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ايران  اّن  هي  االولى   ، لهما  ثالث  ال  حقيقتان   توجد 
تمتلك قوة صاروخية عظيمة  ، وهو روح رأس مالها 
، تستطيع أن تضرب أهدافاً قريبة وبعيدة بكفاءة أتاحتها 
تكنولوجيا  في  الدؤوب  التطوير  من  عقدين  مدة  لها 
الصواريخ والوسائل الدافعة والموّجهة للقذائف ، تحت 
تغطية جيدة من الخواص الجغرافية اليران في امكانية 
التضاريس  باستخدام  الصاروخية  للقوة  متعدد  توزيع 
التي توفر نسبة عالية من الحماية الذاتية والمعدة لتلك 
صوراً  طهران  عرضت  وقد   ، الصاروخية  االنظمة 
وبالمحصلة  االستراتيجية.  للصواريخ  لمخابئ حصينة 
فإّن السالح الذي يجب تخشاه الواليات المتحدة وحلفائها 
تعرف  الذي  النووي  البرنامج  وليس  الصواريخ  هو 
سواء  لها  دفاعيا  سالحا  يكون  ان  اليمكن  أّنه  ايران 

امتلكت البرامج النووية او القنبلة ذاتها .
أّما الحقيقة الثانية فإّن الواليات المتحدة لن تنسحب من 
بالتنسيق مع  المنطقة أو تحرف برامجها المعدة مسبقاً 
برغم  التهديد  تأثير  تحت  العراق  بينها  عدة  حكومات 
استخدام  احتمال  اّن  الحقيقة  بهذه  ويتصل  جديته.  من 
ايران لقوتها الصاروخية في تدمير أهداف استراتيجية 
لواشنطن في العراق أو الخليج أرضاً وبحراً ، يعني أّن 
الحرب بدأت وال مجال للتفاوض بشأن ردها أو تأجيلها، 
أمريكية  لضربات  المباشر  السبب  هو  ذلك   وسيكون 
أو امكانية  نوعية، ليست اليران امكانية صّدها مطلقاً 
استيعابها، وقد تتجاوز الميدان العسكري لتقوض البنية 
التحتية والنفطية والصناعية ، ولألمريكان سوابق في 
ذلك عند شن الحروب كما فعلوا في العراق عند  حرب 
الكويت في العام ١٩٩١ وفي حرب االحتالل المباشر 

.٢٠٠٣
في هذا االطار، يمكن النظر الى الزيارة التي يقوم بها 
القائد العام للقيادة المركزية االمريكية  الجنرال ماكينزي 
في دول الخليج والعراق ، والتي صّدرها بتصريحات 
واضحة حول التصدي الية تهديدات ايرانية ، من دون 
أن يفصح عن الكثير ، سوى شكره لدول المنطقة التي 
الوقت  المطلوبة في  التسهيالت  للجيش االمريكي  تقدم 

المناسب .

قلم اليباع وال ُيشترى
يقول لي  في بعض األحيان احد الزمالء أو األصدقاء اوالقراء ، أنهم طالعوا أو تابعوا 
لي مقاال  في هذه الصفحة الفيسبوكية أو تلك ، والتي العلم لي بها واليهمني ما تنشره 

مادامت مجهولة الهوية.
ماعدا  الفيسبوكية،  بالصفحات  لي  العالقة  أنه  عليها  وأؤكد  لهم  أقولها  التي  الحقيقة 
صفحتي التي تحمل اسمي و توقيعي وما أكتبه هو دائما على مسؤوليتي ، وأتواصل من 

خاللها مع  أصدقائي وزمالئي  األصفياء. 
وقد يحدث أن تنقل إحدى الصفحات الفيسبوكية إحدى مقاالتي دون علمي ، أو أخذ إذن 
بالموافقة من عندي وهذا يعتبر اعتداء وضربا  للحقوق األدبية والمعنوية أو أيضا المادية 

التي يضمنها القانون في حقوق التأليف .
أحيانا  الحقيقة  فيها  تجوز   .. الصامتة  األغلبية  منبر  هي  ُربَّما  الفيسبوكية  فالصفحات 
الغالب  ،  وأحيانا االنحياز لطائفة معينة أو ألخرى تتخفى وراء حجاب ، ولكنها في 
ليست مصدرا ومنبرا إعالميا يعتد به، واليمكن بأي حال مقارنتها بالصحف والمصادر 
الرسمية والمتعددة المشارب، لكن وبمجرد ورود اسمك على صفحتها يعتقد أن لك عالقة 

سببية بهذه الصفحة.
وإذا كان الفيسوك يعد أحد منصات التواصل االجتماعي ، إال  أن أهميته اليمكن مقارنتها 

بالتويتر واألنستغرام واليوتيوب ..حيث صار تقليديا.
لهذا فالمقاالت التي أنشرها على صفحتي أو مقتطفات منها هي جزء مما أكتبه يوميا، 
وتجدر االشارة إلى أنني بكل تواضع أكتب بثقة في النفس وبفضل هللا على مدار ثالثين 
سنة..كتبت في أجناس إعالمية مختلفة، تعلمت خاللها الشيء الكثير والتقيت بالعديد من 
الشخصيات وحضرت عدة تظاهرات وملتقيات ومؤتمرات وكونت  تجربة ميدانية وهلل 
وأواصل  الورقي  العصر  أنني مخضرم، عشت  اعتبار  على  بحصيلتها،   أعتز  الحمد 
الكتابة ورقيا ورقميا في صحيفة )الزمان( الورقية والمهنية التي لها حضور دولي بارز .
وربما  النقاش حول  الصفحات الفيسبوكية هل  صارت اليوم بديال لالعالم ... جوابه 
في  تكتب  التي  لألقالم  الحقيقية  والهوية  التحرير  .فخط  ذلك  اظن  ال  أنني  هو  عندي 
شاملة  صورة  يعطي  ما  هي  والرقمية  الورقية  الصحف  في  الكتابات  أصناف  جميع 
لالحاطة بمصداقية المنبر االعالمي، ولهذا فالصحف واألقالم هي الضمير والمصداقية 
والصفحة  الصحيفة  بين  المقارنة  يجب  وال  للجميع.  تقال  أن  ينبغي  التي  ...والحقيقة 
الفيسبوكية وأنصاف الحقائق .. التي تنطلق بـ )أعتقد، وأشك، وأظن، وربما، وقال فالن 

وفالن..( 
والحمد هلل عشت ثالثين سنة أكتب بضمير حر، وبصوت مسموع ومهني ومصداقية، 
وبمبادئ صادقة، ال أتسابق نحو شهرة أو مجد زائف، قانع بكل شيء، ليست لي ثروات، 
وال عمارات، قانع بكل شيء وأطلب دائما أن ينير طريقي رضاء الوالدين، فالغنى من 

هللا سبحانه وتعالى.
وسأبقى كما عشت فالكتابة مسؤولية وضمير مهني يقظ ، أحيانا قد تزعج الكتابة البعض 
لكن الحقيقة كالشمس ال يمكن تغطيتها بالغربال ... أو  باألواني النحاسية ، واليمكن للمد 

والجزر أن يغير مسارها عن تقويمها الطبيعي في عالقتها بالبحر . 
أكتب كما أرى وكما أتفاعل ، وكما أعيش ....وكما يحبني قارئي الذي يتابعني وأتواصل 
معه ..والذي تصلني منه رسائل في البريد الخاص في منتهى األخوة والصدق تعبيرا عن 
أهمية ما أكتبه.. ولهذا أكتب ألعيش وسأبقى ألعيش وأتنفس هواء مشافى معافى ، أكتب 
ألصد الخوف عن الفزاعات الوهمية التي تم تثبيتها مثل كاميرات المراقبة .. ألن في 
العالم ما تزال نفوس ضعيفة .. وهناك أشياء أخطر من فيروس كورونا الذي النراه ... 
فالفيروسات الخطيرة هم أصحاب اللسان الطويل واالتكاليون الذين يمضغون الكالم كما 
يمضغ التبن. وهنا الكتابة أنواع هناك كتابة كاألشجار واألنهار والبحار والجبال، وهذا 
يبقى في الوجدان والروح وعالقتنا بالسماء ... وهناك كتابات خبرية وكتابات الرأي، 
والرأي اآلخر، وأخرى تبقى في صفحات فيسبوكية يتشاركها الجميع فيها جمعة مباركة 

، ونكات وفيديوهات وروابط الطبخ، وروابط قنوات األغاني وكبسوالت التوعية.
  كما توجد في ذات الوقت تدوينات لهواة يحذفون أسماء كتابها وينسبونها ألنفسهم  كل 
ذلك مجرد أعشاب )...( تعيش على هامش مشاركة صفحات أخرى ، مثل كذا فيروس 

المرئي ومثل برامج رقمية تنتهي فعالياتها بعد ثالثة أيام من االستعمال.
 في الكتابة كن على يقين أنك لن تسمع كلمة معروف أو إشادة ، ولكن قد تفاجئك في 
لحظات إشادة من طرف صديق أو مجموعة من األفراد أو المؤسسات إشادة بما أنجزته 
، سواء كانوا في مسافات بعيدة أو يتابعونك عن قرب، والجميل  أن بعض من تغضبهم 
الكتابة، ويتمنون في خاطرهم أن اليروك تكتب عن مثل كذا قضية، إال أنهم  في النهاية 
الغضب  حالة  خانتهم  فقط  صواب  على  كنت  أنك  يقتنعون 

...وعدم قراءتهم للسطور الواضحة . 
لكي أكون دائما كاتبا ناجحا أقول: »أقسم أنني قلم ال يباع و 

اليشترى ما حييت ، اللهم أعني بفضلك وكرمك.«

عبداحلق بن رحمون
املغرب

باريس- واشنطن -)أ ف ب( - ميكن في سماء 
الصيف  خالل  الشمالي  األرضية  الكرة  نصف 
ذيله  مع  "نيووايز"  سمي  مذنب  رؤية  احلالي 
اجملردة  بالعني  استثنائي،  بلمعان  يتمتع  الذي 

وهي ظاهرة لم تسجل منذ أكثر من 20 عاما.
واكتشفت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( املذنب 
االصطناعي  القمر  بفضل  آذار/مارس  نهاية 
في  اجملردة  بالعني  مرئيا  بات  وهو  "نيووايز". 
الثالث من متوز/يوليو خالل مروره على أقرب 
مسافة له من الشمس، على ما أوضحت لوسي 
ماكيه عاملة الفلك في مرصد باريس-بي سي ال 

لوكالة فرانس برس.
وعلى هذه املسافة من الشمس وهي 0,3 وحدة 
فلكية، أي حوالى 50 مليون كيلومتر، يستحيل 
اجلليد في املذنب غازا ما يخلف ذيال طويال من 

الغبار يعكس نور الشمس.
رؤية  نسبيا  النادر  "من  الفلك  عاملة  وأوضحت 
كبير  مذنب  آخر  وكان  الوضوح.  بهذا  املذنبات 
متكنا من رؤيته بالعني اجملردة، هاليه-بوب في 
1997". وميكن رؤية "نيووايز" من أي مكان في 

في  حتى  األرضية  الكرة  من  الشمالي  النصف 
املدن، شرط أن تكون السماء صافية.

ويأتي هذا اجلرم وهو عبارة عن نواة مؤلفة من 
اجلليد والصخور واملواد العضوية من أقاصي 
النظام الشمسي ،إما من حزام كويبر أو من أبعد 

من ذلك أي سحابة أورت.
وتستمر هذه الظاهرة حتى نهاية متوز/يوليو 

ابتعاده  مع  املذنب  للمعان  تدريجي  تراجع  مع 
عن الشمس للعودة إلى موقعه األصلي.

فيما تطلق الواليات املتحدة في 30 متوز/يوليو 
باجتاه املريخ أحد أكثر مسباراتها تطورا وهو 
للعثور  محاولة  في  بست عجالت  كبيرة  مركبة 
مياه  كانت جتوب  فعلية  بأن جراثيم  أدلة  على 
ونصف  مليارات  ثالثة  قبل  األحمر  الكوكب 

"برسفيرنس"  رحلة  وستستمر  سنة.  مليار 
الروبوت  هبط  حال  وفي  أشهر.  من ستة  ألكثر 
على سطح املريخ من دون أن تلحق به أضرار، 
سيبدأ استكشافا علميا على سنوات عدة بغية 
العينات الصخرية ويحفظها على  أخذ عشرات 
أن ينقلها روبوت آخر في املستقبل إلى األرض.

""برسفيرنس" أربعة مسبارات أميركية  ويخلف 

بفضل  التسعينات  نهاية  منذ  أحدثت  عريقة 
الثابتة حتوال  األقمار االصطناعية والروبوتات 
بتوفيرها  للمريخ  االنسان  معرفة  في  جذريا 
الدوام  على  يكن  لم  األحمر  الكوكب  بأن  األدلة 

جافا وباردا كما هو اآلن.
ما  في  احلياة  عناصر  املريخ  على  توافرت  فقد 
مضى من مياه ومكونات عضوية ومناخ مؤات. 
التي  العينات  في  يجدوا  ان  العلماء  ويامل 
أو  بكتيريا  متحجرات  "برسفيرنس"  سيأخذها 
جراثيم اخرى للتأكيد أن املريخ شهد فعال شكال 
وتعمل  الغابر.  املاضي  في  احلياة  أشكال  من 
منذ  بعد  عن  )ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة 
اجلدول  أن  إال  كوفيد19-  جائحة  بسبب  أشهر 
مليار   2,7 ميزانيتها  البالغة  للمهمة  الزمني 

دوالر، لم يتأثر.
"إنها  برايندستاين  جيم  الناسا  رئيس  وقال 
على ضمان  جاهدين  عملنا  مهمتني  من  واحدة 
األرض  وتتواجد  متوز/يوليو".  في  إطالقها 
واملريخ على اجلانب نفسه من الشمس كل 26 

شهرا وهي فرصة مؤاتية ينبغي عدم تفويتها.

مذنب المع وذيله مرئيان بالعني اجملردة وبحث عن اجلراثيم في املريخ

 عفاف راضي مطربة السبعينات
تكشف أسباب اعتزالها 

القاهرة- الزمان 
راضي   عفاف  املصرية  املطربة  كشفت 
القرن  سبعينات  في  صيتها  ذاع  التي 
املاضي سبب ابتعادها عن الساحة الفنية 

لسنوات طويلة.
يعود  السب  إن  املصرية  الفنانة  وقالت 
تقتصر  ال  التي  االنتاجية  املشاكل  إلى 
على إنتاج العمل ماديا فقط، بل التسويق 

له أيضا.
وأضافت، في مداخلة هاتفية مع اإلعالمية 
دينا رامز، في برنامج "ست الستات" على 
الفن  البلد"، أن ابتعادها عن  قناة "صدى 
الذي  املناخ  تغير  إلى  أيضا  يعود  حاليا 
نشاطها  زيادة  فترة  خالل  عليه  اعتادت 

الغنائي قبل سنوات طويلة.
تقدمي  على  يقتصر  ال  "اإلنتاج  وتابعت: 
أخرى  تسويقية  عوامل  ولكن  األموال 
وأنا  اخملتلفة،  القنوات  على  وتوزيعية 

مبقتش أعرف أعمل احلاجات دي".
ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة املصرية 
عن موهبة ابنتها في الغناء، حيث قالت 
إنها تفاجئت مبوهبة ابنتها مي كمال في 
الغناء، الفتة إلى أنها تتمتع بصوت قوي، 
وأنها لو كانت تعلم هذا األمر لنصحتها 

روما- )أ ف ب( - اعادت إيطاليا رسميا امس 
يكرم  بانكسي  إلى  منسوبا  عمال  فرنسا  إلى 
الثاني/نوفمبر  تشرين  هجمات  ضحايا  فيه 
 2019 العام  سرق  بعدما  باريس،  في   2015
وعثر عليه قبل مدة قصيرة في مزرعة قريبة 

من روما.
قصر  في  بانكسي"  "باب  عمل  وسيعرض 
فرنسا  سفارة  يضم  الذي  روما  في  فارنيزي 
كريستيان  السفير  بحضور  إيطاليا  لدى 
أكويال  في  العامني  املدعني  وكبير  ماسيه 
حيث  البالد  وسط  في  ابروتسو  مدن  كبرى 
واملسؤول  حزيران/يونيو  مطلع  عليها  عثر 
يكشف  ولم  الثقافي.  التراث  عن  الشرطة  في 
عن موعد وتفاصيل عودة اللوحة إلى فرنسا. 

الشارع  لفنان  املنسوب  العمل  هذا  وكان 
البريطاني األشهر بانكسي قد ُرسم على باب 
"باتاكالن" في باريس ويظهر  خلفي في قاعة 
الذين  التسعني  للضحايا  حتية  حزينة،  فتاة 
تشرين   13 هجمات  نتيجة  فيها  سقطوا 
الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
في  عليه  رسم  الذي  الباب  مع  العمل  وُسرق 
الباب  الثاني/يناير 2019. وٌعثر على  كانون 
أبروتسو  في  ريفية  مزرعة  في  املسروق 
اإليطالية  للشرطتني  مشتركة  عملية  في 
والفرنسية. وأوقف ستة أشخاص في فرنسا 
نهاية حزيران/يونيو في إطار عملية واسعة 
للشرطة القضائية الباريسية في جبال اآللب 

ومناطق من وسط البالد.

نة تونسية أساءت لإلسالم السجن ستة أشهر ملدوِّ

باريس-)أ ف ب( - هل يشهد قطاع ألعاب 
قضايا  سنوات  منذ  تهزه  الذي  الفيديو 
جدلية حول التمييز على أساس اجلنس، 
تؤكد  راهنا؟  به  خاصة  تو  #مي  حركة 
أي حال  القطاع مضطر على  أن  خبيرات 
إلى عملية مراجعة ذاتية كبيرة. تعود أكبر 
هذه القضايا إلى ما يعرف ب"غاميرغيت" 
اطلق  الذي  االسم  وهو   2014 العام  في 
عبر  ومضايقات  حترش  قضية  على 
األميركية زوي  األلعاب  االنترنت ملصممة 
دون  من  كثيرة  جدليات  ذلك  وتبع  كوين. 
أن يؤدي الوضع إلى مراجعة ذاتية شاملة 
يكون لها أثر مماثل حلركة #مي تو على 

كان  املثال.  سبيل  على  السينما  أوساط 
خلت.  أسابيع  حتى  السائد  الوضع  هذا 
"تويتش"،  منصة  بشان  أول  جدل  فبعد 
على  بالتمييز  االتهامات  من  موجة  اتت 
أساس النوع االجتماعي والتحرش طالت 
كوادر في مجموعة تصميم ألعاب الفيديو 
ذلك  أدى  وقد  "يوبيسوفت".  الفرنسية 
في اجملموعة  الثاني  املسؤول  رحيل  إلى 
ورئيس  البشرية  املوارد  ومسؤولة 

استوديوهات الشركة في كندا.
جنيف  جامعة  في  االستاذة  وترى 
ثمة  كان  طويلة  "لفترة  كوليه  إيزابيل 
الالعبني  قبل  من  التعاطف  في  نقص 

كانوا  ما  شيء  حيال  واالستوديوهات 
ميل  وهو  وُنظميا".  منتشرا  يعتبرونه 
حتب  التي  )الهوس(  "غيك"  ثقافة  عززته 
تدفع  وقد  السائدة  باملعايير  اإلطاحة 
الالعبني عندما يشعرون أن ثقافتهم هذه 
قوالب  إلى  "االنكفاء  إلى  لهجوم  تتعرض 
في  املرأة  متثيل  مسألة  وتثير  ذكورية". 
ويشكل  كثيرة.   نقاشات  األلعاب  تصميم 
إلى  مؤشرا  كروفت  الرا  البطلة  تطور 
كانت  فقد  هذه.  البطيئة  اإلدراك  عملية 
وترتدي  جدا  مثير  بجسم  بداية  تتمتع 
مالبس قصيرة إال ان النسخ األخيرة منها 
تظهرها بجسم أقرب ما يكون إلى الواقع 

التي  للمغامرات  مالءمة  أُكر  ومبالبس 
احملاضرة  االستاذة  وتقول  بها.   تقوم 
املركز  في  والباحثة   1 ليون  جامعة  في 
إن  لينيون  فاني  العلمي  للبحث  الوطني 
ينطوي  ال  متثيال  تقترح  كثيرة  "ألعابًأ 
على أي احكام مقولبة إال أن البعض منها 
قد يكون مشحونا بها ومير ذلك بإضفاء 
نزعة جنسية جدا على اجلسم".  وتوضح 
بقد  يتمتعن  األحيان  غالب  في  "فالنساء 
الرجال  أما  متوازنة  ومبقاسات  رشيق 
فأجسامهم متنوعة أكثر مع أن غالبيتهم 
باللياقة  يتمتعون  الذين  الشباب  من 

البدنية. 

هل تشهد أوساط ألعاب الفيديو حركة مي تو خاصة بها؟
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تونس-)أ ف ب( - قضت محكمة تونسية 
املدّونة  بحق  أشهر  ستة  بالسجن  امس 
آمنة الشرقي )27 عاما( ملشاركتها في نشر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  نص 

اعتبر مسيئا لالسالم.
باحملكمة  االعالم  وحدة  رئيس  وقال 
محسن  العاصمة  بتونس  االبتدائية 
اليوم احلكم  لفرانس برس "صدر  الدالي 
في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا 
بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية 
وكذلك  والسكان  واألجناس  األديان  بني 
 650 )حوالى  دينار  بألفي  مالية  بغرامة 
الشعائر  من  النيل  جرمية  عن  يورو( 

الدينية".
وأكد الدالي ان احلكم قابل لالستئناف.

أيار/مايو  مطلع  التونسي  القضاء  وقّرر 
بعدما  الشرقي  آمنة  املدّونة  مالحقة 
محاكاة  فيه  نصّا  االنترنت  على  تداولت 

ساخرة من القرآن بتهمة "املّس باملقدسات 
احلميدة  األخالق  على  واالعتداء 

والتحريض على العنف".
ساخر  نّص  نشر  في  الشرقي  وشاركت 
بعنوان "سورة كورونا" ومتت دعوتها إثر 
ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس 

للتحقيق.
وقّرر املدعي العام بعد سماعها باحملكمة 
تهمة  اليها  يوجه  ان  بتونس  االبتدائية 
باملقدسات واالعتداء على األخالق  "املّس 
علما  العنف"،  على  والتحريض  احلميدة 

بانه لم يتم توقيفها آنذاك.
الطرابلسي  إيناس  احملامية  وقالت 
تتم  إنه  برس،  لفرانس  سابق  وقت  في 
السادسة  للمادة  وفقا  الشرقي  مقاضاة 
من الدستور التونسي التي تنص على ان 
"الدولة راعية للدين، كافلة حلرية املعتقد 
الدينية،  الشعائر  وممارسة  والضمير 

ضامنة حلياد املساجد ودور العبادة عن 
التوظيف احلزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم 
املقّدسات  وبحماية  والتسامح  االعتدال 
ومنع النيل منها، كما تلتزم مبنع دعوات 
الكراهية  على  والتحريض  التكفير 

والعنف وبالتصدي لها".
الدولية نهاية ايار/ ودعت منظمة العفو 
وقف  الى  التونسية  السلطات  مايو 
تقويضا  ذلك  في  ورأت  املدّونة  مالحقة 
حلرية التعبير في الدميوقراطية الناشئة.
واعتبرت املنظمة أنه "من غير املقبول أن 
تصل  بالسجن  عقوبة  ما  يواجه شخص 
إلى ثالث سنوات جملرد مشاركته تعليقًا 
احملاكمة  فهذه  فيسبوك.  على  ساخرًا 
شخص  أي  أن  مفادها  برسالة  تبعث 
للجدل  مثير  رأي  التعبير عن  يجرؤ على 
التواصل االجتماعي يواجه  على وسائل 

خطر العقاب".

ايطاليا تعيد
إلى فرنسا عماًل

مسروقًا لبانكسي

مبنى  حتت  اكُتِشَفت   - ب(  ف  مكسيكو-)أ 
قصر  آثار  مكسيكو  وسط  معالم  أحد  يشكل 
أزتيكي قدمي كان يستخدم كمقر إقامة للفاحت 
أفاد  ما  على  كورتيس،  هيرنان  اإلسباني 

مصدر حكومي مكسيكي.
دي  مونتي  »ناسيونال  مبنى  أن  وتبّين 
بييداد« بوسط الساحة املركزية في العاصمة 
املكسيكية، يخفي حتته القصر الذي كان يسكن 
فيه ملك األزتيك اكساياكاتي في تينوشتيتالن 
امللك  والد  وهو  و1481،   1469 العامني  بني 

موكتيسوما، أحد آخر ملوك مملكة األزتيك.
آثار  التنقيب  أعمال  خالل  اكتشفت  كذلك 
حتّول  وقد  لكورتيس،  الرئيسي  اإلقامة  مقر 
األول إلسبانيا  اإلداري  للمجلس  مركزًا  الحقًا 

اجلديدة )أو املكسيك القدمية(.
تدعيم  أعمال  االكتشافات خالل  وأتيحت هذه 
مبنى »ناسيونال مونتي دي بييداد« الذي شّيد 

قبل ثالثة قرون.
وفي قاعة محاذية ملوقع األشغال، أجرى عاملا 
غارسيا  ماريا  وخوسيه  باريرا  راوول  اآلثار 
آثار غرفة  أعمال تنقيب مكثفة أظهرت وجود 

مبنية بنوع من احلجر البركاني األحمر.
لألنتروبولوجيا  الوطني  املعهد  وأوضح 
الالحقة  »التحاليل  أن  بيان  في  والتاريخ 
أنه منزل هيرنان كورتيس  أتاحت االستنتاج 
العام  مكسيكو-تيشنتوتيتالن  سقوط  بعد 

.»1521

اكتشاف قصر 
الفاحت اإلسباني 

كورتيس


