
مصطفى البحر

ل��ه��ا ع��ل��ى إع���ان الحكومة  ف��ي أول رد رس��م��ي 
بفتح صفحة جديدة  القاضي  الجديدة  األملانية 
م���ع امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ،وت����ج����اوز أس���ب���اب االزم����ة 
كانت  التي  السياسية  والخافات  الدبلوماسية 
ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ن  ال����ع����اق����ات  وراء ت��ج��م��ي��د ك����اف����ة  
القنصلية ألملانيا  البعثات  اتصال مع  أي  ومنع 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ب��ك��ل رواف����ده����ا، رح��ب��ت ال���رب���اط عبر 
وزارة ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون اإلف��ري��ق��ي 
وامل���غ���ارب���ة امل��ق��ي��م��ن ب��ال��خ��ارج ، م���ن خ���ال ب��اغ 
التي  ة  البناء اإليجابية  باملواقف  املوضوع،  في 
ت���م االع������ان ع��ن��ه��ا م���ؤخ���را م���ن ط����رف ال��ح��ك��وم��ة 
األمل���ان���ي���ة ال���ج���دي���دة ات���ج���اه امل���غ���رب. ح��ي��ث أق���رت 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى أن " ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 

الثنائي،  التعاون  استئناف  يتيح  املواقف  ه��ذه 
للبلدين   الدبلوماسية  التمثيليات  عمل  وع��ودة 
املغربية  السلطات  تأمل  كما   " الطبيعي  بشكله 
التصريحات  ه��ذه  تقترن  أن   " ال��ب��اغ  ذات  يقول 
ب���األف���ع���ال، ب��م��ا ي��ع��ك��س روح�����ا ج���دي���دة وي��ع��ط��ي 
ال��وض��وح  ان��ط��اق��ة ج��دي��دة للعاقة على أس���اس 
سبق  باملوضوع  وارتباطا  املتبادل".  واإلحترام 
وأن أك�����دت ال���خ���ارج���ي���ة األمل���ان���ي���ة م���ب���اش���رة ب��ع��د 

تنصيب الحكومة الجديدة 
ع��ل��ى " أن ب��رل��ن ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ت���ج���اوز س��وء 
ال��ت��ف��اه��م وال���ت���وت���رات ال��ت��ي ح��ص��ل��ت ب���ن امل��غ��رب 
وأمل���ان���ي���ا، ك��م��ا أب����دت رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي ال��ج��ل��وس مع 
ن��ظ��ي��رت��ه��ا امل��غ��رب��ي��ة ب��ه��دف ف��ت��ح ص��ف��ح��ة ج��دي��دة 
عبر  املتبادل  واإلح��ت��رام  القوية  الشراكة  قوامها 
في  تأخذ  وسياسية  دبلوماسية  ق��واع��د  إرس���اء 

اإلعتبار مثانة العاقات التاريخية بن البلدين.
واض��������اف��������ت ال�����خ�����ارج�����ي�����ة األمل������ان������ي������ة "ي���م���ك���ن 
هذه  مثل  إج��راء  الصدد  ه��ذا  في  للدبلوماسين 
هذا  في  مطلوبة  فالدبلوماسية  ل��ذا  املحادثات، 
وبذلك   ." العقبات  كافة  تدليل  أج��ل  من  السياق 
ت��ك��ون ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة ون��ظ��ي��رت��ه��ا األمل��ان��ي��ة 
املستشارة  توافق موحد صوب طي صفحة  في 
عليها،  وم��ا  لها  ما  بكل  ميركل  أنجيا  السابقة 
وال��ت��ف��ك��ي��ر ج��دي��ا ب��ات��ج��اه اس���ت���ش���راف امل��س��ت��ق��ب��ل 
وإن���ه���اء م��رح��ل��ة ال��ت��وت��ر وال��ق��ط��ي��ع��ة ال��ت��ي ع��م��رت 

أكثر من ثمانية أشهر بن البلدين. 
بيد أن لهذه العودة الدبلوماسية بن الرباط 
وبرلن تداعيات سياسية قوية وصادمة لبعض 
االط�������راف س�����واء ب���ال���داخ���ل االوروب��������ي ب��ال��ن��س��ب��ة 
ألملانيا أو على مستوى محيط الجوار املغاربي 

كل  ب��األس��اس  يخص  ف��األم��ر  للمغرب.  بالنسبة 
م��ن إس��ب��ان��ي��ا وال��ج��زائ��ر ، ف��امل��س��ؤول��ن و صناع 
ال��ق��رار ب��ك��ا ال��ب��ل��دي��ن ال ي���رون ب��ع��ن ال��رض��ى ال��ى 
قضية التقارب الدبلوماسي املفاجئ بن املغرب 
وأمل���ان���ي���ا ف���ي امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة ، مل���ا ي��ش��ك��ل��ه من 
إحراج سياسي ودبلوماسي لحكام مملكة شبه 
الجزيرة اإليبيربة على سبيل املثال، سيما بعد 
الفيدرالية  أمل��ان��ي��ا  ب��ه��ا سفير  ق���ام  ال��ت��ي  ال���زي���ارة 
مؤخرا الى مدينة سبتة املحتلة على عهد االيام 
االخ���ي���رة ل��ح��ك��وم��ة امل��س��ت��ش��ارة ال��س��اب��ق��ة م��رك��ل، 
وال��ت��ي ك��ان��ت تمني م��ن خ��ال��ه��ا ح��ك��وم��ة م��دري��د 
محاولة  بغرض  النفس  سانشيز  بيدرو  بقيادة 
دع���م م��واق��ف��ه��ا ض���د ال��رب��اط،وت��أك��ي��د م���ا تسميه 
سيادتها على الثغرين املحتلن مدينتي " سبتة 

ومليلية". 

ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون  ال���ش���ؤون  أف�����ادت وزارة 
اإلف����ري����ق����ي وامل����غ����ارب����ة امل���ق���ي���م���ن ب����ال����خ����ارج ب���أن 
اإليجابية  بالتصريحات  ترحب  املغربية  اململكة 
وامل����واق����ف ال���ب���ن���اءة ال���ت���ي ع���ب���رت ع��ن��ه��ا، م���ؤخ���را، 

الحكومة الفدرالية الجديدة ألملانيا.

وأوض����������ح ب�������اغ ل�������ل�������وزارة أن م�����ن ش�������أن ه����ذه 
تيح استئناف التعاون الثنائي 

ُ
التصريحات أن ت

للبلدين  الدبلوماسية  التمثيليات  عمل  وع���ودة 
بالرباط وبرلن إلى شكله الطبيعي.

وأش��ارت ال��وزارة إلى أن اململكة املغربية تأمل 

ف���ي أن ت��ق��ت��رن ه���ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ب��األف��ع��ال بما 
ي��ع��ك��س روح����ا ج��دي��دة وي��ع��ط��ي ان��ط��اق��ة ج��دي��دة 
ل���ل���ع���اق���ات ع���ل���ى أس�������اس ال�����وض�����وح واالح�����ت�����رام 

املتبادل.

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

الذاكرة المغاربية
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انباء عن عودة السفير املغربي لبرلني بعيد 
استئناف العالقات

7
 انتصار اجلزائر على 
اإلمبراطور شارلكان

علوم وتكنولوجيا رياضة
  "ركالت الحظ"  
تهدي األهلي  لقب 

السوبر األفريقي على 
حساب الّرجاء
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امر رئاسي بإنجاز مختبر للتفتيش ورقابة املواد 
الغذائية في موريتانيا

حكم ابتدائي غيابي على الرئيس األسبق 
املرزوقي بـ4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل

الطبوبي يعلن عن رفضه الشديد لالصالحات 
املقترحة من طرف الحكومة

قال املختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة 
املوريتاني  إن الرئيس محمد ولد الغزواني أصدر أوامره 
ل��ل��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل ب��س��رع��ة ع��ل��ى إن���ج���از مختبر 

للتفتيش ورقابة املواد الغذائية.

ب��ت��ون��س، االرب���ع���اء، حكما  أص���درت املحكمة االب��ت��دائ��ي��ة 
املنصف  محمد  األسبق  الرئيس  حق  في  غيابيا  ابتدائيا 
امل�������رزوق�������ي، ي���ق���ض���ي ب���س���ج���ن���ه أرب�������ع س�����ن�����وات، م�����ع اإلذن 
الدولة  أمن  على  “االعتداء  بتهمة  وذلك  العاجل”،  بالنفاذ 

الخارجي”.

نور  للشغل  التونسي  ال��ع��ام  لاتحاد  ال��ع��ام  األم��ن  عبر 
ال��دي��ن ال��ط��ب��وب��ي ع��ن رف��ض��ه ل”االص���اح���ات” امل��ق��ت��رح��ة من 
ط���رف ال��ح��ك��وم��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة أس���اس���ا ب��ال��ت��ق��ل��ي��ص م���ن كتلة 

األجور وتجميد األجور ملدة 5 سنوات.

الرباط وبرلني تطويان صفحة أنجيال مركل بالحكمة والتبصر 
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ترقب لييب للقائمة النهائية للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية

المشهد المغاربي

 أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ال��ه��ادي الصغير رئيس 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة امل���ك���ل���ف���ة ب��م��ت��اب��ع��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة األرب���ع���اء استحالة  االن��ت��خ��اب��ات 
إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ف���ي م��وع��ده��ا، داع��ي��ا 
امل����رش����ح ل���ل���رئ���اس���ي���ة ع��ق��ي��ل��ة ص����ال����ح إل���ى 
ال����ع����ودة إل�����ى رئ����اس����ة ال����ب����رمل����ان، م����ن أج���ل 
وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع 
املعطيات الناجمة عن عرقلة االستحقاق.

ف��ي رس��ال��ة وجهها إلى  وق���ال الصغير 
صالح "بعد اطالعنا على التقارير الفنية 
باستحالة  نفيدكم  واألمنية،  والقضائية 
إج��������راء االن����ت����خ����اب����ات ف����ي امل����وع����د امل���ق���رر 
بقانون االنتخابات في الرابع والعشرين 

من شهر ديسمبر".
وأوضح أن ذلك جاء "استنادا على قرار 
مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن 
تكليفا بمتابعة سير العملية االنتخابية، 
وع����ل����ى االج����ت����م����اع����ات وال�����ل�����ق�����اءات ال���ت���ي 
لالنتخابات  العليا  باملفوضية  جمعتنا 
األط��راف  للقضاء، وك��ل  األع��ل��ى  واملجلس 

املعنية بالعملية االنتخابية".
السياسية  العملية  إع���ادة  أن  وأض���اف 
املعوقات  ورف���ع  الصحيح،  نصابها  إل��ى 
االنتخابات،  قوانني  تنفيذ  واجهت  التي 
ي���ت���ط���ل���ب���ان م�����ن رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
استئناف عمله ومباشرة رئاسة مجلس 

النواب.
وأك��د ض��رورة حشد وتكريس الجهود 
السياسية،  بالعملية  للنهوض  الوطنية 
الطريق واملتغيرات  وإع��ادة رس��م خارطة 

الناجمة عن عرقلة االنتخابات.
وأشار في رسالته إلى نهاية التفويض 
املمنوح من قبل البرملان لحكومة الوحدة 
بحلول  أع��م��ال  تسيير  كحكومة  الوطنية 
ال��راب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن ديسمبر ال��ج��اري، 

وه���و امل��وع��د ال����ذي ك���ان م��ف��ت��رض��ا إلج���راء 
االنتخابات.

ل����دى ليبيا  وك�����ان ال��س��ف��ي��ر األم���ي���رك���ي 
ري���ت���ش���ارد ن����ورالن����د أك�����د االث����ن����ني وج����ود 
عقبات تعترض سير العملية االنتخابية 
ف��ي ل��ي��ب��ي��ا، تتعلق ب��ال��ج��ان��ب��ني ال��ق��ان��ون��ي 
وال����س����ي����اس����ي، م���ن���ه���ا م�����ا ي���خ���ص ق��ائ��م��ة 
امل��رش��ح��ني ل��ل��رئ��اس��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن تلك 
ال��ع��ق��ب��ات ت��ح��ت��اج إل����ى ق�����رار وط���ن���ي على 

مستوى سياسي وإرادة سياسية ليبية.
وأك�������د ال����ن����ائ����ب زي�������اد دغ����ي����م أن ع����ودة 
املتوقع  املقبلة  الجلسة  وت��رؤس��ه  صالح، 
الشهر  من  والعشرين  السابع  في  عقدها 
الجلسة  الجاري في مدينة طبرق، تبطل 
وم���ا ي��ص��در عنها م��ن ق�����رارات، م��ؤك��دا أن 

عودته ستقصيه من الترشح.
دغيم مشاركة عقيلة صالح  واستبعد 
إل��ى ض��رورة  القادمة، مشيرا  الجلسة  في 
ع��دم عودته إل��ى سابق عمله حتى يتخذ 
مجلس النواب تدابير جديدة بخصوص 
امل���رش���ح���ني وامل�������ادة 12، وت���ح���دي���د م��وع��د 

جديد لالنتخابات.
وف�������ي ال����خ����ام����س ع����ش����ر م�����ن دي��س��م��ب��ر 
الجاري، أحالت املفوضية الوطنية العليا 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي ال��خ��اص 
ب��م��رح��ل��ة ال��ط��ع��ون االن��ت��خ��اب��ي��ة الن��ت��خ��اب 
رئ����ي����س ال������دول������ة، إل������ى ال���ل���ج���ن���ة امل��ش��ك��ل��ة 
ال���ب���رمل���ان���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة ب��م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ة 

االنتخابية.
وجرى تشكيل هذه اللجنة من أعضاء 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ب���ن���ص ال�����ق�����رار رق������م 11 
مهام  تتولى  مؤقتة  كلجنة   ،2021 لسنة 
متابعة العملية االنتخابية مع املفوضية 
وامل������ج������ل������س األع�������ل�������ى ل����ل����ق����ض����اء ورص�������د 
الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه 

العملية.
وي�����أت�����ي ذل��������ك، ف���ي���م���ا أص����ب����ح ت���أج���ي���ل 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة أم����را واق���ع���ا ال مفر 
منه، وسط عدم استعداد أي من األطراف 
الفاعلة في البالد إلعالن الخطوة رسميا.

الثالثاء حل  أعلن  السايح  وك��ان عماد 
ال��ل��ج��ان االن��ت��خ��اب��ي��ة ف���ي م��ك��ات��ب اإلدارة 
االنتخابية وإنهاء أعمالها، وذلك كمقدمة 
لإلعالن عن توقف مسار االنتخابات في 

البالد.
وت��ع��ث��رت االس����ت����ع����دادات ل��الن��ت��خ��اب��ات 
قانونية حول  ن��زاع��ات  بسبب  ليبيا،  ف��ي 
أهلية بعض املرشحني األوفر حظا، وهم 
س��ي��ف اإلس������الم ال���ق���ذاف���ي وخ��ل��ي��ف��ة حفتر 
وع���ب���دال���ح���م���ي���د ال���دب���ي���ب���ة. ك���م���ا س��ي��ط��رت 
األج��واء املتوترة على امليدان بعد تهديد 
االن��ت��خ��اب��ات،  ب��م��ن��ع  ��ح��ة 

ّ
م��س��ل ميليشيات 

م���ا أث����ار م���خ���اوف م���ن إم��ك��ان��ي��ة أن ي���ؤدي 
إج���راؤه���ا إل���ى ض���رب االس��ت��ق��رار وتهديد 

عملية السالم في البالد.
الصمود"  "ل���واء  ميليشيا  زعيم  وه��دد 
ص��الح ب��ادي، امل��درج على قوائم عقوبات 
للرئاسية  املرشحني  باستهداف  دول��ي��ة، 
ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��اب��ق 
ال��س��اب��ق أحمد  ال��رئ��اس��ي  ون��ائ��ب املجلس 
املرشح  لقاء  ف��ي  ش��ارك��ا  اللذين  معيتيق، 
خليفة حفتر في بنغازي لبحث خطة ما 
بعد تأجيل االنتخابات وآليات سد الفراغ 

السياسي.
واضطرت طائرة املرشحني الرئاسيني، 
التي تحمل اس��م  HMJ 209، وأقلعت من 
تغيير  إل��ى  بنغازي،  جنوب  بنينة  مطار 
طرابلس  من  هبوطها،  ومحطة  مسارها 

إلى تونس.
وي����ب����دو أن ال���ل���ق���اء أزع������ج م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 

ط��راب��ل��س ال���ت���ي اس��ت��ث��م��رت ف���ي ال��ف��وض��ى 
ال���ت���ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال���ب���الد ط�����وال ال��ع��ق��د 

املاضي.
وح���ذر ب���ادي خ���الل اس��ت��ع��راض مسلح 
مليليشياته في  مصراتة شرقي طرابلس، 
أنهم  الذين يلتقون بحفتر من  املرشحني 

سيدفعون الثمن.
واللقاء الذي عقد الثالثاء في بنغازي 
وجمع حفتر بمرشحني من الغرب أبرزهم 
أح��م��د م��ع��ي��ت��ي��ق، وف��ت��ح��ي ب���اش���اغ���ا، يعد 
انفراجة غير مسبوقة في مستقبل الحوار 
بني فرقاء طاملا كانوا على طرفي نقيض.

الغربية، بما في ذلك  وشهدت املنطقة 
ت��ح��ش��ي��دا عسكريا  ال��ع��اص��م��ة ط���راب���ل���س، 
م��ف��اج��ئ��ا أث����ار م���خ���اوف داخ��ل��ي��ة وأم��م��ي��ة، 
ح��ي��ث ع��ّب��رت ب��ع��ث��ة األم����م امل��ت��ح��دة للدعم 
في ليبيا عن قلقها من أعمال العنف في 

العاصمة طرابلس.
ودعت البعثة األممية جميع الجهات 
ال��ف��اع��ل��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة إل����ى م���م���ارس���ة ض��ب��ط 
وصفتها  التي  املرحلة  ه��ذه  ف��ي  النفس 
بالدقيقة. وقالت إن العنف في طرابلس 
ي��ق��وض امل��ك��اس��ب األم��ن��ي��ة ال��ت��ي تحققت 

في البالد.
الثالثاء  م��ن مساء  وف��ي وق��ت متأخر 
العسكري  الحشد  أزم��ة  إن  الدبيبة  ق��ال 
وح�������ال�������ة االح������ت������ق������ان ال������ت������ي ش���ه���دت���ه���ا 
تدخل  بعد  انتهت،  طرابلس  العاصمة 
خ��ّي��ري��ن. وأض����اف ال��دب��ي��ب��ة ف��ي ت��دوي��ن��ة 
بموقع  الرسمية  صفحته  على  نشرها 
إل��ى طبيعتها  ال��ح��ي��اة ع���ادت  ت��وي��ت��ر أن 
عدم  إل��ى  داعيا  طرابلس،  العاصمة  في 
ال���ح���رب، م��ض��ي��ف��ا "ن��ع��م  االن����ج����رار وراء 
ل��ل��ح��ي��اة واألم������ن واالس����ت����ق����رار، وح��رم��ة 

الدماء خط أحمر".

عبد الله مولود 

الغربية  ن��واك��ش��وط  نيابة  صمت  رغ��م 
ال���س���اب���ق  ال���رئ���ي���س  أس������رة  ش����ك����اوى  إزاء 
وان���ت���ق���ادات���ه وب���ي���ان���ات دف����اع����ه، م���ا ت���زال 
قضية محمد ولد عبد العزيز، املسجون 
منذ أشهر على ذمة التحقيق بتهم فساد، 

مطروحة والجميع ينتظر مآالتها.
وق��د اس��ت��ج��دت أم��س عناصر ف��ي هذه 
امل����ل����ف امل����ت����ط����اول، ب��ي��ن��ه��ا ت���ن���دي���د دف����اع 
العامة  النيابة  ب��رف��ض  السابق  الرئيس 
ل���خ���ام���س ط���ل���ب ب�����اإلف�����راج امل����ؤق����ت ع��ن��ه، 
وان����ت����ق����ادات وج���ه���ه���ا ال���رئ���ي���س ال��س��اب��ق 
لنقيب املحامني، ورسالة تظلم تقدم بها 
والد الرئيس السابق للسفارة األمريكية 

بنواكشوط.
واش���ت���ك���ى ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ف���ي آخ���ر 
ت���دوي���ن���ات���ه أم�����س، م���ن اس���ت���ه���داف ن��ق��ي��ب 
املحامني املوريتانيني إبراهيم أبتي، له.

املحامني  نقابة  رئيس  “يتعمد  وق��ال: 
اس���ت���ه���داف���ي ب���ش���ك���ل ف����ج وم����ك����ش����وف ف��ي 
تصرفات تبدو بعيدة كل البعد وخارجة 
ومهامه  املعهودة  مسؤولياته  نطاق  عن 
امل���وك���ل���ة إل����ي����ه، وي���ت���أك���د ذل�����ك ي���وم���ًا ب��ع��د 
ي��وم وع��ل��ى ال��ت��وال��ي ف��ي م��ق��اب��الت��ه، حيث 

ي��ت��ه��م��ن��ي ب��اخ��ت��الس م��ل��ي��ارات امل��ل��ي��ارات 
م���ن أم����وال ال���دول���ة، وه���و امل��ب��ل��غ ال����ذي لم 
ل��ل��دول��ة أن ت��ح��ص��ل��ت عليه  ي��س��ب��ق ح��ت��ى 

عبر التاريخ”.
وأض��������اف: “ل�����م ي���ت���وق���ف ال��ن��ق��ي��ب ع��ن��د 
كمثال  بتقديمي  أو  االتهامات،  ه��ذه  حد 
ل��ل��ق��ارة اإلف��ري��ق��ي��ة ويكتفي، ب��ل ي��ب��دو أنه 
إلى  نقابته  تحويل  إل��ى  الهرطقة  أغ��وت��ه 
غ���رف���ة ات���ه���ام���ات ودف�������اع ت��ع��م��ل ل��ص��ال��ح 
ال��ن��ي��اب��ة”. “م��ه��م��ة ال���دف���اع ع���ن م��ل��ف ول��و 
ي��ض��ي��ف ول���د عبد  ك��ان��ت قضيته ع���ادل���ة، 
العزيز، ال تمنح الحق في استغالل صفة 
ال��ن��ق��ي��ب أو اس���ت���غ���الل ال���ن���ق���اب���ة م���ن أج���ل 
ال��ن��ي��اب��ة وات��خ��اذ  ل��ع��ب دور  ال��ت��ج��ري��م أو 
ق����رار ب��ش��أن ن��ه��اي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق وع���ن ق��رب 

محاكمة بالتأكيد طال انتظارها”.
ع������داوة  أن  ه�����و  األك�����ي�����د  “ل����ك����ن  وزاد: 
األس��������ت��������اذ ل����ي����س����ت م�����وج�����ه�����ة م�������ن أج�����ل 
استرجاع مليارات املليارات، وال تحركها 
الرغبة النبيلة في استفادة الوطن منها، 
لم  ما  وطني  موقف  على  مبنية  وليست 
السنوات  بعد  ُمكتسبًا  امل��وق��ف  ذل��ك  يكن 

.”2007 2006 2005
ال��ع��زي��ز: “يستطيع  ول��د عبد  وأض���اف 
أن ينصب نفسه  النقيب لتطبع شخصه 

م���داف���ع���ًا ع���ن ال��ظ��ل��م ع��ل��ى غ�����رار ال��ب��ع��ض، 
السيما أن أخالقه تسمح له بذلك، ولكن 
ل��ن ي��زي��ده ذل���ك ال��ت��ط��ب��ع وت��م��وي��ه ال��ب��اط��ل 
إال س��ق��وط��ًا ل��ي��ت��ص��در أص���ح���اب ال���خ���داع 
ة؛ ف��س��وء  وال���ك���راه���ي���ة إن ل���م ن��ق��ل ال�����ب�����ذاء
ال��خ��ل��ط ب���ني ال���غ���در وال���خ���داع وال��ك��راه��ي��ة 
ي��ح��م��ل ص���اح���ب���ه ع���ل���ى ف���ع���ل ك����ل ش�����يء”، 

حسب تعبيره.
وف���ي ه���ذه األث���ن���اء، وج���ه ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
السابق، رسالة  الرئيس  والد  أعلّي،  ولد 
ت���ظ���ل���م إل������ى س����ف����ارة ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
ف���ي ن���واك���ش���وط، ش����رح ف��ي��ه��ا م���ا ي��ع��ت��ب��ره 
“خ���روق���ات ق��ان��ون��ي��ة وغ��ي��ر إن��س��ان��ي��ة في 
ح���ق اب���ن���ه ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق م��ح��م��د ول��د 
“نحن  العزيز:  عبد  وكتب  العزيز”.  عبد 
السابق  املوريتاني  الرئيس  عائلة  أف��راد 
م��ح��م��د ول�����د ع���ب���د ال����ع����زي����ز، ن���وج���ه ن����داء 
اس��ت��غ��اث��ة إل���ى س��ف��ارة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
األم���ري���ك���ي���ة ب���ن���واك���ش���وط، م���وض���ح���ني م��ا 
يتعرض له الرئيس السابق من مصادرة 
للحريات، ومن حرمان من الحقوق التي 
وال��دول��ي��ة  امل��وري��ت��ان��ي��ة  ال��ق��وان��ني  تكفلها 
زيارتنا  نتعرض عند  لكل معتقل، حيث 
للمضايقات  في سجنه  السابق  للرئيس 
الذي يمر  الدقيق  التفتيش  أثناء  املهينة 

مماطلتنا  وت��ت��م  تفتيش،  ن��ق��اط  بخمس 
ك��ث��ي��رًا ق��ب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى إذن ال���زي���ارة، 
وبعد ذلك نمنع من الجلوس على انفراد 
م��ع��ه ح��ي��ث ي��ج��ل��س ع��ن��ص��ر م���ن ال��ش��رط��ة 
م���ع ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق وك����ل زائ�����ر ل���ه م��ن 
أس�����رت�����ه، ف����ي ان����ت����ه����اك ص�������ارخ وص���ري���ح 
لخصوصياته بهدف إهانته والتضييق 

عليه”.
وأض������������اف: “ب�����ع�����د ص����ب����رن����ا ل����ك����ل ت��ل��ك 
االن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا م��ح��م��د 
ول���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز أث��ن��اء ال���زي���ارة بمنعنا 
م��ج��ال��س��ت��ه، وتفتيشنا  ف���ي  االن���ف���راد  م���ن 
امل���ه���ني، وخ��ارج��ه��ا ب��م��ن��ع��ه م���ن ال��ت��ع��رض 
ال��ش��م��س ألك��ث��ر م��ن خمسة أشهر  ألش��ع��ة 
وم����ن����ع����ه م�����ن م����م����ارس����ة ال�����ري�����اض�����ة، ق����ام 
ال���ن���ظ���ام ال���ي���وم ب��ان��ت��ه��اك ج���دي���د وب��ت��ع��ّد 
س��اف��ر ع��ل��ى خ��ص��وص��ي��ات��ه، إذ أق���دم على 
من  كل شبر  في  مراقبة  كاميرات  تركيب 
حيث  نومه  غرفة  باب  وتعطيل  معتقله، 
غرفته،  ب��اب  إغ���الق  باستطاعته  يعد  ل��م 
ما جعلنا مضطرين للتوجه إليكم وإلى 
كل منظمات حقوق االنسان في املجتمع 
الدولي بهذه الصرخة اإلنسانية للتدخل 
ض��د الظلم وان��ت��ه��اك ح��ق��وق االن��س��ان في 

السجون واملعتقالت السياسية”.

اللجنة البرملانية لالنتخابات الليبية تدعو عقيلة صالح إلى العودة إلى منصبه

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يندد برفض النيابة خامس طلب لإلفراج عنه

تتمة األولى

الرباط وبرلني تطويان صفحة أنجيال مركل بالحكمة والتبصر 
االم����ر ال����ذي اع��ت��ب��رت��ه ال���رب���اط رس��ال��ة 
قد  مجانية  استفزازية  وخ��ط��وة  سلبية 
ت��زي��د م���ن ح���دة ال��خ��الف��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
منسوب  من  وترفع   ، جهة  من  الجارين 
م��ن جهة  وأمل��ان��ي��ا  امل��غ��رب  ب��ني  القطيعة 
ث���ان���ي���ة ، م���ه���م���ا ك�����ان ال����ل����ون ال��س��ي��اس��ي 
وال�����ح�����زب�����ي ال���������ذي س����ي����ق����ود ال���ح���ك���وم���ة 

الجديدة في برلني.
 اما بشأن حكام قصر املرادية فالرغبة 
ف��ي ع����ودة ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بني 

امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وأمل���ان���ي���ا ال��ف��ي��درال��ي��ة 
برلني  حكومة  أعلنته  ال��ذي  النحو  على 
ال���ج���دي���دة م����ؤخ����را، ي��ش��ك��ل ب���ك���ل ت��أك��ي��د 
الجزائري،  للنظام  غير مسبوقة  صدمة 
أن��������ه ح��ل��ي��ف  اع����ت����ق����د ج������ازم������ا  ب����ع����د أن 
بالداخل  ت��ج��اوزه  يمكن  ال  استراتيجي 
األملاني بالنظر إلى األموال الطائلة التي 
امل��رادي��ة على بعض  أغدقها حكام قصر 
ال��س��اس��ة األمل�����ان، ب��خ��اص��ة ال���ذي���ن ك��ان��وا 
م��ق��رب��ني ج����دا م���ن امل���س���ت���ش���ارة ال��س��اب��ق��ة 

أن���ج���ي���ال م���رك���ل ،ل���إلب���ق���اء ع���ل���ى س��ي��اس��ة 
ال���ع���داء ض���د امل���غ���رب. ل��ك��ن ال�����ذي حصل 
ب��ش��أن ال��ت��وج��ه��ات ال��ج��دي��دة ب��ني ال��رب��اط 
وب��رل��ني ف��ي ال��س��اع��ات األخ���ي���رة ق��ل��ب كل 
املوازين وأربك كل الحسابات السياسية 
وال����دب����ل����وم����اس����ي����ة ف�����ي ك�����ل م�����ن م����دري����د 
السحر على  انقالب  والجزائر في ضوء 
ال��س��اح��ر، ب��ع��د أن ق���رر ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��وج��ه 
رأسا نحو بناء عالقات أقوى على كافة 
األصعدة لتشمل مجاالت أوسع وأرحب 

وف����ي أس�����رع وق����ت م��م��ك��ن.  االم�����ر األش���د 
على حكومتي مدريد والجزائر ، يعكسه 
بجالء إعالن الحكومة األملانية الجديدة 
دع�����م م���ق���ت���رح ال���ح���ك���م ال�����ذات�����ي ل��ل��م��غ��رب 
ال���ن���زاع اإلقليمي  ك��ح��ل س��ي��اس��ي إلن��ه��اء 
ثمنت  ،كما  املغربية  بالصحراء  املفتعل 
املبذولة  برلني اإلصالحات واملجهودات 
م����ن ال�����رب�����اط ل����وض����ع ح����د ل����ه����ذه االزم������ة 

املصطنعة باملنطقة املغاربية .
 ودع����م ك��ذل��ك م��ه��ام امل��ب��ع��وث األم��م��ي 

ال���خ���اص ال����ى ال���ص���ح���راء، وك����ل ال��ج��ه��ود 
ال���دول���ي���ة واالم���م���ي���ة  ذات ال��ص��ل��ة ب��ه��ذه 
ال��ق��ض��ي��ة امل��ف��ت��ع��ل��ة ب��األق��ال��ي��م ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل���غ���رب���ي���ة. االم�����ر ال�����ذي ف��رض 
م����ا ي���ع���رف ب��ص��م��ت ال���ق���ب���ور ف����ي ك����ل م��ن 
اس��ب��ان��ي��ا وال���ج���زائ���ر ال����ى ح�����دود ك��ت��اب��ة 
الرسمية  التوجهات  السطور حول  هذه 
للحكومة األملانية الجديدة فيما يخص 

العالقات مع اململكة املغربية .

زنقة .. زنقةشش
الوكالة الرسمية لألنباء املغربية 

على خط صحافة البيانات: استخراج 
األخبار من األرقام

 أطلقت وكالة املغرب العربي لألنباء 
 ”mapdata.ma“ املوقع اإلخباري الجديد
امل��ت��خ��ص��ص ف���ي امل��س��ت��ج��دات ال��وط��ن��ي��ة 
انطالقا من تحليل ومعالجة  والدولية 

البيانات اإلحصائية.
وأف������ادت ال���وك���ال���ة أن “إط�����الق امل��وق��ع 
ي����أت����ي ف�����ي إط��������ار ت���ف���ع���ي���ل ال���ت���وج���ه���ات 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��وك��ال��ة امل��غ��رب العربي 
ل����ألن����ب����اء ب���اع���ت���ب���اره���ا ق���ط���ب���ا ع��م��وم��ي��ا 
ال��ذي يندرج  ل��إلع��الم”. وسيقدم املوقع 
ض��م��ن م���ا ي���ع���رف ب��ص��ح��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات 
تصنيف  إط���ار  ف��ي  متنوعة  محتويات 
موضوعاتي من قبيل “اقتصاد ومالية” 
و”س������ي������اس������ة” و”ت����ع����ل����ي����م” و”ص�����ح�����ة” 
و”ث��ق��اف��ة وإع�����الم” و”ري����اض����ة”. وي��أت��ي 
امل��ن��ت��وج ال��ج��دي��د إلث�����راء م��ج��م��وع��ة من 
لوكالة  املتخصصة  اإلخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع 

املغرب العربي لألنباء.
بالرغم من التطور الكبير واالنتشار 
البيانات  ال��ذي عرفته صحافة  ال��واس��ع 
ف����ي ال����س����ن����وات األخ�����ي�����رة ف����ي ال���س���اح���ة 
العاملية والعربية، يظل هذا النوع شبه 

مختف من التداول في اإلعالم املغربي
وت��ع��ن��ى ص��ح��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات ب���إع���داد 
ال�����ق�����ص�����ص ال����ص����ح����اف����ي����ة ع�������ن ط����ري����ق 
توظيف مجموعات كبيرة من البيانات 
وال��ت��رم��ي��ز  ال��ب��ح��ث  أدوات  ب���اس���ت���خ���دام 
واإلح��������ص��������اءات وال�������رس�������وم ال���ب���ي���ان���ي���ة 
املعلومات واألرق���ام من بني  الستخراج 
طيات قواعد البيانات املختلفة، أي أنها 
تحّول كما كبيرا من املعلومات التي ال 
ت��ك��ون واض���ح���ة إل���ى ق��ص��ص صحافية 
ال���ق���ارئ، وال تقتصر  ل���دى  ال��ف��ه��م  سهلة 
ت��ع��رض غالبا في  ب��ل  ال��ن��ص فقط  على 
ت��ص��ور ب��ص��ري ج����ذاب ف���ي ت���ع���اون بني 

الصحافيني واملطورين واملصممني.
هو تعريف قريب من التعريف الذي 
وضعه سايمون روجرز محرر البيانات 
ب���ش���رك���ة غ���وغ���ل ف����ي ك���ت���اب���ه “ال��ح��ق��ائ��ق 
م�����ق�����دس�����ة”، وال�����������ذي ي���ع���ت���ب���ر ص���ح���اف���ة 
ال��ب��ي��ان��ات ب��أن��ه��ا “ن����وع ص��ح��اف��ي ق��ائ��م 
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ن امل��م��ارس��ات توظف 
التحليلية  واألدوات  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د 
املطورة خصيصا لتساعد الصحافيني 
على تقديم القصة الصحافية في أفضل 

صورة ممكنة”.
وش��ه��دت ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة صعود 
البيانات كمصدر أساسي لألخبار بداًل 
م��ن األخ���ب���ار ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ي ح��د ذات��ه��ا، 
وي��ن��ظ��ر إل����ى امل��س��ت��ق��ب��ل ب���أن���ه س��ت��ت��ع��دد 
التي تفصح  البيانات تلك  فيه مصادر 
من  كجزء  والحكومات  املنظمات  عنها 
ال��ش��ف��اف��ي��ة، وال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
املتعلقة  وال��ب��ي��ان��ات  ط��واع��ي��ة،  األف������راد 
ب���امل���ن���ص���ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، وال���ب���ي���ان���ات 

املسربة.
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مختصرات
مفوضية االنتخابات في ليبيا تقترح 
تأجيل الجولة األولى إلى 24 يناير

ق���ال���ت امل���ف���وض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
األرب��ع��اء  ال��ي��وم  ليبيا  ف��ي  لالنتخابات 
ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا ع���ل���ى ف���ي���س���ب���وك إن��ه��ا 
ت���ق���ت���رح ت���أج���ي���ل ال����ج����ول����ة األول���������ى م��ن 

االقتراع إلى 24 يناير كانون الثاني.
وأوض������ح������ت امل����ف����وض����ي����ة ف������ي ب���ي���ان 
مع  وبالتنسيق  “تقترح  أنها  صحافي 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ت��أج��ي��ل ي����وم االق���ت���راع 
)ال����ج����ول����ة األول���������ى( إل������ى 24 م����ن ش��ه��ر 
مجلس  ي��ت��ول��ى  أن  ع��ل��ى   ،2022 ي��ن��اي��ر 
النواب، اتخاذ اإلج��راءات بإزالة ‘القوة 
القاهرة’ التي تواجه استكمال العملية 

االنتخابية”.
البرملانية  االنتخابية  اللجنة  كانت 
ال���ل���ي���ب���ي���ة ق�����د ذك��������رت ف�����ي وق������ت س���اب���ق 
اليوم أنه سيكون من املستحيل إجراء 
االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة ي����وم ال��ج��م��ع��ة 
أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى رئيس  ال���ق���ادم مضيفة 
لخارطة طريق  التخطيط  ب��دء  البرملان 

سياسية جديدة.

مسؤول مغربي ينفي استدعاء 
إسبانيا القائم بأعمال سفارة الرباط

نفى مسؤول في الخارجية املغربية، 
ال���ث���الث���اء، ص��ح��ة ت��ق��اري��ر إع��الم��ي��ة عن 
اس����ت����دع����اء إس���ب���ان���ي���ا ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال 
ال���س���ف���ارة امل��غ��رب��ي��ة ل���دي���ه���ا، اح��ت��ج��اج��ا 
ال���رب���اط مل��دري��د بالتقصير  ع��ل��ى ات��ه��ام 
في مراقبة الحالة الصحية للمسافرين 
ال��ق��ادم��ن إل���ى امل���غ���رب ف���ي ظ���ل جائحة 

“كورونا”.
ف����ف����ي ت����ص����ري����ح م���ق���ت���ض���ب ل����وك����ال����ة 
األناضول، قال املسؤول املغربي، الذي 
طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول 
استدعاء  “خبر  إن  ل��إع��الم،  بالحديث 
إس���ب���ان���ي���ا ل���ل���ق���ائ���م ب����أع����م����ال ال���س���ف���ارة 
صحف  تناقلته  ال���ذي  لديها،  املغربية 

إسبانية، غير صحيح”.
وذكرت صحيفة “الكونفيدونسييل” 
اإلسبانية، نقال عن مصادر دبلوماسية 
)ل�����م ت���س���م���ه���ا(، أن “وزي��������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
اإلس��ب��ان��ي خ��وس��ي��ه م��ان��وي��ل أل��ب��اري��س 
القائم  باستدعاء  )ال��ث��الث��اء(  اليوم  أم��ر 
ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي م��دري��د، 
ف���ري���د أول����ح����اج، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ب��ي��ان 

لوزارة الصحة املغربية”.
واإلث��ن��ن، قالت ال���وزارة املغربية في 
بيانها إن��ه “ت��م اخ��ت��ي��ار ال��ب��رت��غ��ال بدل 
إس��ب��ان��ي��ا ل��ت��رح��ي��ل امل���غ���ارب���ة ال��ع��ال��ق��ن 
ف��ي أوروب����ا، ألس��ب��اب مرتبطة بضعف 
مراقبة الحالة الصحية للمسافرين من 

قبل السلطات اإلسبانية”.
وأضافت أن “إسبانيا ال تعمل على 
امل���راق���ب���ة ب��ال��ش��ك��ل امل���ط���ل���وب وال���ص���ارم 
ل��ل��ح��ال��ة ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��م��س��اف��ري��ن أث��ن��اء 

عملية اإلركاب عبر املطارات”.
وت����اب����ع����ت: “ل���ي���س���ت ه����ن����اك م���راق���ب���ة 
لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين، 
ورص������دن������ا ع�������دة ح�����������االت، وإص������اب������ات 
أو  وصولها،  عند  كوفيد19-  بفيروس 
عبورها من املغرب، قادمة من إسبانيا 

في إطار رحالت خاصة”.
إل��ى  ورأت أن “ال��س��ف��ر م���ن إس��ب��ان��ي��ا 
امل������غ������رب ي����ش����ك����ل خ�����ط�����را ع����ل����ى ص��ح��ة 
املواطنن املغاربة، وضربا للمكتسبات 

الصحية التي حققها البلد”.

وش�������ه�������دت ال������ع������الق������ة ب�������ن امل�����غ�����رب 
وإس����ب����ان����ي����ا أزم���������ة ج���������راء اس���ت���ض���اف���ة 
نيسان ومطلع  أبريل/   21 بن  مدريد، 
ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران 2021، رئ��ي��س جبهة 
ب�”هوية  غالي  إبراهيم  “البوليساريو” 
م����زي����ف����ة”، ب����دع����وى ت��ل��ق��ي��ه ال����ع����الج م��ن 
كورونا، ما أغضب الرباط، التي تتهمه 
ب��ارت��ك��اب “ج���رائ���م ح����رب”، ض��م��ن ن��زاع 

على إقليم الصحراء.

ع����اد وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي ال��س��اب��ق 
وامل��ت��رش��ح ل��ل��رئ��اس��ة ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا إل��ى 
واج���ه���ة األح�������داث ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ب��الد 
ف���ي ظ���ل م���ؤش���رات ع��ل��ى اس��ت��ح��ال��ة إج���راء 
االنتخابات في موعدها ووسط أنباء عن 
االستعداد لتشكيل سلطة جديدة من غير 

املستبعد أن يرأسها باشاغا.
وبعد لقاء أجرته معه مستشارة األمن 
ويليامز  امل��ت��ح��دة ستيفاني  ل��أم��م  ال��ع��ام 
زار فتحي ب��اش��اغ��ا، ب��اإلض��اف��ة إل��ى نائب 
املجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، 
ب��دء االنقسامات في ليبيا  ألول م��رة مند 
م��دي��ن��ة ب���ن���غ���ازي، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ع�����ددا من 
الشرقية  املنطقة  للرئاسة من  املترشحن 
في مقدمتهم القائد العام للجيش املشير 
في  ال��س��اب��ق  ليبيا  وس��ف��ي��ر  حفتر  خليفة 
املؤتمر  النايض وعضو  ع��ارف  اإلم���ارات 

الوطني السابق الشريف الوافي.
وقال باشاغا إن اللقاء انتهى بالتأكيد 
ع���ل���ى ث�����الث ن���ق���اط ب���ه���دف “ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
التحديات التي تمر بها بالدنا الحبيبة”، 
الفتا إلى أن االجتماع جاء “بدعوة كريمة 
م���ن امل���ت���رش���ح ال���رئ���اس���ي خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ت��ر”. 
وأوض�������ح أن االج���ت���م���اع ي���أت���ي “ت���وح���ي���دا 
التحديات  للتعامل مع  الوطنية  للجهود 
واملعطيات التي تمر بها بالدنا الحبيبة، 
من  ل��ي��ب��ي  م��ل��ي��ون   2.5 إلرادة  واح���ت���رام���ا 
ال��ن��اخ��ب��ن ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون امل��وع��د امل��ق��رر 

لالنتخابات الرئاسية والبرملانية”.
ول���ف���ت إل�����ى أن االج���ت���م���اع ان���ت���ه���ى إل���ى 
ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى أن “امل���ص���ل���ح���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ج��ام��ع��ة ف����وق ك���ل اع���ت���ب���ار، وك���ذل���ك ف��إن 
املصالحة الوطنية خيار وطني جامع ال 
التنسيق  “استمرار  مؤكدا  عنه”،  تراجع 
وال��ت��واص��ل وت��وس��ي��ع إط���ار ه���ذه امل��ب��ادرة 
الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام 

إرادة الليبين”.
ول��ئ��ن أك���د ب��اش��اغ��ا ع��ل��ى اح���ت���رام إرادة 
ال��ل��ي��ب��ي��ن ب���إج���راء االن��ت��خ��اب��ات ف����إن ه��ذه 
الزيارة عززت ما يروج من أنباء منذ فترة 
بشأن اإلعداد لإعالن عن مرحلة انتقالية 
س����ادس����ة ف����ي ل��ي��ب��ي��ا ي����ك����ون ف���ي���ه���ا ح��ف��ت��ر 
رئيسا للمجلس الرئاسي في حن يتولى 

باشاغا قيادة الحكومة.
وك���������ان ب����اش����اغ����ا م������ن أك�����ث�����ر األط���������راف 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي ح���رص���ت ع���ل���ى إج�����راء 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا، أي ف��ي ال��راب��ع 
وال��ع��ش��ري��ن م���ن دي��س��م��ب��ر ال���ج���اري، لكنه 
ان��ت��ب��ه م��ؤخ��را إل���ى أن إج���راءه���ا ب���ات أم��را 
مستحيال ل��ذل��ك دع���ا ف��ي ب��ي��ان م��ن��ذ فترة 

إل���ى ض�����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ج��ن��ب ح���دوث 
والعشرين  ال��راب��ع  بعد  ف��راغ سياسي  أي 
انتهاء والي��ة حكومة  تاريخ  من ديسمبر 

عبدالحميد الدبيبة.
وأمل�������ح ال���س���ف���ي���ر األم����ي����رك����ي ري���ت���ش���ارد 
ن���ورالن���د اإلث���ن���ن خ����الل ل��ق��ائ��ه ب��ال��دب��ي��ب��ة 
ن��ح��و تشكيل سلطة ج��دي��دة،  ت��وج��ه  إل���ى 
ح��ي��ث أك���د أن ع��ل��ى امل��ت��رش��ح لالنتخابات 
ب��ع��ي��دا ع���ن منصبه.  ي��خ��وض ح��م��ل��ت��ه  أن 
واعتبر مراقبون أن هذا التصريح يعكس 
ال��ذي  الدبيبة  على  أم��ي��رك��ي  فيتو  وج���ود 
يبدو أنه فشل في كسب ثقة الغرب بسبب 

عالقته القوية بتركيا وروسيا.
س���واء أج��ري��ت االن��ت��خ��اب��ات أو تأجلت 
ف���إن ه��ن��اك ش��ب��ه إج��م��اع ع��ل��ى أن باشاغا 
وضع نفسه كخيار الضرورة في املرحلة 

القادمة
وشهدت املنطقة الغربية -بما في ذلك 
ت��ح��ش��ي��دا عسكريا  ال��ع��اص��م��ة ط���راب���ل���س- 
أث����ار م��خ��اوف داخ��ل��ي��ة وأم��م��ي��ة؛ ح��ي��ث لم 
إلى  الدبيبة  يلجأ  أن  م��راق��ب��ون  يستبعد 
السلطة  العسكري ورفض تسليم  الخيار 
إلى حكومة جديدة، خاصة وأن مسؤولن 
م���ن ح��ك��وم��ت��ه ك���ان���وا ق���د أك������دوا أن���ه���م لن 

يسلموا السلطة إال إلى حكومة منتخبة.
وي��ح��ظ��ى ب���اش���اغ���ا ال�����ذي س��ط��ع نجمه 
خالل السنوات املاضية، وخطف األضواء 

من رئيس الحكومة السابق فايز السراج، 
بعالقات وطيدة مع جهات أميركية نافذة. 
وي��ق��ول م��راق��ب��ون إن ث��ق��ة األم��ي��رك��ي��ن فيه 
بها  يتحلى  التي  البراغماتية  م��ن  نابعة 
ليبيا  ف��ي  السياسين  م��ن  بغيره  مقارنة 
-بمن في ذلك الدبيبة- الذين يصرون على 
ترفضه  ما  االنقسامات، وهو  إطالة عمر 

واشنطن.
والح�����ظ ه�����ؤالء امل���راق���ب���ون أن ب��اش��اغ��ا 
خ������رج م�����ن دائ���������رة ال�����ج�����دل خ������الل ال���ف���ت���رة 
امل���اض���ي���ة وأص����ب����ح ش��خ��ص��ي��ة س��ي��اس��ي��ة 
تحظى باتصاالت واسعة ومهمة مع كل 
األطراف السياسية في ليبيا؛ فباإلضافة 
 عن 

ّ
إل����ى ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى ح��ف��ت��ر ل���م ي��ت��خ��ل

بعد  النواب  رئيس مجلس  عقيلة صالح 
خسارة قائمتهم املشتركة في جنيف، بل 
استمر في التنسيق معه إلصدار القوانن 
ب��دع��م املجتمع  ال��ت��ي حظيت  االن��ت��خ��اب��ي��ة 

الدولي.
وت��رش��ح ب��اش��اغ��ا ف��ي قائمة م��ع عقيلة 
ص��ال��ح خ���الل امل���ح���ادث���ات ال��ت��ي ج���رت في 
ج��ن��ي��ف لتشكيل ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة، 
لكن القائمة سقطت وهو ما أثار استغراب 
املتابعن حيث رجح كثيرون فوزها ألنها 
مدعومة من عدة أطراف داخليا وخارجيا 
ف���ي ح���ن رب����ط ال��ب��ع��ض ف��ش��ل��ه��ا ب��م��ا دار 
م��ن أن��ب��اء ع��ن ال���رش���اوى ال��ت��ي ات��ه��م رج��ل 

األعمال امللياردير علي الدبيبة بتقديمها 
إلى أعضاء ملتقى الحوار.

وت���ح���رك ب��اش��اغ��ا س��ري��ًع��ا ف���ي ال��خ��ارج 
ف��ي ص��وره قائد املعارضة  ووض��ع نفسه 
لحكومة الدبيبة التي نجحت نسبيا في 
ع��م��ل��ه��ا داخ�����ل ل��ي��ب��ي��ا ول��ك��ن��ه��ا ف��ش��ل��ت في 
ال��دول��ي؛ إذ الح��ظ الجميع  ال��ره��ان  كسب 
أن ال��دب��ي��ب��ة ه��و رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة الليبي 
ال��وح��ي��د ال����ذي ل���م ي��ت��م��ك��ن ب��ع��د 2011 من 
ل����ق����اء ال����رئ����ي����س األم����ي����رك����ي أو م��س��ت��ش��ار 
األم����ن ال��ق��وم��ي ول���م يتمكن م��ن ك��س��ب ود 
ال��ذي��ن دع��م��وا مؤتمر  الفرنسين واألمل���ان 

برلن 2 ُبغية التعبئة لالنتخابات.
ونجح باشاغا في كسب ود املصرين 
واالق����ت����راب م���ن ك���ل ال�����دول اإلق��ل��ي��م��ي��ة بما 
ف��ي ذل��ك اس��ت��ع��ادة ثقة تركيا ال��ت��ي زاره��ا 
م���ؤخ���را ل��ل��ق��اء وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا م��ول��ود 
جاويش أوغلو بعد أن فهم األتراك أنه من 
الشخصيات التي تحولت إلى رقم صعب 

في املعادلة السياسية الليبية.
ويقول مراقبون إن باشاغا سيستفيد 
إذا  السلطة  الدبيبة عن  ابتعاد  كثيرا من 
القادمة؛  الفترة  االن��ت��خ��اب��ات خ��الل  ج��رت 
ف��ق��د ك����ان ي��س��ت��غ��ل م��ن��ص��ب��ه ف���ي اس��ت��م��ال��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ن إذ ق����دم م��ن��ح��ا ل��ل��م��ق��ب��ل��ن على 
ال��زواج باإلضافة إل��ى الترفيع في روات��ب 
ال���ع���ام���ل���ن ف�����ي ب���ع���ض ال����ق����ط����اع����ات، ك��م��ا 
استفاد من التحالف مع محافظ املصرف 
امل�����رك�����زي ال���ص���دي���ق ال���ك���ب���ي���ر ال������ذي ال���ت���زم 

بصرف رواتب املوظفن في موعدها.
وب��ح��س��ب ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ل��ي��ب��ي��ن أصبح 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  األول  امل����رش����ح  اآلن  ب���اش���اغ���ا 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ع��د أن ب����دأت ش��ع��ب��ي��ة ال��دب��ي��ب��ة 
ت����ت����آك����ل ب���س���ب���ب م�����ا ي��������روج ع�����ن ت����زوي����ره 
قضية  إل��ى  باإلضافة  العلمية،  لشهادته 
ت��أخ��ر وص���ول ال��ك��ت��اب امل��درس��ي وانقطاع 
يفسح  مما  ج��دي��د،  م��ن  الكهربائي  التيار 
أم�����ام ب���اش���اغ���ا م���ج���ددا م���ج���ال ك���ْس���ب ثقة 
ب���ع���ض م���رش���ح���ي امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة ل��ك��ي 
ي��ل��ت��ف��وا ح���ول���ه، م��وظ��ف��ا ف���ي ذل����ك خ��ب��رت��ه، 
وه����و م���ا ي��م��ن��ح��ه ف���رص���ة أخ�����رى ب��م��ا في 
ال���دؤوب للتواصل مع أنصار  ذل��ك سعيه 

النظام السابق والقيادة العامة للجيش.
وي�����������رى ه�����������ؤالء أن���������ه س�����������واء أج�����ري�����ت 
االن��ت��خ��اب��ات أو ت��أج��ل��ت ف����إن ه��ن��اك شبه 
إج����م����اع َع���ل���ى أن ب���اش���اغ���ا وض�����ع ن��ف��س��ه 
القادمة من  املرحلة  ال��ض��رورة في  كخيار 
شخصيات  م��ن  تضمه  بما  ليبيا  ت��اري��خ 

سياسية أساسية.

ت���خ���ط���ط ال���ح���ك���وم���ة ال���ت���ون���س���ي���ة ال���ت���ي 
ترأسها نجالء بودن لرفع أسعار الكهرباء 
ت��ث��ب��ي��ت األج�����ور وف����رض ض���رائ���ب ج��دي��دة 
املالي،  العجز  املقبل، بهدف خفض  العام 
وفقا لوثيقة حكومية، وهي إجراءات من 
املتوقع أن تصطدم بغضب االتحاد العام 
ال��ت��ون��س��ي ل��ل��ش��غ��ل، ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب��ن��ف��وذ 

قوي.
وت��ه��دف اإلج�����راءات إل��ى معالجة أزم��ة 
ق��د ت��ح��دث ف��ي امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، م��ع ت��زاي��د 
ال��ع��ج��ز وال���دي���ون أث��ن��اء ال��ج��ائ��ح��ة، بينما 
تعرقل املشكالت السياسية فرص حصول 
ت����ون����س ع���ل���ى ب���رن���ام���ج إن����ق����اذ م����ال����ي م��ن 

صندوق النقد الدولي.
وي��م��ك��ن ل��ل��رئ��ي��س ق��ي��س س��ع��ي��د، ال���ذي 
تولى معظم السلطات في يوليو املاضي، 
اللجوء  دون  امليزانية  خطة  على  املوافقة 

إلى البرملان الذي علق نشاطه.
وت������ن������وي ال����ح����ك����وم����ة زي������������ادة امل����������وارد 
ال��ج��ب��ائ��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 1.8 م��ل��ي��ار دي���ن���ار عبر 
ال���زي���ادة ف��ي أس��ع��ار ال��ت��ب��غ ب��م��ا يمكن من 
توفير 300 مليون دينار )103.86 مليون 
ال����دول����ة، وذل���ك  ل��خ��زي��ن��ة  دوالر( إض��اف��ي��ة 
إل���ى ج��ان��ب ف���رض أح��ك��ام ض��ري��ب��ي��ة توفر 
781 مليون دي��ن��ار)270.38 مليون دوالر( 
إي���رادات غير ضريبية بقيمة 300  وجمع 
م��ل��ي��ون دوالر(،  دي�������ن�������ار)103.86  م��ل��ي��ون 

وتعبئة موارد جبائية ب� 500 مليون دينار 
)173.1 مليون دوالر( لم ُيحدد مصدرها.

وطرحت الوثيقة التي حددت األهداف 
االق����ت����ص����ادي����ة ل���ل���ح���ك���وم���ة ع����ل����ى ال���ف���ت���رة 
 1.6 ت��وف��ي��ر  و2026،   2022 ب���ن  امل���م���ت���دة 
م��ل��ي��ار دي���ن���ار ع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة ال��رف��ع 
التدريجي للدعم على املواد الطاقوية عبر 
والكهرباء  املحروقات  أسعار  في  الزيادة 
وال��غ��از امل��وج��ه��ن ل��الس��ت��ه��الك الصناعي 
واألس�����ري، م��ن خ���الل آل��ي��ة ال��ت��ع��دي��ل اآلل��ي 
ألس���ع���ار امل��ن��ت��ج��ات )دي������زل ع������ادي، دي���زل 
ع��ادي وبنزين( بنسبة 3 باملائة ب��داًل من 
5 باملائة إلى جانب إحداث لجنة للضبط 

اآللي ألسعار الكهرباء والغاز.
مليون   1043 توفير  الحكومة  وتتوقع 
دينار )361.09 مليون دوالر( خالل العام 
امل��ق��ب��ل م���ن خ���الل ال��ت��ع��دي��ل اآلل����ي ألس��ع��ار 

املحروقات حتى سبتمبر 2022.
ويتوقع توفير مبلغ بقيمة 204 مالين 
زي���ادة  م���ن  دوالر(  م��ل��ي��ون   70.62( دي���ن���ار 
ال���ك���ه���رب���اء ذات ال���ج���ه���د ال��ع��ال��ي  ت��ع��ري��ف��ة 
والشركات،  للمصانع  امل��زودة  واملتوسط 
فيما سيكون للزيادة في التعريفة املطبقة 
على األس��ر أثر إجمالي ق��دره 212 مليون 

دينار )73.39 مليون دوالر(
وت��ه��دف ال��ح��ك��وم��ة إل���ى خ��ف��ض العجز 
املالي إلى 7.7 في املئة العام املقبل، مقابل 

8.3 ف��ي امل��ئ��ة )م��ت��وق��ع ه��ذا ال��ع��ام(، بينما 
تتوقع أن يكون النمو االقتصادي 2.6 في 
املئة عام 2022، مقابل 2.8 في املئة العام 

الحالي.
التضخم  أن يقفز  أي��ض��ا  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
إل���ى سبعة ف��ي امل��ئ��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، مقابل 
ت��وق��ع��ات ب����أن ي��س��ت��ق��ر ع��ن��د 5.7 ف���ي امل��ئ��ة 

بنهاية 2021.
ق بحوكمة كتلة األج��ور، 

ّ
وفي ما يتعل

ن��ي��ة سلطات  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  كشفت 
تونس توفير 1.5 مليار دينار من تدابير 
الحكومي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  التوظيف  تجميد 
وت��ج��م��ي��د ال���زي���ادات ف��ي روات����ب امل��وظ��ف��ن 
التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى 
ج��ان��ب تسريح امل��وظ��ف��ن وإح��ال��ت��ه��م على 
ال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر بكلفة 192 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

وتشجيع املغادرة الطوعية.
ال��ح��اج��ي��ات  أن  ال��وث��ي��ق��ة  وأب������رزت ذات 
ال�����ت�����م�����وي�����ل�����ي�����ة )ال�����������ق�����������روض ال�����داخ�����ل�����ي�����ة 
وال���خ���ارج���ي���ة( ل��ت��ون��س س��ت��رت��ف��ع م���ن 21 
ال��ع��ام الحالي إل��ى 23 مليار  مليار دي��ن��ار 
تنازليًا  تأخذ منحى  أن  قبل  املقبل  العام 
دي�����ن�����ار س��ن��ة  م����ل����ي����ار   18.8 إل�������ى  ل���ت���ص���ل 
اإلص��الح  مخطط  تنفيذ  نهاية  م��ع   2026
الحكومة عرضه  ال��ذي تنوي  االقتصادي 
ع���ل���ى ص����ن����دوق ال���ن���ق���د ال����دول����ي ف����ي إط����ار 

املفاوضات حول برنام�ج تمويل جدي�د.

وواج���ه���ت ال��ج��ه��ود ال��س��اب��ق��ة إلص���الح 
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ف���ي ت��ون��س م��ع��ارض��ة من 
ن��ق��اب��ة ال��ع��م��ال ال��ق��وي��ة، ال��ت��ي ت��ع��ارض أي 
ت���خ���ف���ي���ض���ات م����ن ش���أن���ه���ا ال���ت���أث���ي���ر ع��ل��ى 
العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء األولوية 

ملكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وخفضت وكاالت التصنيف االئتماني 
ت��ص��ن��ي��ف ت���ون���س، وح����ذر م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك 
املركزي م��روان العباسي من أن البالد قد 
ت��واج��ه س��ي��ن��اري��و ع��ل��ى غ���رار ف��ن��زوي��ال إذا 
ح��اول��ت ت��م��وي��ل ع��ج��زه��ا وس����داد ديونها 

داخليا.
وب����دأت ح��ك��وم��ة ن��ج��الء ب���ودن ال��ت��ي تم 
املاضي، محادثات  تعيينها في سبتمبر 

مع صندوق النقد الدولي.
تدخل  قبل  السابقة  املحادثات  وخ��الل 
سعيد في يوليو املاضي، قال الصندوق 
إن تونس بحاجة إلى االتفاق على حزمة 
م���ن اإلص����الح����ات االق���ت���ص���ادي���ة امل��وث��وق��ة 

مقابل املساعدة.
وفي األسبوع املاضي أعلن سعيد عن 
استفتاء  تشمل  سياسية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
برملانية  وانتخابات  جديد  دس��ت��ور  على 
إل��ى أي مدى  جديدة. وليس من الواضح 
س��ي��ه��دئ ذل����ك م���خ���اوف امل���ق���رض���ن. وف��ي 
غ��ض��ون ذل��ك ت��ع��ززت امل��ع��ارض��ة الداخلية 
لبعض تحركاته بن األحزاب السياسية.

هل يكون باشاغا شخصية املرحلة القادمة في ليبيا

تونس تخطط إلجراءات قاسية لخفض العجز املالي
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ماذا يعني أن تكون إنسانًا؟ لدى علم 
األحياء إجابة بسيطة: إذا كان الحمض 
النووي الخاص بك متوافقًا مع اإلنسان 
العاقل فأنت إنسان، لكننا نعلم جميعًا 
أن اإلنسانية أكثر تعقيدًا ودقة من ذلك، 
وق�����د ص��ن��ف��ت م�������دارس ال���ع���ل���وم األخ�����رى 
البشر من خالل سلوكهم االجتماعي أو 
النفسي، وف��ي ال��واق��ع اإلن��س��ان أك��ث��ر من 

مجرد كونه مجموعة أفكار وأفعال.
م���رة أخ����رى ن���واج���ه ن��ف��س اإلش��ك��ال��ي��ة: 
م����ا ال�������ذي ي��ج��ع��ل��ن��ا ب����ش����رًا، ه����ل إض���اف���ة 
التعاطف تجعلنا بشرًا، هل إزالة الرغبة 
في اإلنجاب تجعلنا غير إنسانيني؟ إذا 
ليتصرف  وج��س��دك  عقلك  بتغيير  ق��م��ت 
بطريقة مختلفة وغير متوقعة، هل هذا 
يجعل منك إنسانًا؟ إذا أزلت كل أطرافك 
وق��ط��ع��ت رأس���ك ووض��ع��ت��ه��ا ع��ل��ى إن��س��ان 

آلي فهل ما زلت إنسانًا؟
األول��ى قد تبدو ه��ذه األسئلة  للوهلة 
م���ل���ت���ه���ب���ة، أو رب����م����ا س���ري���ال���ي���ة وخ����ي����ااًل 
ع����ل����م����ي����ًا، ل����ك����ن ال ت�����ن�����خ�����دع: ف������ي ال���ع���ق���د 
ال���ق���ادم، ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى اس���ت���م���رار ال��ت��ط��ور 
والطب  الحاسوب  لتكنولوجيا  املتزايد 
الحيوي، سنضطر ملواجهة هذه األسئلة 

ومحاولة إيجاد بعض اإلجابات.
م��ا بعد اإلن��س��ان��ي��ة ه��ي ح��رك��ة ثقافية 
وف���ك���ري���ة ت���ؤم���ن ب���أن���ه ي��م��ك��ن��ن��ا، وي��ج��ب 
علينا تحسني الحالة البشرية من خالل 

استخدام التقنيات املتقدمة.
 وأحد املفاهيم األساسية في التفكير 
أو  الحياة  تمديد  اإلنسانية هو  بعد  ما 

الخلود.
م�������ن خ���������الل ال�����ه�����ن�����دس�����ة ال�������وراث�������ي�������ة، 
واالستنساخ،  النانوية،  والتكنولوجيا 
وغ����ي����ره����ا م�����ن ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ن���اش���ئ���ة ق��د 

تصبح الحياة األبدية ممكنة قريبًا.
ب��ع��د اإلنسانية  م��ا  ع��ل��م��اء  ك��م��ا يهتم   
ب���ال���ع���دد امل����ت����زاي����د م����ن ال���ت���ق���ن���ي���ات ال��ت��ي 
ال���ج���س���دي���ة  ق�����درات�����ن�����ا  ت�����ع�����زز  أن  ي���م���ك���ن 
وال��ف��ك��ري��ة وال��ن��ف��س��ي��ة، ب��م��ا ي��ت��ج��اوز ما 
يستطيع البشر القيام به بشكل طبيعي 
)اإلن���س���ان ال����خ����ارق(، وذل����ك ع��ب��ر تحفيز 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي امل��ب��اش��ر ف���ي ال��دم��اغ 
)tDCS(، وهو ما يسرع أوقات رد الفعل 
تيار  ط��ري��ق تشغيل  ع��ن  التعلم  وس��رع��ة 
ك��ه��رب��ائ��ي ضعيف ج��دًا ع��ب��ر ع��ق��ل��ك، وق��د 
الجيش  ق��ب��ل  م��ن  اس��ت��خ��دام��ه بالفعل  ت��م 

األمريكي لتدريب القناصني.
 ع��ل��ى ال��ج��ان��ب األك��ث��ر ت��ط��رف��ًا تتعامل 
ال��ن��زع��ة م��ا ب��ع��د اإلن��س��ان��ي��ة م��ع مفاهيم 
ت��ح��م��ي��ل ال���ع���ق���ل ع���ل���ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، ه���ذا 
م���ا ي��ح��دث ع��ن��دم��ا ن��ص��ن��ع أخ���ي���رًا ج��ه��از 
كمبيوتر يتمتع بذكاء أكبر من اإلنسان 

.)the technological singularity(
للحياة  الواضحة  الفوائد  وبعيدًا عن 
 ،)superhuman( األبدية أو القوة الخارقة
أيضًا  اإلنسانية  بعد  ما  الحركة  ت��درس 
األخالقية  واملنزلقات  املحتملة  املخاطر 
إطالة  ف��ي حالة  اإلن��س��ان  ق���درات  لتعزيز 
ال��ع��م��ر، إذا ت��وق��ف ك��ل إن��س��ان ع��ل��ى وج��ه 
ال����زي����ادة  ف�����إن  امل������وت  ع����ن  ف���ج���أة  األرض 
اجتماعية  كارثة  إلى  ستؤدي  السكانية 
للغاية،  وسريعة  مأساوية  واقتصادية 

ما لم نتوقف عن إنجاب األطفال.
 لكن هذا مجرد باب يفتح العديد من 
األب����واب األخ����رى: ب���دون ال����والدة وامل���وت 
امل��ج��ت��م��ع واإلن��س��ان��ي��ة في  ه��ل سيستمر 
ب��ال��رك��ود،  أو سيصاب  وال��ت��ط��ور،  النمو 
م��خ��ت��ن��ق��ًا ب�����األن�����ا امل����ت����راك����م����ة ل��ل��م��ث��ق��ف��ني 

والديماغوجيني الذين لن يموتوا؟
م��ن  ه�����م  ف����ق����ط  األث�������ري�������اء  ك�������ان  وإذا   
ي���س���ت���ط���ي���ع���ون ال������وص������ول إل�������ى ع���ق���اق���ي���ر 
وتقنيات  االصطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات 
القوة، فماذا سيحدث للمجتمع؟  تعزيز 
ه���ل ي��ج��ب أن ي��ك��ون ل��ك��ل ف���رد ال��ح��ق في 
رفع مستوى ذكائه، هل سيظل املجتمع 
ك������ان م����ع����دل ذك����اء  ب���س���الس���ة إذا  ي���ع���م���ل 

الجميع 300 وخمس درجات دكتوراه؟
 كما ترى، تتعقد األم��ور بسرعة عند 
إطالة  اإلنسانية-  بعد  ما  أفكار  مناقشة 

ال��ح��ي��اة وال����ذك����اء امل���ع���زز وال����ق����وة، وه���ذا 
غ���ي���ض م����ن ف���ي���ض! ي��ن��ب��ع ه�����ذا ال��ت��ع��ق��ي��د 
ال��ف��ل��س��ف��ي واألخ���الق���ي م���ن ح��ق��ي��ق��ة أن ما 
ب��ع��د اإلن��س��ان��ي��ة ي���دور ح��ول دم��ج البشر 
بالتكنولوجيا، وأن التكنولوجيا تتقدم 
بسرعة  ج��دي��دة  آف��اق��ًا  وت��ف��ت��ح  وتتحسن 

كبيرة جدًا.
التكنولوجيا،   لطاملا استخدم البشر 
وفهم  األدوات  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 
ون��ح��ت امل��ف��اه��ي��م ف��ي ال��ع��ل��وم وال��ف��ي��زي��اء 
عن  ميزنا  م��ا  ه��ذا  وال��ت��اري��خ،  والفلسفة 
ال����ح����ي����وان����ات األخ���������رى، ول����ك����ن امل��ج��ت��م��ع 
أص����ب����ح غ���ي���ر م���رت���ب���ط ب���ش���ك���ل ج���وه���ري 
ف���ي ع��ص��رن��ا ال���ح���ال���ي، وه�����ذا م���ا رأي���ن���اه 
ف��ي ال��س��ن��وات القليلة امل��اض��ي��ة ف��ق��ط، مع 
ظهور الهاتف الذكي وشبكات اإلنترنت 

عالية السرعة في كل مكان.
م������ن ج����ه����ة أخ�����������رى، ي����ت����ح����رك ال���ب���ش���ر 
وال������ح������ض������ارات ال����ت����ي ي���ب���ن���ون���ه���ا ب���ب���طء 
اللغة  نسبيًا، فقد استغرق منا اكتشاف 
م��الي��ني ال��س��ن��ني، وآالف���ًا أخ��رى الكتشاف 

الطب والنظريات العلمية.
وفي غضون بضعة آالف من السنني، 
وح���ت���ى ال����ق����رن امل����اض����ي، ض��اع��ف��ن��ا ع��م��ر 
اإلن����س����ان ب��ف��ض��ل األدوي��������ة، ك��م��ا أن����ه ف��ي 
غ���ض���ون ال���س���ن���وات ال���������100 امل���اض���ي���ة ق��د 
ض��اع��ف��ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��م��ر اإلن���س���ان 
م���رة أخ����رى، ف��خ��ل��ق��ت ع��ي��ون��ًا إل��ك��ت��رون��ي��ة 
وه��ي��اك��ل خ��ارج��ي��ة ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة، كما 
البشري  ال��دم��اغ  ع��م��ل  ف��ه��م كيفية  ب��دأن��ا 
في الواقع من أجل تحقيق تقدم جاد في 
تعزيز البراعة الفكرية للجنس البشري، 
ل��ق��د ذك��رن��ا ب��ال��ف��ع��ل ك��ي��ف ي��ت��م اس��ت��خ��دام 
الدماغ، وكما رأينا  TDCS لتعزيز قدرة 
الرياضيون  أظهر  األخيرة  السنوات  في 

بالتأكيد فاعلية املنشطات الجسدية.
وب���س���ب���ب ه������ذا ال����ت����ج����اور امل���ت���ن���اق���ض 
-ال�����ب�����طء ال���ت���اري���خ���ي ل���ل���ت���ط���ور ال���ب���ش���ري 
وامل��ج��ت��م��ع��ي م��ق��اب��ل ال���وت���ي���رة ال��س��ري��ع��ة 
الكثيرون  يجد  الحديثة-  للتكنولوجيا 
أن ما بعد اإلنسانية أمر غير مستساغ.

 ب��ع��د ك��ل ش����يء، ف���إن ت��ع��ري��ف م��ا بعد 
اإلن��س��ان��ي��ة ال ي����زال ت��ق��ري��ب��ًا غ��ي��ر م��ف��ه��وم 
مع  يحدث  كما  وضبابيًا،  واض��ح  وغير 
ال��ن��اش��ئ��ة، ه���ل تعتقد  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ع��ظ��م 
أن أج���ه���زة ال��ت��ل��ف��زي��ون األول�����ى ل���م ت��ت��أث��ر 
ب���أج���داد أج�����دادك؟ ق��ب��ل أن ي��ح��ص��ل على 
اس���م "ال��ت��ل��ف��زي��ون" ف��ق��د أط��ل��ق ع��ل��ي��ه أح��د 
م���خ���ت���رع���ي���ه اس����م����ًا م���خ���ي���ف���ًا إل������ى ح����د م��ا 
 distant" ال��ب��ع��ي��دة"  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  "ال���رؤي���ة 

ي��م��ك��ن��ك  ه����ل  أي����ض����ًا   ،"electric vision
ت��خ��ي��ل امل��ش��اع��ر ال��ت��ي ش��ع��ر ب��ه��ا ال��رك��اب 
-ال���خ���وف وال���ره���ب���ة- خ���الل االق���ت���راب من 
في  كانت  فقد  البخارية؟  ال��ق��ط��ارات  أول 
ع��ن وح���وش ميكانيكية  ع��ب��ارة  ن��ظ��ره��م 
ضخمة، يمكن أن تسحب مئات األطنان 
وت����ت����ح����رك أس��������رع ب���ك���ث���ي���ر م�����ن ال���خ���ي���ول 

املتواضعة. والعربات 
بالتقنيات  يحيط  الذي  االرتياح  عدم 
التكنولوجية الجديدة ليس جديدًا، وقد 
ت���م ت��ض��خ��ي��م��ه ف��ق��ط م���ن خ����الل ال��ت��س��ارع 
خالل  ح��دث  ال���ذي  للتكنولوجيا  ال��ه��ائ��ل 

حياتنا.
ع����ام،   500 ق���ب���ل  ول������دت  ق����د  ك���ن���ت  إذا   
للتحول  واح����دة  تقنية  ت��واج��ه  ل��ن  ف��إن��ك 
ال��ي��وم ف��ي ظ��رف  املجتمعي ف��ي ح��ي��ات��ك، 
40 ع���ام���ًا ع��ش��ن��ا ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��والت 
الكمبيوتر  إن���ش���اء  ق��ب��ي��ل  م���ن  ال��ع��ظ��ي��م��ة، 
واإلنترنت والهاتف الذكي وزرع الدماغ، 
هذا على سبيل املثال ال الحصر لبعض 

التقنيات التي غيرت الحياة.
ك��م��ا أن���ه م���ن امل��ق��ل��ق وامل��خ��ي��ف أن يتم 
البساط بشكل متكرر من تحتك،  سحب 
خ��اص��ة عندما ي��ك��ون م��ص��در رزق���ك على 
امل���ح���ك، ف��ق��ط ف���ّك���ر ف���ي ع����دد ال��ص��ن��اع��ات 
وال�������وظ�������ائ�������ف ال������ت������ي ت�������م ط����م����س����ه����ا أو 
استيعابها بوصول الكمبيوتر الرقمي.

ال���ب���ش���ر  ال�����س�����ار ه�����و أن  ال����خ����ب����ر  ل����ك����ن 
ق�����ادرون ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف ب��ش��ك��ل ال ن��ه��ائ��ي 
تقريبًا، بينما قد ترفض أنت أو أنا فكرة 
وج����ود ت���راب���ط ب���ني ال���دم���اغ وال��ح��اس��وب 
على  ذكرياتنا  بتنزيل  لنا  يسمح  ال��ذي 
جهاز كمبيوتر، أو ربما تحميل ذكريات 

.The Matrix جديدة كما حدث في فيلم
ل��ك��ن ب��ال��ن��س��ب��ة ألط���ف���ال ال��غ��د س��ي��ك��ون 
التقنيات  م��ن  سلسلة  خ��الل  م��ن  العيش 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ي��ر ح��ي��ات��ه��م تمامًا 
ه��و ال��ق��اع��دة، ف��ي وقتنا ال��ح��ال��ي ال ت��زال 
أقوم  أن  في تخيل  املقاومة  هناك بعض 
آلي،  رأس��ي على هيكل خارجي  بتثبيت 

ول����ك����ن خ������الل ج���ي���ل واح�������د ق�������ادم س���وف 
ي��ع��ت��اد األط���ف���ال ع��ل��ى رؤي����ة رج���ل خ���ارق 
ح������وادث  م����ن  ال����ن����اس  ي���ن���ق���ذ   Iron Man

السيارات والطيران.
حقيقة األمر هي أن ما بعد اإلنسانية 
ه����و م����ج����رد م��ص��ط��ل��ح ح����دي����ث ل���ظ���اه���رة 
ق��دي��م��ة، ف��ق��د ع��ززن��ا إن��س��ان��ي��ت��ن��ا -ق��وت��ن��ا 
وح���ك���م���ت���ن���ا وت���ع���اط���ف���ن���ا- ب����������أدوات م��ن��ذ 
لطاملا شعرنا  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا  ع��ص��ور 
ب��ال��ف��زع م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي ت���ب���دو غير 
ط��ب��ي��ع��ي��ة أو ت��ج��ع��ل��ن��ا ن���ت���ص���رف ب��ط��رق 
غ��ي��ر إن���س���ان���ي���ة، إن���ه���ا ب��ب��س��اط��ة ط��ب��ي��ع��ة 
ب��ش��ري��ة، ل��ك��ن ك��ل ه���ذا ي��ت��غ��ي��ر م��ع أط��ف��ال 
اليوم، بالنسبة لهم أي شيء ليس كذلك 
ي��ب��دو غير طبيعي،  )م��ح��وس��ب ورق��م��ي( 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��م س��ت��ب��دو ال��ن��زع��ة م���ا بعد 
اإلن��س��ان��ي��ة م��ج��رد ت��ط��ور ط��ب��ي��ع��ي، وأي 
ش���خ���ص ال ي����ح����ذو ح�������ذوه م���ث���ل ه�����ؤالء 
ذكي،  هاتف  لديهم  ليس  الذين  القدامى 

سيبدو غير إنساني تمامًا.

 عقاقري تطيل العمر وتزيد ذكاء البشر.. 

خميسيات

شعر: د. سالم  بن محمد املالك

ماذا تعرف عن حركة »ما بعد اإلنسانية«؟
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قضايا وآراء

أث�����رت ال��ج��ائ��ح��ة س��ل��ب��ًا ع��ل��ى ق��ط��اع��ات 
كثيرة في الهند في ظل تعرض االقتصاد 
الضطرابات نتيجة اإلغالق. لكن صناعة 
ال��ب��رم��ج��ي��ات ك���ان���ت م���ن ب���ن ال��ص��ن��اع��ات 
التي واصلت ازدهارها. وبراعة الهند في 
صناعة البرامج معروفة جيدًا على امتداد 
ال���ع���ال���م. ف��ق��د ص���ع���دت ال��ه��ن��د ب��اع��ت��ب��اره��ا 
رخيصة  برمجية  خ��دم��ات  لتقديم  م��رك��زًا 

وعالية الجودة. 
وأث�����ن�����اء ال���ج���ائ���ح���ة واص�����ل�����ت ص��ن��اع��ة 
ال��ب��رم��ج��ي��ات ال��ن��م��و رغ���م ت��ض��رر قطاعات 
كثيرة. وكدليل على هذا النمو في صناعة 
ال��ب��رم��ج��ي��ات، يشهد ال��ق��ط��اع ازده�����ارًا في 
ال��ت��وظ��ي��ف. وت���ع���زز ش���رك���ات ال��ب��رم��ج��ي��ات 
ال��واف��دي��ن إليها وسط  أع���داد  الهندية م��ن 
ارتفاع في الطلب على خدمات تكنولوجيا 
من  الحالي  املتوافر  في  وش��ح  املعلومات 
املاضي،  العام  وف��ي  البرمجيات.  مواهب 
بنسبة  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  نما 
دوالر  م��ل��ي��ار   194 إل���ى  قيمته  لتصل   2%
واستقطب 138 ألف موظف، وفق بيانات 
البرمجيات  ل��ش��رك��ات  الوطنية  »ال��راب��ط��ة 
والخدمات« املعنية بصناعة البرمجيات. 
وذك���������رت وس�����ائ�����ل إع��������الم م���ح���ل���ي���ة أن���ه 
ب����ن أب����ري����ل وس���ب���ت���م���ب���ر ف���ق���ط م����ن ال���ع���ام 
ال�����ج�����اري، وظ���ف���ت أك���ب���ر خ���م���س ش���رك���ات 
برمجيات- »تاتا للخدمات االستشارية«، 
»هندوستان  و»وي��ب��رو«،  و»إنفوسيس«، 
ك��م��ب��ي��وت��رز ت���ي���ك«، و»ت���ي���ك م��اه��ي��ن��درا« – 
الخمس  الشركات  وه��ذه   .

ً
ع��ام��ال  122546

توظف ثلث القوة العاملة في مجال تقنية 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ب���ال���غ ق���وام���ه���ا 4.5 م��ل��ي��ون 
ش��خ��ص. وه���ذا ي��وض��ح فحسب اض��ط��رار 
الشركات التي قلصت في السابق حجمها 
إلى زيادة العمالة نظرًا لوجود عمل دون 
ال��الزم��ة إلن��ج��ازه. وأعلنت  ت��واف��ر املوهبة 
ش����رك����ة »إن����ف����وس����ي����س« امل���ت���خ���ص���ص���ة ف��ي 
تكنولوجيا املعلومات، أنها ستوظف 45 
ألف خريج جامعي في هذه السنة املالية، 
مقارنة بما كان متوقعًا من قبل وبلغ 35 

ألف خريج جامعي. 
وه���ذه أخ��ب��ار ج��ي��دة للخريجن الجدد 
ال����ذي����ن ك����ان����وا ي���خ���ش���ون ع������دم ال���ح���ص���ول 
ع���ل���ى وظ���ي���ف���ة ب��س��ب��ب االض����ط����راب����ات ف��ي 
االق��ت��ص��اد. لقد ك��ان��وا ف��ي موقف يعانون 
فيه من انعدام الخبرة وقلة عدد الوظائف 
ال��ش��اغ��رة. ل��ك��ن ه���ذا ال��ت��ح��ول ال��ح��ال��ي ك��ان 
إيجابيًا للخريجن الذين كانوا يبحثون 
ع����ن وظ���ي���ف���ة ف����ي ص���ن���اع���ة ال���ب���رم���ج���ي���ات. 
ال��ج��دد حوالي  الخريجن  روات���ب  وبلغت 
350 ألف روبية شهريًا. وذكرت »الرابطة 
الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات« 
أن هوامش التشغيل لشركات البرمجيات 
ال��ه��ن��دي��ة ارت��ف��ع��ت إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وى في 
املتوسط  ف��ي  س��ب��ع س��ن��وات بنسبة 25% 
العام املاضي. فقد تمكنت هذه الشركات 
من خفض التكاليف مع عمل املوظفن من 
امل��ن��زل، وت��ق��ل��ص األع��م��ال ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الشركة وتراجع نسبة  مقر  املوظفون في 

ترك العاملن لوظائفهم في الشركات. 

ونمت صناعة التعهيد في الهند على 
الثالثة املاضية. فقد أوكلت  العقود  مدى 
شركات غربية مهمة املتابعة إلى شركات 
البسيطة  البرمجيات  هندية قامت بعمل 
الهندية  العمالة  بفضل  منخفضة  بكلفة 
الرخيصة وانخفاض كلفة التشغيل. كما 
بدأت الشركات الهندية أيضًا في التوسع 
في مجال تعهيد العمليات التجارية. فقد 
افتتحت عشرات من مراكز االتصال التي 
التأمن، في  العمالء وأعمال  توفر خدمة 
مدن مثل دلهي وبنجالور، مما وفر فرص 
ع��م��ل آلالف ال��ش��ب��اب ال��ه��ن��ود. ل��ك��ن الهند 
ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب��م��ي��زة األس��ب��ق��ي��ة ف���ي ه��ذا 

املنافسة. ففي  اآلن بعض  امل��ج��ال، تواجه 
الفترة املمتدة بن عامي 2012 و2013، أقر 
»املسح االقتصادي« الصادر عن الحكومة 
الهندية أن صناعة تكنولوجيا املعلومات 
ال��ه��ن��دي��ة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات  وإدارة 
ت��واج��ه  دوالر  م��ل��ي��ار   100 قيمتها  ال��ب��ال��غ 
م��ن��اف��س��ة م���ن ع����دد م���ن ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة. 
وف���ي م��ج��ال تعهيد ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة 
ت�����ح�����دي�����دًا، خ�����س�����رت ال����ه����ن����د ج����ان����ب����ًا م��ن 
الفلبن  مثل  لبلدان  ال��س��وق  ف��ي  حصتها 
وم���ال���ي���زي���ا وال����ص����ن ف����ي آس����ي����ا، وم��ص��ر 
وامل���غ���رب ف���ي ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا، وال��ب��رازي��ل 
واملكسيك وتشيلي وكولومبيا في أميركا 
الحفاظ  الهند تمكنت من  لكن  الالتينية. 
تكنولوجيا  ص��ن��اع��ة  ف��ي  هيمنتها  ع��ل��ى 

املعلومات عامليًا. 
وت��ع��رض االق��ت��ص��اد ال��ه��ن��دي ملوجتن 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، وأدى إغ��الق خانق 
االقتصادية.  األنشطة  جميع  تعطل  إل��ى 
البطالة وح��دث خفض  وارتفعت معدالت 
القطاعات. لكن  ف��ي مختلف  ال��روات��ب  ف��ي 
ق����ط����اع ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات واص����ل 
ن���م���وه، ح��ي��ث اع��ت��م��دت ص��ن��اع��ات ك��ث��ي��رة 
على الوسائل الرقمية. وهذا دفع شركات 
تقلص  كانت  التي  ال��رائ��دة  التكنولوجيا 
ح��ج��م��ه��ا ف����ي ال����س����ن����وات ال���س���اب���ق���ة، إل���ى 
الجدد  الخريجن  لتوظيف  فجأة  السعي 
تنفيذ  على  الطلب  لتلبية  كبيرة  ب��أع��داد 
املشروعات. ويتوقع أن يواصل التوظيف 
زخمه على مدى ثالثة أو أربعة فصول مع 

زي���ادة ال��ط��ل��ب. وه��ن��اك طلب على تطبيق 
البيانات  وتحليل  السحابية  ال��ح��وس��ب��ة 
م����ع إق����ب����ال ال���ش���رك���ات ف����ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء 
العالم على الحوسبة السحابية لتحسن 
ال���ك���ف���اءة. وي��ت��وق��ع ن��م��و ال��ق��ط��اع س��ري��ع��ًا 
ف����ي غ���ض���ون س��ن��ت��ن أو ث�����الث س���ن���وات، 
تزيد  نمو  م��ع��دالت  األق���ل وسيشهد  على 
على  املرتفع  الطلب  واستمرار   10% على 

خدماته على مستوى العالم. 
وم���ع ذل���ك، ت��ع��ان��ي ال��ص��ن��اع��ة أي��ض��ًا من 
مشكلة انتقال الكفاءات من شركة ألخرى. 
فقد سعت شركات البرمجيات الستقطاب 
مهندسي برمجيات ذوي خبرة، وواصلت 
املواهب عالية الخبرة االنتقال من شركة 
إل���ى أخ���رى م��ع ت��ق��دي��م ام��ت��ي��ازات وروات���ب 
أفضل. وهذا يسبب مشكلة كبيرة نتيجة 
ع������دم ق��������درة ال����ش����رك����ات ع���ل���ى االح���ت���ف���اظ 
إل��ى ارت��ف��اع الكلفة.  باملواهب، مما ي��ؤدي 
لكن شركات البرمجيات وجدت الحل في 
تأهيلهم  بغرض  الجدد  الوافدين  تدريب 
لتنفيذ املشروعات. ورغم كل هذا، يهيمن 
ال����ت����ف����اؤل ع���ل���ى ال���ص���ن���اع���ة ألن����ه����ا ت��ف��س��ح 
للمواهب  مركز  الهند  للموظفن.  امل��ج��ال 
منخفضة الكلفة وكان لذلك دور أساسي 
ف��ي ت��ق��دي��م ش��رك��ات ال��ب��رم��ج��ي��ات خ��دم��ات 
بأسعار أرخص مقارنة باملنافسن. ومن 
الواضح أن صناعة البرمجيات في الهند 

ستستمر في التوسع والنمو. 
رئيس مركز الدراسات اإلسالمية 
في نيودلهي.

الليبية  االن��ت��خ��اب��ات  مفوضية  أعلنت 
ي������وم ال���خ���م���ي���س امل�����اض�����ي أن����ه����ا س��ت��ع��ق��د 
م��ؤت��م��رًا ص��ح��ف��ي��ًا ي���وم األح����د 7 ن��وف��م��ب��ر، 
وذك���������رت امل����ف����وض����ي����ة أن����ه����ا س���ت���ع���ل���ن ف��ي 
ه�������ذا امل����ؤت����م����ر ع�����ن ف����ت����ح ب�������اب ال���ت���رش���ح 
وبدء  والبرملانية  الرئاسية  لالنتخابات 
الناخبن، وصرح رئيس  توزيع بطاقات 
املفوضية بأن البالد سوف تكون بالنسبة 
انتخابية   

ً
دائ����رة ال��رئ��اس��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

واح���������دة ي����ف����وز ف���ي���ه���ا َم������ن ي���ح���ص���ل ع��ل��ى 
٪50 +1 من األص��وات، فإن لم ُيحقق أحد 
��ج��رى جولة 

ُ
ت النسبة  ه��ذه  املرشحن  م��ن 

ث��ان��ي��ة ي��خ��وض��ه��ا امل��رش��ح��ان ال��ح��اص��الن 
ع���ل���ى أك���ث���ر األص���������وات. أم�����ا االن���ت���خ���اب���ات 
في  الفردي  بالنظام  جرى 

ُ
فست البرملانية 

ال��ح��اص��ل��ون على  75 دائ����رة وي��ف��وز فيها 
أك��ث��ر األص�����وات. ك��م��ا أف���اد ب��االن��ت��ه��اء من 
ت���وزي���ع ب��ط��اق��ات ال��ن��اخ��ب��ن ع��ل��ى ال��ل��ج��ان 

املختصة.
وب���غ���ض ال��ن��ظ��ر ع��م��ا ي���ك���ون ق���د ت���م في 
انعقاده  ُيفترض  ال��ذي  الصحفي  املؤتمر 
فإن  املقالة،  ه��ذه  كتابة  م��ن  االنتهاء  بعد 
اإلعالن عن فتح باب الترشح لالنتخابات 
واس����ت����ك����م����ال االس������ت������ع������دادات ل���ه���ا ي���دع���و 

ل��ل��ت��ف��اؤل ب���ق���در األم�����ل ف���ي أن ت���ك���ون ه��ذه 
لتجسيد  ب��ه  موثوقًا  طريقًا  االن��ت��خ��اب��ات 
ال���ل���ي���ب���ي  ل���ل���ش���ع���ب  ال����س����ي����اس����ي����ة  اإلرادة 
م���ؤس���س���ي���ًا، ب���م���ا ي���ض���ع األس�������اس إلع�����ادة 
التفاؤل  الليبية، غير أن هذا  الدولة  بناء 
ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ك��ون ح����ذرًا ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات 

داخلية وخارجية.
ب��االع��ت��راض  وي��رت��ب��ط االع��ت��ب��ار األول 
ال������ذي ص����ادف����ه إص�������دار م���ج���ل���س ال���ن���واب 
ال���ل���ي���ب���ي ف�����ي س��ب��ت��م��ب��ر امل�����اض�����ي ق���ان���ون 
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال���دول���ة ال����ذي أث����ار ج��داًل 
وان���ق���س���ام���ًا ب���ن م���رح���ب ب��ال��خ��ط��وة ال��ت��ي 
ت���م���ه���د إلج��������راء االن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���اس���ي���ة 
ومعارض لها يرى فيها تجاوزًا لالتفاق 
السياسي وتكريسًا لالنقسام، فقد رحب 
 وحزبًا سياسيًا بإصدار القانون 

ً
13 تكتال

واعتبروه إنجازًا تاريخيًا بينما عارضه 
»املجلس األعلى للدولة« وحزب »العدالة 
نائبًا  و22  املتأسلم(  التيار  )أي  والبناء« 
من البرملان بحجة عدم التشاور حول مع 
»املجلس األعلى للدولة« وأنه لم ُيَصوت 
هم القانون بانحيازه لحفتر 

ُ
عليه. كما ات

أنه يبيح ترشح العسكرين  على أس��اس 
مل���ن���ص���ب ال����رئ����ي����س ب����ش����رط ال����ت����وق����ف ع��ن 

م��م��ارس��ة م��ه��ام��ه ق��ب��ل م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات 
ب���ث���الث���ة أش�����ه�����ر، وه������و م�����ا ف���ع���ل���ه ح��ف��ت��ر. 
ال��ن��واب ق��د أص���در القانون  وك���ان مجلس 
ال���ح���وار السياسي  ف��ش��ل م��ن��ت��دى  ب��ع��د أن 
جرى 

ُ
ست التي  القاعدة  على  التوافق  ف��ي 

االنتخابات على أساسها.
ول��������و اس�����ت�����م�����رت ه��������ذه االع�����ت�����راض�����ات 
ف��إن��ه��ا س��ت��ف��ت��ح ال���ب���اب دون ش���ك ل��ت��ح��دي 
س��واء  املعترضة،  ال��ق��وى  م��ن  االنتخابات 
ال��ن��ت��ائ��ج  ت�����أت  ل����م  إذا  أو  إج����رائ����ه����ا  ق���ب���ل 

ملصلحتها.
ف��ي��ع��ود للعقبة  ال��ث��ان��ي  أم����ا االع���ت���ب���ار 
ال���خ���ط���ي���رة ال���ت���ي ت���ه���دد اإلج���������راء ال��ن��زي��ه 
القوات  واآلم��ن لالنتخابات، وهي وجود 
بامليليشيات  ناهيك  واملرتزقة  األجنبية 
األممية  ال��ق��رارات  أن  وامل��ف��روض  املنفلتة. 
وب��ع��ث��ة ال���دع���م األم���م���ي ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ت��ؤك��د 
األجنبية  ال��ق��وات  انسحاب  على ض���رورة 
واملرتزقة وتأهيل من يصلح من عناصر 
العسكرية  املؤسستن  ضمن  امليليشيات 
يحدث  لم  لكن شيئًا  ليبيا،  في  واألمنية 

بعد على أرض الواقع في هذا الصدد. 
وق�����د ش���ه���دت اآلون�������ة األخ�����ي�����رة ب��ع��ض 
ال����ت����ط����ورات اإلي���ج���اب���ي���ة، ح���ي���ث ت��وص��ل��ت 
امل��ش��ت��رك��ة 5+5، في  ال��ع��س��ك��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
8 أك����ت����وب����ر امل�����اض�����ي، إل������ى ات����ف����اق أق���رت���ه 
السلطات الليبية على خطة عمل لخروج 
األراض��ي  م��ن  األجنبية  وال��ق��وات  املرتزقة 
وم��ت��وازن��ة  ت��دري��ج��ي��ة  عملية  ف��ي  الليبية 

وم���ت���زام���ن���ة وم��ت��س��ل��س��ل��ة. وف����ي أي�����ام 3-1 
اجتماعًا  اللجنة  عقدت  ال��ج��اري  نوفمبر 
ال��س��ودان  م��ن  ممثلون  حضره  بالقاهرة، 
بأنها  نتائجه  ��ت 

َ
ُوِص��ف والنيجر،  وتشاد 

مثمرة، وصرح أحد أعضاء اللجنة بأنها 
م��ن روس��ي��ا  م��ع ممثلن  ستجتمع الح��ق��ًا 
وتركيا للغرض نفسه وهو إخراج القوات 
األج��ن��ب��ي��ة وامل���رت���زق���ة م���ن ل��ي��ب��ي��ا. وي��ع��ن��ي 
ه����ذا أن ال��ل��ج��ن��ة ج�����ادة ف���ي ه����ذا ال���ص���دد، 
املوعد  قبل  مسعاها  اكتمال  تصور  لكن 
امل��ح��دد ل��الن��ت��خ��اب��ات ي��ب��دو ص��ع��ب��ًا إن لم 

.
ً
يكن مستحيال

أم������ا االع����ت����ب����ار األخ����ي����ر ف���ه���و م��س��ت��م��د 
م����ن ال����خ����ب����رة ال���ت���اري���خ���ي���ة، وي���ش���ي���ر إل���ى 
تجعل  ال��ت��ي  الديمقراطية  الثقافة  غ��ي��اب 
م�����ن ال����س����ه����ول����ة ب����م����ك����ان ت����ح����دي ن��ت��ي��ج��ة 
االن���ت���خ���اب���ات إن ل���م ت����رض ع��ن��ه��ا ال��ق��وى 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال��س��ي��اس��ة وت��م��ل��ك ال��س��الح، 
كما شاهدنا في العراق. وهو ما يدفعنا 
ل��ل��ن��ظ��ر ال���ج���اد ف���ي اآلل���ي���ات ال���ت���ي تضمن 
ف��ي  ج������ري������ت 

ُ
أ إن  االن�����ت�����خ�����اب�����ات  س�����الم�����ة 

موعدها.

أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

ب��اي��دن وزوجته  ج��و  الرئيس  بحضور 
ج��ي��ل وع����دة رج�����االت دول����ة ك���ب���ار، وّدع���ت 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة م���ن���ذ أي�������ام ال���ج���ن���رال 
وال���دب���ل���وم���اس���ي ك���ول���ن ب�����اول ف���ي ج��ن��ازة 
وط��ن��ي��ة ف��ي ك��ات��درائ��ي��ة واش��ن��ط��ن. وب���اول 
ه��و أول وزي��ر خارجية أميركي م��ن أصل 
أفريقي، وقد توفي في 18 أكتوبر بسبب 
ب��ف��ي��روس  ب��إص��اب��ت��ه  متعلقة  م��ض��اع��ف��ات 
ك�����ورون�����ا، وك������ان أول أم���ي���رك���ي م����ن أص���ل 
أف��ري��ق��ي وأص��غ��ر ش��خ��ص ي��ت��ول��ى رئ��اس��ة 
ال��ج��ي��ش ب��ن ع��ام��ي 1989 و1993،  أرك����ان 
قبل أن يصبح أول وزير خارجية من أصل 

أفريقي في عهد جورج بوش االبن.
ومن بن الكلمات املعّبرة تلك التي أدلت 
ب��ه��ا وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��اب��ق��ة م��ادل��ن 
أول��ب��راي��ت ف��ي ح��ق��ه، وال��ت��ي ج���اء فيها أن 
والكرامة  بالصدق  »يتمتع  ب��اول  زميلها 
وال���والء واالل��ت��زام ال��راس��خ تجاه وظيفته 
 بنبرة مزاح أن 

ً
والوفاء بكلمته«، مضيفة

الخارجية  ف��ي حقيبة  ال���ذي خلفها  ب���اول 
»كان الجيش يحبه، وفي وزارة الخارجية 
م��ن س��ل��ف��ه« في  أك��ث��ر شعبية بكثير  ك���ان 

إشارة إلى ذاتها.
ينتمي باول إلى املدرسة املعتدلة، لكن 
��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ت��ض��ررت عندما 

َ
م��س��ي��رت

ت���ص���ّدر ج���ه���وَد ال���ت���روي���ج ل���ح���رب ال���ع���راق 

 الخارجية، كما ساهم 
َ
خالل توليه حقيبة

ف���ي إح������داث ب�����وٍن ب���ن ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة 
القائمة على الحفاظ على النظام العاملي 
والنظرة االستراتيجية التي ال تقوم على 

أسس قانونية فلسفية.
أرادت  ع���ن���دم���ا  أن������ه  ون����ت����ذك����ر ج��م��ي��ع��ًا 
ح��ك��وم��ة ب���وش االب����ن ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ع��راق 
ع����ام 2003، رف���ض���ت ج���ل ال������دول ال��غ��رب��ي��ة 
والدولية  القانونية  الشرعية  باسم  ذل��ك 
أن تصطف  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الفلسفة  وب��اس��م 
فيها الدول في هجوم عسكري ذي أبعاد 
م��ج��ه��ول��ة ع��ل��ى دول�����ة ذات س����ي����ادة. دي��ك 
تشيني، دونالد رامسفيلد، وكولن باول.. 
مكوكية  ب��رح��الت  يقومون  ك��ان��وا جميعًا 
إلى العواصم األوروبية إلقناع رؤسائها، 
لكن دون جدوى. ونتذكر الخطاب الشهير 
ل����ب����اول ت���ح���ت ق���ب���ة األم������م امل���ت���ح���دة، وه���و 
يحمل قنينة صغيرة يقول حولها للعالم 
ب��أس��ره إن��ه ل��و ق��ام بتفجير ه��ذه القنينة 
الحترقت مساحات من األرض في رمشة 
ره 

ُّ
عن، وهو ما يستطيع صدام فعله لتوف

على أسلحة الدمار الشامل. وهو ما أنكره 
الفرنسي دومينيك  الخارجية  عليه وزير 
دوفيلبن في نفس االجتماع لعدم وجود 
 عسكريًا 

ً
أي حجة، ورفضت ب��الده تدخال

خ����ارج ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع م���ن م��ي��ث��اق األم���م 

امل��ت��ح��دة، وال�����ذي ي��ج��ي��ز اس��ت��ع��م��ال ال��ق��وة 
على  الهجوم  في حال  الدولية  العسكرية 
ح��دود دول��ة ذات سيادة من غير ح��ق، أو 
كونها تشكل خطرًا على املنظومة الدولية 
ال��دم��ار   ألسلحة 

ً
م��ن خ��الل امتالكها م��ث��ال

االتجاه  الشاسع بن  البون  ه��ذا  الشامل. 
ال���ف���ق���ه���ي ال���ق���ان���ون���ي ال���ف���ل���س���ف���ي ال���ص���رف 

واالتجاه االستراتيجي، أو بعبارة أخرى 
ب���ن ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��ش��رع��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال��دول��ي��ة وب���ن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ن��ظ��ام ص��دام 
ق ف���ي ت��ل��ك ال���ف���ت���رة أب��ج��دي��ات 

ّ
وأه����ل����ه، م�����ز

ال��ت��ف��اه��م ح���ول م���ح���ددات ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي 
الذي قادته وتقوده الواليات املتحدة إلى 
درج���ة أن امل��س��ؤول��ن األم��ي��رك��ي��ن وصفوا 
ال��ع��ج��وز خالفًا  ب��أوروب��ا  أوروب����ا الغربية 
التي كانت مؤيدة  الشرقية  ل��دول أوروب���ا 
ل��ل��ت��دخ��ل ال���ع���س���ك���ري. وك�����ان ت��ش��ي��ن��ي من 
 
ً
ك��الم��ه ه��ذا يعني مما يعنيه خطأ خ��الل 
والفلسفية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��خ��زع��ب��الت  غلبة 
الفرنسية والغربية على أولويات املرحلة 
في العالقات الدولية التي تفرض الحركية 
وال��واق��ع��ي��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��الق��ان��ون��ي��ة 
ب���غ���ط���اء ش���ب���ه ق����ان����ون����ي.. ف���وق���ع ال��ت��دخ��ل 
ال���ع���س���ك���ري األم����ي����رك����ي ال���ب���ري���ط���ان���ي رغ���م 
ال���رف���ض ال��ف��رن��س��ي األوروب������ي وامل��ث��ب��ط��ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ف���ي األم����م امل��ت��ح��دة، 

والبقية معروفة.
 
َ
وال ي��ت��ح��م��ل ك���ول���ن ب������اول امل���س���ؤول���ي���ة

ل����وح����ده، ف���أس���ات���ذة ال���ف���ن االس��ت��رات��ي��ج��ي 
املؤهلون، في عهد الرئيس بوش )االبن(، 
ال��ج��دد«، وم��ا زالت  كانوا هم »املحافظن 
س��ي��اس��ت��ه��م ال���خ���ارج���ي���ة ف����ي ت���ل���ك ال��ف��ت��رة 
»ن�����ظ�����ارات  دون  ال����ع����س����ك����ري  وت����دخ����ل����ه����م 

بفاتورتها  ت��ل��ق��ي  دق��ي��ق��ة،  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة« 
والسياسة  األب��ي��ض،  البيت  على  الثقيلة 
وع���ل���ى مستقبل  األم���ي���رك���ي���ة،  ال���خ���ارج���ي���ة 
ارتباك  فحصل  األميركي..  القومي  األم��ن 
في العمل االستراتيجي، ألن أعضاء فريق 
الدبلوماسية واألمن القومي يعملون في 
مستويات مختلفة، ولديهم أدوار متباينة 
في اإلدارة، والهياكل التنظيمية الهرمية، 
والجميع بحاجة إلى احترام دوره وعمله، 
م���ن ت��خ��ط��ي��ط واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وس��ي��اس��ة، 
ل��ي��ت��م ال���ت���واص���ل ب��ش��ك��ل ف���ع���ال، ول��ت��ب��ادل 
امل���ع���ل���وم���ات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وم�����ع ال��ش��ع��ب 
األميركي في نهاية املطاف. وهذا الخلط 
ال��ذي أدى إلى انحراف بعض األدوار  هو 
وبالتالي  األم��ي��رك��ي��ة،  امل��ؤس��س��ات  لبعض 
إلى ضعف في اإلنتاج وامل��ردودي��ة، وهذا 
ه��و ال��ج��ان��ب ال��خ��ف��ي ف��ي ب��ع��ض ال��ت��ق��اري��ر 
النظريات  ر منه 

ّ
األميركية، وهذا ما تحذ

االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ف�����ي م����ج����ال ال����ع����الق����ات 
ال��دول��ي��ة، وه��و م��ا يحيلنا إل��ى قيمة دور 
االستراتيجية.  صياغة  ف��ي  املستشارين 
والسياسة األميركية مليئة بالدروس في 

هذا الجانب.

أكاديمي مغربي

البرمجيات الهندية.. ازدهار متواصل

المشهد االنتخابي الليبي

كولن باول.. وصياغة االستراتيجية

ُر الرحمن
ْ
د.ِذك

د. أحمد يوسف أحمد

د. عبدالحق عزوزي



6
ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ> الخميس   23 دجنبر 2021 - العدد: 231

ثقافة

هذا العالم

األميركي  القومي  األم��ن  ق��ال مستشار 
ج��ي��ك س��ول��ي��ف��ان، األرب���ع���اء، إن ال��والي��ات 
املتحدة وشركاءها يبحثون أطرا زمنية 
للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفا 
اتفاق  إل��ى  للتوصل  الحالية  الجهود  أن 
ستنفد خالل أسابيع.

ُ
نووي جديد ربما ت

ومضى يقول للصحفيني خالل زيارة 
ن��ح��دد وق��ت��ا بعينه علنا،  إلس��رائ��ي��ل: "ال 
ب��ل��غ��ك��م ب��أن��ن��ا نبحث 

ُ
أ ل��ك��ن ب��وس��ع��ي أن 

خ��ل��ف األب����واب املغلقة أط���را زم��ن��ي��ة وه��ي 
عن  سوليفان  وُس��ئ��ل  بالطويلة".  ليست 

اإلطار الزمني فقال "أسابيع".
وص����������رح م����س����ت����ش����ار األم����������ن ال����ق����وم����ي 
األم������ي������رك������ي، ب��������أن ال��������والي��������ات امل����ت����ح����دة 
وإس��������رائ��������ي��������ل ب������ح������اج������ة إل�����������ى ت����ط����وي����ر 
الذي  الوقت  في  مشتركة"  "استراتيجية 
ت��س��ت��أن��ف ال����ق����وى ال���ع���امل���ي���ة امل���ف���اوض���ات 

بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران.
وج�������اءت ت���ص���ري���ح���ات س���ال���ي���ف���ان ق��ب��ل 
اج��ت��م��اع��ه ب��رئ��ي��س ال�������وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ن���ف���ت���ال���ي ب���ي���ن���ي���ت، وم����س����ؤول����ني أم��ن��ي��ني 
إس��رائ��ي��ل��ي��ني ف��ي ال���ق���دس، م��ش��ي��را إل���ى أن 
االج����ت����م����اع ي���أت���ي ف����ي "م��ن��ع��ط��ف ح��اس��م 
ل���ب���ل���دي���ن���ا ب����ش����أن م���ج���م���وع���ة ك���ب���ي���رة م��ن 

القضايا األمنية".
واس���ت���أن���ف���ت ال����ق����وى ال���ع���امل���ي���ة وإي������ران 
امل���ف���اوض���ات ف���ي ف��ي��ي��ن��ا ال��ش��ه��ر امل��اض��ي، 
لكبح  باتفاق  العمل  إلع���ادة  محاولة  ف��ي 

برنامج إيران النووي.
ل���ك���ن امل����ف����اوض����ات ت���وق���ف���ت األس����ب����وع 
امل����اض����ي ل��ل��س��م��اح ل���ل���م���ف���اوض اإلي����ران����ي 

بالعودة إلى طهران للتشاور.
وق�����ال ب��ي��ن��ي��ت إن ن��ت��ي��ج��ة امل��ف��اوض��ات 
س���ت���ك���ون ل���ه���ا "ت�����داع�����ي�����ات ع���م���ي���ق���ة ع��ل��ى 
ال��ش��رق األوس���ط وأم��ن إسرائيل  استقرار 

في السنوات املقبلة".
وعرض االتفاق األصلي، الذي أبرم عام 

2015، على إي��ران إعفاءها من العقوبات 
م���ق���اب���ل ف������رض ق����ي����ود ع���ل���ى ب��رن��ام��ج��ه��ا 
ال���ن���ووي. وان��ه��ار االت��ف��اق ف��ي 2018 بعد 
انسحاب الواليات املتحدة، وإعادة فرض 

عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.
وم���ن���ذ ذل�����ك ال����ح����ني، اس���ت���أن���ف���ت إي�����ران 

ب�����رن�����ام�����ج�����ه�����ا ال�����������ن�����������ووي، وت����خ����ص����ي����ب 
ال����ي����وران����ي����وم، وت��ش��غ��ي��ل أج����ه����زة ال���ط���رد 
الحدود املنصوص  املركزي بما يتجاوز 
ع��ل��ي��ه��ا ف����ي االت���ف���اق.وت���ن���ت���ق���د إس���رائ���ي���ل 
م��ح��اوالت التوصل إل��ى ات��ف��اق جديد مع 
إيران، قائلة إن املجتمع الدولي يستسلم 

ل�"االبتزاز النووي اإليراني". وتقول إن أي 
ات��ف��اق ج��دي��د يجب أن ي��دخ��ل تحسينات 
ع��ل��ى االت���ف���اق األص���ل���ي، وإن امل��ح��ادث��ات 
ب���ت���ه���دي���د  م����ص����ح����وب����ة  ت�����ك�����ون  أن  ي����ج����ب 
"موثوق" من الواليات املتحدة باستخدام 
القوة العسكرية ضد إيران، إذا لزم األمر.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
األرب����ع����اء م��ق��اب��ل��ة م���ع ق���ائ���د س����الح ال��ج��و 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ال���ج���دي���د، امل���ي���ج���ور ج��ن��رال 
تومير ب��ار، ال��ذي ق��ال إن إسرائيل ق��ادرة 
على مهاجمة إيران غدا وتدمير منشآتها 

النووية.

واشنطن: »أسابيع« على استنفاد الدبلوماسية النووية مع إيران

التحالف يستهدف معسكرا حوثيا في صنعاء بـ»ضربات موجعة«

الفروف: مفاوضات مع أميركا واألطلسي الشهر املقبل

أع����ل����ن ت���ح���ال���ف دع������م ال���ش���رع���ي���ة 
ف����ي ال���ي���م���ن، ل���ي���ل���ة ال���خ���م���ي���س، ع��ن 
امل��رك��زي  األم���ن  اس��ت��ه��داف معسكر 
ف������ي ال����ع����اص����م����ة ص�����ن�����ع�����اء، ال������ذي 
الحوثي  ميليشيات  عليه  تسيطر 
امل���دع���وم���ة م���ن إي�������ران، ب����"ض���رب���ات 

موجعة". 
وق������ال ال���ت���ح���ال���ف ف����ي ت���غ���ري���دات 
السعودية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  نشرتها 
تويتر:  ف��ي  حسابها  ع��ل��ى  "واس" 
املركزي  األم��ن  معسكر  "استهدفنا 
ب���ال���ع���اص���م���ة ص����ن����ع����اء ب���ض���رب���ات 

موجعة". 
العملية أسفرت عن  أن  وأضاف 
تدمير 7 مخازن للطائرات املسّيرة 
واألسلحة في املعسكر، مشيرة أن 
ال��ض��رب��ات ك��ان��ت اس��ت��ج��اب��ة ف��وري��ة 
ب��ع��د ت��دم��ي��ر م��س��ّي��رة أط��ل��ق��ت نحو 

جازان جنوب غربي السعودية.
اليمن  في  الشرعية  دعم  وأك��د تحالف 
ي���ق���اب���ل���ه خ���ي���ار  امل����دن����ي����ني  أن اس����ت����ه����داف 
ال��ض��رب��ات ال��ج��وي��ة، م��ش��ددا ع��ل��ى أن ذل��ك 
يأتي في إطار القانون الدولي اإلنساني.

أعلن  الخميس،  ليلة  وفق وقت سابق 
ت��ح��ال��ف دع����م ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ال���ي���م���ن، ع��ن 
أهداف  دقيقة ضد  تنفيذ ضربات جوية 
ع��س��ك��ري��ة م���ش���روع���ة ف���ي ص��ن��ع��اء ت��اب��ع��ة 

مليليشيات الحوثي املدعومة من إيران.

وط�����ال�����ب ال����ت����ح����ال����ف امل����دن����ي����ني ب���ع���دم 
امل������واق������ع  م�������ن  االق���������ت���������راب  أو  ال����ت����ج����م����ع 
امل��س��ت��ه��دف��ة، وف���ق م���ا ج���اء ف���ي ت��غ��ري��دات 
السعودية  األنباء  وكالة  حساب  نشرها 

"واس" في تويتر.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الف�������روف، األرب����ع����اء، إن م��وس��ك��و س��ت��ب��دأ 
منفصلة،  أمنية  مفاوضات  املقبل  الشهر 
مع كل من أميركا وحلف شمال األطلسي 
أزم��ة متصاعدة على  "الناتو"، في خضم 

حدود أوكرانيا.
وق���������ال الف������������روف، أث������ن������اء م���ق���اب���ل���ة م��ع 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال���روس���ي: "ال ن��ري��د ح���رب���ا. ال 
ن��س��ل��ك م��س��ل��ك م���واج���ه���ة. لكننا  ن���ري���د أن 
سنضمن أمننا بحزم باستخدام وسائل 

نعتبرها ضرورية".
وأشاد الفروف بتوجه واشنطن، الذي 
س��اع��د ع��ل��ى االت���ف���اق س��ري��ع��ا ع��ل��ى أب��ع��اد 

املحادثات املستقبلية.

أن موسكو ستكون مستعدة  وأض��اف 
ل���وض���ع م��ط��ال��ب واش��ن��ط��ن ف���ي االع��ت��ب��ار، 
املحادثات بشكل  لكنه ح��ذر من استمرار 

مطول ألجل غير مسمى.
وق����ال الف�����روف: "أت��م��ن��ى أن ي��أخ��ذون��ن��ا 
على محمل الجد بالنظر للتحركات التي 

نتخذها لضمان قدرتنا الدفاعية".
وكانت روسيا تقدمت في وقت سابق 
عضوية  بمنع  تطالب  أمنية  بمقترحات 
"الناتو" عن أوكرانيا وجمهوريات أخرى 
س��وف��ي��ت��ي��ة س���اب���ق���ة، وال���ت���راج���ع ع���ن نشر 
عسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

ورف��ض��ت واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��اؤه��ا تقديم 
م��ث��ل ه����ذه ال���ت���ع���ه���دات ل��ك��ن��ه��ا ق���ال���ت إن��ه��ا 

مستعدة للمحادثات.
وق������دم������ت م����وس����ك����و م���ط���ال���ب���ه���ا وس����ط 
العسكري  الحشد  التوترات بسبب  تزايد 
أثار  ما  األوكرانية  الحدود  قرب  الروسي 

مخاوف من غزو محتمل.
وح��ذر الرئيس األم��ي��رك��ي، ج��و بايدن، 
ن��ظ��ي��ره ال����روس����ي، ف��الدي��م��ي��ر ب���وت���ن، في 
قمة افتراضية في وقت سابق من الشهر 
ال��ج��اري م��ن أن روس��ي��ا ستواجه "عواقب 

وخيمة" في حال هاجمت أوكرانيا.
وأن���ك���ر ب���وت���ن أي خ��ط��ط ل��ش��ن ه��ج��وم، 
ل���ك���ن���ه وص������ف ت�����وس�����ع  ح���ل���ف األط���ل���س���ي 
ف���ي أوك���ران���ي���ا ون��ش��ر أس��ل��ح��ة م���ن أسلحة 

التحالف هناك بأنه "خط أحمر".

أميركا.. »قفزة« في متوسط اإلصابات 
األسبوعية بفيروس كورونا

سعي اسرائيلي لتكوين جبهة موحدة مع 
امريكا بشأن البرنامج النووي اإليراني

ملكافحة  األميركية  امل��راك��ز  مديرة  قالت 
األم��������������راض وال������وق������اي������ة م����ن����ه����ا، روش����ي����ل 
إن متوسط ح��االت  األرب��ع��اء،  والينسكي، 
اإلصابة بكوفيد19- في الواليات املتحدة 
على م��دى سبعة أي���ام، ارت��ف��ع 25 ف��ي املئة 
عن األسبوع السابق، إلى حوالي 149300 

حالة يوميا.
في  للصحفيني  وال��ي��ن��س��ك��ي  وأض���اف���ت 
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض، أن اإلص���اب���ات باملتحول 
أوم��ي��ك��رون ال��ج��دي��د م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا 
تمثل ما يقرب من 73 في املئة من الحاالت 
في أنحاء ال��ب��الد، وتصل إل��ى 90 في املئة 

في بعض املناطق.
ومضت تقول: "ه��ذه ال��زي��ادة في نسبة 
أوميكرون هي ما توقعناه وما  إص��اب��ات 

كنا نستعد له".

االنتشار،  السريع  أوم��ي��ك��رون  وت��ج��اوز 
امل��ت��ح��ّور دل��ت��ا ف��ي غ��ض��ون أس��اب��ي��ع، وب��ات 
��ل 95 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال���ح���االت ال��ج��دي��دة 

ّ
ي��م��ث

في ثالث واليات في شمال غرب الواليات 
امل��ت��ح��دة )أوري���غ���ن وواش��ن��ط��ن واي���داه���و(، 
والوقاية  األم���راض  مكافحة  مراكز  حسب 

منها )سي دي سي(.
وف�����ي م���ج���م���وع���ة أخ�������رى م����ن ال����والي����ات 
فلوريدا  ذل��ك  في  بما  الشرقّية،  الجنوبّية 
ل أوميكرون 95.2 

ّ
وأالباما وجورجيا، يمث

من اإلصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة 
في أجزاء أخرى من البالد.

وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ه���ي أك��ث��ر ال��ب��ل��دان 
أكثر من  العالم مع تسجيلها  في  تضررا 

807 آالف وفاة.

ال��ت��ق��ى م��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س االم��ري��ك��ي 
ج���وزي���ف ب���اي���دن ل���أم���ن ال��ق��وم��ي جيك 
س��ول��ي��ف��ان ، األرب���ع���اء ، ب��رئ��ي��س وزراء 
االس����رائ����ي����ل����ي ن���ف���ت���ال���ي ب���ي���ن���ي���ت ح��ي��ث 
ي��س��ع��ى ال��ح��ل��ي��ف��ان إل����ى ت���ق���دي���م ج��ب��ه��ة 
النووي  البرنامج  بشأن  توحيًدا  أكثر 
اإلي����ران����ي ب��ع��د ظ���ه���ور ان��ق��س��ام��ات بني 
وول ستريت  وف��ق صحيفة   . بلديهما 

جورنال .
وت��ن��اق��ل��ت وس��ائ��ل إع��الم��ي��ة أمريكية 
“ن���ف���ت���ال���ي  ل����������  ق��������ال  “س�����ول�����ي�����ف�����ان”  ان 
ب����ي����ن����ي����ت” خ�������الل ل���ق���ائ���ه���م���ا ب���ال���ق���دس 
وإسرائيل  املتحدة  ال��والي��ات  إن  ال��ي��وم 
ف����ي “م��ن��ع��ط��ف ح����اس����م” ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
عليهما  وإن  مختلفة  أم��ن��ي��ة  ب��ق��ض��اي��ا 
ي��أِت  ول��م  مشتركة  استراتيجية  وض��ع 

إيران مباشرة لكن  سوليفان على ذكر 
ركز  االجتماع  إن  ق��ال  بيانااسرائيليا 
ع���ل���ى م���ح���ادث���ات ف��ي��ي��ن��ا ،ح���ي���ث ت��ت��خ��ذ 
أكثر حذرا وتعتبر  بايدن موقفا  إدارة 
ال����ع����ق����وب����ات االق����ت����ص����ادي����ة وال���ض���غ���ط 
ال����دب����ل����وم����اس����ي خ������ي������ارات أف�����ض�����ل م��ن 

العسكري. الهجوم 
س���ت���ري���ت  وول  ص���ح���ي���ف���ة  وذك�����������رت 
إنها ال  إي��ران  انه بينما تقول  جورنال 
ت��ح��اول ص��ن��ع أس��ل��ح��ة ن��ووي��ة ، تشير 
نظرة على منشآتها الرئيسية إلى أنها 
الالزمة  التكنولوجيا  تطوير  تستطيع 
لصنعها ، ف��ط��ه��ران ت��ص��ل إل��ى م��راح��ل 
جديدة في تخصيب اليورانيوم وتحد 

من الوصول إلى املفتشني.
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الذاكرة  المغاربية
 انتصار الجزائر على اإلمبراطور شارلكان

ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي ك����ان����ت ف���ي���ه ال����دول����ة 
عهد  في  وغربًا  شرقًا  تتوسع  العثمانية 
السلطان سليمان القانوني، كانت شمال 
رة على  إفريقيا تتعّرض إلى حمالٍت ُمدمِّ
امل�����دن وامل����وان����ئ م���ن ق��ب��ل اإلم���ب���راط���وري���ة 
الرومانية على يد إمبراطورها شارلكان، 
أو ك�����ارل ال���خ���ام���س. وذل�����ك ع��ق��ب س��ق��وط 
األن���دل���س. وق���د ك��ان��ت ال��ج��زائ��ر ف���ي م��رك��ز 

هذه الحمالت.   
ي����روي امل����ؤرخ ال��ت��رك��ي ي��ل��م��از أوزت��ون��ا 
أنه  العثمانية"  ال��دول��ة  "ت��اري��خ  ف��ي كتابه 
في عام 1541 عزم شارلكان ملك إسبانيا 
وإم��ب��راط��ور اإلم��ب��راط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة أن 
ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال���ج���زائ���ر ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��رًا 
ل��أس��ط��ول ال��ع��ث��م��ان��ي ال����ذي رّوع أوروب����ا 
ع��ب��ر س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط من 
ص��ق��ل��ي��ة ش���رق���ًا ح��ت��ى ج��ب��ل ط�����ارق غ��رب��ًا، 
ال��دي��ن ب��رب��روس باشا،  تحت ق��ي��ادة خير 
ال����ذي أس��ن��د ل��ه ال��س��ل��ط��ان م��ه��م��ت��ن، هما: 
القيادة العامة للقوات البحرية العثمانية 
بأسطولها البحري، وذلك للسيطرة على 
البحر املتوسط، والثانية: تسيير شؤون 

منطقة غرب الجزائر. 
ب���دوره أوك��ل ب��رب��روس ش��ؤون الجزائر 
ل��ل��ق��ائ��د ال��ب��ح��ري ح��س��ن أغ����ا، وال�����ذى ك��ان 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��س��ي��ط��رة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة على 
ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط ب��أك��م��ل��ه، ح��ي��ث ك��ان��ت ال 
ت��دخ��ل أي س��ف��ن إل���ى ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط إال 

بإذنه.
البابا يحذر وشارلكان يجمع األسطول 
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ك��ان السلطان سليمان 
القانوني في حملٍة كبيرة لفتح املجر، كما 
ك��ان خير ال��دي��ن ب��رب��روس باشا متوجهًا 
إل���ى س��اح��ل ال��ب��ح��ر األدري��ات��ي��ك��ي لتأديب 
األس����ط����ول اإلس���ب���ان���ي ال�����ذي أل���ق���ى بثقله 
ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط لتحجيم األس��ط��ول  ف��ي 

العثماني.
 ش��ارل��ك��ان 

ّ
وف���ي ه���ذه األج������واء، اس��ت��غ��ل

ان��ش��غ��ال ك���ل م���ن س��ل��ي��م��ان ال��ق��ان��ون��ي في 
امل��ج��ر وخ��ي��ر ال���دي���ن ب���رب���روس ف���ي البحر 
األدري��ات��ي��ك��ي، وت��وّج��ه إل��ى ال��ج��زائ��ر بنّية 
للسيطرة  ح���دًا  ووض����ع  عليها  ال��س��ي��ط��رة 
امل��ت��وس��ط، وال��ت��ي  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  العثمانية 
ق��اع��دت��ه. فيما عرف  ال��ج��زائ��ر  كانت تمثل 
على  شارلكان  ب�"حملة  التاريخ  كتب  ف��ي 

الجزائر".
وبالرغم من أن بابا الفاتيكان والقائد 
"أندريا دوري��ا" قد حذرا  املرتزق  البحرى 
بتأجيل  اإلم��ب��راط��ور ش��ارل��ك��ان ونصحاه 
ف��إن��ه قال  ال��ش��ت��اء،  الحملة الق��ت��راب فصل 
ي��أخ��ذ مني أكثر  ل��ن  لهما: "إن ه��ذا األم���ر 
م���ن 40 إل����ى 50 ي���وم���ًا"، ك��م��ا ذك����ر امل����ؤرخ 
التركي فريدون أمجان في كتاب "سليمان 

القانوني سلطان البرين والبحرين".
أملانيا  م��ن  بنفسه  اإلم��ب��راط��ور  ت��ح��ّرك 
ف�����ي ج����ي����ٍش م����ك����ون م�����ن 36 أل������ف ج���ن���دي 
م��ت��ج��ه��ًا إل����ى ت���ي���رول )غ���رب���ي ال��ن��م��س��ا( ثم 
إل���ى إق��ل��ي��م ل��وم��ب��اردي��ا )ش��م��ال إي��ط��ال��ي��ا(، 
ووص������ل إل�����ى الس��ب��ي��ت��س��ي��ا )ش����م����ال غ���رب 
إيطاليا( فى أغسطس/آب من عام 1541، 
وهناك كان ينتظره األسطول، ومنها قاد 
اإلمبراطور األسطول إلى بورتوفينيرى، 
 آخ�����ر ت��ح��ت 

ٌ
ال���ت���ى ي���ت���واج���د ب���ه���ا أس����ط����ول

ق���ي���ادة ال��ق��ائ��د اإلي���ط���ال���ي امل���رت���زق أن��دري��ا 
بالذهاب  البابا  ل��ه  أن سمح  بعد  دوري���ا، 
م��ع اإلم��ب��راط��ور بعد أن رأى إص����راره في 

الذهاب إلى الجزائر. 
ركب اإلمبراطور كارل الخامس سفينة 
ال���ق���ائ���د دوري�������ا، وأب���ح���ر األس����ط����ول حتى 
وص��ل إل��ى ج��زي��رة ميورقة )إح���دى الجزر 
ال���ت���اب���ع���ة إلس���ب���ان���ي���ا( ال���ت���ي ك���ان���ت ت��م��ث��ل 
الذى  األس��ط��ول،  لسفن  الرئيسي  ع  التجمُّ

تحرك بها متجهًا إلى الجزائر. 

حملة شارلكان على الجزائر
وفقًا ملا ذكره يلماز أوزتونا في كتابه، 
فقد كان األسطول اإلمبراطوري مكونًا من 

65 سفينة كبيرة و516 قطعة بحرية. 
ب������دأ األس�����ط�����ول اإلم�����ب�����راط�����وري ي��ل��وح 
أكتوبر/تشرين  ف��ي 20  ال��ج��زائ��ر  أف��ق  ف��ي 
أم��ر  وص���ول���ه���م  وع���ن���د   .1541 ع����ام  األول 

اإلم���ب���راط���ور ب���إن���زال 25 أل����ف ج��ن��دي إل��ى 
ش��واط��ئ ال��ج��زائ��ر، بينما ك���ان ح��س��ن أغ��ا 

يترأس 2600 جندي فقط.
كان حسن أغا بمثابة ابن لخير الدين 
ب��رب��روس، فقد أس���ره ف��ي إح���دى هجماته 
ع��ل��ى إي���ط���ال���ي���ا، وج��ع��ل��ه ي���خ���دم ف���ي بيته 
ى أصبح أحد قادته 

ّ
ودخل في تربيته حت

ال��ك��ب��ار ال���ذي���ن ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م. وف���ي ه��ذه 
اللحظة، كان حسن أغا نائبًا عن بربروس 

في الجزائر.
بعد إن��زال جنود اإلمبراطور شارلكان 
ق��اٍس ومباغت  البّر تعرضوا لهجوٍم  إل��ى 
م��ن ق���وات حسن أغ��ا حتى فقد الجيش 3 
آالف جندي أثناء اإلنزال ودخول الشريط 

الحدودي فقط. 
ص�������درت أوام���������ر اإلم�����ب�����راط�����ور ب���ف���رض 
ال��ح��ص��ار ع��ل��ى ال���ج���زائ���ر، وإن������زال امل��داف��ع 
وبينما  وتثبيتها.  السواحل  إلى  الثقيلة 
ك������ان ج���ي���ش اإلم�����ب�����راط�����ور ي����ق����وم ب����إن����زال 
امل����داف����ع، ب�����دأت األم����ط����ار ت��ه��ط��ل ب���غ���زارة، 
م��م��ا وض���ع ال��ق��وات ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى البر 
وت���ل���ك ال���ت���ى ك���ان���ت ف���ى ال��ب��ح��ر ف���ى م����أزق، 
فقد بدأ الجنود يشعرون بالبرد القارس 
التي واجهوها  الرياح  ويرتعدون بسبب 

لة. 
َّ
بمالبسهم املبل

شجعت ه��ذه ال��ظ��روف حسن أغ��ا على 
ك��ان يعسكر  التي  القلعة  أب���واب  يفتح  أن 
ف���ي���ه���ا، ح���ي���ث أط���ل���ق ق����وات����ه ف����ي ال��ص��ب��اح 
الباكر فهاجمت ج��زءًا من معسكر جنود 
اإلم��ب��راط��ور، ف��ف��ّر ه���ؤالء الجند م��ن أرض 
امل��ع��رك��ة، إال أن أح��د ال��ق��ادة س���ارع لنجدة 
وتحفيزهم  تشجيعهم  وح����اول  ال��ج��ن��ود 
ع��ل��ى خ����وض امل���ع���رك���ة، ف���ت���ن���اول ال��ج��ن��ود 
بنادقهم ملواصلة املعركة. لكن البنادق لم 

تعمل نظرًا البتالل البارود باملاء.
اض���ط���ّر ال��ج��ن��ود ف���ي ن��ه��اي��ة األم�����ر إل��ى 
امل��واج��ه��ة بالسيوف وال��ح��راب وال��س��ه��ام، 
وف�������ي ه�������ذه األث������ن������اء ان���س���ح���ب���ت ال����ق����وات 
 إلى القلعة التي يتمركز 

ً
جهة

ّ
العثمانية مت

فيها حسن أغا، وانطلقت فرقة من جيش 
املسلمن حتى  الجنود  وراء  اإلم��ب��راط��ور 
م����ش����ارف ال���ق���ل���ع���ة، ف���ف���وج���ئ���وا ب����واب����ٍل م��ن 
ق���ذائ���ف امل��دف��ع��ي��ة م���ن أب������راج ال��ق��ل��ع��ة، ثم 
مرة  لقتالهم  العثمانية  ال��ق��وات  ان��دف��ع��ت 
أخرى، مما دمر معظم قواتهم. وهكذا كان 
حسن أغا بجنوده القليلن يقود املعركة 
في عمليات كرِّ وفرٍّ مرهقة لجيش العدّو.

فر الجنود الذين تبقوا من هذا الهجوم 
وحينما  ك��ب��رى،  بهزيمٍة  ص��ي��ب��وا 

ُ
أ بعدما 

رأى ح���س���ن أغ������ا ج����ن����ود ش����ارل����ك����ان وه���م 

يفّرون أمر قواته بتتبعهم. تمركز الجنود 
كانت  ال��ت��ي  املنيعة  املرتفعة  األم��اك��ن  ف��ي 
ت��ط��ل ع��ل��ى أرض امل��ع��رك��ة وأم���ط���روا ق��وات 
اإلم��ب��راط��ور ب��واب��ٍل م��ن ال��س��ه��ام وأل��ح��ق��وا 
ض ج��زءًا  ب��ه��م خ��س��ائ��ر ج��س��ي��م��ة، م��م��ا ع����رَّ
ك���ب���ي���رًا م����ن ج���ن���ود اإلم����ب����راط����ور ل��ه��زي��م��ة 
معنوية، فألقوا سالحهم وفروا هاربن. 

اإلمبراطور شارلكان يدخل املعركة
املشهد،  ه���ذا  اإلم��ب��راط��ور  رأى  حينما 
 سيفه وامتطى جواده ودخل أرض 

ّ
استل

ال��ق��ت��ال.  امل��ع��رك��ة، لتشجيع ج���ن���وده ع��ل��ى 
العثمانيون مرة  الجنود  انسحب  عندها 
أخرى، وما إن وصل اإلمبراطور وجنوده 
إلى أرٍض خالية متعقبًا لقوات حسن أغا، 
ى فوجئوا باملدافع العثمانية تقصف 

ّ
حت

قواتهم، ما أجبرهم على االنسحاب. 
وف����������ي ه����������ذه األث���������ن���������اء ك�������ان�������ت ق��������وات 
اإلم��ب��راط��ور ق��د أن��زل��ت امل��داف��ع وال��ذخ��ي��رة 
ت   ري��اح��ًا ش��دي��دة ق��د هبَّ

ّ
على ال��ب��ر، إال أن

وتعالت األمواج في البحر، وبدأت السفن 
منها  ج���زٌء  وان��ج��رف  ببعضها  بالتخبط 
إل����ى ال���س���اح���ل ب��ع��دم��ا ان���ك���س���رت س��الس��ل 

املراسي.
وفي حوالي 6 ساعات غرقت 50 سفينة 

األسطول  فقد  كما  من أسطول شارلكان، 
12 أل������ف ج����ن����دي ك�����ان�����وا ع���ل���ى م�����ن ه���ذه 
األم��ط��ار، بدأ  ف هطول 

ُّ
السفن. وبعد توق

جيش اإلمبراطور يعاني من نقص الغذاء 
والعتاد من مدافع وذخائر؛ ألنه قد غرق 

جزء كبير منها فى أعماق البحر.
ع���ل���ى إث������ر ذل�������ك، اج���ت���م���ع اإلم����ب����راط����ور 
ب��ق��ي��ادة م��ج��ل��س ال���ح���رب، ف��اق��ت��رح أن��دري��ا 
دوري�������ا االن���س���ح���اب وال���ت���وج���ه إل�����ى رأس 
م��ات��ي��ف��و ع��ن��د م��دي��ن��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ل��رد 
العثمانين  على  الهجوم  ومعاودة  الكّرة 
مرة أخرى، فوافق املجلس بإجماع اآلراء، 
وبدأ االنسحاب يوم الجمعة 28 أكتوبر/

تشرين األول.
االنسحاب  ه��ذا  أغ��ا  حسن  رأى  عندما 
ج���ي���ش  وراء  ق������������وٍة  رأس  ع�����ل�����ى  خ����������رج 
اإلم������ب������راط������ور. ك����ان����ت األم������ط������ار ت���ه���ط���ل، 
وام��ت��أت ال��ط��رق ب��ب��رك م��ي��اه األم��ط��ار، ما 
أتعب جنود اإلمبراطور الذين لم يتعّودوا 
ب���ع���د ع���ل���ى ه�����ذه األج���������واء، وال����ذي����ن م����روا 
ب���دوره���م ع��ل��ى وادى ال��ك��م��ن، وك����ان ه��ذا 
الوادي ممتلئًا باملياه، حتى عبرته قوات 

.
ً
اإلمبراطور سباحة

عانى الجنود أكثر حينما وصلوا إلى 
وادي الحراش وال��ذي كان ممتلئًا باملياه 

الهائجة حتى غرق بعض الجنود. 
وعند مؤخرة الجيش، أدرك حسن أغا 
جنود اإلم��ب��راط��ور وقتل ج��زءًا منهم، في 
ح��ن أل��ق��ى ال��ج��زء الباقي بنفسه ف��ي امل��اء 
السباحة،  أنهكتهم  أن  بعد  غرقًا  وم��ات��وا 
واستطاع القليل منهم العبور إلى الضفة 
املقابلة م��ن ال����وادي، ول��م ي��ري��د حسن أغا 

التقدم أكثر من ذلك فعاد إلى قلعته.
اج��ت��م��ع اإلم���ب���راط���ور ب��م��ج��ل��س ال��ح��رب 
األول  أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن   30 ف����ى  م����ج����ددًا 
وت���ش���اور م���ع ق����ادة ال��ج��ي��ش، وف���ي نهاية 
ق��رارًا بإنهاء  اإلم��ب��راط��ور  اتخذ  االجتماع 
الجنود  وانسحاب  الجزائر،  على  حملته 
إلى السفن والرجوع إلى البالد، إال أن نقل 
ل 

َ
ِثق بسبب  مشكلة  ل  شكَّ للسفن  الجنود 

ما يحملون، فألقوا بأسلحتهم ومدافعهم 
وذخ���ائ���ره���م وح���ت���ى خ��ي��ول��ه��م ف���ى ال��ب��ح��ر 

لتخفيف الحمل عن السفن.
وب���ي���ن���م���ا ه�����م ع���ل���ى ه������ذه ال����ح����ال����ة، إذ 
 أخ������رى ش����دي����دة أدت إل���ى 

ٌ
ه���ب���ت ع���اص���ف���ة

ان����ج����راف ع�����دٍد م���ن ال��س��ف��ن إل����ى ال��ش��اط��ئ 
ال��ج��ن��ود، فأمر  ت��ح��م��ل ع��ل��ى متنها  وه���ي 
اإلم��ب��راط��ور ب��ت��رك ال��س��ف��ن ب��م��ا تحمل من 
جنود، واإلب��ح��ار بالسفن األخ���رى، فأسر 
أه���ل ال��ج��زائ��ر ك���ل م���ن ك���ان ب��ال��س��ف��ن ال��ت��ي 
اإلمبراطور  استطاع  وق��د  الشاطئ،  على 
ال���رج���وع إل���ى إس��ب��ان��ي��ا ب��م��ا ت��ب��ق��ى ل���ه من 

سفن بصعوبة بالغة.
 
ّ
ي�����ق�����ول امل�����������ؤرخ ي����ل����م����از أوزت��������ون��������ا إن
اإلم���ب���راط���ور ش���ارل���ك���ان وه����و ف���ي ط��ري��ق��ه 
ع���ائ���دًا إل����ى ب������الده، ب��ك��ى م���ن ش����دة ت��أث��ره 
بهذه الخسارة الفادحة، وألقى بتاجه في 
ر بثمن  البحر وذب���ح ج���واده ال���ذي ال ُي��ق��دَّ
 

ّ
وجعله طعامًا على ظهر سفينته. وبغض
النظر عن صّحة هذه الرواية من عدمها، 
الجزائر  على  ش��ارل��ك��ان  ك��ان��ت حملة  فقد 

من أفشل الحمالت الحربية.
وبعد الحادث بشهر واحد حضر القائد 
خير ال��دي��ن ب��رب��روس إل��ى ال��ج��زائ��ر عائدًا 
من غزوته في البحر األدرياتيكي، وربما 
ت��ف��ت��ح ع���ودت���ه ال���خ���ي���ال ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه: 
 موجودًا في 

ّ
م��اذا لو كان هذا القائد الفذ

م��واج��ه��ة ش��ارل��ك��ان؟ رب��م��ا تمّكن م��ن أسر 
اإلمبراطور شارلكان شخصيًا. 

ولم تتمكن أي قوة بعد ذلك من التفكير 
في الهجوم على الجزائر حتى عام 1830 
آخر   

ٌ
فصل ليبدأ  الجزائر،  فرنسا  ت 

ّ
احتل

م���ن ال���ن���ض���ال ال���ج���زائ���ري ض����ّد امل��س��ت��ع��م��ر 
الفرنسي.

 ح����س����ن أغ�������ا وج������ن������وده س���ّج���ل���وا 
ّ
ل�����ك�����ن

وجودهم في كتاب التاريخ، فهذه الحامية 
الصغيرة التي لم تتجاوز 3 آالف جندي، 
أوروب��ا  ملوك  أعظم  رّد جيش  استطاعت 
الذي  الخامس،  ال��زم��ن، شارلكان  ذل��ك  في 
العثمانية  الحامية  أض��ع��اف  ع��ش��رة  ك��ان 

الصغيرة املتمركزة في الجزائر.
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  خبراء يحذرون من أسلحة الذكاء االصطناعي

التسلح  أن سباق  الخبراء من  يحذر 
ال����ق����ائ����م ب����ن ال����ق����وى ال����دول����ي����ة، ب���ه���دف 
ص��ن��اع��ة "روب����وت����ات ق���ات���ل���ة"، ي��م��ك��ن أن 
يقضي على البشرية إذا ترك دون رادع 
وي���أت���ي ت��ح��ذي��ر ال���خ���ب���راء ب��ع��د ف��ش��ل 
على  االت��ف��اق  في  املتحدة  لألمم  مؤتمر 
تطورها  التي  الفتاكة،  األسلحة  حظر 
أبرزها الصن وروسيا  دول،  ع������دة 

والواليات املتحدة 
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية 
إن ال��ق��وى ال��دول��ي��ة ت��س��ت��ث��م��ر امل��ل��ي��ارات 
ل���ت���ص���ن���ي���ع "أس�����ل�����ح�����ة ذك�����ي�����ة م���ت���ق���دم���ة 

وض��رب��ه��ا  أه��داف��ه��ا  اس��ت��ه��داف  يمكنها 
دون تدخل ب��ش��ري  وي��ق��ول ال��خ��ب��راء إن 
كبيرة"،  بسرعة  "تتقدم  األسلحة  ه��ذه 
مبرزين أن الدول والحكومات "لم تقّيم 

بعد املخاطر بشكل صحيح" 
اآلالت سيكون  ه����ذه  أن  وأوض����ح����وا 
فردي،  ق��رارات بشكل  اتخاذ  بمقدورها 

كما أنها ستكون "عرضة لألخطاء" 
البروفيسور  ق��ال  ال��ص��دد،  وف��ي ه��ذا 
م��اك��ال��ي��س��ت��ر  ك��ل��ي��ة  م����ن  داوز،  ج��ي��م��س 
األم��ي��رك��ي��ة: "إن����ه ع��ال��م ي��م��ك��ن أن ت��ؤدي 
فيه األخ��ط��اء ال��خ��وارزم��ي��ة ال��ت��ي ال مفر 

منها، إلى القضاء على مدن بأكملها" 
وأض��اف: "يجب على العالم أال يكرر 
لسباق التسلح  ال����ك����ارث����ي����ة  األخ�����ط�����اء 

النووي" 
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق�������ال أس�������ت�������اذ م���ع���ه���د 
ماكس  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
"هذه التكنولوجيا تتطور  ت��ي��غ��م��ارك: 
ب����ش����ك����ل أس����������رع ب���ك���ث���ي���ر م������ن ال����ن����ق����اش 

السياسي   العسكري 
وت����اب����ع: "ي���م���ك���ن ال���ق���ول إن���ن���ا ن��ت��ج��ه، 
ب��ش��ك��ل اف����ت����راض����ي، إل�����ى أس������وأ ن��ت��ي��ج��ة 

ممكنة 

  "سبيس إكس" ترسل هدايا األعياد إلى محطة الفضاء

أميركا تسجل أول وفاة بأوميكرون

أرس��ل��ت ش��رك��ة ”س��ب��ي��س إك����س”  ام��س 
ال���ث���اث���اء، ه���داي���ا ع��ي��د امل���ي���اد وإم������دادات 
إل���ى م��ح��ط��ة ال��ف��ض��اء ال��دول��ي��ة، وحصلت 
في املقابل على هدية تتمثل في الهبوط 
الصاروخي رقم 100 الناجح لها وكانت 
إقاع الصاروخ قبل الفجر من  ع��م��ل��ي��ة 
م��رك��ز ك��ي��ن��ي��دي ل��ل��ف��ض��اء ال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة 
ن���اس���ا م���رئ���ي���ة ب���ال���ك���اد ب��س��ب��ب ال��ض��ب��اب 
وال����غ����ي����وم، إذ رف������ع ص��������اروخ م����ن ط����راز 
املحملة  ”فالكون” الكبسولة ”دراغون” 
بأكثر م��ن 2950 كيلو غ��رام��ا م��ن املعدات 

إلى رواد الفضاء السبعة باملحطة 
وب���ع���د ب��ض��ع دق���ائ���ق ه��ب��ط��ت امل��رح��ل��ة 
األول������ى م���ن ال����ص����اروخ ع��ل��ى م��ن��ص��ة في 
املحيط، وذلك بعد ست سنوات من اليوم 
الذي أنجزت فيه الشركة اململوكة إليلون 

ماسك أول هبوط لها عام 2015 
وفي السياق، قالت سارة ووكر، مديرة 
املهمة التابعة لسبيس إكس ”من األهمية 
 ... الفضاء  رح��ات  تكلفة  خفض  بمكان 
ال��رق��م م��ائ��ة بمثابة ع��ام��ة ف��ارق��ة كبيرة، 

ولهذا نحن متحمسون” 
وم�����ن ب����ن امل�������واد ال���ت���ي م����ن امل����ق����رر أن 
اليوم  الدولية  الفضاء  محطة  إل��ى  تصل 
األرب���ع���اء ه��داي��ا ع��ي��د امل��ي��اد م��ن ع��ائ��ات 
رواد الفضاء، باإلضافة إلى سمك مدخن 
ودي��ك روم��ي وفاصوليا خ��ض��راء وكعكة 

فاكهة بمناسبة عيد املياد 
وتختتم ”سبيس إكس” العام الجاري 
ب����إح����دى وث����اث����ن ع��م��ل��ي��ة إط�������اق، وه���و 
أكبر ع��دد م��ن عمليات اإلط���اق بالنسبة 

للشركة في تاريخها 

ق��ال��ت م��راك��ز ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى األم���راض 
والوقاية منها في الواليات املتحدة، ليلة 
ال��ث��اث��اء، إن أوم��ي��ك��رون، أص��ب��ح املتحور 
املهيمن على اإلصابات بفيروس كورونا 
في الباد، بنسبة تجاوزت 73 باملئة من 

الحاالت 
وفي غضون ذلك، ذكرت شبكة )إيه.بي 
سي( نقا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة 
ه����اري����س، إن م���س���ؤول���ي ال��ص��ح��ة ب��والي��ة 
ت���ك���س���اس األم���ي���رك���ي���ة، أع���ل���ن���وا، االث���ن���ن، 
من  الجديد  باملتحور  وف��اة  أول  تسجيل 

كوفيد19- أوميكرون 
وأض���اف���ت ال��ش��ب��ك��ة أن���ه ُي��ع��ت��ق��د أن ه��ذه 
ب���أوم���ي���ك���رون  أول ح����ال����ة وف�������اة م��س��ج��ل��ة 

في الواليات
وذك����������������رت م��������راك��������ز ال������س������ي������ط������رة ع���ل���ى 
األم��������راض وال����وق����اي����ة م��ن��ه��ا أن اإلص���اب���ة 
أج����زاء  ب��ع��ض  باملتحور أوميكرون في 
ال���ب���اد، ي��م��ث��ل أك��ث��ر م���ن 90 ف���ي امل��ئ��ة من 

الحاالت 
وت��غ��ل��ب امل��ت��ح��ور أوم���ي���ك���رون ال��س��ري��ع 
غضون  في  دلتا  املتحور  على  االنتشار، 

أس��اب��ي��ع، وب��ات يمثل م��ا يصل إل��ى 96.3 
ب��امل��ئ��ة م���ن ال����ح����االت ال���ج���دي���دة ف���ي ث��اث 
واليات في شمال غرب الواليات املتحدة، 
هي: أوريغون وواشنطن وايداهو، حسب 

مراكز الوقاية من األمراض 
وأض��������اف��������ت م�������راك�������ز ال�����س�����ي�����ط�����رة ع���ل���ى 
األم��������راض أن ال�����زي�����ادة امل���ل���ح���وظ���ة أع��ل��ى 
بنسبة 70 في املئة تقريبا، مقارنة مع ما 

كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط 
وأوض��ح��ت أن ه��ذا االرت��ف��اع ال��ح��اد في 
اإلصابة بمتحور أوميكرون كان متوقعا، 
ف��ي جميع أنحاء  مل��ا شوهد  وه��و مشابه 
ال���ع���ال���م، م��ش��ي��رة إل����ى أن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
ال��وق��اي��ة م��ت��ع��ددة امل��س��ت��وي��ات، ويمكن أن 

تبطئ انتشار فيروس كورونا 
األم��راض  السيطرة على  وكانت مراكز 
وال�����وق�����اي�����ة م���ن���ه���ا ق�����د ت���ن���ب���أت األس����ب����وع 
امل������اض������ي ب�����ارت�����ف�����اع ن����س����ب����ة اإلص������اب������ات 
ب��امل��ت��ح��ور أوم���ي���ك���رون م���ع ن��ه��اي��ة ال��س��ن��ة 
وبداية العام، بسبب تجمعات عطلة عيد 

املياد ونهاية السنة 

  3 أحداث فلكية مذهلة يشهدها فصل الشتاء
م���ع ق�����دوم ال���ش���ت���اء، ث��م��ة 3 أح����داث 
ف��ل��ك��ي��ة س��ي��ش��ه��ده��ا ال��ف��ص��ل ال����ب����ارد.. 
ف��ف��ي ي���وم 21 دي��س��م��ب��ر ي��ب��دأ االن��ق��اب 
ال���ش���ت���وي، ال�����ذي ي���ع���د ظ���اه���رة ف��ل��ك��ي��ة 
مميزة، وفي نفس اليوم اقتران القمر 
مع  وبالتزامن  بولوكوس،  النجم  مع 
أيضا زخات  الفلك  يتابع محبو  ذلك، 

شهب الدببيات الفريدة 
ويشرح عالم الفلك املصري ورئيس 
البحوث  بمعهد  ال��س��اب��ق  ال��ف��ل��ك  ق��س��م 
ال���ف���ل���ك���ي���ة وال���ج���ي���وف���ي���زي���ق���ي���ة، أش����رف 
ت������ادرس، ظ���اه���رة االن���ق���اب ال��ش��م��س��ي 
ال��ش��ت��وي ف��ي ن��ص��ف ال��ك��رة ال��ش��م��ال��ي، 
إذ ي��ق��ول إن ال��ظ��اه��رة ت��ح��دث ي���وم 21 
ديسمبر عندما يميل القطب الجنوبي 
لألرض نحو الشمس وتكون أشعتها 
عمودية تماًما على مدار الجدي عند 

خط عرض 23.44 درجة جنوًبا 
عربية":  نيوز  "سكاي  ملوقع  ويضيف 
ف��ص��ل  ذروة  ه�����و  ال�����ي�����وم  ه�������ذا  "ي���ع���ت���ب���ر 
ال��ش��ت��اء ف��ل��ك��ي��ا )االن����ق����اب ال���ش���ت���وي( في 
ال��ن��ص��ف ال��ش��م��ال��ي ل��ل��ك��رة األرض��ي��ة، وف��ي 
ال��ص��ي��ف  ف���ص���ل  ال����وق����ت ه����و ذروة  ن���ف���س 
ف��ل��ك��ًي��ا )االن���ق���اب ال��ص��ي��ف��ي( ف��ي النصف 

الجنوبي للكرة األرضية" 
االن����ق����اب  ي�������وم   

ّ
إن ت����������ادرس  وي�����ق�����ول 

أبرد  يكون  أن  بالضرورة  ليس  الشتوي 
يوم في العام، نظرا ألن درجات الحرارة 
ال���غ���اف  بأمور الطقس داخل  ت��ت��ع��ل��ق 

الجوي 
علم الفلك،  مستوى  على  "أّم���ا  وت��اب��ع: 
فاألمر يرتبط بحركة األرض في مدارها 
ح���ول ال��ش��م��س، ل��ذل��ك ف���إن ذروة ال��ش��ت��اء 
تمثل أقصى ميل ملحور دوران األرض في 
امل��دار، وتكون األرض أق��رب إل��ى الشمس 

نسبًيا في الشتاء عنها في الصيف" 
وبحسب تادرس، يتميز يوم االنقاب 
الشتوي بأنه ذروة الشتاء، ويكون أقصر 
نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار 
ح��وال��ي 10 س��اع��ات ف��ق��ط، ف��ي ح��ن تصل 
إلى 14 ساعة تقريبا، كما  الليل  ساعات 
تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق األفق 

ال��زوال  وق��ت الظهيرة عند ع��ب��وره��ا خ��ط 
ويكون ظل اإلنسان على األرض في هذه 

اللحظة أطول ما يمكن 

اقتران القمر وبولوكس

ال��ظ��اه��رة ال��ث��ان��ي��ة ي��ت��اب��ع��ه��ا امل��ه��ت��م��ون 
ب��ع��ل��م ال��ف��ل��ك، ع��ن��دم��ا ي��ق��ت��رن ال��ق��م��ر شبه 
يوم  مساء  ب��ول��وك��س،  النجم  م��ع  املكتمل 
21 دي��س��م��ب��ر؛ ح��ي��ث ن��راه��م��ا م��ت��ج��اوري��ن 
السابعة  في  مساًء، يشرقان  السماء  في 
م��س��اًء ت��ق��ري��ًب��ا، وي��ظ��ا ف��ي ال��س��م��اء ط��وال 
ال��ل��ي��ل ح��ت��ى ش�����روق ال��ش��م��س ف���ي ال��ي��وم 
التالي حيث يختفي النجم بولوكس من 
الصباحي من ج��راء شروق  الشفق  ش��دة 

الشمس 
ه���ذه  م���ت���اب���ع���ة   

ّ
أن ت��������ادرس  وي����وض����ح 

بمواضع  املعرفة  باب  من  تأتي  الظاهرة 
وتشغل  في السماء،  وال��ك��واك��ب  ال��ن��ج��وم 

بشكل أكبر املهتمن بعلم  الفلك 
�����ا ع���ن زخ�����ات ش��ه��ب ال�����دب األص��غ��ر  أمَّ
)ال���دب���ب���ي���ات(، ف���ي���ق���ول ت������ادرس إن���ه���ا م��ن 
الشهب  ع��دد  يبلغ  إذ  الضعيفة؛  ال��زخ��ات 
ال���س���اع���ة  ف���ي���ه���ا ح�����وال�����ى 10 ش����ه����ب ف�����ى 
ت����ق����ري����ًب����ا، وت���ن���ت���ج ع�����ن ط����ري����ق ال���ح���ط���ام 

املذنب  م��دار  ط��ول  على  املتناثر  الغبارى 
توتل الذي تم اكتشافه عام 1790 

وزخ���ة ال��دب��ب��ي��ات ُس��م��ي��ت ب��ه��ذا االس��م؛ 
آتية  ك��ان��ت  ل��و  كما  تتساقط  الشهب  ألن 
م��ن م��ج��م��وع��ة ال���دب األص��غ��ر وه���و سبب 
الشهب  تظهر  أن  يمكن  ولكن  تسميتها، 
والتوقيت  السماء،  آخر في  أي مكان  في 
ال��س��ن��وي ل��ه��ذه ال��زخ��ة ال��ش��ه��اب��ي��ة م��ن 17 
إل�����ى 25 دي��س��م��ب��ر م����ن ك����ل ع������ام، وت��ص��ل 
ذروتها في ليلة 21 حتى بزوغ فجر يوم 

22 ديسمبر 
وي��ل��ف��ت ع���ال���م ال��ف��ل��ك امل���ص���ري إل����ى أن 
رؤي�����ة زخ�����ات ال��ش��ه��ب ه����ذا ال���ع���ام ت��ت��أث��ر 
قد يحجب  ما  وه��و  القمر،  اكتمال  بشبه 
األح��وال  الخافتة، وف��ي كل  الشهب  رؤي��ة 
بعد  الشهب  لهذه  مشاهدة  أفضل  تكون 
منتصف ال��ل��ي��ل م��ن م��ك��ان م��ظ��ل��م ت��م��اًم��ا، 
ب��ع��ي��ًدا ع��ن أض���واء امل��دي��ن��ة ب��ش��رط صفاء 
من السحب والغبار  وخ��ل��وه��ا  ال��س��م��اء 

وقت الرصد 
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن���ه ل��ي��س م���ن أث��ر 
ض�����ار ل����زخ����ات ال���ش���ه���ب ع���ل���ى ال���ب���ش���ر؛ إذ 
الغاف الجوي وتحترق فيه على  تدخل 
100 كيلومتر تقريًبا من  إل��ى   70 ارت��ف��اع 

سطح األرض 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
بوصيان رئيسا للجنة األوملبية التونسية 

االنتخابية  العامة  الجلسة  األربعاء  امس  يوم  انتهت 
للجنة األوملبية التونسية، وتم على أثرها إعادة انتخاب  

محرز بوصيان رئيسا للجنة، للفترة 2024-2021 
وحصل بوصيان على 56 صوتا مقابل صوتني فقط 

ملنافسه لطفي قرفال 
وبذلك يواصل محرز بوصيان رئاسة اللجنة األوملبية 

التونسية لوالية ثالثة على التوالي  
ك��م��ا ت��م ان��ت��خ��اب ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ج��دي��دة للجنة 

األوملبية التونسية لنفس الفترة النيابية 

سيدات ج .امللكي  يحققن االنتصار 
الخامس تواليا في البطولة

على  نظيفة  بخماسية  امللكي،  نادي الجيش  انتصر 
األرب��ع��اء، لحساب  ام��س  ي��وم��ه  امل��ح��م��دي��ة،  ضيفه شباب 
مؤجل الجولة الثالثة من البطولة االحترافية النسوية 

كل  العسكري،  النادي  أه��داف  على تسجيل  وتناوبت 
)د27'(،  اهمامو  )د20'(، ضحى  رباح  الالعبة عزيزة  من 
ابتسام جريدي )20' و75'( وغزالن الشباك )71'(، لتحقق 
ب��ذل��ك "ال��زع��ي��م��ات" ف���وزه���ن ال��خ��ام��س ع��ل��ى ال��ت��ول��ي ه��ذا 

املوسم 
وارت��ق��ى ن���ادي ال��ج��ي��ش امل��ل��ك��ي إل��ى امل��رك��ز ال��راب��ع ب���15 
املحمدية  رصيد شباب  الهزيمة  في حني جمدت  نقطة، 

عند النقطة ال�8 في الرتبة العاشرة 

وجوه جديدة في قائمة موريتانيا لكأس 
أمم أفريقيا

الفرنسي  م��وري��ت��ان��ي��ا،  ملنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  يستعد 
دي���دي���ي���ه ج��وم��ي��ز ل���إع���الن ع���ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
 ،2022 األفريقية  األم��م  ك��أس  نهائيات  في  بها  سيشارك 

في الكاميرون، وذلك غدا الخميس في مؤتمر صحفي 
وذك����ر م��ص��در م��ط��ل��ع إن ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي س��ي��ع��ل��ن عنها 
ج��وم��ي��ز غ�����دا، س��ت��ش��ه��د ظ���ه���ور أس���م���اء ج����دي����دة، تنضم 

للمنتخب ألول مرة  
وأك��د امل��ص��در "امل���درب رك��ز ف��ي خ��ي��ارات��ه على الشباب 
ل��ت��دع��ي��م ص��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب ف���ي )ال����ك����ان( وب���ن���اء ع��ل��ى ما 
شاهده في كأس العرب التي أقيمت في قطر خالل األيام 
الحراس في  رفع عدد  أنه سيتم  املاضية". وبني  القليلة 

القائمة إلى 4  
وتأهل منتخب موريتانيا لكأس األمم األفريقية للمرة 
الكاميرون  نسخة  في  وسيشارك  التوالي،  على  الثانية 
منتخبات  جانب  إل��ى  السادسة  املجموعة  ضمن  املقبلة 

تونس ومالي وجامبيا  
في  موريتانيا  ملنتخب  االفتتاحية  امل��ب��اراة  وستكون 
ك���أس أم���م أف��ري��ق��ي��ا 2022 ض���د ج��ام��ب��ي��ا، ي���وم 12 ي��ن��اي��ر 
املقبل، ثم يلعب ضد تونس في الجولة الثانية، ويختتم 

مرحلة املجموعات بمواجهة مالي 

بكأس السوبر  امل���ص���ري،  فريق األهلي  ت���وج 
-6( الترجيح  بركالت  انتصاره  بعد  األفريقية، 

5(، على الرجاء الرياضي، في لقاء انتهى وقته 
األصلي بهدف في كل مرمى 

وبدأ الطرفان املواجهة بأسلوب حذر، لتفادي 
األوراق. ت��ب��ع��ث��ر  م���ب���ك���رة،  أه�����داف  أي  اس��ت��ق��ب��ال 
وف���ي وق���ت ح���اول ف��ي��ه ال��ف��ري��ق امل��ص��ري الضغط 
البلجيكي  كتيبة  نجحت  الرجاء،  دفاعات  على 
مارك فيلموتس في افتتاح حصة األه��داف، في 
بدأها  سريعة،  مرتدة  هجمة  من  ال���13،  الدقيقة 
الذي  مدكور،  لزميله  أرضية  بتمريرة  حافيظي 
مرت كرته تحت يد الحارس املصري الشناوي، 

لتستقر في الشباك 
وواص�������ل ال���ف���ري���ق األخ����ض����ر، س���ي���ط���رت���ه ع��ل��ى 
مستوى املرتدات السريعة، أمام شوارع في دفاع 
األهلي املتقدم، إذ كان عبد الجليل جبيرة أقرب 
إلض��اف��ة ال��ث��ان��ي، ل��وال تصدي ال��ش��ن��اوي النفراد 
م���ن ال��ج��ه��ة ال���ي���س���رى.وح���اول ال��ف��ري��ق امل��ص��ري، 
ال��ض��غ��ط مل��ع��ادل��ة ال��ك��ف��ة، م��ن خ��الل ت��م��ري��رات في 
العمق، محاوال استغالل سرعة العبيه، غير أن 

الدفاع الرجاوي كان منظما، ونجح في الحفاظ 
على تقدمه 

وف��ي ش��وط امل��درب��ني، ح��اول األه��ل��ي املصري، 
ال��ض��غ��ط م���ن ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ات، مل���ع���ادل���ة ال��ك��ف��ة، 
خ��اص��ة م��ن ج��ان��ب ال��الع��ب م��ح��م��ود أف��ش��ة ال��ذي 
بتسديدات من خارج  الزنيتي  أنس  مرمى  هدد 
عنه  غ��اب  التركيز  أن  غير  ال��ع��م��ل��ي��ات"،  "منطقة 
لكن  منها،  البعض  باستثناء  ال��ك��رات،  ج��ل  ف��ي 
املكان  في  دائما  متمركزا  كان  املغربي  الحارس 

املناسب 
واعتمد رفاق عبد اإلله حافيظي، على أسلوب 
املرتدة  الهجمات  استغالل  محاولة  مع  دفاعي، 
للتسجيل  السانحة  الفرص  جعل  ما  السريعة، 
م��ع انضباط  ال��رج��اوي، لكن  الجانب  ف��ي  ن���ادرة 
الخلفي. ال��خ��ط  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  خ��اص��ة  تكتيكي 

وت���واص���ل���ت ال��س��ي��ط��رة األه����الوي����ة، خ��اص��ة على 
ال��ك��رة، لكن م��ع غياب  مستوى االس��ت��ح��واذ على 
للنجاعة الهجومية، إذ لم يمتحن أنس الزنيتي 
ك��ث��ي��را ب��اس��ت��ث��ن��اء ف���رص ق��ل��ي��ل��ة ب��ت��س��دي��دات من 

خارج "منطقة العمليات" 

بالالعب  فيلموتس  دف��ع  ال����77،  الدقيقة  وف��ي 
زريدة مكان حافيظي، لتعزيز حضوره الدفاعي 
ف����ي خ����ط ال����وس����ط ك����ذل����ك، وك����س����ب ال���ص���راع���ات 
واالستحواذ  الهيمنة  نسبة  لتقليص  الثنائية، 

على الكرة من جانب املصريني 
وف����ي ال��ع��ش��ر دق���ائ���ق األخ����ي����رة، غ��ي��ر ال���رج���اء 
أسلوب لعبه، إذ أضحى مندفعا هجوميا أكثر، 
الدفاع  ج��راء  املساحات  الستغالل  محاولة  ف��ي 

املتقدم لألهالويني، وقتل املباراة بهدف ثاٍن
ودف����ع األه���ل���ي ف���ي ال��خ��م��س دق���ائ���ق األخ���ي���رة 
بجميع أوراقه الهجومية، إذ أضحت محاوالته 
الرجاوي  ال��دف��اع  أن  أكثر خطورة وج��دي��ة، غير 

ظل ثابتا 
وف�����ي ال����وق����ت ال������ذي أوش������ك ف���ي���ه ال���ل���ق���اء ع��ل��ى 
نهايته، نجح األهلي املصري، في معادلة الكفة 

بهدف "قاتل" سجله طاهر محمد 
وت����أج����ل ال���ح���س���م ل����رك����الت ال���ت���رج���ي���ح، ال��ت��ي 
 )5-6( ب��ن��ت��ي��ج��ة  امل�����ص�����ري،  ل���أله���ل���ي  اب���ت���س���م���ت 
لتهديه لقب السوبر األفريقي للمرة الثامنة في 

تاريخه 

  "ركالت الحظ"  تهدي األهلي  لقب السوبر األفريقي على حساب الّرجاء

موسيماني يعادل رقم 
 مانويل جوزيه

ن�����ج�����ح ال�����ج�����ن�����وب إف�����ري�����ق�����ي ب���ي���ت���س���و 
موسيماني املدير الفني لألهلي املصري، 
في معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه 
امل����درب ال��س��اب��ق ل��ل��ف��ري��ق األح���م���ر، بعدما 
تّوج بالسوبر اإلفريقي مرتني متتاليتني 
وتّوج األهلي بلقب السوبر اإلفريقي، 
ي�����وم ام�����س األرب������ع������اء، ب���ع���د ال����ف����وز ع��ل��ى 
ب��رك��الت الترجيح، على  امل��غ��رب��ي  ال��رج��اء 
م���ل���ع���ب أح����م����د ب����ن ع����ل����ي، ف����ي ال��ع��اص��م��ة 

القطرية الدوحة 
ك��م��ا اس���ت���ط���اع م��وس��ي��م��ان��ي ال��ت��ت��وي��ج 
ب��ل��ق��ب ال���س���وب���ر اإلف����ري����ق����ي ف����ي ال��ن��س��خ��ة 
بركان  على نهضة  ال��ف��وز  بعد  امل��اض��ي��ة، 

بهدفني دون رد 
وك����ان ج��وزي��ه ق��د ق���اد األه��ل��ي لحصد 
متتاليتني  مرتني  اإلفريقي  السوبر  لقب 
امللكي  الجيش  حساب  على   2006 عامي 

و2007 على حساب النجم الساحلي 
وي��ع��ت��ب��ر ه����ذا ال���س���وب���ر اإلف���ري���ق���ي هو 

الثامن في تاريخ القلعة الحمراء 
ق��اد األهلي  أن موسيماني  إل��ى  ي��ش��ار 
ل��ح��ص��د ب���ط���ول���ة دوري أب���ط���ال  ق���ب���ل  م����ن 

ا 
ً

إفريقيا مرتني متتاليتني أيض

رسميا.. املكتب التنفيذي للكاف يحسم مصيرالكان

اإلف��ري��ق��ي لكرة  ل��الت��ح��اد  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ح��س��م 
ال��ق��دم "ال���ك���اف"، ي���وم ام���س األرب���ع���اء، مصير بطولة 

كأس األمم األفريقية بشكل نهائي 
وبحسب مصدر في الكاف ، فإن املكتب التنفيذي 
قرر إقامة البطولة بصفة نهائية في موعدها املحدد 

وبإجماع األصوات 
وأضاف "املكتب التنفيذي تمسك بموقفه السابق 
باتريس  أفريقي  الجنوب  أك��د  بعدما  أكبر،  بصورة 
م��وت��س��ي��ب��ي، رئ���ي���س ال����ك����اف، ج���اه���زي���ة ال���ك���ام���ي���رون 

الستضافة البطولة في موعدها املقرر له من 9 يناير 
وحتى 6 فبراير املقبلني" 

جدير بالذكر أن االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 
ي��ق��ف ف���ي ص���ف أن���دي���ة أوروب�����ا ال��راف��ض��ة إلق���ام���ة أم��م 

إفريقيا في موعدها 
امل��ح��ت��رف��ني  إرس�����ال  أوروبا على  أن���دي���ة  وت��ت��ح��ف��ظ 
ف��ي��روس  ان��ت��ش��ار  م��ن  اإلفريقية، خوفا  للمنتخبات 
ك���ورون���ا والرت���ب���اط األن���دي���ة ب��م��ب��اري��ات ف��ي ب��ط��والت 

مختلفة محليا وقاريا 



اختير العب ريال مدريد، ديفيد أالبا، 
العب العام في النمسا للمرة الثامنة من 

قبل مدربي أندية الدوري النمساوي 
وقال أالبا لوكالة أي بي أي النمساوية 
ال��ت��ي تنظم ال��ج��ائ��زة "إن��ه��ا ج��ائ��زة رائعة 

بشكل ال يصدق، وأنا ممنت للغاية لها" 
وت���اب���ع امل����داف����ع ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 29 
ع���ام���ا: "ك�����ان 2021 ع���ام���ا م��م��ي��زا ل��ل��غ��اي��ة 
ورائعا ومثيرا ألنني قبلت تحديا جديدا 
بعد 13 عاما، وانتقلت من بايرن ميونخ 
إلى ريال مدريد. لقد كانت خطوة كبرى 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ي ك���ش���خ���ص، أي����ض����ا خ����ارج 

امللعب" 
التصريحات من  ال��اع��ب بهذه  وأدل���ى 
للعزل  م��دري��د، حيث يخضع  مسكنه في 
ن��ت��ي��ج��ة فحصة  ال����ذات����ي ب��ع��د أن ج�����اءت 
إيجابية لفيروس كورونا أمس الثاثاء 

وت���ع���د ه�����ذه ه����ي امل������رة ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ي 
ُيصاب فيها بكورونا في أقل من 5 أشهر، 

ح��ي��ث ج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة ف��ح��ص��ه إي��ج��اب��ي��ة 
في 28 يوليو/تموز املاضي، خال فترة 
اإلعداد للموسم الجديد مع ريال مدريد 

وق���ال امل��داف��ع ال��دول��ي "أت��وج��ه بالشكر 
ل��ك��ل م��ن ص���وت ل���ي، وك��ذل��ك ل��زم��ائ��ي في 
ال���ف���ري���ق وامل����درب����ن ال���ذي���ن س���اه���م���وا في 
حصولي على هذه الجائزة. إنها تحظى 

بقيمة كبرى بالنسبة لي" 
وي��ع��د أالب����ا أك��ث��ر الع���ب ن��م��س��اوي يتم 
اخ��ت��ي��اره ك��اع��ب ال��ع��ام ف��ي ال��ن��م��س��ا، في 
حن أن هذه هي املرة األولى التي يحصل 
فيها على الجائزة وهو في صفوف ريال 

مدريد 
وحصل أالبا في عام 2021 على بطولة 
ال��دوري األملاني مع نادي بايرن ميونخ، 
له  ال� 27 واألخيرة  البطولة  ليحقق بذلك 
م��ع ال���ن���ادي ال��ب��اف��اري ق��ب��ل االن��ت��ق��ال إل��ى 
ال����ن����ادي امل���ل���ك���ي، ال�����ذي أص���ب���ح ف��ي��ه أح��د 

ركائز الدفاع 
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أتلتيكو مدريد يواصل "انهياره" بهزيمة مفاجئة امام غرناطة 

صحيفة 'آس':  برشلونة حسم صفقة فيران توريس 

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على أتلتيك بلباو

 إنتر ميالن يعزز صدارته بفوز ثمني على تورينو

أالبا العب العام في النمسا للمرة الثامنة

في  مدريد انهياره  واصل أتلتيكو 
ب����ط����ول����ة ال����دوري اإلس����ب����ان����ي، واب���ت���ع���د 
خ��ط��وة أخ��رى ع��ن س��ب��اق املنافسة على 
اللقب، الذي توج به في املوسم املاضي، 
أم�����ام   -2  1 امل����وج����ع����ة  خ����س����ارت����ه  ع����ق����ب 
األرب���ع���اء،  ام���س  ي���وم  مضيفه غرناطة، 
التاسعة  املرحلة  مباراة مؤجلة من  في 
ل��ل��م��س��اب��ق��ة  وت��ج��م��د رص���ي���د أت��ل��ت��ي��ك��و، 
ال�������ذي ت���ل���ق���ى خ����س����ارت����ه ال���خ���ام���س���ة ف��ي 
الحالي والرابعة  املوسم  البطولة خال 
املركز  ف��ي  نقطة   29 ال��ت��وال��ي، عند  على 
خلف  كاملة  نقطة   14 بفارق  الخامس، 
مدريد )املتصدر(،  اللدود ريال  ج���اره 
مضيفه أتلتيك  مل���اق���اة  ي��س��ت��ع��د  ال�����ذي 
امل��رح��ل��ة  م���ن  م��ق��دم��ة  م���ب���اراة  بلباو في 
الحادية والعشرين للمسابقة، في وقت 

الح��ق ال��ي��وم  ف��ي امل��ق��اب��ل، ارت��ف��ع رصيد 
الثاني على  ف��وزه  ال��ذي حقق  غ��رن��اط��ة، 
ات��ه األرب��ع��ة  ال��ت��وال��ي وال��ث��ال��ث ف��ي ل��ق��اء
األخ���ي���رة ب��ال��ب��ط��ول��ة، إل���ى 22 ن��ق��ط��ة في 

املركز الثاني عشر 
مبكر  بتسجيل هدف  أتلتيكو  وبادر 
عن طريق البرتغالي جواو فيليكس في 
ماتشيس  داروين  لكن  الثانية،  الدقيقة 
 ،17 الدقيقة  في  لغرناطة  التعادل  أدرك 

لينتهي الشوط األول بالتعادل 1-1 
وت������واص������ل������ت اإلث��������������ارة ف������ي ال����ش����وط 
ال��ث��ان��ي، حيث أض��اف خ��ورخ��ي مولينا 
ال���ه���دف ال���ث���ان���ي ل��غ��رن��اط��ة ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
ال��ت��ع��ادل  إدراك  أت��ل��ت��ي��ك��و  ل��ي��ح��اول   ،61
والحصول على نقطة وحيدة على األقل 

ولكن دون جدوى.

أك����دت ال��ص��ح��ف اإلس��ب��ان��ي��ة ي���وم ام��س 
األربعاء، أن برشلونة ومانشستر سيتي، 
ت���وص���ا الت���ف���اق "ش���ب���ه ن���ه���ائ���ي"، يقضي 
توريس إلى  املهاجم فيران  ب���ان���ت���ق���ال 

"كامب نو" 
وارتبط توريس باالنضمام لبرشلونة 
م����ن����ذ ع��������دة أش��������ه��������ر،   ل�����ت�����أك�����دت ص��ح��ف 
الكتلونية  "س��ب��ورت"  فيها  بما  إسبانيا، 
اإلس��ب��ان��ي  ال��ف��ري��ق  أن  امل���دري���دي���ة،  و"آس" 
ن���ج���ح ف����ي ح���س���م ال���ص���ف���ق���ة، ف����ي ان���ت���ظ���ار 

اإلعان الرسمي 
م��ن  ال���ب���ال���غ  أن  إل�����ى  "آس"،  وأش���������ارت 

للبارسا  عاما، سيصبح العبا   21 العمر 
بشكل رسمي، بعد افتتاح باب امليركاتو 
كلفت  الصفقة  أن  املقبل، مؤكدة  الشتوي 
خزينة الفريق اإلسباني، مبلغ 55 مليون 
يورو، إضافة إلى 10 ماين يورو أخرى 
مليون  متغيرات )66  شكل  على  ستدفع 

يورو في املجموع 
ت�������ج�������در اإلش��������������������ارة، إل����������ى أن ف��������ي��������ران 
ت�����������وري�����������س، ه����������و خ��������ري��������ج أك������ادي������م������ي������ة 
ف����ري����ق ف����ال����ن����س����ي����ا اإلس����ب����ان����ي، وان����ض����م 
ص��ي��ف  سيتي في  لصفوف مانشستر 

2020، مقابل 28 مليون يورو 

ا ص��ع��ًب��ا على 
ً
ح��ق��ق إن���ت���ر م���ي���ان ف�����وز

ح��س��اب ض��ي��ف��ه ت��وري��ن��و ب��ه��دف دون رد، 
ف����ي ال���ل���ق���اء ال�������ذي ج��م��ع��ه��م��ا ي�����وم ام���س 
ال���19 من  الجولة  ات  لقاء األربعاء، ضمن 

الدوري اإليطالي  
وس�����ج�����ل دي������ن������زل دوم�����ف�����ري�����س ه����دف 
امل��ب��اراة ال��وح��ي��د ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 30، ليعزز 
برصيد  اإليطالي  للدوري  صدارته  إنتر 
تورينو  رص��ي��د  تجمد  بينما  ن��ق��ط��ة،   46

عند 25 نقطة في املركز الحادي عشر 

  وج������������اءت  ال�����ب�����داي�����ة ح���م���اس���ي���ة م��ن 
ال��ف��ري��ق��ن، وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال��خ��ام��س��ة م��رر 
س���ي���ن���ج���و ال����ك����رة م����ن ج���ه���ة ال���ي���م���ن إل���ى 
ب���ري���ك���ال���و ال�������ذي ت����وغ����ل داخ�������ل امل��ن��ط��ق��ة 
وس�������دد ال�����ك�����رة ل���ي���ب���ع���ده���ا ح�������ارس إن���ت���ر 

هاندانوفيتش لركنية  
ون�������ف�������ذت ال������رك������ل������ة ال�����رك�����ن�����ي�����ة داخ�������ل 
م���ن���ط���ق���ة ال������ج������زاء، ارت�����ق�����ى ل���ه���ا ب��ري��م��ي��ر 
ل��ي��ح��ول��ه��ا ب��رأس��ي��ة ب��ات��ج��اه امل���رم���ى، لكن 

هاندانوفيتش نجح في اإلمساك بها  

ع���اد ري���ال م��دري��د لسكة االن��ت��ص��ارات، 
ب���ع���د ت���ع���ث���ره ف����ي امل�����ب�����اراة امل���اض���ي���ة ض��د 
ق����ادش )0-0(، وف����از ي����وم ام����س األرب���ع���اء 
واح��د  ل��ه��دف  بهدفن  بلباو  أتلتيك  على 
احتضنها ملعب  التي  املباراة  في   ،)2-1(
"سان ماميس"، وهي مواجهة مقدمة عن 

الجولة ال� 21 من الدوري اإلسباني 
وح���س���م امل��ي��ري��ن��غ��ي امل����ب����اراة ل��ص��ال��ح��ه 
توقيع  حما  بهدفن  األول،  شوطها  ف��ي 
هز  ال���ذي  بنزيما،  ك��ري��م  الفرنسي  النجم 
ش��ب��اك ي��ول��ن أج��ي��ري��زاب��اال ف��ي الدقيقتن 
األرض،  ألص��ح��اب  س��ج��ل  بينما  و7'،   '4

امل���ه���اج���م أوه������ان س��ان��س��ي��ت ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
العاشرة 

"الليغا"  ترتيب  مدريد  ري��ال  ويتصدر 
ب��رص��ي��د 46 ن��ق��ط��ة، ب���ف���ارق 8 ن���ق���اط عن 
يحتل  فيما  نقطة(،   38( الثاني  إشبيلية 
 24 برصيد  العاشر  امل��رك��ز  بلباو  أتلتيك 

نقطة 
وت����م ت��ق��دي��م ه����ذه امل���واج���ه���ة، ب��ح��ك��م أن 
موعدها السابق، كان يتزامن مع مشاركة 
ري�����ال م���دري���د وأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او ف���ي ك��أس 

السوبر اإلسباني، شهر يناير القادم 

أع��ل��ن م��ات��ي��ا ب��ي��ن��وت��و رئ��ي��س فريق 
فيراري، املنافس في سباقات سيارات 
ال��ف��ورم��وال 1، ام��س األرب���ع���اء، أن ميك 
احتياطًيا  ا 

ً
سائق سيصبح  شوماخر 

ل��ل��ف��ري��ق ف��ي امل��وس��م امل��ق��ب��ل، وذل����ك مع 
استمراره في املنافسة مع هاس 

م���اي���ك���ل  أن  إل�������ى  ت�����ج�����در اإلش�������������ارة 
ش��وم��اخ��ر، وال����د م��ي��ك ش��وم��اخ��ر، ك��ان 
ق���د ت���وج ب��خ��م��س��ة م���ن أل��ق��اب��ه السبعة 
س��ي��ارات  لسباقات  ال��ع��ال��م  بطولة  ف��ي 

الفورموال 1، بسيارة فيراري 
وق���������ال ب���ي���ن���وت���و ف������ي ت���ص���ري���ح���ات 
ا 

ً
سائق سيكون  "م��ي��ك  إل  ت��ي  آر  لقناة 

اح��ت��ي��اط��ًي��ا ل���ف���ي���راري، م��ث��ل أن��ط��ون��ي��و 
لفريق  السابق  السائق  جيوفيناتزي 

ألفار روميو" 
السائق  "أنطونيو سيظل  وأض��اف 
االح���ت���ي���اط���ي ف����ي ب���ع���ض ال���س���ب���اق���ات. 
ي��ك��ون ح���اض���ًرا، سيتولى  وع��ن��دم��ا ال 
م��ي��ك امل��ه��م��ة" وي��ت��وق��ع أن ي��ك��ون ميك 
شوماخر )22 عاما( سائقا احتياطيا 
لتشارلز لوكلير وكارلوس ساينث في 

11 سباقا خال موسم 2022 
وف��ي ح��ال��ة غ��ي��اب أي م��ن السائقن 
عن فعاليات أي سباق بسبب إصابة 
أو وع����ك����ة ص����ح����ي����ة، س����ي����ش����ارك م��ي��ك 

شوماخر بسيارة فيراري 
وذكر بينوتو "ميك سائق لفيراري، 
هو ينتمي ألكاديمية سائقي فيراري. 
أدى بشكل جيد مع هاس طوال موسم 
أف��ض��ل  أن�����ه س��ي��ص��ب��ح  ن��ع��ت��ق��د   .2021
شوماخر  ميك  وأن��ه��ى  املستقبل"  ف��ي 
م��وس��م 2021 ف��ي امل��رك��ز األخ��ي��ر ب��دون 
رص����ي����د م����ن ال����ن����ق����اط، وذل�������ك ف����ي أول 
موسم له في الفورموال 1، لكنه غالًبا 
ما تفوق في األداء على زميله نيكيتا 

مازيبن 

ليفاندوفسكي: حزنت لفوز 
ميسي بالكرة الذهبية

اعترف روبرت ليفاندوفسكي، نجم 
بايرن ميونخ، بشعوره بالحزن، بعد 
خ��س��ارت��ه ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة لعام 
ليونيل  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ص��ال��ح   ،2021
ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان 

وح���ل ال���دول���ي ال��ب��ول��ن��دي ث��ان��ي��ا في 
س��ب��اق ال��ف��وز ب��ال��ج��ائ��زة ال��ت��ي تقدمها 
إذ  الفرنسية،  "فرانس فوتبول"  مجلة 
تأخر عن ميسي بفارق 33 نقطة فقط 

وخال مقابلة مع صحيفة "سبورت 
بيلد"، قال ليفاندوفسكي "إنه لشرف 
كبير ل��ي امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى ل��ق��ب األف��ض��ل 
ف��ي العالم م��ع الع��ب رائ���ع، لكني كنت 
حزينا بالطبع، خصوصا مع اقترابي 

من الفوز بها في عامن متتالين" 
وأردف "ف���ي ال��س��ن��ة ال��ت��ي ف��زن��ا بها 
بكل ش���يء، ت��م حجب ال��ج��ائ��زة، وه��ذا 
م���ا آمل���ن���ي، ألن���ن���ي ك��ن��ت ق��ري��ب��ا ل��ل��غ��اي��ة 
م��ن ال��ف��وز ب��ه��ا، بعدما ب��ذل��ت قصارى 

جهدي وقدمت أقصى ما لدي"

فيراري يستعني بميك شوماخر

وصوت 7 من 12 مدربا في الدوري النمساوي 
ألالبا كأفضل العب في باده 
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 انتسب

     

أغنية 
لعمرو 
 دياب

 

نبات 
 متسلق

 

 الرواسي

جمع 
 حاربت مسطرة

ممثل 
 مصري

من أعمال 
 المنفلوطي

 صاحب
بطولة 
تنس 
 عالمية

   

 

 

عاصمة 
 أوربية

 

      
 مسدود

   

ضمير 
 الجماعة

 

 
نصف 
      صامت

قتله 
و هرب  داوود

 استتر
 غبار سئم نفيس

 

 

ممثل 
مصري 

 راحل
 ندى          

حمامة 
 برية

انتهى و 
 بلغ

     

 مستوردات

      
لقب مدرب 

 فرنسي
من 

علماء 
 الحديث

أطراف 
 ثوب

      لالستدراك 

توزيع 
 تركة

 

لالستثناء 
 من هنا

نصف    
 وهمي

سيء 
 الخلق

      متفجرات     
غير 
تؤدى   متفرغ

 في الحج

         عبأ   
جاسوسة 

 شهيرة
من 

 األسماك

جزيرة  
     ايطالية

مضرب مثل  
في سوء 

      الجزاء
 أداة مالحية

  
 عقل

 ثلثا ثار
 

     
 للنهي

مسرحي   
 فرنسي

مدينة  متشابهة
 فرنسية

    
مسرحية 
 لشكسبير

  
 مناص

 
 هرم

   
حرف  نجفة

 جمع مرض جر

     

 
دولة 
شيخ   عربية

     الشافعي

   
آخر 
حرف 
في 
 البيت

نهر       مهال 
  مغربي

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 ي ع ر ق ن م ب أ ك ب ك أ م ة
 ث ق و س ق ز ح ي ن ا ف و ر ا
 ر ة ن ل ب س ك و ر ر ر ي ث ق
 ا ج ا و ع ي م ا و ق و ل ا ر
 ح ن ل ي ل ر ا د ن ص د ث و ق
 ل ط د ت ي ا ي ت ل و ي ا ط س
 ا ة م ا ن ت ب ا ي م ن ز ر ر
 

 كلمات للتشطيب
- الحارثي- بياتي- ميثاق- منقرع- بنومرين- بيرقدار- قوس قزح

قطز- أفروديت- سعيدة- كارلوس- كوثر- بالون- الصويرة- كانون  
 كلمة السر

 ممثلة مغربية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 
 أفقيا

فرقة  -4لقب مدرب مغربي  -3من النباتات  -شهر هجري -2ملكة مصرية قديمة -1
حرف  -من األلوان-6لقب صاحب نظرية أصل األنواع  -ضد باطل -5يشي  -غنائية مغربية

فوظ رواية لنجيب مح -9عة أمريكية جام -أنف حيوان -8لقب العب مغربي  -7موسيقي 
ريق –لقب زعيم سوفياتي راحل  -11  

 عموديا
-4تجمعان  -قائد طائرة -3فيلسوف اغريقي  -متشابهان-2أخ األم  -عاشق –ضد خير -1

 -7خير من ألف شهر  -6شرع  –دولة عربية  -5ملكي في  –مدينة ايرانية  -للنهي
 -11البندقية  -9رائحة طيبة )مع(  -عاشق جولييت -8للتعريف  –سكينة أخت  –اقترب 

لهو -ماء رجل -سحب  
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