو األهلي يعرفون معنى لعب مباراة بهذا 
ال��ت��ي ستشكل فرقا  ال��ص��غ��ي��رة ه��ي  ال��ت��ف��اص��ي��ل  ال��ح��ج��م. 

وسنحاول العودة باللقب ملصر" 

الغولف املغربي.. إيناس لقاللش تضمن 
تأهلها لـ الدوري األوروبي   

ل��ق��الل��ش،  الغولف، املغربية إيناس  الع���ب���ة  ض��م��ن��ت 
 ،2022 للسيدات  األوروب���ي  ال���دوري  إل��ى  تأهلها  رسمًيا 
الخامس  املركز  احتاللها  عقب  وذل��ك  الغولف،  لرياضة 
عشر، بعد 5 جوالت من التصفيات املدرسية في مورسيا 
ب��إس��ب��ان��ي��ا  وال��ت��ح��ق��ت إي���ن���اس ل��ق��الل��ش ب��ب��ط��ل��ة ال��غ��ول��ف 
امل��غ��رب��ي، ال��الع��ب��ة م��ه��ا ح���دي���وي، ف��ي ال����دوري األوروب����ي 
ل��ل��س��ي��دات، ف���ي ح���ن س��ت��ن��اف��س ل��ي��ن��ا ب��ل��م��ع��ط��ي ل��ض��م��ان 
مشاركتها في الدوري األوروبي الخاص بالقسم الثاني، 

بعدما فشلت في بلوغ املرحلة النهائية للتصفيات 
تجدر اإلشارة إلى أنه بعد األسبوع األول من املنافسة، 
75 العبة تمكنت من الوصول إلى هذه املرحلة النهائية 
من التصفيات املؤهلة للدوري األروبي لسيدات الغولف 

منتخب "الفوتسال" يواجه إسبانيا وديًا 

القدم داخل  لكرة  املغربي  الوطني  سيواجه املنتخب 
ال��ق��ادم،  يناير  شهر  منتصف  نظيره اإلسباني،  القاعة 
ف��ي م��ب��اراة ودي���ة ت��دخ��ل ف��ي إط���ار اس��ت��ع��دادات ال��ط��رف��ننْ 

القادمة  لالستحقاقات 
وأع���ل���ن االت����ح����اد اإلس���ب���ان���ي ل���ك���رة ال���ق���دم أن امل��ق��اب��ل��ة 
جرى، في ال�15 من يناير، داخل مدينة كرة القدم ب�"الس 

ُ
ست

روزاس" بالعاصمة مدريد، واصفًا املواجهة ب�"الّصعبة" 
أم���ام منتخب ت���رك ان��ط��ب��اع��ات م��م��ي��زة م��ن م��ش��ارك��ت��ه في 
ويعكف  الحالي   العام  بليتوانيا  العالم  كأس  نهائيات 
املدرب هشام الدكيك على برمجة مباريات مع منتخبات 
إذ  أداء العبيه،  والوقوف على  قوية الختبار مجموعته 
البرازيل  امل��اض��ي منتخب  هر 

ّ
الش األط��ل��س"  "أس��ود  ن��ازل 

بمدينة العيون املغربية في مناسبتننْ 
قبل  اإلسباني  للمنتخب  األخ��ي��رة  املقابلة  ه��ذه  عد 

ُ
وت

جرى 
ُ
التي ست أوروب���ا  أم��م  ك��أس  دخ��ول��ه غمار نهائيات 

بهولندا، شهر يناير القادم 
ُي����ذك����ر أن امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ي��ح��م��ل ل���ق���ب ك�����أس أم���م 
، سنتينْ 2016 و2020، كما بلغ  أفريقيا في آخر نسختننْ
ربع نهائي النسخة األخيرة من املونديال، قبل السقوط 

بهدف نظيف أمام البرازيل 

ي�����واج�����ه ف�����ري�����ق ال�����رج�����اء ال������ري������اض������ي،  ال����ي����وم 
مباراة السوبر  برسم  األربعاء، األهلي املصري، 

األفريقي، وهو االصطدام التاسع بن الفريقن 
ثماني  املصري في  باألهلي  الرجاء  واصطدم 
م��ن��اس��ب��ات، 6 م���ب���اري���ات ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال���ق���اري 
)ان���ت���ص���اري���ن ل��ل��ن��س��ور وف�����وز واح�����د ل��ل��ح��م��ر، و3 
امل��س��ت��وى العربي،  ت���ع���ادالت(، وم��واج��ه��ت��ن على 

فاز بهما األهلي 
وتعود أول مواجهة ملمثل الكرة الوطنية ضد 
ال��ف��ري��ق امل���ص���ري، إل���ى س��ن��ة 1996 ف���ي ال��ق��اه��رة، 
ب��رس��م ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة األن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة ألب��ط��ال 
ال���دوري، حيث ف��از األه��ل��ي بثالثة أه���داف لهدف 

واح����د، ق��ب��ل أن ي��ت��واج��ه��ا س��ن��ة 1997 ف��ي بطولة 
الرجاء  فريق  احتضنها  والتي  العربية،  النخبة 
ب��م��رك��ب م��ح��م��د ال���خ���ام���س، وآل����ت ن��ت��ي��ج��ة ال��ل��ق��اء 
لألهلي   ويتفوق الرجاء الرياضي على األهلي 
في تاريخ املواجهات بن الطرفن على املستوى 
الفريق املصري  الخضر على  ف��از  ال��ق��اري، حيث 
رد، برسم  ب��ه��دف دون  ال��ق��اه��رة س��ن��ة 1999  ف��ي 
أفريقيا،  أب��ط��ال  املجموعات لدوري  دور  ذه���اب 
في حن انتهى لقاء العودة في املغرب بالتعادل 

هدف ملثله 
الطرفن  ب��ن  اللقاء  ت��ج��دد  وخ���الل سنة 2002 
في دور املجموعات للمسابقة املذكورة، حيث فاز 

الرجاء ذهابا بهدفن لهدف واح��د، فيما انتهت 
مباراة اإلياب في القاهرة بالتعادل ثالثة أهداف 

ملثلهما 
وعلى مستوى نفس البطولة، التقى الفريقان 
س��ن��ة 2005، إذ ف���از األه��ل��ي ب��م��ب��اراة ال��ذه��اب في 
القاهرة بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة اإلياب 

بمركب محمد الخامس بالتعادل هدف ملثله 
وت���ج���رى م���ب���اراة ال���رج���اء ال���ري���اض���ي واأله���ل���ي 
امل�����ص�����ري، ب����رس����م ال���س���وب���ر األف����ري����ق����ي، ي�����وم غ��د 
األرب����ع����اء، ع��ل��ى أرض���ي���ة م��ل��ع��ب "أح���م���د ب���ن علي 
امل�����ون�����دي�����ال�����ي"، ان����ط����الق����ا م�����ن ال����س����اب����ع����ة م���س���اء 

بالتوقيت املغربي   

  تاريخ مواجهات الرجاء واألهلي .. تفوق قاري لـ"النسور" وعربي للفريق املصري

موتسيبي:  علينا أن نواجه 
التحديات مثلما حدث في اليورو 

وكأس العرب..  

اج��ت��م��ع ب��ات��ري��س م��وت��س��ي��ب��ي، رئ��ي��س 
ال��ق��دم، ي��وم أمس  االت��ح��اد األفريقي لكرة 
ال��ث��الث��اء، ب��رئ��ي��س دول���ة ال��ك��ام��ي��رون ب��ول 
ب����ي����ا، م����ن أج������ل ال���ح���دي���ث ع����ن ك����أس أم���م 
بن  ما  ب��الده  أفريقيا التي ستحتضنها 
م��ن فبراير  وال��س��ادس  م��ن يناير  التاسع 

املقبلن 
وق���������ال م���وت���س���ي���ب���ي ف������ي ت���ص���ري���ح���ات 
إعالمية: "حظينا باجتماع جيد جدًا مع 
رئيس الكاميرون، األمر األكثر أهمية هو 
عن  تحدثنا  األم���س  اجتماع  وف��ي  الثقة، 
اإلرش���ادات والخدمات وهناك عمل جيد 
ت���م ع��م��ل��ه، ه���ذا م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ا واث���ق���ن أن��ن��ا 
نستطيع إقامة كأس األم��م األفريقية في 
الكاميرون وذل��ك يجعل  ف��ي  املقبل  ال��ع��ام 

شعب الكاميرون وأفريقيا فخورين" 
وأض�����اف: "ان�����ظ�����روا إل����ى م���ا ح����دث في 
ك��أس ال��ع��رب ك��ان ه��ن��اك اآلف املشجعن، 
وذه���ب���ت إل����ى وي��م��ب��ل��ي مل��ش��اه��دة ن��ه��ائ��ي 
ي��ج��ب علينا قبول  األوروب����ي����ة،  ال��ب��ط��ول��ة 
املشكالت وأن نتحداها وأال نخجل منها، 
الثقة واإليمان بأن  أن يكون لدينا  يجب 
أفريقي: "لن  الجنوب  وتابع  نتخطاها"  
نوافق على حضور أي شخص في امللعب 
ب��دون أن يحمل شهادة البي سي ار ألنه 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ح��م��اي��ة امل��ش��ارك��ن ف���ي ه��ذا 
ال���ح���دث وس��ن��ق��وم ب��ع��م��ل اخ���ت���ب���ارات لكل 
على  سأحصل  ألنني  بالطبع،  الحضور 

تقرير بعد نهاية البطولة" 
الثقة  لدينا  ي��ك��ون  أن  واختتم: "يجب 
كأفريقين، ويجب  أنفسنا  في  واإلي��م��ان 
إق��ام��ة  نستطيع  أن��ن��ا  بأنفسنا  ن��ؤم��ن  أن 
ب��ط��ول��ة ك����أس أم����م أف��ري��ق��ي��ا ن��اج��ح��ة في 
ال���ك���ام���ي���رون وت��ج��ع��ل ش��ع��ب ال��ك��ام��ي��رون 

فخورين" 

الحفناوي يحرز فضية 1500 متر في بطولة العالم للسباحة

محمد أحكان رئيسًا جديدا التحاد طنجة 

أح�����رز ال��ت��ون��س��ي أح���م���د أي�����وب ال���ح���ف���ن���اوي، ام��س 
في  ح��رة،  متر سباحة   1500 الثالثاء، فضية سباق 
املقامة  م���ت���ًرا(   25 )ح���وض  للسباحة  ال��ع��ال��م  ب��ط��ول��ة 
بأبو ظبي، وذلك بعد أن قطع املسافة في 14 دقيقة، 

و10.94 ثانية 
وحصل األملاني فلوريان ويلبروك، على الذهبية، 
وحقق رقًما قياسًيا عاملًيا جديًدا )14 دقيقة و6.88 
رومانتشوك  ميخايلو  األوك��ران��ي  ف��از  فيما  ثانية(، 
ب��ال��ب��رون��زي��ة ب��ع��د أن ق��ط��ع امل��س��اف��ة ف���ي ت��وق��ي��ت )14 

دقيقة و11.47 ثانية( 
وكان الحفناوي قد تأهل لنهائي سباق 1500 متر، 

بعد أن حل في املرتبة الثانية في املجموع النهائي 
من التصفيات بتوقيت 14 دقيقة و25.77 ثانية 

وت���ع���د ه����ذه امل��ي��دال��ي��ة ه���ي األول������ى ع���امل���ًي���ا ألي���وب 
ال��ح��ف��ن��اوي، ال���ذي ت���وج ال��ص��ي��ف امل��اض��ي بامليدالية 
أوملبياد  في  ح��رة  متر سباحة   400 لسباق  الذهبية 

طوكيو 
وأش������اد االت����ح����اد ال��ت��ون��س��ي ل��ل��س��ب��اح��ة، ب��ت��ت��وي��ج 

الحفناوي بامليدالية الفضية 
و10.94  دق��ي��ق��ة   14( بتوقيته  ال��ح��ف��ن��اوي،  وح��ق��ق 
ثانية( رقًما قياسًيا تونسًيا وأفريقًيا، وفق ما ذكره 

االتحاد التونسي للسباحة 

��خ��ب م��ح��م��د أح���ك���ان، رئ��ي��س��ًا ج��دي��دًا 
ُ
��ت

نْ
ان

ل����ن����ادي ات����ح����اد ط���ن���ج���ة، ب���ع���د ال��ج��م��ع 
ال����ع����ام ال�������ذي أق����ام����ه ال����ف����ري����ق، ام���س 

األرب���ع���اء، ع��ق��ب بضعة أش��ه��ر على 
ُم�����غ�����ادرة ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ع��ب��د 
أب��رش��ان ملنصبه  وج��رى  الحميد 
ال���ت���ص���وي���ت ب���اإلج���م���اع م����ن ط���رف 
امل���ن���خ���رط���ن ع���ل���ى أح����ك����ان ل��ت��ول��ي 
ه�����ذه امل���ه���م���ة، ع��ل��م��ًا أن�����ه ك�����ان ع��ل��ى 

فة بتسيير 
ّ
كل

ُ
امل رأس اللجنة املؤقتة 

ش�������ؤون ال�����ن�����ادي ال����ت����ي اش���ت���غ���ل���ت ف��ي 

األش���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة األخ���ي���رة  وي���ج���ري االن��ك��ب��اب 
ف��ي ال��وق��ت الحالي على ال��ت��ش��اور م��ن أجل 
توزيع املهام واملسؤوليات داخل املكتب 
املسير ل�"فارس البوغاز"، قبل الشروع 
ال��ت��ي ينوي  ال��ع��م��ل ع��ل��ى األوراش  ف��ي 

أعضاء النادي الطنجي ُمباشرتها 
املباريات  ف��ي  ات��ح��اد طنجة  وحقق 
األخيرة ضمن الدوري املغربي نتائج 
إيجابية، إذ انتصر في ثالث مقابالت 
 ب���ذل���ك امل���رك���ز 

ً
م����ن أص�����ل أرب��������ع، م���ح���ت���ال

الثامن في سلم الترتيب برصيد 17 نقطة 



ح��ج��ز آرس���ن���ال أول�����ى ب��ط��اق��ات نصف 
ن��ه��ائ��ي ك���أس راب��ط��ة األن��دي��ة اإلنجليزية 
أمام جماهيره  العريض  بفوزه  املحترفة 
إطار  في    )1-5( بنتيجة  على سندرالند 

مباريات دور الثمانية 
الفريق  انتظر  اإلم����ارات  ملعبه  وع��ل��ى 
اللندني حتى الدقيقة 17 من أجل تمهيد 
الدرجة  القادم من  الطريق لشباك ضيفه 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ت��وق��ي��ع امل��ه��اج��م ال���واع���د إي���دي 

نيكيتاه 
وفي الدقيقة 27 عزز النجم اإليفواري 
ال���ش���اب ن���ي���ك���والس ب��ي��ب��ي ت���ق���دم آرس���ن���ال 

بالهدف الثاني 
ل���ك���ن ف����ي ال���دق���ي���ق���ة 31، ق���ل���ص ن���اث���ان 
ب���روده���ي���د ال����ف����ارق ل���ل���ض���ي���وف، ل��ي��ن��ت��ه��ي 

الشوط بهدفني مقابل هدف للجانرز 
وب���ع���د 4 دق���ائ���ق م���ن ان���ط���اق ال��ش��وط 
ال���ث���ان���ي، وّس����ع ن��ي��ك��ي��ت��اه ال���ف���ارق م��ج��ددا 

آلرس����ن����ال ب���ال���ه���دف ال���ث���ان���ي ل���ه وال��ث��ال��ث 
ل��ف��ري��ق��ه، ق��ب��ل أن ي���واص���ل ن��ف��س ال��اع��ب 
م��س��ل��س��ل ال���ت���أل���ق ب����"ال���ه���ات���ري���ك" وال���راب���ع 

لفريقه بعدها ب� 9 دقائق 
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة األخ���ي���رة، اخ��ت��ت��م الع��ب 
الوسط الشاب تشارلي باتينو خماسية 

الجانرز 
ميكيل  اإلسباني  رج��ال  يحجز  وبهذا 
أرتيتا أولى بطاقات املربع الذهبي، الذي 
س��ي��ع��ود ه����ذا امل���وس���م مل���ب���ارات���ي ال���ذه���اب 
واإلي��اب، بعد أن اقتضت ظ��روف جائحة 
كورونا العام املاضي في إقامة الدور من 

مباراة واحدة 
وستقام مباراتي الذهاب في األسبوع 
ستلعب  ب��ي��ن��م��ا   ،2022 ي��ن��اي��ر  م���ن  األول 
م���ب���اري���ات اإلي�������اب ف����ي األس����ب����وع ال��ت��ال��ي 

مباشرة. 
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أليجري يعادل رقم كابيلو بالكالتشيو

بيريز يبدأ خطوات التفاوض مع عائلة مبابي

   بيتيس يمدد عقد بيليجريني

 أمريكا تتوج بلقب مونديال السباحة

آرسنال يكتسح سندرالند ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة

ف���وزا مهما م��ن أم��ام  ان��ت��زع يوفنتوس 
ضيفه كالياري، بهدفني دون مقابل، في 
اللقاء الذي أقيم بملعب أليانز ستاديوم 
ال���19  الجولة  منافسات  ضمن  بتورينو، 

من الدوري اإليطالي 
ومنح الفوز يوفنتوس فرصة االقتراب 
أك���ث���ر م���ن امل���رب���ع ال���ذه���ب���ي، ب��ع��دم��ا وص��ل 
إلى النقطة رقم 34 له هذا املوسم، بفارق 
4 ن���ق���اط ع���ن امل���رك���ز ال���راب���ع ال�����ذي يحتله 

أتاالنتا برصيد 38 نقطة 

وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات، 
ف����إن أل���ي���ج���ري ع�����ادل رق����م ف��اب��ي��و ك��اب��ي��ل��و 
امل����درب امل��خ��ض��رم ال��س��اب��ق، ح��ي��ث ف���از كل 
منهما ب�����252 م��ب��اراة ك��م��درب��ني ب��ال��دوري 
عدد  ق��اد  أليجري  أن  اإليطالي، موضحة 

مباريات أقل ب�40 مباراة من كابيلو 
وأض���اف���ت أن م���درب ال��ي��وف��ي ال��ح��ال��ي 
ف����از ب�����60 م���ب���اراة ع��ل��ى األق�����ل، أك���ث���ر من 
بالكالتشيو منذ موسم  آخ��ر  م��درب  أي 

 2009-2008"

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ص��ح��ف��ي إي���ط���ال���ي، ي���وم 
امس الثاثاء، عن دليل جديد على اقتراب 
باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي 
سان جيرمان، من االنتقال لريال مدريد، 

في الصيف املقبل 
وي��ن��ت��ه��ي ت���ع���اق���د م���ب���اب���ي ف����ي ح��دي��ق��ة 
األم��راء، بنهاية املوسم الجاري، ويرفض 

كل محاوالت ناديه من أجل التجديد 
"توتو ميركاتو ويب"  وبحسب شبكة 
رئيس  بيريز،  فلورنتينو  فإن  اإليطالية، 
ريال مدريد، عقد اجتماعا مع أحد أقارب 

مبابي، خال األسبوع املاضي 
وأش�������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أن ال��ج��ل��س��ة 
ش���ه���دت م��ط��ال��ب وص��ف��ت��ه��ا ب���"ال��س��اخ��ن��ة" 

تتعلق براتب الاعب، لكنها أوضحت أن 
لجلسات  تمهيديا  يعتبر  االجتماع  ه��ذا 

مكثفة ستعقد الحقا 
وك����ان����ت ت���ق���اري���ر ق����د أك������دت أن م��ب��اب��ي 
س��ي��ن��ت��ظ��ر االن���ت���ه���اء م���ن م��واج��ه��ت��ي ري���ال 
م��دري��د وب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان ف��ي دور 
ال��������16 ل�������دوري أب����ط����ال أوروب����������ا، وم�����ن ث��م 

سيدخل في مفاوضات مع امليرنجي 
وح�����اول ري����ال م���دري���د ض���م م��ب��اب��ي في 
ال����ص����ي����ف امل������اض������ي، ل����ك����ن ب�����اري�����س س����ان 
ج��ي��رم��ان تمسك ب��ب��ق��ائ��ه، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
علمهم ب��رغ��ب��ة ال��اع��ب ف��ي االن��ت��ق��ال إل��ى 

سانتياجو برنابيو 

ب��ع��د 7 أي�����ام م��ت��واص��ل��ة أب���ه���رت ف��ي��ه��ا 
ال��ع��اص��م��ة اإلم��ارات��ي��ة أب��و ظ��ب��ي، ال��ع��ال��م، 
ت���وج���ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة، 
للمسافات  للسباحة  العالم  بلقب بطولة 
أن���ه���ت  ب���ع���دم���ا  م������ت������ًرا(،   25( ال���ق���ص���ي���رة 
ال����ب����ط����ول����ة ف�����ي ص���������دارة ت����رت����ي����ب ج�����دول 

امليداليات 
ملونة،  ميدالية   30 أمريكا،  وحصدت 
و12  ف����ض����ي����ات  و9  ذه����ب����ي����ات   9 ب�����واق�����ع 
الثاني،  املركز  في  كندا،  وحلت  برونزية 
برصيد 15 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و6 

فضيات وبرونزيتني 

وج�����اءت إي��ط��ال��ي��ا ف���ي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، 
ب��رص��ي��د 16 م��ي��دال��ي��ة، ب��واق��ع 5 ذه��ب��ي��ات 
ب���رون���زي���ات، واالت���ح���اد  ف��ض��ي��ات و6  و5 
ال���روس���ي ف��ي امل��رك��ز ال���راب���ع، ب��رص��ي��د 15 
م��ي��دال��ي��ة، ب��واق��ع 4 ذه��ب��ي��ات و7 فضيات 

و4 برونزيات 
هيمنتها  املتحدة،  الواليات  وواصلت 
ع����ل����ى ب�����ط�����والت ال����س����ب����اح����ة ل���ل���م���س���اف���ات 
ال�����ق�����ص�����ي�����رة ل��������ل��������دورة ال������س������ادس������ة ع���ل���ى 
ب��ل��ق��ب البطولة  ب��ع��دم��ا ت��وج��ت  ال��ت��وال��ي، 
إنجار  2010، وعادلت  األول��ى عام  للمرة 

بريطانيا، والذي حققته في 2008 

ج���������دد امل��������������درب ال����ت����ش����ي����ل����ي م����ان����وي����ل 
ب��ي��ل��ي��ج��ري��ن��ي ع���ق���ده م����ع ري������ال ب��ي��ت��ي��س، 
عامني آخرين لينتهي في عام 2025 بدال 

من 2023 
ووف�����ق�����ا مل���ق���ط���ع ف����ي����دي����و ب����ث����ه ال����ن����ادي 
إلى  بيليجريني  توجه  ال��ي��وم،  اإلسباني 
س��ب��ورة ك��ان مكتوبا فيها م��دة عقده من 
 2023 ب���إزال���ة  ل��ي��ق��وم   ،2023 وح��ت��ى   2020
بعدها  ليؤكد   ،  2025 منها  ب��دال  ويكتب 
"سنستمر على خطتنا، وسنستمر كثيرا 

مع ريال بيتيس" 
ويأتي تجديد عقد بيتيس بعد الدور 
الليجا واحتاله  الرائع للفريق في  األول 
وكذلك  نقطة،   33 برصيد  الثالث  للمركز 

ت��أه��ل��ه ل���دور ال�����32 م��ن ال����دوري األوروب����ي 
وف��ي ك��أس امل��ل��ك، حيث سيلعب أم���ام كل 
من زينيت سان بطرسبرج الروسي وبلد 

الوليد على الترتيب 
وتعد هذه رابع تجارب بيليجريني في 
الدوري اإلسباني بعد فياريال )09-2004( 
وريال مدريد )2009-10( وماالجا )2010-
2013(، قبل االنتقال إلى إنجلترا وقيادة 

مانشستر سيتي في موسم 14-2013 
وب�������ع�������د ق������ي������ادت������ه ه�����ي�����ب�����ي ف�����ورت�����ش�����ن 
الصيني، ع��اد امل��درب صاحب ال���68 عاما 
وس��ت  م��س��ؤول��ي��ة  ل��ي��ت��ول��ى  للبريميرليج 
ه������ام ي���ون���اي���ت���د ق���ب���ل إق����ال����ت����ه ف����ي أواخ������ر 

ديسمبر 2019 

ت���ك���ث���ف راب����ط����ة م���ح���ت���رف���ي ال�������دوري 
اإلس������ب������ان������ي )ال�����ل�����ي�����ج�����ا( م������ن ع��م��ل��ه��ا 
ملحاربة عمليات بث مباريات الدوري 

اإلسباني بشكل غير قانوني 
وب���ل���غ���ت ن��س��ب��ة األش����خ����اص ال���ذي���ن 
دخلوا على املنصات اإللكترونية التي 
ت��ب��ث امل���ب���اري���ات ب��ش��ك��ل غ��ي��ر ق��ان��ون��ي 
ف����ي أك��ت��وب��ر  ال���راب���ط���ة  %28 ون����ش����رت 
املاضي بعض األرق��ام التي تشير إلى 
ت��ك��ب��ده��ا خ��س��ائ��ر ب��ل��غ��ت 231 م��ل��ي��ون 
ي��ورو، بسبب ارتفاع نسبة القرصنة، 
وه������ي امل���ش���ك���ل���ة ال����ت����ي ت����واج����ه م��ك��ت��ب 

مكافحة القرصنة داخل الرابطة 
وف�����ي ت���ص���ري���ح���ات ل���وك���ال���ة األن���ب���اء 
اإلس����ب����ان����ي����ة أوض�������ح م����دي����ر ع��م��ل��ي��ات 
حماية املحتوى في الرابطة، إيميليو 
فرنانديز، أن املسؤولني عن هذا امللف 
ي��ع��م��ل��ون ع���ل���ى م������دار ال����ي����وم م����ن أج���ل 

القضاء على هذه الظاهرة 
وقال في هذا الصدد "نمتلك فريقا 
ي��واج��ه ب��اس��ت��م��رار ال��خ��ط��وط الخاصة 
ب��ش��ب��ك��ة )آي ب���ي ت���ي ف�����ي(، وي��ق��وم��ون 
ب��ت��ح��ل��ي��ل ال����ب����ي����ان����ات. ن��م��ت��ل��ك ق���اع���دة 
خالها  م��ن  نستطيع  كبيرة،  بيانات 
كل  التحتية خلف  البنيات  كل  معرفة 
م��ن��ه��ا" وأردف "خ���ل���ف ه��ذه  م��ؤس��س��ة 
املؤسسات، ال يوجد روبن هود، ألنها 
تتكلف م��ا ي��ق��ارب 2-3 م��اي��ني ي���ورو. 
وإذا  مجانية،  ليست  املحتويات  ه��ذه 
دفعت 80 أو 100 يورو سنويا من أجل 
أمرا  القنوات، فهذا ليس  مشاهدة كل 
م��ن خال  ال��راب��ط��ة  طبيعيا" ونجحت 
هذا الجهد املبذول في تخفيض نسبة 
املشاهدة غير القانونية إلى %19، من 
78 مليون مشاهد إلى 71 مليون فقط 
ك��م��ا أن األرق������ام ال��خ��اص��ة ب��م��رص��د 
م����ك����اف����ح����ة ال����ق����رص����ن����ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 
بالبطولة اإلسبانية، تشير إلى أنه في 
موسم )2020-21(، تمت إزالة ما يقرب 
مقطع  و226  أل����ف  و462  م��ل��ي��ون  م���ن 

فيديو )بنسبة %98.67 فاعلية(  %( 

موقعة برشلونة و إشبيلية
  تنتهي بالتعادل

 )1-1( اإلي����ج����اب����ي  ال����ت����ع����ادل  ح���س���م 
م��واج��ه��ة إش��ب��ي��ل��ي��ة وب��رش��ل��ون��ة، ي��وم 
امس الثاثاء، في املباراة املؤجلة من 
الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، 
ال���ت���ي أق��ي��م��ت ف���ي م��ع��ق��ل األن��دل��س��ي��ني 

"رامون سانشيز بيزخوان" 
وسجل إلشبيلية االرجنتيني بابو 
سجل  بينما   ،32 الدقيقة  ف��ي  جوميز 
ل��ب��رش��ل��ون��ة امل����داف����ع رون����ال����د أراوخ�����و 
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 45 وب���ه���ذا ال��ت��ع��ادل رف��ع 
إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة يستمر 
ب��ه��ا ف���ي وص���اف���ة ال��ل��ي��ج��ا، ب��ي��ن��م��ا زاد 
ب��رش��ل��ون��ة رص���ي���ده إل���ى 28 ن��ق��ط��ة في 

املركز السابع 

رابطة الليجا تستهدف منصات 
قرصنة املباريات
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