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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 مسجد تويوه.. تحفة من الطين تتحدى 
الزمن منذ 350 عاما

ص16

أقدم نجم

فضاء

قال محللون إن أسواق النفط العالمية 
ما تزال تحت تأثير آثار أزمة انسحاب 

الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 
إيران. ونقلت وكالة »رويترز« عن مدير 
أبحاث السوق لدى »تراديشن إنريجي« 

جين مكجيليان قوله »ال يزال القلق 
يساور األسواق بسبب االتفاق النووي 
اإليراني واألزمة في فنزويال... وأيضا 

هبوط المخزونات«.. يشار إلى أن أسعار 
النفط ارتفعت األربعاء وزادت عقود خام 

القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 
18 سنتا، أو %0.25، لتغلق عند 71.49 

دوالر للبرميل.

حسابات فريق دولي من علماء الفلك 
توصلت إلى أن أقدم إشارة ضوئية 

عن أقدم نجم في أبعد مجرة صدرت 
قبل 13.28 مليار سنة، أي بعد االنفجار 

الكبير بنصف مليار سنة. أحد أعضاء 
الفريق، وهو نيكوال البورت، من جامعة 
»يونيفرسيتي كوليدج أوف لندن« قال 

لوكالة »فرانس برس«: »لقد تابعنا 
المجرة األبعد المعروفة حتى اآلن، ومن 

خالل تحليل النور الصادر عن أقدم 
نجمات فيها أثبتنا أنها تشكلت بعد 250 

مليون سنة على االنفجار الكبير«.

ناخبًا11981

 الزعيم

أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس 
البلدي الزاوية، يمثلون 63 % 
من عدد المواطنين المسجلين

 في انتخابات البلدية.

حين يفرد التاريخ فصاًل خاصًا بين 
صفحاته ألسطورة القادة اإلصالحيين، 

فال بد أنه سيقف في محطة طويلة 
بماليزيا أمام مقومات الزعامة 

االستثنائية في شخصية 
مهاتير محمد، فرشاقة 
خطوات الرجل )سياسيًا 

واقتصاديًا( بعدما بلغ 
من الكبر عتيًا تجعله 
أسطورة القرن دون 

منازع. عاد مهاتير إلى 
الحكم في سن 92 عامًا 

بعد أن ظنَّ الجميع 
أن اعتزاله في العام 

2003 دون رجعة، وكان 
االنتصار حليفه مع تغيير 

مركز لعبه من قيادة حزب 
السلطة إلى المعارضة، 

وتصالح مع نائبه أنور 
إبراهيم الذي سبق أن أطاح 
به في قضايا فساد، واألهم 

أن عنوان العودة كان تصحيحًا 
لمسار تجربة تنموية أطلقها 
في ثمانينات القرن الماضي 

بعد أن شابها بعض الفساد، 
ليثبت أنه أسطورة.

نيجيريا أول 
اختبار لعمروش 

واملريمي

راديو الوسط

»الرئاسي« يطالب بحل سلمي.. والجيش: نحارب »القاعدة«

الصفر  »ساعة  الماضي،  اإلثنين  حفتر  خليفة 
تعليمات  أصدر  أنه  إلى  مشيرًا  درنــة«،  لتحرير 

بـ»تجنب المدنيين في معركة درنة«.
 2015 العام  صيف  في  داعش  تنظيم  وتمكن 
ليبيا  شرق  الساحلية  المدينة  على  السيطرة  من 
يفصلها  ال  والتي  المصرية  الحدود  من  والقريبة 
عن الساحل األوروبي سوى 200 كيلو متر تقريبا، 
من  مفاجئ  بشكل  التنظيم  عناصر  انسحب  حيث 
مجاهدي  شورى  »مجلس  إثرها  وأعلن  المدينة، 
من  »داعــش«  مقاتلي  طرد  في  نجح  أنه  درنة« 
معظم أنحاء المدينة، بفضل تعاون عسكري بين 

مقاتلي المجلس وأهالي المدينة.
إنسانية  أوضاعًا  المدينة  أهالي  يعاني  كما 
غرفة  تفرضه  ــذي  ال الطرق  ــاق  إغ من  صعبة 
العامة  للقيادة  التابعة  المختار«  »عمر  عمليات 
الخبز  فــي  حـــادٌّ  نقصٌ  هناك  حيث  للجيش، 

من  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  طالب 
والمناطق  درنة  في  واألعيان  والشيوخ  الحكماء 
سلمي  حل  إليجاد  العاجل  بالتدخل  المجاورة، 
ضد  وقوفه  مؤكدا  المدينة،  في  الدماء  يحقن 

اإلرهاب بكافة صوره ومسمياته وأشكاله.
األربعاء،  ليل  أصــدره  بيان  في  السراج  وقال 
القصف  عن  الــواردة  األنباء  شديد  بقلق  »نتابع 

الجوي والعمليات العسكرية بمدينة درنة«.
وأضاف: »لقد سبق وأن دعونا لاحتكام للعقل 
الحصار  بفك  المواطنين  لمعاناة  حد  ووضــع 
العمليات  ووقف  درنــة،  حول  المضروب  الخانق 
القتالية ويجنبها ما يسفر عن مثل هذه العمليات 

من قتل وتدمير«.
العمليات  »مخاطر  من  تحذيره  السراج  وجدد 
صفوف  في  خسائر  من  وماتسببه  العسكرية 

التحتية بالمدينة«. المدنيين وبالبنية 
تطال  الهجمات  هذه  »أن  إلى  السراج  وأشار 
الدولي  اإلنساني  القانون  ويحظرها  المدنيين 

وقانون حقوق اإلنسان«.
وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي للقيادة 
خال  المسماري،  أحمد  العميد  للجيش  العامة 
مؤتمر صحفي عقده في بنغازي األربعاء، إن قوات 
درنة«،  في  للقاعدة  تابعة  قوات  الجيش»تحارب 
»تأثرًا  المعركة  في  شــارك  من  هناك  مضيًفا، 
إلخراج  درنة  أهالي  وندعو  المضادة«  بالشائعة 

أبنائهم من القتال.
ووجه المسماري رسالة ألهالي درنة قال فيها: 
وال  أبناؤكم  هم  الجيش  جنود  درنة  ألهل  »أقول 
أن  على  مؤكدًا  اإلرهاب«،  محاربة  سوى  لنا  همَّ 
الدولي  والقانون  الشريعة  »تراعي  الجيش  قوات 

وقوانين جنيف والعادات االجتماعية الليبية«.
مجموعات  سيطرة  تحت  درنة  مدينة  وتقبع 
درنة«،  مجاهدي  شورى  »مجلس  تسمى  مسلحة 
القائمة  السياسية  األجسام  من  بــأيٍّ  تعترف  ال 
للمجلس  العام  المسؤول  يعلن  أن  قبل  ليبيا،  في 
حل  الماضية،  الجمعة  الشاعري  سعد  عطية 
»قوة  تسمى  جديدة  قــوة  وتشكيل  المجلس 
باألسلحة  االشتباكات  اندالع  عقب  درنة«،  حماية 
»مجلس  ومقاتلي  الجيش  قــوات  بين  الثقيلة 
شورى مجاهدي درنة« منذ أسبوع جنوب المدينة.

المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وأعلن 

والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود.
درنــة  مجاهدي  شــورى  »مجلس  أن  يذكر 
وضواحيها« أعلن تأسيسه بمدينة درنة في شهر 
مسلحة  مجموعات  ائتاف  من   2014 ديسمبر 
شهداء  »كتيبة  مثل  الجهادي  السلفي  التيار  من 
أبوسليم وأنصار الشريعة وكتيبة النور السلفية«.

أمن  ومديرية  العسكرية  طبرق  منطقة  قيادة 
على  الموجودة  المطبات  كافة  بإزالة  طبرق 
إلى  طبرق  مدينة  من  الممتد  الرئيسي  الطريق 

منطقة أم الرزم 50 كلم شرق درنة.
األربعاء،  لـ»الوسط«  مطلع  أمني  مصدر  وقال 
عمر  الــلــواء  العسكرية  طبرق  منطقة  آمــر  إن 
العامة  األركان  رئاسة  من  وبتعليمات  المسماري 
كافة  بــإزالــة  ــر  »أم الليبية  المسلحة  للقوات 
مدخل  حتى  درنة  شرق  المناطق  من  المطبات 
سيارات  لتنقل  تسهيا  الغربي،  طبرق  مدينة 
إلى  درنة  مدينة  في  القتال  مواقع  من  اإلسعاف 

مركز طبرق الطبي«.
بين  الموجودة  المناطق  »أن  المصدر  وأوضح 
وكل  منطقة   13 من  أكثر  ودرنة  طبرق  مدينتي 
األمر  وهذا  مطبات،   5 من  أكثر  بها  منها  واحدة 
مركز  القاصدة  اإلسعاف  سيارات  حركة  يعيق 

الجيش،  قوات  لسيارات  باإلضافة  الطبي،  طبرق 
هذه  إقامة  بعدم  بالتعاون  المواطنين  مطالبا 
قدر  ومساعدتهم  المناطق  تلك  في  المطبات 

اإلمكان«.
درنة  مدينة  نحو  الجيش  من  قوات  وتوجهت 
اإلعام  شعبة  بثته  فيديو  لمقطع  وفًقا  األربعاء 
مدججة  وعربات  دبابات  فيه  ظهرت  الحربي، 

بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما أكد مصدر محلي أن عددا من المواطنين 
في مدينة درنة طلبوا من مقاتلي »مجلس شورى 
نشر  عقب  السكنية،  األحياء  مغادرة  المجاهدين« 

المجلس آليات مسلحة قرب منازل المواطنين.
المدينة  دخــول  في  الجيش  نجح  إذا  وفيما 
أحكم  قد  يكون  بذلك  فإنه  عليها،  والسيطرة 
الباد  من  الشرقية  المنطقة  على  السيطرة 

بالكامل.

تسخين في جبهة درنة

إذا نجح الجيش في دخول المدينة 
والسيطرة عليها، فإنه بذلك يكون 
قد أحكم السيطرة على المنطقة 

الشرقية من البالد بالكامل

نفط

طرابلس، بنغازي، درنة- الوسط

حمد الغرباوي 

يتحدث عن نقطة 

ضعفه الوحيدة

كل شيء

وسط  الليبيين  على  رمضان  شهر  حل 
بنسبة  األســعــار  وارتــفــاع  السلع  نقص 
المجلس  قرار  دخل  فيما   ،100% بلغت 
األساسية– السلع  توريد  بشأن  الرئاسي 

كوسيلة  مــراقــبــون  عليه  راهــن  الــذي 
وتبادل  االختصاص  متاهة  للحل–في 
فيما  األزمة،  عن  بالمسؤولية  االتهامات 
تقشفية  إجــراءات  الرئاسي  المجلس  أقر 
المالية  الترتيبات  تنفيذ  آلية  قــرار  في 
أزمة  استمرار  ومع   ..2018 الجاري  للعام 
المحاسبة،  األساسية، حمل ديوان  السلع 
الرئاسي  المجلس  رسمي،  خطاب  في 
توريد  بشأن  قراره  تنفيذ  تأخر  مسؤولية 
»الحظ  إنه  بل  األساسية،  السلع  بعض 
السوق  احتياجات  رغم  القرار  تنفيذ  تأخر 
نفسه  اليوم  وفي  فيه«،  الــواردة  للسلع 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  أصــدر 
بيانًا أعلن فيه فشل تنفيذ قرار المجلس 
المحاسبة  ــوان  ديـ متهمًا  الــرئــاســي، 
بموجب  القرار  تنفيذ  إليقاف  بـ»التدخل 
مارس   28 في  الــديــوان  رئيس  رسالة 
على  سلبًا  انعكس  ما  وهــو  الماضي، 

السوق وعمق معاناة المواطنين«.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا، في 26 
مبلغ  بتخصيص  يقضي  الماضي،  مارس 
1.5 مليار دوالر لتغطية نفقات توريد عدد 

من السلع األساسية، قبل أن يعود في 25 
مليون   450 إلى  المبلغ  لتخفيض  أبريل 
المواد  أسعار  ارتفاع  تحول  وفيما  دوالر. 
سنوي  طقس  إلى  األسواق  في  الغذائية 
تتفاقم  رمضان،  شهر  حلول  مع  يتواكب 
في  السلع  ارتفاع  مع  العام  هذا  األزمــة 
السيولة  تراجع  المحلية فى ظل  األسواق 

المالية في المصارف.
من  أســرة  رب  البركي،  محمد  يقول 
سجلت  الخضار  »أسعار  ترهونة،  مدينة 
ارتفاعًا غير مسبوق أخيرًا، إذ بلغت نسبة 
ارتفاع بعضها أكثر من %80«. ويتوقع أن 
تقتصر »وجبات اإلفطار في األيام األولى 

من رمضان على وجبات ذات تكلفة قليلة 
أصبحت  التي  والدجاج  اللحم  من  وخالية 

بالنسبة له من الكماليات«.
نفقًا  ودخولها  األزمــات  تفاقم  ومــع 
الرئاسي،  المجلس  ــرار  ق ــاء  ج صعبًا، 
الترتيبات  تنفيذ  آلية  بشأن  األربــعــاء، 
ليتضمن   ،2018 الجاري  للعام  المالية 
إبرام  أو  تعيينات  أية  إجراء  عن  التوقف 
عقود توظيف جديدة، والعمل على جباية 
اإليرادات وتحسين مستواها، ووجه جميع 
استصدار  في  المغاالة  بعدم  الجهات 
إال  لموظفيها  اإلضافي  العمل  تكليفات 

للضرورة التي تقتضيها حاجة العمل.

< قوات من الجيش تتجه إلى درنة

ميثاق صلح بني 
مصراتة وتاورغاء

أعلن رئيس لجنة المصالحة بين 
مصراتة وتاورغاء، يوسف الزرزاح، إن 
الجمعية العمومية لمدينة مصراتة 

وافقت باألغلبية على ميثاق 
المصالحة بين مصراتة وتاورغاء. 

وأشار الزرزاح في تصريحات إلى 
»الوسط« إلى االتفاق على ميثاق 

الصلح بين المدينتين من أجل 
التعايش السلمي ورجوع أهالي 

تاورغاء إلى بلدتهم بطريقة آمنة، 
برعاية المجلس البلدي بمصراتة 

والمجلس المحلي بتاورغاء.
وأكد أن الطرفين سيلتزمان 

بالميثاق وسيحضر التوقيع عليه 
جميع القبائل والشخصيات المهمة 

كشهود«، مضيًفا: لجأنا لميثاق 
المصالحة بين الطرفين حتى ال 

يتم تسييس الملف اإلنساني، في 
ظل وجود أطراف تحاول إرباك 

المشهد بين الجانبين، مما أدى 
إلى تعطل عودة أهالي تاورغاء«. ال 

تزال نحو 250 من عائالت أهالي 
تاورغاء النازحين تقيم في قرارة 

القطف قرب بني وليد منذ توقف 
رحلة عودتهم إلى مدينتهم، مطلع 

فبراير الماضي، بعد تعثر تنفيذ 
اتفاق المصالحة مع مصراتة الموقَّع 

في أغسطس 2016.

حرب واحتالل مواقع والدولة الغائب الكبير في الجنوب

غالء.. وسلع حائرة.. وإجراءات تقشفية

هكذ ا استقبل الليبيون شهر رمضان

 توابع الزلزال

15

ـ»االتحاد األوروبي«: إغالق مراكز االحتجاز في ليبيا وتوطني املهاجرين  »العفو الدولية« ل
وجهت منظمة العفو الدولية رسالة شديدة اللهجة إلى 
خفر  استخدام  عن  بالتوقف  مطالبة  األوروبــي،  االتحاد 
بداًل  والعمل  ليبيا،  في  الناس  لحصر  الليبي  السواحل 
توطين  وإعــادة  االحتجاز،  مراكز  إغاق  على  ذلك  عن 
مساعدة  من  المفوضية  وتمكين  أوروبا،  في  الاجئين 

جميع الاجئين في جميع أنحاء ليبيا.
إن  األربعاء  بيان،  في  الدولية،  العفو  منظمة  وقالت 
اعتراضهم  تم  الذين  والاجئين  المهاجرين  زيادة عدد 
شهدت  الليبية  السلطات  أيدي  على  البحر  عرض  في 
الشهرين  خال  شخص،   2600 عن  يقل  ال  ما  ترحيل 
الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز مزرية حيث يتعرضون 
للتعذيب واالبتزاز. وقالت مديرة برنامج الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف: »إن 
االتحاد األوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها 

سياسات الهجرة القاسية التي تَعْهد إلى ليبيا بمهمة 
مراقبة الحدود«.

مذكرة  على  بالتفاوض  الليبية  السلطات  وطالبت 
ليبيا،  في  بوضعها  لاعتراف  المفوضية  مع  تفاهم 
وحثت  بالكامل،  بمهمّتها  االضطاع  من  وتمكينها 
بزيادة  تلتزم  أن  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
الذين  الاجئين  حماية  لضمان  التوطين  إعادة  حصة 

يتم التخلي عنهم وتركهم في ليبيا.
ومنذ أواخر 2016، نفذت الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي -وال سيما إيطاليا- سلسلة من التدابير إلغاق 
في  بما  المتوسط،  البحر  وعبر  ليبيا  عبر  الهجرة  مسار 
اعتراض  على  الليبي  السواحل  خفر  قدرة  تعزيز  ذلك 
إلى  وإعادتهم  البحر،  عرض  في  والاجئين  المهاجرين 

ليبيا.

الوسط–محمود غريب، الصغير الحداد



المركز األول هذا األسبوع  إلى  الثاني  المركز  الرعب »إيهكوايت بليس« من  صعد فيلم 
ليتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا 22 مليون دوالر، الفيلم بطولة إيميلي 

بلنت وجون كراسينسكي ومن إخراج جونكراسينسكي .
هذا  الثاني  المركز  إلى  األول  المركز  من  »رامبيدج«  والحركة  المغامرة  فيلم  وتراجع 
وناعومي  جونسون  دوين  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون   21 بلغت  بإيرادات  األسبوع 

هاريس ومن إخراج برادبيتون.
الكوميدي  الفيلم  ــل  واحــت
الجديد »آي فيل بريتي« المركز 
بلغت  ــرادات  إي محققا  الثالث 
والفيلم  دوالر.  مليون   16.2
ومايكل  شومر  إيمي  بطولة 
وليامز ومن إخراج آبي كون 

ومارك سيلفرشتاين.
من  الثاني  الجزء  وجاء 
الفيلم الكوميدي الجديد 
ــر تـــروبـــرز« في  »ســوب
بإيرادات  الرابع  المركز 
بلغت 14.7 مليون دوالر.

والفيلم بطولة جاي شاندرا سيخار وإيمانويل الشريكي وتايلور البين ومن 
إخراج جاي شاندرا سيخار.

وتراجع فيلم اإلثارة »تروث أور دير« من المركز الثالث إلى المركز الخامس 
هذا األسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ماليين دوالر، والفيلم بطولة لوسي هيل 

وتايلر بوسي ومن إخراج جيف ودلو.

إجراءات لحماية حساباتك على »فيسبوك وتويتر«

االجتماعـي  للتواصـل  »فيسـبوك«  موقـع  يـدرس 
والسـماح  بـه  خاصـة  مشـفرة  عملـة  إطـالق 
لمسـتخدميه اللذيـن يصـل عددهـم إلـى أكثـر من 

إلكترونيـة. دفـع  عمليـات  بإجـراء  ملياريـن، 
وحسـب مـا ذكـره موقـع »ذي نيـوز مينيـت«، 

التنفيـذي  الرئيـس  ماركـوس  ديفيـد  فـإن 
لمسـنجر فيسـبوك، تـم تعيينـه أخيـرا لقيادة 

الفريق الـذي سيشـرف على عمليـة تطوير 
بفيسـبوك. الخاصـة  الرقميـة  العملـة 
ديفيـد  عـن  الموقـع  ونقـل 

مجموعـة  بإعـداد  حاليـا  »أقـوم  قولـه:  ماركـوس 
الطـرق  أفضـل  ومعرفـة  الكتشـاف  صغيـرة 
لالسـتفادة مـن تقنيـة بلوك تاشـين عبر فيسـبوك، 

الصفـر«. مـن  بـدءا 
وفي وقـت الحق، قـال فيسـبوك في بيـان له 
»مثـل العديـد مـن الشـركات األخـرى، نعمل 
لالسـتفادة  السـبل  أفضـل  اكتشـاف  علـى 
مـن تقنيـة بلـوك تشـاين. وسـيقوم هـذا 
باستكشـاف  الجديـد  الصغيـر  الفريـق 
المختلفـة.  التطبيقـات  مـن  العديـد 

نشـاركها  حاليـا  أخـرى  تفاصيـل  أي  لدينـا  ليسـت 
معكـم«.

بالعمـالت  تشـين«  »بلـوك  ترتبـط  مـا  وغالبـا 
متكاملـة  منظومـة  تعنـي  أنهـا  كمـا  الرقميـة، 
سـهلة  بطريقـة  الرقميـة  التعامـالت  لتوثيـق 

نيـوز«. »سـكاي  بحسـب  وسلسـة، 
العالمـي  اإلنفـاق  يصـل  أن  المتوقـع  ومـن  هـذا 
فـي  دوالر  مليـار   2.1 إلـى  تشـين«  »بلـوك  علـى 
أواخـر عـام 2018، أي أكثر مـن ضعف مـا أنفق في 

.2017 عـام 
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محمد  المصري  الفنان  طــرح 
»تسأل  الجديدة  أغنيته  رحيم 
التي  »يوتيوب«  على  ليه«  عليا 

جاءت كلماتها باللهجة الليبية، 
الفنان  األغنية  كلمات  وكتب 
المزداوي  ناصر  الشامل  الليبي 
األغنية  رواد  مــن  يعتبر  الـــذي 
الموسيقى  مستوى  على  الشبابية 

العربية.
الغربة  آالم  عــن  عــبــرت  األغــنــيــة 

وجــاءت  والحبيب  للوطن  والحنين 
كلماتها على النحو التالي:

الغربة  احبابنا  يا  ماتفارقناش  ياريت 
مرة وصعبة.

هو العمر قداش حتى نعيشه كله في 
عذاب وغربة

والشوق  مهناش  وانتم  سنين  ده 
بيلعب بينا زي اللعبة

كده زي اللعبة حبيبي زي اللعبة
الغربة  أحبابنا  يا  ماتفارقناش  ياريت 

مرة وصعبة
هو العمر قداش حتى نعيشه كله في 

عذاب وغربة
والشوق  مهناش  وأنتم  سنين  ده 

بيلعب بينا زي اللعبة
كده زي اللعبة حبيبي زي اللعبة
تسأل عليه ليه هو احنا لسه احنا

مش  مالمحنا  ايـــه  مــنــي  مستني 
مالمحنا

دلوقتي بينا ايه غير ذكرى بتجرحنا

رحيم يطرح أغنيته باللهجة الليبية

يهنا القلب وتزها العين . واهلل ايسدد خطاك .
وين تكسب رضا الوالدين . تكسب عطف اهلل معاك

واهلل اموصيك عليهم
بعمرك كله ما اتكافيهم
وال اترد جميل االحسان
يا اخي االنسان ........

أثار إعالن مصرف ليبيا المركزي حول العمالت االفتراضية مثل »البيتكوين« 
و نحوها غير قانونية في ليبيا وال توجد أي حماية قانونية للمتعاملين 

بها السخرية بين رواد الصفحات الليبية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«.

وربطت أغلب التعليقات الساخرة بين أزمة السيولة التي تعيشها البالد 
وتحذير المركزي من التعامل بالعملة اإللكترونية »البيتكوين« كما سخر 

المعلقون من طلب المصرف المركزي ضرورة الحصول على ترخيص وإذن 
مسبق من مصرف ليبيا المركزي لألنشطة التي تتعلق بالعمالت االفتراضية 

)مثل بيتكوين( أو غيرها.

#املصرف_ املركزي _يمنع_البيتكوين 

»العملة اإللكترونية« أحدث صيحات »فيسبوك«

أعلنت جوجل أن جيميل الجديد سيعمل اآلن على 
تذكير المستخدم إذا نسي الرد على بريد إلكتروني، 

حيث يتم تشغيل أداة اإلشعارات الجديدة التي يدعمها 
الذكاء االصطناعي بشكل افتراضي للمستخدمين 

الذين تم تمكين جيميل الجديد لديهم.
والميزة الجديدة عبارة عن إشعار نصي يظهر بجوار 

موضوع الرسالة في صندوق بريد جيميل الجديد، 
حيث سيخبرك عند استالم الرسالة ويسألك عما إذا 

كنت تريد الرد، ومن المفترض أن يظهر اإلشعار 
فقط على الرسائل التي تعتقد جوجل أنها تحتاج إلى 

انتباهك، وليس كل الرسائل التي تتلقاها.
لكن الميزة الجديدة تذهب أبعد من ذلك، حيث 

ستقوم جوجل أيضا بالبحث في مجلد الرسائل 
المرسلة والعثور على الرسائل التي لم يرد عليها 
الشخص المرسلة إليه، وتذكرك بأنه يجب عليك 

المتابعة معه.
إذا لم تعجبك هذه الميزة الجديدة، فال داعي للقلق، 
تتيح لك جوجل إيقاف تشغيلها، ما عليك سوى االنتقال 
إلى إعدادات جيميل وإلغاء تحديد ميزة الدفع لصندوق 

الرسائل الواردة والمرسلة، أو يمكنك إيقاف واحد 
منهم فقط إذا كنت ترغب في الحصول على واحد 

وليس اآلخر، كما من المتوقع أن تصل الميزة الجديدة 
لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.

»جي ميل« يذكرك 
بالرد على بريد إلكتروني

أعلن تطبيق التراسل الفورى »واتس آب« أنه تم إدخال 
منح  شملت  الجماعية،  الدردشة  على  جديدة  خصائص 
من  مزيدا  المنتظمين  واألعضاء  المجموعات  مديري 

السيطرة .
وقال »واتس آب« المملوك لموقع التواصل االجتماعى 
أي  تــرك  اآلن  المستخدمين  بمقدور  إنــه  »فيسبوك« 
مجموعة بشكل دائم، والتأكد من أنه لن تتم إضافتهم 

مجددا لنفس المجموعة.
ولم يعد من الممكن حذف مؤسسي المجموعات، كما 
الرسائل  يرصدوا سريعا  أن  المستخدمين  بإمكان  أصبح 

التي تذكر أسماءهم فى دردشة جماعية .
تطبيق  في  محوريا  دورا  تلعب  المجموعات  أن  يذكر 
»واتس آب« الذي يستخدمه حاليا أكثر من مليار شخص، 
اهتمامات  لهم  أشخاص  بين  التواصل  في  تساعد  إذ 

متشابهة في كافة أنحاء العالم .

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● ليبيون ينتظرون أن يفتح المصرف أبوابه للحصول على مرتباتهم.

كلمة1000

كيف غير قانونية من جهة والزم ياخدو 
منكم ترخيص !!! يعني االمور الغير 

قانونية تعطولها في تراخيص ..... ماهذا 
الهراء.

صالح عمار

من ناحية تقولوا البيتكوين غير 
قانونية و ليس لها اي حماية قانونية 

للمتعاملين بيها و تجو من ناحية 
تانية بتطلب ترخيص مسبق للتعامل 
بيها؟! حسبنا اهلل و نعم الوكيل في 

كل من ضيع على العباد و كلي حقهم 
و ساهم في استنزاف الخزينة العامة.

 Khalid Elbadri 

»إيه كوايت بليس« يتصدر 
إيرادات »هوليود«

ههههههه يا عمي انت 
فيييين والبتكوين فين 
غير حلو مشكلة السيولة 

بس.

Ahmed Sanussi

كيف عملة غير قانونية 
وكيف يجب الحصول على 

ترخيص واذن مسبق 
لتقديم خدمات افتراضية 

مثل بيتكوين شنو 
هالتناقض.

 
 Magdi Mari 

ههههههههههههه 
تصدقو أن البتكوين بعد 
بيانكم هدا نزلت الفين 
دوالر .. تي انت مش 

عارف توفر العملة المحلية 
الي يعرفوها الناس 

ومش عارف اتدير صيرفة 
الكترونية زي الصومال 

وتحذر من العمالت 
الرقمية.

Ahmed Mohamed

بتأمين  االهتمام  عليك  يجب  فإنه  تعلم  كما 
بشكل  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  حساباتك 
كاف إلنك ال تعلم متى قد يتم اختراقها، فالقراصنة 
يتصيدون أي ثغرة تمكنهم من اختراق أي حساب 
وبالطبع أنت ال تريد أن يكون الحساب المستهدف 
هو حسابك.وهذه إجراءات مهمة لحماية حساباتك 
قفل  على  الحفاظ  فيجب  وتويتر  فيسبوك  على 
أن  دائما  عليك  يجب  أجهزتك  جميع  في  الشاشة 
يتم  بحيث  تستخدمه  جهاز  أي  إعــدادات  تضبط 
من  جدا  قصيرة  مدة  بعد  الشاشة  غلق  تفعيل 
توقفك عن استخدام الجهاز، وذلك لمنع أي اختراق 
لحساباتك في حالة فقدان الجهاز أو استغالل أحد 
المحيطين بك لعدم تواجدك بجوار الجهاز وقيامه 
باالطالع على بيانات قد تسهل له عملية االختراق 

فيما بعد.
قوي  مرور  رمز  استخدام  أيضا  عليك  يجب  كما 
واالبتعاد تماما عن استخدام رموز مرور سهلة مثل 
خصائص  باستخدام  أيضا  وينصح  ميالدك،  يوم 
التأمين البيومترية مثل بصمات األصابع أو التعرف 

على الوجه إذا كانت متاحة بهاتفك.
كما يعتبر استخدامك لكلمة مرور مختلفة لكل 
حساب من حساباتك من أهم خطوات التأمين مع 
الحرص على أن تكون كلمات المرور قوية يصعب 
تخمينها، وذلك لتجنب التعرض لالختراق الذي قد 

يتم عن طريق استخدام عنوان بريدك اإللكتروني 
أو رقم هاتفك وتخمين عدة كلمات مرور بواسطة 

أحد برمجيات القرصنة.
ــخــدام  ــاســت ب تـــقـــوم  أن  أيـــضـــا  ــل  ــض ــف وي
 Two-Factor« الثنائية  المصادقة  خاصية 
Authentication« بحساباتك على فيسبوك وتويتر 
وغيرهما، حيث يتم إرسال كود جديد مختلف إلى 
هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول 

إلى حسابك.
الثنائية في حسابك  ولتفعيل خاصية المصادقة 
على فيسبوك يرجى اختيار »إعدادات« ثم »األمان 

ذلك  وبعد  الدخول«  وتسجيل 
»المصادقة  لقسم  تذهب 
بإدخال  وتقوم  الثنائية« 
الخاصة  ــرور  ــم ال كلمة 
من  لتتمكن  بحسابك 

تفعيل تلك الخاصية.
الخاصية  هذه  تفعيل  فيمكنك  تويتر  في  أما 
اختيار  ثم  والخصوصية«  »اإلعدادات  إلى  بالذهاب 
على  بالضغط  قم  »األمن«  قسم  ومن  »الحساب« 

»توثيق تسجيل الدخول«.
وسيساعدك استخدام كلمة مرور قوية مختلفة 
خاصية  تفعيل  مع  حساباتك  من  حساب  لكل 
تعرضك  احتماالت  تقليل  في  الثنائية  المصادقة 

لالختراق بشكل كبير جدا.
على  للدخول  جهاز  من  أكثر  يستخدم  معظمنا 
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي 
مثال فقد تستخدم هاتفك أثناء 
بينما  المنزل  خــارج  تنقلك 
كمبيوتر  جهاز  تستخدم 
العمل،  في  تواجدك  أثناء 
يتيح  فيسبوك  فإن  ولهذا 
إمكانية  للمستخدمين 
األجهزة  وتتبع  مراقبة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا 

للدخول إلى حساباتهم.
هذه  من  ولالستفادة 
الخاصية في حسابك على 
بالدخول  قــم  فيسبوك 
ــدادات” ثم  ــ ــ إلـــى “اإلعـ

أمامك  ستجد  الدخول”  وتسجيل  ــان  “األم اختر 
للدخول  تستخدمها  التي  األجهزة  بجميع  قائمة 
ونظام  األجهزة  أنــواع  يشمل  وهذا  حسابك  إلى 
باإلضافة  للدخول  تاريخ  وأخر  المستخدم  التشغيل 
ال،  أم  اآلن  نشطا  الجهاز  كان  ما  إذا  توضيح  إلى 
أي  من  الخروج  تسجيل  القسم  هذا  من  ويمكنك 
جهاز تشتبه أنك لم تستخدمه للدخول إلى حسابك 
كما يمكنك تسجيل الخروج من أي جهاز فقدته أو 
أي جهاز موجود في مكان بعيد عنك وال تستطيع 

الوصول إليه.
ويمكنك أيضا تفعيل خاصية تلقي إشعارات على 
بريدك اإللكتروني أو فيسبوك ماسنجر عند تسجيل 
الدخول لحسابك من متصفح أو جهاز ال تستخدمه 
الخاصية  هــذه  تفعيل  وتستطيع  دوري،  بشكل 
نفس  داخــل  إضافية  أمــان  ــراءات  إجـ ــداد  إع من 
الخاصية  وهذه  الدخول  وتسجيل  األمــان  القسم 
خاصية  بتفعيل  ينصح  لذلك  بتويتر  موجودة  غير 

المصادقة الثنائية علي حسابك على تويتر.
القراصنة  على  الصعب  من  أنه  من  وبالرغم 
الموثوقة  الثالث  الطرف  تطبيقات  أحد  استغالل 
الختراق حساباتك، ولكن ينصح بأن تقوم بمراجعة 
صالحية  منحتها  التي  الثالث  الطرف  تطبيقات  كل 
تطبيقات  أي  حذف  وكذلك  حساباتك  إلى  الدخول 

ال تحتاجها.

»واتس آب« يدخل خصائص 
جديدة على الدردشة الجماعية
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على  الحوارية  الجلسات  إطالق  من  الهدف  ما   •
ليبيا؟ مستوى 

مكونات  لكل  تشاورية  حوارية  جلسات  هي   -
تشكل  مسودة  لصياغة  الليبي  الشعب  وشرائح 
دولته،  لبناء  الليبي  الشعب  لمستقبل  قاعدة 
والهدف  قاطبة،  الليبي  الشعب  رؤيــة  أساسها 
هذه  وتوصيات  آراء  تجميع  هو  الجلسات  وراء  من 
الملتقيات وصياغتها في نقاط العتمادها من األمم 

المتحدة.
• كيف تم التجهيز لتلك الجلسات الحوارية؟

الحوار  مركز  ــوادر  وكـ مستشارين  تــوزيــع   -
مع  وبرقة،  وطرابلس  فزان  مناطق  على  اإلنساني 

مراعاة الظروف األمنية واللوجستية للمناطق.
• وعلى أي أساس جرى اختيار المشاركين؟

األكاديميين  مــن  نخب  دعــوة  ــال  خ مــن   -
القبائل والشيوخ  المدني وأعيان  المجتمع  ونشطاء 

وكل الفاعلين في العمل العام.
• ما هو جدول أعمال الملتقى؟

- جدول أعمال الملتقى هو حصر أولويات الليبيين 
لألمن  ورؤيتهم  والدولي،  المحلي  المستويين  على 

والدفاع وتصورهم لشكل الدولة الليبية الواعدة.
• هل ستكون بدياًل عن الحوار السياسي؟

- هي داعم للحوار السياسي، أي هي مرشد لنقاط 
الحوار السياسي وليست بديًا عن االتفاق السياسي.

• كم لقاًء جرى تنظيمه حتى اآلن؟
شارك  مدينة   27 في  اجتماعًا   42 نحو  منا  نظَّ  -
في  لقاء   11 بينها  من  شخص،   2500 نحو  فيها 
فزان وأخرى في باقي مناطق ليبيا، منها على سبيل 
المثال طرابلس، وبنغازي، وجادو، وملتقى النساء في 

طرابلس، والخمس.
• هل واجهتم أي عقبات في عقد الملتقيات السابقة؟

في  األمني  الوضع  مثل  العقبات  بعض  توجد   -
بعض المناطق غير المستقرة.

• بعد عقد عدة لقاءات هل وجدتم حلواًل لألمور 
العالقة؟

اجتماعات  وليست  آراء  سبر  ليست  الجلسات   -
في قاعات مغلقة، لكنها لقاءات مباشرة مع األطراف 
الفاعلة والمعنية، والملتقى ال يضع حلواًل للمشكات 
مشكاتهم  لحل  ورؤيتهم  الليبيين  آراء  ينقل  بل 

بتوفير بيئة آمنة وحرية مطلقة للجميع، بغض النظر 
عن عرقهم أو أيديولوجيتهم أو مناطقهم.

خالل  من  الجدل  محل  القضايا  أهم  هي  ما   •
مراقبتك الملتقيات السابقة؟

الجيش  في  الميليشيات  دمج  قضية  أن  أعتقد   -
وسبتمبر،  فبراير  بين  واالتفاق  الليبية،  والهوية 

واالستفتاء على الدستور من عدمه.
• هل واجهتم رفضًا للملتقى من بعض المدن؟

- لم ترفض أي منطقة الملتقى بل على العكس 
التي لم يجر  المناطق  إلينا طلبات من بعض  وردت 

فيها ملتقى لظرف ما.
أنه  الوطني  للملتقى  التشاوري  بالمسار  ورد   •
سيتم تجميع كل الردود والمقترحات وتضمينها في 
ورقة نهائيّة ستشكل نتيجة رئيسة للملتقى الوطني 

ما الهدف من تلك الورقة؟
مسودة  صياغة  هو  الورقة  تلك  من  الهدف   -
النظرة  أســاس  وتعتبر  المتحدة،  األمــم  تعتمدها 

المستقبلية لشكل الدولة الليبية.
• كيف ستتم االستفادة منها؟

سياسي  كأساس  منها  االستفادة  المقرر  من   -
للدولة الليبية الواعدة.

 27 42 اجتماعاً في 
نحو فيها  شارك  مدينة 

2500 شخص

حوار–جيهان الجازوي

المسار الدستوري يجمع المتحاورين

»السبتمبريون« إلى طاولة الحوار من بنغازي إلى داكار

ليبيا..  في  بنغازي  إلى  السنغال..  في  داكــار  من 
كان  المشترك  القاسم  لكن  الحوار  طاوالت  تعددت 
خال  من  الماضي  تجاوز  عبر  المستقبل  عن  البحث 
مشاركة مسؤولين من النظام السابق، والتأكيد على 
والتوافق  اللدستوري  المسار  طريق  مواصلة  ضرورة 

إلنجاح تجربة االنتقال الديمقراطي.
بين  للحوار  جديدة  فرصة  دكــار  منتدى  وكــان 
تيار »اإلسام  قيادات في  األزمة، ومن بينهم  أطراف 
بمجلس  نائبًا  لكن  السابق،  والنظام  السياسي« 
محاوالت  أحد  من  يعد  الملتقى  هذا  أن  اعتبر  النواب 
الليبي  المشهد  في  للبقاء  السياسية  التيارات  بعض 

عبر تلميع صورتها واالبتزاز العاطفي.
بمبادرة  أيام   3 مدى  على  االجتماعات  وعُـقدت 
أوليفييه  إيف  جان  برئاسة  برازافيل«  »هيئة  من 
نزاعات  عدة  تسوية  في  الوسيط  بدور  اضطلع  الذي 
الملتقى مختلف  . وضم  األوسط  والشرق  إفريقيا  في 
سال  ماكي  السنغالي  الرئيس  برعاية  األزمة  أطراف 
ساسو  داني  برازافيل  الكونغو  رئيس  من  وبتشجيع 
أنغيسو وبدعوة من مؤسسة برازافيل، وحضره رئيس 
الخارجية  ووزير  نياس  مصطفى  السنغالي  البرلمان 

صديقي كابا.
وفي بيان صاغه كٌل من القياديين بالجماعة الليبية 
القايد،  وعبدالوهاب  بلحاج  عبدالحكيم  المقاتلة، 
وجه  الثورية،  باللجان  القيادي  السويعدي  وحسين 
الملتقى نداًء »لإلفراج عن جميع السجناء السياسيين 
من  لكل  الكاملة  الحرية  ومنح  الحر  الــرأي  وسجناء 
السياسي  ونشاطه  حريته  تمنع  قيود  عليه  ُفرضت 
بين  الشاملة  الوطنية  للمصالحة  ذلك خطوة  باعتبار 

الفرقاء الليبيين«.
وفي هذا السياق، جاءت دعوة الملتقي إلى »تفعيل 
قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي 
األجهزة  على  وتعميمه  الداخلية  لوائحه  ووضــع 
القضائية« والعمل على »عودة المهجّرين والنازحين 
والخارج وجبر ضررهم وتعويضهم ماديًا  الداخل  في 
التشكيات  دمج  إعادة  ملف  سجل  كذلك  ومعنويًا«. 
طالب  إذ  حضوره،  المدنية  الحياة  في  المسلحة 
المشاركون بـ»وضع آليات لهذا الدمج وللتأكيد على 
المركزي  البنك  وأهمها  السيادية  المؤسسات  وحدة 
الوطنية  والمؤسسة  األخــرى  المالية  والمؤسسات 

للنفط وما في حكمها«.
»التدخل  رفض  على  واضحًا  اإلجماع  كان  كما 
»وسائل  ومطالبة  أشكاله«،  بكل  ليبيا  في  األجنبي 
السلم  ثقافة  نشر  يخدم  ما  كل  تقدم  بأن  اإلعــام 
خطاب  عن  الفوري  والتوقف  والمصالحة  االجتماعي 
بين  الحوار  دائرة  و»توسيع  والكراهية«،  التعصب 
األفريقي  االتحادَ  وحّث  الليبية«،  األطــراف  مختلف 
المصالحة بين األطراف  أكبر في  على االطاع »بدور 
لليبيا« مشددين  السياسي  االستقرار  الليبية وضمان 
على المحافظة على استقال ليبيا وسيادتها ووحدتها 

واستقرارها.
الدؤوب  »العمل  ضرورة  على  أجمعوا  المشاركون 
على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع 
على  االستفتاء  في  »التعجيل  خال  من  الليبيين« 
لذلك«  المناسبة  األجــواء  وتوفير  الدستور  مشروع 
والخدمية  واألمنية  العسكرية  الدولة  وبناء مؤسسات 
بإنشاء  و»المطالبة  والكفاءة«  المواطنة  أسس  على 
آليات  و»إيجاد  الشاملة«  للمصالحة  وطنية  لجنة 
الباد وعدالة توزيعها  المحافظة على ثروات  تضمن 

القرصنة  ووقف  ومنهوبة  أموال ضائعة  أي  واسترداد 
الدولية عليها«.

المعارض الليبي السابق، عبدالحكيم بلحاج، عبّــر 
عن تفاؤله بشأن نتائج اجتماع داكار، وأضاف: »جئنا 
إلى داكار باإلرادة الثابتة لمغادرة العاصمة السنغالية 
مؤكدًا:  الصحيحة«،  الوجهة  إلى  ستوصلنا  بحلول 
يجب  أن جهودنا  على  راسخ  بتوافق  »نحن مسلحون 
سام  في  نعيش  أن  نريد  ألننا  بالنجاح  تتكلل  أن 
اجتماع  يجعل  عما  سؤال  على  ردٍ  وفي  واستقرار«. 
داكار مختلًفا عن اللقاءات األخرى التي نظمت في دول 

أخرى مثل تونس أوالمغرب.
صالح  النواب  مجلس  عضو  انتقد  المقابل،  في 
تيار  محاوالت  »أحد  أنه  معتبرًا  داكار  ملتقى  فحيمة، 
الليبي، وتلميع  المشهد  للبقاء في  السياسي  اإلسام 
الليبيين،  كل  عيون  في  باهتة  أصبحت  التي  صورته 
اليوم«. وأضاف  2011 وحتى  نتيجة لتصرفاتهم منذ 
فحيمة أن »لقاء داكار محاولة الستدرار تعاطف وكسب 
والء تيار بعينه من تلك التيارات، التي أصبحت متعددة 

ألنصار النظام السابق«. وتابع: »أعتقد أن هذا اللقاء 
لن يمنح إساميي ليبيا الفتوحات األموية، كما أنه لن 
الفرقة  إال مزيدًا من  السابق  النظام  أنصار  يجر على 
والتشرذم، وهذا هو تحديدًا سبب الدعوة لدكار من 

قبل مَن دعوا إليه«.
المسؤولين  من  مجموعة  عقدت  األثناء،  هذه  في 
في النظام السابق، م السبت، بفندق »تيبيستي« في 
للقوى  تحضيري  ملتقى  الباد،  شرق  بنغازي  مدينة 
الوطنية بمشاركة عدد من الشخصيات العامة. ومن أبرز 
مسؤولي النظام السابق المشاركين في الملتقى، أمين 
محمد  السابق(  البرلمان  )رئيس  العام  الشعب  مؤتمر 
االجتماعية  الشعبية  القيادة  ومنسق  الزوي،  بالقاسم 
في بنغازي عياد العنيزي، وأمين اللجنة الشعبية العامة 
األسبق )رئيس الوزراء( عبدالمجيد القعود، وأمين الهيئة 
والقيادي  القذافي،  إبراهيم عبدالسام  لألوقاف  العامة 
اللجنة  وأمين  الشهيبي،  رشوان  عمر  الثورية  باللجان 
الشعبية العامة للصحة )وزير الصحة( مصطفى الزائدي، 
الكزة،  بوخريص  وأحمد  الورشفاني،  بوعميد  ومبروك 
وأمين شؤون النقابات والروابط بمؤتمر الشعب العام 

محمد جبريل العرفي.
إلــى ضــرورة  ليبيا«  »نعم  حــراك  دعــا  ذلــك،  إلــى 
االنتقال  تجربة  إلنجاح  التوافق  طريق  مواصلة 
الديمقراطي، من أجل الوصول بالباد إلى االنتخابات 
القادمة في أفضل ظروف«. وقال الحراك في بيان صدر 
إنه  صبراتة،  بمدينة  الثاني  مؤتمره  ختام  في  األحد 
متمسك »بالمضي قدمًا في إنهاء المسار الدستوري، 
وأكد  الدستور«.  على  االستفتاء  من  الشعب  وتمكين 
الحراك »ضرورة مواصلة طريق التوافق إلنجاح تجربة 
إلى  بالباد  الوصول  أجل  من  الديمقراطي،  االنتقال 

االنتخابات القادمة في أفضل ظروف«.

البيان الختامي  لملتقى السنغال 
يرفض التدخل األجنبي ويتمسك 

بالمسار الدستوري ويطالب 
بتفعيل العفو العام

< مصطفى سليمان خالل امللتقى الوطني الليبي

4 نقاط جدلية في مشاورات 
امللتقى الوطني

خاللها  فقد  عسيرة  انتقالية  مرحلة  من  سنوات  سبع  مرور  بعد 
أنهم بحاجة إلى مشاركة حقيقية  الليبيون الثقة واألمن، ووجدوا 
التشاورية  الجلسات  انطالق  جــاء  المستقبل،  بناء  ــادة  إع في 
وذلك  الماضي،  أبريل  من  الخامس  في  الجامع  الوطني  للملتقى 
المتحدة  األمــم  من  مكلف  اإلنساني  الــحــوار  مركز  مع  بتنسيق 

الوطني. الملتقى  على  باإلشراف 
للملتقى  التشاورية  الجلسات  انعقدت  شهر  من  أكثر  مدار  وعلى 

الليبي. الشعب  وشرائح  مكونات  وشملت  مختلفة،  مدن  في 
مصطفي  ــي،  ــان ــس اإلن لـــحـــوار  ا بــمــركــز  مــســتــشــار  ــح  ــوض وي
مشيراً  اآلن،  حتى  وحصادها  الجلسات  هذه  أهداف  سليمان، 
واالتفاق  الليبية،  والهوية  الجيش،  في  الميليشيات  أن  إلى 
أخطر  هي  الدستور  على  واالستفتاء  وسبتمبر،  فبراير  بين 
حمل  لـــذي  ا لــمــلــتــقــى،  ا جــلــســات  خــالل  الــخــالفــيــة  لــنــقــاط  ا

تنشرها.. أخرى  تفاصيل 

 < الملتقى الليبي في داكار

 <  الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال 

مصطفى سليمان املستشار مبركز احلوار اإلنساني:

ليبيا في قلب مفاوضات 
تشكيل الحكومة اإليطالية

للنظام  المناهضة  نجوم  الخمس  )حركة  إيطاليا  الرائدة في  الشعبوية  األحزاب  تتفاوض 
اتفاق لتشكيل حكومة بعد أكثر من شهرين  اليمينية( على  المؤسسي، ورابطة الشمال 
من تحقيق الحزبين مكاسب جوهرية في االنتخابات العامة التي جرت في الباد يوم الثاني 

من مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تكون األزمة الليبية محورًا رئيسًا من محاور تحرك الحكومة اإليطالية 
المقبلة، التي تعاني -وفق دبلوماسيين- من إرث مثقل تركته حكومتا ماتيو رينزي وباولو 
األخيرة،  السنوات  خال  الليبي  الوضع  إدارة  على  تعاقبتا  اللتان  االشتراكيتان  جنتيلوني 
بما  منها،  جانب  إدارة  على  إيطاليا  وعملت  ليبيا،  في  مسبوقة  غير  اضطرابات  وشهدت 
المجموعتين،  بين  المفاوضات  استمرار  ومع  مباشر..  بشكل  وعسكريًا  أمنيًا  ذلك  في 
إال أنه توجد مؤشرات بانفراجة األسبوع الجاري، مع احتمال تعيين رئيس للحكومة قبل 
الكشف عن القائمة الكاملة للتشكيلة الحكومية، وربما يكون من اليسير الحكم على موقف 

الحكومة الجديدة تجاه ليبيا بالنظر إلى من سيتولى حقيبتي الخارجية والداخلية.
كما أن غياب قطب اشتراكي في روما سيؤثر حتمًا على توجهات الممثلة العليا للسياسة 
االشتراكي  الحزب  تتبع  والتي  بروكسل،  في  موغيريني  فيريدريكا  األوروبية  الخارجية 

اإليطالي )الديمقراطي( ونفذت توجهاته في ليبيا حتى اآلن.
ويتزامن وصول الحكومة الجديدة في روما مع قدوم فصل الصيف، والذي يعتبر االختبار 
ليبيا، وهي  القادمة من  الهجرة  تجاه  نجوم  الشمال وحزب خمسة  رابطة  لسياسة  األول 
مذكرة  بشدة  الحركتان  وانتقدت  العام،  هذا  رئيسة  انتخابية  مادة  مثلت  التي  المسألة 
التفاهم الموقعة بين روما وطرابلس حول هذا الموضوع وبشكل مفتوح، وتلوح بالتخلي 
عنها بسبب فشلها في احتواء موجات النزوح إلى إيطاليا وسوء إدارتها إلشكالية الهجرة 
واللجوء. وانتقدت حركة »خمس نجوم« أيضًا دعم روما األحادي الجانب للمجلس الرئاسي 
المختلفة،  الليبية  القوى  مع  التفاهم  أرضية  توسيع  على  بحثها  وعدم  الوفاق  لحكومة 
وتخطط الحركة إلى مبادرة في هذا االتجاه، كما أن مستقبل االنتشار العسكري اإليطالي 
الدبلوماسي  وأثره  المالية  تداعياته  بسبب  المراقبين  وفق  مضمون  غير  يبدو  ليبيا  في 
أيضًا سياسة االتحاد األوروبي، وتطالبان بمراجعة جذرية  المجموعتان  أيضًا. وتعترض 

لقوانين اللجوء واقتسام أعباء الهجرة، وهو ما رفضه األوروبيون حتى اآلن.
وانخفضت أعداد المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم في وسط البحر األبيض المتوسط 
وإحضارهم إلى الموانئ اإليطالية خال العام الماضي، بعد أن وقعت إيطاليا اتفاًقا مثيرًا 
لمنع  مكثفة  الشمال حمات  رابطة  الشرعية.. وشنت  غير  الهجرة  لوقف  ليبيا  مع  للجدل 
الوافدين الجدد، ولها خطط راديكالية لترحيل آالف المهاجرين الموجودين بالفعل على 
األراضي اإليطالية. وستمثل هذه النقطة أول اختبار لعاقات إيطاليا الجديدة مع ليبيا ومع 

االتحاد األوروبي ومع الرأي العام الداخلي في الوقت نفس.

بروكسل–علي أوحيدة

بنغازي، القاهرة - الوسط

الملتقى ليس بديالً عن االتفاق السياسي.. والورقة الختامية أساس الدولة الليبية الواعدة 



في  والمختنقات  المشكالت  اســتــمــرار  مــع 
الرئاسي  المجلس  رئيس  واصــل  البلديات، 
لقاءاته  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
البلديات للوقوف على  هذا األسبوع مع وفود 

ما تحول دون أداء مهامها على أكمل وجه.
ويتزامن ذلك مع إعالن وزير الحكم المحلي 
التجهيز  عن  قنصو،  بــداد  الوفاق،  بحكومة 
والبالغ  الوالية  المنتهية  البلديات  النتخابات 
المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  بلدية،   12 عددها 
الطوارئ  ميزانية  مخصصات  صرف  لتنظيم 

للبلديات البالغ قيمتها 200 مليون دينار.
البلديات،  وفود  مع  لقاءات  سلسلة  وخالل 
جنزور،  البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  عرض 
تواجهه  ما  السراج  على  الماضي،  اإلثنين 
خاصة  عملها  أداء  في  صعوبات  من  البلدية 

في مجالي الخدمات الصحية والطرق.
تعليماته  الرئاسي  المجلس  رئيس  وأصدر 
إيــالء  ــضــرورة  ب الصحة  وزارة  وكــيــل  ــى  إل

القروي  المستشفى  لتجهيز  القصوى  األهمية 
كما  بالبلدية،  المرجعي  المختبر  وصيانة 
والمرافق  اإلسكان  لجهاز  تعليماته  أصــدر 
الواقع  البرنوص  طريق  صيانة  في  للشروع 

البلدية. بنطاق 
األمن  مديرية  دعم  سبل  االجتماع  وبحث 
دورهــا  لتؤدي  بالبلدية  األمنية  واألجــهــزة 
على  والمحافظة  األمن  استتباب  في  الحيوي 

أرواح وممتلكات المواطنين.
رئيس  دعــمــهــم  ــد  ــوف ال ــاء  ــض أع ــدد  وجـ
في  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال وحــكــومــة  المجلس 
التوافق  تحقيق  أجل  من  المستمرة  جهودها 
وسعيه  الراهنة  األوضاع  من  بالبالد  والخروج 

الدؤوب لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.
مكانها  ترهونة  بلدية  مشكالت  احتلت  كما 
استقبل  حين  الرئاسي،  المجلس  طاولة  على 
ــددا من  ع ــدا يضم  وف ــد  األح الــســراج صباح 
أعضاء بلدية ترهونة، ومدير مستشفى ترهونة 

التعليمي، وعددا من مسؤولي األمن بالبلدية.
المختنقات  عن  وافيا  شرحا  الوفد  وقــدم 
وإيجاد  ترهونة،  مدينة  منها  تعاني  التي 
اإلطار  هذا  وفي  بحلحلتها،  الكفيلة  السبل 
ترهونة  يعانيه مستشفى  ما  إلى  اللقاء  تطرق 
والمستلزمات  بالمعدات  نقص  من  التعليمي 
اإلداريـــة  والعراقيل  والصعوبات  الطبية، 
العاملة  الطبية  األطقم  بمرتبات  المتعلقة 
جانب  إلى  أوضاعهم،  وتسوية  بالمستشفى 
األجنبية  العناصر  الستجالب  حلول  إيجاد 
دعم  جانب  إلى  المساعدة،  والطبية  الطبية 

نادي األمل الرياضي.
وأصدر السراج تعليماته لحل المختنقات في 
االحتياجات  بالبلدية واستيفاء  الخدمات  مرافق 
مسؤولي  ووجــه  الوفد،  أعضاء  عرضها  التي 
تشكيل  موضوع  لدراسة  الحكومة  في  األمن 
غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم 

العمل األمني في نطاق البلدية.

من  وفد  أعضاء  عرض  نفسه،  اليوم   وفي 
السيد  البلدية  عميد  ضم  الخمس  بلدية 
الرياضي  النادي  ورئيس  بنور،  إدريس  خالد 
ما  ــادي،  ــن ال مسؤولي  مــن  وعــدد  الخمس 
من  عدد  في  مختنقات  من  البلدية  تواجهه 
مرافق الخدمات خاصة مرافق المياه والصحة، 
الخمس  نادي  احتياجات  استكمال  جانب  إلى 

الرياضي.
المختنقات  حل  على  حرصه  السراج  وأكد 
بمختلف  البلديات  في  المرافق  تواجه  التي 
متوازنة  بطريقة  استثناء  دون  ليبيا  مناطق 

وحسب اإلمكانات المتاحة.
من  وفــد  عرضه  لما  السراج  استمع  كما 
مجاالت  فــي  مطالب  مــن  مسالتة  بلدية 
التعليم والصحة، تشمل إمكانية إنشاء جامعة 
بالكوادر  المدينة  مستشفى  وتزويد  بالبلدية 
والمعدات وإنشاء مركز لعالج مرضى السكري 
لتفعيل  إضافة  الطبيعي  للعالج  آخر  ومركز 

تنفيذه  المقترح  المتجددة  الطاقات  مشروع 
مشاريع  باكورة  سيكون  والذي  المدينة،  في 

الطاقات المتجددة في ليبيا.
للجهات  الفورية  تعليماته  السراج  وأصدر 
لتنفيذ  الــالزمــة  ــراءات  اإلجـ باتخاذ  المعنية 
تقديم  على  االتفاق  وتم  المطالب  من  عدد 

مذكرات تفصيلية لمشاريع أخرى.
على  تحصل  بمن  االهتمام  ضــرورة  وأكد 
المحلية  المسابقات  في  األولــى  التراتيب 
تكريم  حفل  إقامة  على  والعمل  والدولية، 
إلقامة  مالي  مبلغ  تخصيص  وأعلن  لهم، 
على  الكريم  القرآن  وتجويد  لحفظ  مسابقة 

مستوى مناطق ليبيا بمدينة مسالتة.
حكومة  مسالتة  بلدية  دعم  الوفد  وجدد 
الرامية  جهودها  ومساندة  الوطني  الوفاق 
إلى توحيد الصف ولم شمل الليبيين وتخفيف 
ليبيا  ربوع  في  المواطن  كاهل  على  المعاناة 

كافة.

كشف مسؤول بمركز الخبرة القضائية والبحوث 
التابع لوزارة العدل بالحكومة الموقتة ، ظهور 
النتائج المخبرية المتعلقة بنبته »الداتورا« في 
مدينة طبرق، مشيرا إلى أن الفحوصات أثبتت 
مسؤول  وأوضــح  لها،  سامة  تأثيرات  وجــود 
إلى  تصريح  في  ناصر  طالل  بالمركز  اإلعــالم 
العامة في طبرق كلفت  النيابة  أن  »الوسط«، 
الفحوصات  وإجــراء  عينات  بأخذ  المركز  فرع 
الخاصة بها، بعد أن عـثر عليها في أحد األحياء 

السكنية بمدينة طبرق.
وأشار إلى أن النبتة تتميز بأنها ذات أوراق 
شوكية،  وثمارها  التعرق  واضحة  عريضة 
الفتا إلى أن لمسها يعد خطيرا على اإلنسان 
بحرص  معها  التعامل  يجب  حيث  والحيوان 
شديد فهي تتسبب في جفاف الفم وتشنجات 
من  حالة  يتبعها  الهذيان  من  وحالة  عصبية 

الكسل التام.
الخبرة  بمركز  ــالم  اإلعـ مــســؤول  وذكـــر 
النبتة  من  المرتفعة  الجرعات  أن  القضائية 
تؤدي إلى شلل في الجهاز العصبي والتنفسي 
تستخدم  أنها  إلى  الفتا  الوفاة،  إلى  ومنها 
المفاصل  وآلم  الذكور،  عند  الصلع  عالج  في 

والنقرص.
الــفــعــالــة  ــادة  ــمـ الـ أن  ــر  ــاص ن ــح  ــ وأوضـ
األتروبين  وهــي  القلويدات  تسمى  للنبتة 
تنبت  فهي  والسكوبالمين،  والهيوسيامين 
القضاء  المهملة والقاحلة ويجب  األراضي  في 
عليها ومنع زراعتها تماما وال يتعامل معها إال 

شخص مختص ذو دراية كافية باألعشاب.
في  والبحوث  الدراسات  مكتب  مدير  قال 

طبرق  فرع  والبحوث  القضائية  الخبرة  مركز 
محمد غريب إن هذه النبتة تنبت في األراضي 
ومنع  عليها  القضاء  ويجب  والقاحلة  المهملة 
شخص  إال  معها  يتعامل  وال  تماما  زراعتها 

مختص ذو دراية كافية باألعشاب.
فهي  فوائد  النبتة  »لهذه  غريب  وتابع 
الصلع  لعالج  أوراقها  من  كدهان  تستخدم 
لعالج  كلبخة  وتــســتــخــدم  ــور،  ــذكـ الـ ــي  ف
المستخلص  والسائل  والنقرص،  المفاصل 

والماده  للحشرات،  كطارد  يستخدم  منها 
األتروبين  تسمى  ثمارها  من  المستخلصة 

تستخدم لفحص قاع العين«.
في  عليها  العثور  تم  النبتة  أن  إلى  يشار 
ورود  وبعد  طبرق  في  السكنية  األحياء  أحد 
النبتة  هذه  بخصوص  األمنية  للجهات  بالغ 
مركز  بتكليف  طبرق  العامة  النيابة  قامت 
إلعداد  طبرق  فرع  والبحوث  القضائية  الخبرة 

تقرير فني بالخصوص.

سر النبات السام الغامض في طبرق 

12 بلدية تستعد لالنتخابات.. و200 مليون دينار موازنة الطوارئ

التعليمـي  الثـورة  أعلـن مستشـفى 
البيضـاء  مدينـة  فـي  المركـزي 
التحاليـل  نتائـج  أن  البـالد،  شـرق 
الخاصـة بخمـس حـاالت اسـتقبلها 
المستشـفى يـوم السـبت الماضـي 
رئـوي  التهـاب  مـن  تعانـي  كانـت 
بمـرض  إصابتهـا  نافيـا  حـاد، 

الطيـور. إنفلونـزا 
اإلعـالم  مسـؤول  وأوضـح 
التعليمـي  الثـورة  بمستشـفى 
طـالل  البيضـاء،  فـي  المركـزي 
التحاليـل  نتائـج  أن  الطشـاني، 
التـي  الخمـس  للحـاالت  المخبريـة 
حـاد  رئـوي  التهـاب  مـن  تعانـي 
إصابتهـا  بإيجابيـة  »أظهـرت 

معويـة«. بكتيريـة  بعـدوى 
فـي  نفـى  الطشـاني  وكان 
حـول  أثيـر  مـا  سـابقة،  تصريحـات 
الطيـور  إنفلونـزا  حـاالت  رصـد 

وضواحيهـا. البيضـاء  بمدينـة 
لــ  الطشـاني  وقـال 
تحليـل  إن  »الوسـط«اإلثنين، 
المسـتقرة  للحـاالت  المزرعـة 

معويـة،  ببكتيريـا  إصابتهـا  أثبتـت 
لـدى  األعـراض  أن  إلـى  مشـيرا 
كااللتهـاب  متشـابهة  الحـاالت 
الحـاد فـي الرئـة، وانخفاض نسـبة 
األكسـجين، ونزلـة معويـة ونزيف.

المستشـفى  إدارة  أن  وأوضـح 
أرسـلت تقريـرا إلى منظمـة الصحة 

لغـرض  الحـاالت،  عـن  العالميـة 
توفيـر عقار احتـرازي كإجـراء وقائي 
لإلصابـات  احتمـاالت  أي  مـن 
حالتيـن  أن  مؤكـدا  المسـجلة، 
اسـتجابتا للمضـادات الحيويـة فيما 
األخـرى سـجلت مقاومـة للبكتيريـا.

بتحـري  الطشـاني  وطالـب 

الدقـة والمصداقيـة فـي نقـل مثل 
شـأنها  مـن  التـي  األخبـار  هـذه 
أهالـي  لـدى  والخـوف  الرعـب  بـث 
حديثهـم  بـات  حيـث  المدينـة، 
إنفلونـزا  مـرض  عـن  بالشـارع 
انتشـاره. مـن  وخوفهـم  الطيـور 
اإلعــالم  مســؤول  وأكــد 
التعليمـي  الثـورة  بمستشـفى 
المركـزي بالبيضـاء أنه فـي حال 
وجـود حـاالت تعاني مـن مرض 
إنفلونـزا الطيـور، سـيتم اإلعالن 
مكتـب  طريـق  عـن  فـورا  عنهـا 
ووزارة  بالمســـتشفى  اإلعـــالم 

المختصـة. والجهـات  الصحـة 
وفـي العـام 2016، أعلـم المركز 
الوطنـي للصحـة الحيوانيـة بمدينة 
اسـتنفار  حالـة  فـي  أنـه  البيضـاء 
فيـروس  لمجابهـة  وذلـك   ، كامـل 
إلـى  مشـيرا  الطيـور«،  »أنفلونـزا 
االجتماعـات  مـن  سلسـلة  عقـد 
عـن  الوضـع  لمتابعـة  الطارئـة 
كثـب وفـق مـا تقتضيـه اإلجـراءات 

بالخصـوص. المعتمـدة 

حقيقة إصابات إنفلونزا الطيور في البيضاء 

04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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انطالق أعمال صيانة مطار بني وليد

تجاوزات تهدد مشروع النهر الصناعي

خبر سار ملدينة سرت في العيد

مطار  بصيانة  المكلفة  الشركة  بــدأت 
الصيانة  أعــمــال  الــمــدنــي،  ولــيــد  بني 
من  المكلفة  اللجنة  بــإشــراف  للمطار 
وصيانة  لتطوير  الموقتة  الحكومة  قبل 
إلى  لتحويله  العسكري  المدينة  مطار 
استقبال  له  يتسنى  حتى  مدني،  مطار 
الرحالت الجوية، وذكر مصدر محلى من 

مدينة بني وليد لـ » الوسط« أن عملية 
الصيانة بالمطار »انطلقت فعليا«، مشيرا 
بدأت  بالتنفيذ  المكلفة  الشركة  أن  إلى 
أعمال  لبدء  المطار  تنظيف  في  اليوم 

الترميم والصيانة.
يشار إلى أن لجنة األزمة التي شكلتها 
وليد،  بني  مدينة  في  الموقتة  الحكومة 
كانت قد خصصت مبلغ 2.5 مليون دينار 
بني وليد، وتعرض بعدها  لصيانة مطار 

للتفجير عن طريق عبوة ناسفة.

باب  ناقشت ورشة عمل استضافها فندق 
تلخروقات  طرابلس،  العاصمة  في  البحر 
النهر  لمشروع  المهددة  والــتــجــازوات 
وزارة  عمل  الورشة  اونظمت  الصناعي، 
الوطني  الوفاق  بحكومة  المحلي  الحكم 
النهر  مــشــروع  وإدارة  تنفيذ  وجــهــاز 
المسؤولين  من  عدد  بمشاركة  الصناعي، 

المعنيين.
بحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  وقالت 
الورشة  إن  بيان:  في  الوطني  الــوفــاق 
والتجازوات  الخروقات  لمناقشة  ُخصصت 

المهددة لمشروع النهر الصناعي، وتخللها 
االعــتــداءات  حجم  يوضح  ضوئي  عــرض 
والتخريب الذي تعرضت له منظومة النهر 

باآلونة األخيرة.
أن  المحلي  الحكم  وزارة  وأوضــحــت 
الورشة ناقشت ما تتعرض له أنابيب ضخ 
غير  والتوصيالت  الصناعي  النهر  مياه 
القانونية التي تسببت في إتالف صمامات 
إضافة  المياه،  الهواء، وفقٍد كبيٍر في ضخ 
لها  تعرضت  التي  التخريب  ــاالت  ح إلــى 
النهر  لجهاز  التابعة  الكهرباء  محطات 
الصناعي وتسببت في إتالف وتخريب اآلبار 
القدرة اإلنتاجية  أثر سلًبا على  الجوفية ما 

لمنظومة النهر الصناعي سهل الجفارة.

■ سرت–الوسط
أعلنت بلدية سرت االحتفال باستكمال أعمال الصيانة واالفتتاح الرسمي لمجمع عيادات 

سرت مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار إدراج منشور على الصفحة الرسمية للبلدية إلى انتهاء أعمال الصيانة بغرفة 
العمليات، منوهة إلى قرب االنتهاء من صيانة عيادات األسنان، ويشار إلى أن أعمال 

الصيانة تجري تحت إشراف ومتابعة مكتب المشاريع ببلدية سرت.

أعلن مركز األبحاث تحت المائية التابع 
للقوات البحرية الليبية انتهاء مهمة 
تنظيف ميناء مجمع الحديد والصلب 

بمصراتة من مخلفات الحرب.
وقال المركز في بيان صادر اإلثنين 

إن المهمة شملت تنظيف حوض مأخذ 
مياه البحر وأرصفة الخدمات بميناء 

مجمع الحديد والصلب بمصراتة من 
مخلفات الحرب نتيجة سقوط بعض 

القذائف والصواريخ أثناء أحداث الثورة، 
وكذلك تنظيف وإزالة العوائق المالحية 
الموجودة بالقاع تمهيدا للقيام ببعض 
أعمال الصيانة المقرر إجراؤها بالميناء.
وجرى العثور على حطام لصواريخ 
جراد متفجرة وشظايا قذائف مدفعية 

ثقيلة قديمة، والكثير من الشظايا 
والدخائر المتفجرة وغير المتفجرة، تم 

انتشالها، ومسح القاع والتأكد من عدم 
وجود أية عوائق تشكل مخاطر على 

الحركة المالحية للسفن.

تنظيف ميناء مجمع 
الحديد والصلب

السراج يتعهد بحل المختنقات خالل سلسلة لقاءات مع وفود البلديات

خالل ورشة عمل:

البيضاء - يزيد الحبل 

<  وفي لقطة جماعية مع وفد بلدية مسالته <  السراج خالل استقباله وفدًا من بلدية الخمس

<  نبتة »الداتورا« المخدرة

السراج بحث الصعوبات التي 
تواجهها جنزور  خاصة في مجالي 

الخدمات الصحية والطرق

مستشفى ترهونة التعليمي 
يعاني من نقص بالمعدات 

والمستلزمات الطبية

نبتة »الداتورا« تؤدي إلى شلل 
في الجهاز العصبي والتنفسي 

ومنها إلى الوفاة

بني وليد - الصغير الحداد

طرابلس–الوسط



للطفولة  المتحدة  ــم  األمـ منظمة  قــالــت 
المدارس  نصف  من  أكثر  إن  »يونيسيف« 
ومرافق  الشرب  مياه  نقص  يعاني من  الليبية 
محدودية  إلــى  باإلضافة  الصحي،  الصرف 

المياه في أكثر من ثلثي المدارس.
والجودة  للمياه  تقييما  المنظمة  وأجــرت 
مدرسة   140 في  والنظافة  الصحية  والمرافق 
وزارة  مع  بالتعاون  ليبيا،  وجنوب  وشرق  غرب 
الوطني  والمركز  الوفاق،  بحكومة  التعليم 
الحكومة  من  بدعم  األمراض،  لمراقبة  الليبي 

األلمانية.
إن  األمراض  لمراقبة  الوطني  المركز  وقال 
المياه في أكثر من %30 من المدارس تحتوي 
أن  مؤكدة  النترات،  من  عالية  مستويات  على 
أكثر من نصف عينات المياه يوجد بها بكتيريا 
بالنسبة  إيجابية  كانت  منها   10% ضــارة، 

للبكتيريا العضوية.
وقال نائب وزير التعليم في حكومة الوفاق 
التوصيات  معالجة  إن  جمعة،  عادل  الوطني، 

أولويات  بين  من  ستكون  الدراسة  هذه  في 
وزارة التعليم في العام 2018.

وأضافت المنظمة أن االفتقار إلى االستثمار 
في الهياكل األساسية للمياه في ليبيا، وخاصة 
في مدارسها يشكل قلقا خطيرا، وال سيما أن 

وتشكل  صحراء،  هي  ليبيا  أراضــي  من   90%
ندرة المياه تحديا متزايدا على الدوام.

لمراقبة  الوطني  للمركز  العام  المدير  وأكد 
لهذه  نتيجة  أنه  النجار،  الدين  بدر  األمراض، 
باالشتراك  »يونيسيف«  فإن  المهمة،  الشراكة 

مع وزارة التعليم ومركز وزارة الصحة الوطني 
لفهم  كافية  أدلة  لديها  األمــراض،  لمكافحة 
حجم الضرر في مرافق الصرف الصحي ونوعية 

المياه في المدارس الليبية.
وضعتها  التي  المعايير  رغم  أنه  إلى  وأشار 
وزارة الصحة فيما يخص استعمال المراحيض 
كشف  طالبا،   25 لكل  واحــد  مرحاض  وهــو 
الذين  الــطــاب  عــدد  متوسط  أن  التقييم 

يستعلمون مرحاضا واحدا هم 71 طالبا.
المدارس  بعض  أن  تبين  »كما  ــاف:  وأض
اإلطاق،  على  عاملة  مراحيض  بها  توجد  ال 
متوسط  أن  الحاالت،  من  كثير  في  يعني  مما 
عدد الطاب يجب أن يذهبوا للمنزل من أجل 

استخدام الحمام.
وفيما يتعلق بالفتيات على وجه الخصوص، 
والمرافق  المياه  مرافق  إلى  االفتقار  أن  تبين 
على  ضـــارا  تــأثــيــرا  يــؤثــر  العاملة  الصحية 

تعليمهن.
ليبيا،  في  للمنظمة  الخاص  الممثل  وقال 
ليبيا  في  المياه  »حالة  إن  غندور،  عبدالرحمن 
وخاصة مدارسها قضية حرجة، ومن الضروري 

اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا النقص«.

رغم مرور أكثر من ثالث سنوات ونصف السنة، 
العاملين  أحد  كسيكسي،  وليد  أسرة  تزال  ال 
التونسية في طرابلس تجهل مصير  بالسفارة 
مغادرته  عند  معه  االتصال  انقطع  الذي  ابنها 

البالد قاصدا تونس في العام 2014.
ليبيا،  في  المقيم  حبيب  شقيقه  ويقول 
الــوســط«:  اتــصــال هاتفي مــع »بــوابــة  فــي 
»تقدمت العائلة بشكوى إلى وزارتي الداخلية 
والخارجية في تونس، وتقدمنا ببالغ إلى مركز 
 ،  2014 أكتوبر   26 شرطة باب بن غشير في 

لكن مصيره ال يزال مجهوال حتى اآلن«.
معلومات  ــة  أي لدينا  »ليست  وأضـــاف: 
حالة  تعيش  العائلة  أن  العلم  مع  أكيدة، 
يأس وباألخص أمه، التي تعاني عدة أمراض 
وأزمة نفسية«، واطلعت »بوابة الوسط« على 
مركز  عن  صادرة  رسمية  شهادة  من  نسخة 
من  مقدم  ببالغ  تفيد  غشير  بن  باب  شرطة 

شقيقه حبيب بفقدان منذ ذلك التاريخ.
»عندما  المختفي:  العامل  ــد  وال ويقول 
أغلقت   2014 العام  في  ــاع  األوض تدهورت 
كل  ــادر  غ حيث  بطرابلس،  تونس  ســفــارة 
الدبلوماسيين وعمال السفارة وبقي وليد في 

منزل السفير لحراسته لمدة أربعة أشهر«.

ويضيف: »عندما أتى أحد زمالئه لتعويضه 
في الحراسة، قرر العودة إلى والية مدنين في 
متن  على   2014 العام  أكتوبر   23 في  تونس 
بي  واتصل  )أوبــل(،  دبلوماسية  هيئة  سيارة 
عند مغادرته إلعالمي بعودته وكان ذلك آخر 

اتصال لي معه«.
المختفي  العامل  مع  اتصال  آخــر  ــان  و»ك
الطريق  إنه دخل  9 صباحا، وقال  الساعة  في 
السريع في اتجاه معبر رأس جدير، بعد ذلك 
إلى  جنزور  منطقة  عند  به  االتصال  انقطع 

يومنا هذا«، حسب أحد زمالئه.

المواطن  يشكو  والقلق،  الخوف  يمألها  بعين 
حسين المبروك من نقص تطعيمات األطفال في 
المؤسسات الصحية في بني وليد، ويقول: »شبح 

اإلعاقة أو الوفاة ياحقان أطفالي«.
من  كافة  المدن  في  الصحية  المراكز  وتعاني 
نقص التطعيمات، مما دفع بعض أولياء األمور إلى 
أمًا  والمستشفيات،  المراكز  بين  بأبنائهم  التنقل 
في الحصول على الجرعة المطلوبة،ويقول المواطن 
عبدالسام الصغير: »أعاني من شح تطعيمات طفلي 
منذ أكثر من شهر، مما اضطرني إلى الذهاب إلى 

عدة مناطق لكي أحصل على تلك التطعيمات«.
مدير مكتب الرعاية الصحية بمدينة بني وليد، 
بعض  في  شديد  بنقص  يقر  الصيعاني،  صالح 
جرعات تحصين األطفال لمختلف األعمار بالمراكز 
 ، ــوالدة  ال طعم  ماعد  بالبلدية،  كافة  الصحية 

وتطعيمات تسعة أشهر.
بالمركز  التطعيمات  برنامج  مستشار  ونبه 
الوطني لمكافحة األمراض، الدكتور علي المقدمي، 
إلى فجوة مناعية محتملة لألطفال. ويحذر الدكتور 
أحمد الزيادي الطبيب العام بمستشفى بني وليد 
الذي  المرض  وانتشار  ظهور  احتمال  من  العام 
تشح لقاحاته، واصفاً ذلك بـ»مؤشر خطير« ليس 

في البلد فقط ولكن في دول الجوار وفي العالم.
وتحمل مؤسسات صحية مصرف ليبيا المركزي 
التطعيمات  توريد  وتأخير  نقص  عن  المسؤولية 
الوطني  للمركز  العام  المدير  ويقول  العام،  هذا 
لمكافحة األمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار: 

»المصرف المركزي وضعنا في مأزق كبير«.

لهذا  التطعيمات  توريد  »تأخر  النجار:  وأضاف 
العام تسبب في نقص شديد بكل مخازن الدائرة 
الباردة وعلى المستوى الطرفي، وتوقف الكثير من 
المراكز الصحية عن تقديم هذه الخدمة األساسية 

وإرباك البرنامج ألسباب وعراقيل متكررة.
يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة األمراض 
رد  لبحث  الماضي  اإلثنين  موسعًا  اجتماعًا  عقد 
المصرف على خطابات متكررة من المركز، حيث 
اقترح المصرف المركزي إلغاء 3 تطعيمات بدعوى 
النصف  إلــى  الكمية  وخفض  مهمة،  غير  أنها 

بحسب رد المركزي.
وحسب مصادر طبية، فقد طلب »المركزي« من 
جهاز اإلمداد الطبي خفض نصف كمية التطعيمات 

في الدفعة الخاصة بالثلث األول من العام 2018، 
بطعم  والمعروف  الرئوية  المكورات  تطعيم  وهو 
األنفلونزا  وطعم  الرئوية  لالتهابات  المضاد 
الموسمية، باإلضافة إلى إلغاء طعم الورم الُحليمي 

بحجة أن ليبيا دولة إسامية.
يشار إلى أن طعم الورم الحليمي هو وقاية من 
سرطان عنق الرحم، الذي يعتبر ثاني أكثر سرطانات 

النساء شيوعاً في العالم.
ذات  لقاحات  استيراد  إلى  طبي  مصدر  ولفت 
السنوات  بالتأكيد خال  عالية جدًا ومكلفة  تقنية 
األخيرة، موضحاً أنها تحمي األطفال والمجتمع من 
أمراض خطيرة ووفيات ومضاعفات، منها التطعيم 
والمضاد  الرئوية  االلتهابات  وتطعيم  السداسي، 

للورم الحليمي.
الماضي،  القرن  في  التسعينات  عقد  ومنذ 
يتلقى نحو 90 من بين كل 100 طفل التطعيمات 
هذا  تكرار  من  يحذر  طبياً  مسؤوالً  لكن  الازمة، 
التأخير والنقص في التطعيمات، وأوضح أن نسب 
التغطية تنخفض وجزء من الناس ال يستجيب لكل 
قد  الزمن  ومع  بسيطاً،  جزءًا  ويتلقى  التطعيمات 

تتآكل نسب التغطية.
والقطرون  طرابلس  في  إصابات   9 وسجلت 
ولكن  أسابيع،  ثاثة  منذ  األلمانية  بالحصبة 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  التطعيمات  إدارة  مدير 
يقول:  سميو،  عبدالباسط  الدكتور  األمــراض، 
وفق  ونعمل  المرض،  هذا  على  للقضاء  »نعمل 
شبه  ليبيا  في  الحصبة  وطعم  مخطط،  برنامج 

إجباري منذ مدة يتلقاه األطفال«.
ونأمل  نادرة،  الحاالت  أصبحت  »لذلك  وأردف: 
خلو ليبيا من مرض الحصبة والكثير من األمراض 

المكافحة بالتطعيم«.
المصنعة  األم  الشركات  مع  التعاقد  واقترح 
لسنوات متتالية لتجنب التجزئة في الكميات حتى 
المناعة  يضعف  مما  متتالية  فجوات  تحدث  ال 
المجتمعية لدى األطفال لتجنب حدوثه، ويجعل هذا 

البرنامج الرائد يترنح على حافة االنهيار.

العسكري  المشهد  واجهة  إلــى  الليبي  الجنوب  عــاد 
االشتباكات  تجدد  بعد  األسبوع،  هذا  الباد  في  والسياسي 
الجاري،  األسبوع  ليبيا، مطلع  في مدينة سبها، جنوب غرب 
وسيطرة عناصر من »التبو« على قلعة سبها )مقر تمركز اللواء 

السادس(، الذي كان أعلن تبعيته للقيادة العامة للجيش.
ووثقت مصادر طبية وعسكرية متطابقة، سقوط تسعة 
قبيلتي  من  مسلحين  بين  القتال  حصيلة  جريًحا  و51  قتلى 
في  صعبة  إنسانية  أوضــاع  وسط  والتبو،  سليمان  أوالد 

المدينة.
وجددت عناصر مسلحة من قبائل التبو سيطرتها على مقر 
اللواء السادس في قلعة سبها، ومن ثم كان إعان الجيش 
الوطني، على لسان الناطق الرسمي العميد احمد المسماري، 
الغزوي،  المبروك  اللواء  العسكرية،  سبها  منطقة  »آمر  أن 
فارس  كتيبة  معسكر  في  السادس  اللواء  تمركز  إعادة  قرر 

التابعة لمنطقة  الوحدات  سابًقا«، وأشار إلى »تكليف إحدى 
سبها العسكرية للتمركز بالقلعة«.

وأرجع عضو المجلس األعلى للدولة، الطاهر مكني، تمركز 
اللواء السادس في القلعة إلى أنها »معلم  عناصر التبو في 
تاريخي يجب الحفاظ عليه، لذلك توجه أفراد من التبو إلخراج 
بمحاولة  سليمان  أوالد  مكني  واتهم  المقر«.  من  القوات 
السيطرة على مدينة سبها، وقال: »هذا هو هدفهم الوحيد 
ويتهموننا بأننا غير ليبيين بسبب لون بشرتنا، وهذا ما أجج 

الموقف«.
في المقابل، جاءت تصريحات الناطق باسم حكماء سبها 
التبو  عناصر  من  بعًضا  إن  فيها  أكد  التي  الرقيق،  حسن 
الزحاف  عائلة  من  منزلين  وحرقوا  القلعة،  على  سيطروا 
يرجعان إلى قبيلة »أوالد سليمان« في منطقة حجارة، مشيًرا 
إلى أن تدخل أحد حكمائهم أوقف العملية االنتقامية وحرق

المنازل.
ويدور جدل واسع حول وجود عناصر أجنبية في الجنوب، 
التشادية  »الوحدة«  جريدة  نقلتها  تقديرات  مع  بالتزامن 

عناصر  من  ألًفا   11 نحوي  بأن  الفرنسية،  باللغة  الصادرة 
المعارضة التشادية منتشرون حالًيا في جنوب ليبيا.

إلى  مقسمة  العناصر  تلك  إن  أن  إلى  الجريدة،  ونوهت 
أن  وبوليمي، مؤكدة  وتيمان  المهدي  أهمها،  حركات  ست 
من  وسيكون  وتنظيًما،  تسليًحا  األكثر  تعد  الثاث  الحركات 
الصعب على قوات الجيش الليبي أن تهزمها باستخدام القوة.
مدينة سبها،  في  االشتباكات  لوقف  وبعد جهود طويلة 
العسكرية في  األعمال  التبو جميع  قبائل  إعان مجلس  جاء 
المدينة، »مع االحتفاظ بحق الرد دفاًعا عن النفس«، وأكد 
في بيان تمسكه بوحدة التراب الليبي و»وقوفه على مسافة 

واحدة من جميع الحكومات«.
وحمل مجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا، في بيان، المجلس 
غير  والقراءة  الجدية  »عدم  في  النواب  ومجلس  الرئاسي 
الصحيحة مما يحدث في سبها«. وأكد البيان، أنه »ال عدواة 
مع أحد«، مجدًدا تمسكه بعمق الروابط التاريخية مع قبيلة 

أوالد سليمان.
جميع  البلدي  المجلس  دعوة  كانت  نفسه،  السياق  في 

ومحطات  المصارف  فيها  بما  والخاصة  العامة  المؤسسات 
الوقود والمؤسسات األمنية والصحية والتعليمية، إلى مباشرة 
وهم  المواطنين  معاناة  لتخفيف  القصوى،  بالطاقة  علمهم 
جهة  أي  أن  إلى  منوها  الكريم،  رمضان  شهر  يستقبلون 

مخالفة ستتعرض للمسألة القانونية.
ولم يكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعيدا 
عن األوضاع في سبها، إذ كلف بصفته )القائد األعلى للجيش 
لتأمين  لواء  قوامها  قوة عسكرية  تشكيل  األربعاء،  الليبي(، 

الجنوب.
قابل  الذي  نصر،  سعيد  علي  الجنوب،  وفد  عضو  لكن 
الجنوب  وفد  ضمن  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
اإلثنين، أكد أن السراج طالب المشير خليفة حفتر بـ»تعيين 
أجل  نائبه من  السراج  يعين  أن  للجنوب على  آمر عسكري 

المسلحة هناك«. القوى  وتوحيد  استيعاب 
السيد  مع  »تواصلت  لهم:  قال  السراج  إن  نصر  وقال 
أجل  من  نتوحد  أن  منه  وطلبت  وسيط  طريق  عن  حفتر 
حتى  نائبه  وأعين  عسكرًيا  آمــًرا  حفتر  يعين  وأن  فزان 

كان هناك  وإذا  واحد،  وعاء  المسلحة في  القوى  نستوعب 
إرهاب أو مرتزقة نحاربه مًعا«. ونقل علي سعيد نصر عن 
لم  حفتر  »إن  قوله:  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 

علينا«. يرد 
األعلى  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  قال  ــدوره،  ب
»أخطر  هي  الخارجية  التدخات  إن  العقاب،  فوزي  للدولة 
وزارة  أن  معتبًرا  عامة«،  وليبيا  خاصة  بالجنوب  يحدق  ما 
الخارجية »مرتبكة ومتخبطة وعاجزة تماًما عن فك الحصار 
الدولة،  مجلس  عضو  رأى  حين  الباد«.في  يطوق  الذي 
هو  الجنوب  في  األزمة  استمرار  أن  الشاطر،  عبدالرحمن 
حكومة  مطالًبا  المتعاقبة«،  الحكومات  لـ»ضعف  نتيجة 
المجلس  أن  باعتبار  عملي  بـ»شكل  تتصرف  بأن  الوفاق 
الرئاسي هو القائد األعلى للجيش وفق اتفاق الصخيرات«.

الحاصل  واالنقسام  الحكومات،  بضعف  االتهامات  وبين 
للتجدد  قابا  الجنوب  في  األمن  يبقى سؤال  المشهد،  في 
تنذر  والــتــي  ــاع  األوضـ هشاشة  ظــل  فــي  أخـــرى،  ــرات  م

باالشتعال في أية لحظة.
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»المركزي«طلب  من جهاز اإلمداد الطبي 
خفض نصف كمية التطعيمات في الدفعة 

الخاصة بالثلث األول من العام 2018

»المركزي« اقترح تخفيض الكميات

<  طفلة ليبية تتلقي التطعيم في أحد المراكز الصحية

<  نعوش تحوي رفات عشرين قبطيا مصريا في طائرة قبل نقلها الى القاهرة

<  وليد كسيكسي

القاهرة ـ الوسط

سبها–الوسط

بنغازي – سالم العبيدي
بني وليد – الصغير الحداد

القاهرة–الوسط نصف مدارس ليبيا تعاني من نقص املياه ومرافق الصرف الصحي

شح التطعيمات يهدد أطفال ليبيا بـ »اإلعاقة« و»الوفاة«

حرب واحتالل مواقع والدولة الغائب الكبير

تونس تجهل مصير عامل مختفي في ليبيا منذ 4 سنواتيونيسيف: المياه في ثلث العينة بها بكتيريا ضارة

الطب الشرعي يكشف تفاصيل مذبحة األقباط
أسدل الستار على مأساة الضحايا المصريين في 
مذبحة سرت، مع وصول رفاتهم إلى ذويهم بعد 
ثاث سنوات من مقتلهم على يد عناصر تنظيم 
السعادة  من  حالة  وسط  اإلرهابي،  »داعــش« 

والفرحة الغامرة من جانب أهالي الضحايا.
واستقبل الرفات المئات من األهالي واألطفال، 
فيما أطلقت النساء الزغاريد حال توقف السيارات 
التي تقل الرفات. وداخل كنيسة »شهداء اإليمان 
والوطن« التي شيدتها القوات المسلحة المصرية 
القداس  بدأ  لذكراهم،  تخليدا  مصر  صعيد  في 
على أرواح الضحايا، وعددهم 20 مصريا وأفريقي 
واحد، تعرضوا للذبح في منتصف فبراير من العام 
2015، في مدينة سرت التي كانت تحت سيطرة 

تنظيم »داعش« آنذاك.
وقال مستشار الطب الشرعي المكلف بالكشف 
عثمان  الدكتور  األقباط،  المصريين  رفات  على 
الذبح  هو  الوفاة  »سبب  إن  الزنتاني،  الشيباني 
وفاة  إلــى  أدى  مما  الرقبة،  وقطع  حــادة  بآلة 
الزنتاني في اتصال هاتفي مع  لحظية«. وأضاف 
» الوسط« ، أن النائب العام كلفه بالكشف على 
المقبرة  اكتشاف  بعد  وأفريقيا  قبطيا   20 رفات 

التي دفنت فيها الجثامين في 7 أكتوبر 2017.
عليها  بالكشف  قاموا  أنهم  الزنتاني  وأوضــح 
وتصويرها وأخذ عينات الحمض النووي منها والتعرف 
عليها »عدا جثة واحدة بعد تسلم الرفات فور استكمال 

النقل واإلجراءات القانونية الخاصة بها.«
الجثامين  أن  الشرعي،  الطب  مستشار  وذكر 
الخلف  من  ومقيدة  بالكامل  متحللة  »كانت 
بأشرطة باستيكية« مشيرا إلى أن العمل عليها 
استغرق قرابة الشهرين. وأضاف الزنتان: »أرسلت 
األقباط  لجثث  الــنــووي  الحمض  عينات  إلينا 
عدا  بالكامل  عليها  تعرفنا  وبالطبع  المصريين، 
جثة األفريقي بسبب عدم إرسال عائلته الحمض 

النووي الخاص به«.
ووصلت رفات األقباط المصريين، االثنين، إلى 
القاهرة تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم في محافظة 
اإلجــراءات  استكمال  بعد  القاهرة(  )جنوب  المنيا 
القانونية الازمة من قبل السلطات المصرية، يشار 
إلى أن تنظيم »داعش« بث في 15 فبراير 2015 
تسجيا مصورا لعناصره وهم يقومون بذبح 20 
قبطيا مصريا وأفريقيا في سرت، وهو ما آثار ردود 

فعل واسعة النطاق على المستوى الدولي.

ما الذي يجري في الجنوب .. السؤال يطرح مجددا واإلجابة في حكم املعلقة



عربي و دولي 06

كوااللمبور – وكاالت

<   يواكيم تورا الزعيم الجديد إلقليم كاتالونيا 

<    زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صالح الدين ديمرتاش 
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مؤلفة  أسرة  إن  اإلثنين  اإلندونيسية  الشرطة  قالت 
هجوم  لتنفيذ  نارية  دراجات  استخدمت  أفراد   5 من 
انتحاري استهدف مركزًا للشرطة في مدينة سورابايا، 
بعد يوم واحد من تنفيذ أسرة أخرى سلسلة تفجيرات 
في المدينة نفسها. وقالت السلطات إن فتاة صغيرة، 
كانت من بين مجموعة المهاجمين، نجت من االنفجار، 

الذي جرح فيه عشرة أشخاص على األقل.
اإلندونيسيين  أصاب  الذي  التفجير،  هذا  وجاء 
استهدفت  تفجيرات  ثالثة  بعد  والصدمة،  بالذهول 
كاملة  عائلة  ونفذتها  نفسها  المدينة  في  كنائس 

األحد، حسب السلطات اإلندونيسية.
»داعش« الحًقا مسؤوليته عن هذه  تنظيم  وأعلن 
أكثر  من  إندونيسيا  .وتعد  الكنائس  على  الهجمات 
للسكان، وقد  الغالبية اإلسالمية تعدادًا  البلدان ذات 
مسلحة  إسالمية  لجماعات  نشاطات  ظهور  شهدت 
90 في  في األشهر األخيرة. ويمثل المسلمون حوالي 
المائة من سكان إندونيسيا، لكن هناك أيضًا أعدادًا 

كبيرة من المسيحيين والهندوس والبوذيين.
ووصف الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو سلسلة 
الهجمات بأنها »جبانة ومنحطة وغير إنسانية«. وأضاف 
»لن يكون هناك أي تردد في القيام بفعل على األرض 
أن  المحتمل  من  أنه  ويدودو  وأضاف  اإلرهاب«.  لوقف 
وقع في وقت سابق  بحادث  التفجيرات مرتبطة  تكون 
من هذا الشهر قتل فيه خمسة من أفراد األمن خالل 
إسالميين  سجناء  مع  ساعة   36 استمرت  مواجهة 

متشددين بسجن في ضواحي العاصمة جاكرتا.
مدعومة  الشرطة  إن  االثنين  السلطات  وقالت 
عموم  في  األمنية  اإلجراءات  بتعزيز  ستقوم  بالجيش 
جاوا  في  الشرطة  باسم  المتحدث  يحدد  ولم  البالد. 
المهاجمين  هويات  مانغيرا،  بارونغ  فرانس  الشرقية، 
الخمسة، وعدل في تفاصيل تقارير أولية كانت أشارت 
»كانت  وقال  التفجير.  نفذا  اثنين  مهاجمين  أن  إلى 
إلى  نقلت  وقد  سنوات...   8 بعمر  فتاة  طفلة،  معهم 

المستشفى«.

هجمات األحد
انتحارية  هجمات  أربع  أعقاب  في  األخير  الهجوم  وجاء 

منفصلة في ثاني أكبر المدن اإلندونيسية األحد.
سورابايا،  في  كنائس  الهجمات  من  ثالث  استهدف 

نفذتها عائلة كاملة، األبوان وأطفالهما.
مئات  بين  من  كانت  العائلة  إن  الشرطة  وقالت 
كان  حيث  سورية،  من  عادوا  الذين  اإلندونيسيين 
تعط  ولم  الحكومية،  القوات  يقاتل  »داعش«  تنظيم 
أي تفاصيل عن العائلة التي يُزعم بضلوعها في هذه 

الهجمات.
وتقول  أوبريارتو،  ديتا  باسم  عرف  األب  أن  بيد 
الشرطة إنه زعيم فرع محلي لجماعة »أنصار الدولة«، 
بتنظيم  المرتبطة  اإلندونيسية  الجهادية  الشبكة 

»داعش«.
العائلة، بعمر  الهجوم األول، هاجم شابان من  في 

سانتا  كنيسة  ناريتين  دراجتين  على  سنة،   18 و   16
بالتوقيت   07:30 الساعة  حوالي  الكاثوليكية  ماريا 
المحلي، وفجّرا المتفجرات التي كانا يحمالنها معهما 

داخل الكنيسة.
بوجي  زوجته،  أنزل  الشابين  والد  أن  وأفيد 
حيث  ديبونيغرو،  كنيسة  قرب  وابنتيهما  كوسواتي، 
فجرن أنفسهن، وكانت الفتاتان بعمر 9 سنوات و 12 

سنة، وقد فجّرتا مع أمهما أحزمة ناسفة.
وأكمل األب أوبريارتو طريقه ليفجر سيارته المفخخة 
في مدخل كنيسة بينتكوستال وسط المدينة، بحسب 

الشرطة.
وقد قتل 13 شخصًا وجرح أكثر من 40، ما جعلها 
من  أكثر  خالل  إندونيسيا  في  دموية  الهجمات  أكثر 

عقد.
وفي وقت الحق األحد، انفجرت قنبلة في شقة في 

مجمع سورابايا، ما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص. ولم 
تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم األخير.

تاريخ الجماعات المسلحة في إندونيسيا
آسيا  شرق  جنوب  في  الواقع  البلد  هذا  وعانى 
أسوأ  ووقع  المسلحة.  اإلسالمية  الجماعات  من  طوياًل 
هجماتها اإلرهابية في بالي في عام 2002، حيث قتل 
هجوم  في  األجانب،  من  معظمهم  وشخصان،   202
السواح  يرتادها  ومطاعم  ليلية  نوادٍ  يضم  حي  على 
وهي  اإلسالمية،  الجماعة  الهجوم  نفذت  وقد  مساًء. 

شبكة جهادية مسلحة.
بيد أن السنوات األخيرة شهدت عددًا من الهجمات 

التي أعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته عنها.
في  مهاجمين  وأربعة  مدنيين  أربعة  قتل  وقد 
سلسلة تفجيرات وإطالق نار وسط العاصمة جاكرتا في 
2016. وهو أول هجوم تزعم الجماعة المسلحة  يناير 
المسؤولية عنه. وفي فبراير من العام نفسه، جرح عدد 
من األشخاص بهجوم بسيف على كنيسة في سليمان 
حاول سابًقا  المهاجم  إن  الشرطة  وقالت  بيوغياكارتا. 

االنضمام إلى تنظيم »داعش« في سورية.

أطفال انتحاريون
وتقول ريبيكا هينشكي، من بي بي سي إندونيسيا، 
من  وتستهدف  ومنسقة  متزامنة  كانت  الهجمات  إن 
يأتون لتأدية الصلوات الصباحية، ووقعت جميعها في 

غضون 10 دقائق.
وأضافت أن النساء أصبحن خالل السنوات الماضية، 
لكنها  بإندونيسيا،  اإلرهابية  الخاليا  في  نشاًطا  أكثر 
المرة األولى التي يُستخدم فيها األطفال في عمليات 

إنتحارية.
»السلطات  أن،  سي«  بي  »بي  مراسلة  وأوضحت 
عمليات  من  ناجحة  مجموعة  نفذت  اإلندونيسية 
االعتقال والقتل إلى جانب برنامج القضاء على التطرف، 
الذي ركز على تغيير العقول وتوفير مصادر رزق بديلة 
صعود  مع  كان  ولكن  عنهم«.  المفرج  لإلرهابيين 
آمال  انتعشت  األوسط  الشرق  في  »داعش«  تنظيم 

وأنشطة الجماعات المتطرفة في إندونيسيا.

عائدون من سورية

ذهول بعد تورط أطفال في تفجيرات انتحارية ضد كنائس ومقر  شرطة في إندونيسيا

الديمقراطي«  »الشعوب  حزب  زعيم  انتقد 
الدين  صالح  المسجون،  لألكراد  الموالي 
لحملته  المنصفة«  »غير  الظروف  ديمرتاش، 
أنه  إال  والبرلمانية،  الرئاسية  يونيو  النتخابات 

قال إنه مستعد إلطالق حملته من السجن.
الديمقراطي«  »الشعوب  حزب  ورشح 
زعيمه الذي يتمتع بشخصية كاريزمية لخوض 
إردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أمام  االنتخابات 
في 24 يونيو رغم أنه مسجون منذ عام ونصف 

العام.
وكان ديمرتاش خاض انتخابات الرئاسة أمام 
 10% بنحو  وفاز   2014 أغسطس  في  إردوغان 
من األصوات، وقاد حزب الشعوب الديمقراطي 
في  تاريخه  في  األولى  للمرة  البرلمان  لدخول 

يونيو 2015.
مكتوب  رد  في  عامًا(،   45( ديمرتاش  وقال 
على أسئلة صحفية، عبر محاميه إنه مجبر على 
إطالق حملته من سجنه، بينما يتمتع إردوغان 
بجميع اإلمكانات الحكومية. وأورد: »هذا يؤدي 

إلى ظلم مطلق وعدم إنصاف«.
منع  من  »ستتمكن  السلطات  أن  وأضاف 
تريدها  إعالمية  أو  إخبارية  قنوات  أو  تجمع  أي 
تطبيقه  بدأ  الذي  الطوارئ«  قانون  بموجب 
إردوغان في  االنقالبية إلطاحة  المحاولة  عقب 
الحملة  إطالق  بـ»محاولة  وعد  أنه  إال   .2016
من الزنزانة« وبأن يبعث برسائل من السجن 

لدعم الحملة.
الحزب  نشر  مع  متزامنة  تصريحاته  وجاءت 
والذي  اإلثنين،  أنقرة  في  االنتخابي  برنامجه 
الطوارئ  حالة  برفع  ديمرتاش  خالله  يتعهد 
من  شديدة  النتقادات  تركيا  وتتعرض  فورًا. 
حالة  بسبب  والنشطاء  الغربيين  حلفائها 

الطوارئ.

رهينة سياسي
وتم سجن ديمرتاش مع 11 من أعضاء حزبه، 
فيغين  الحزب،  ترؤس  في  شريكته  بينهم 

خلفية  على   2016 نوفمبر  في  يوكسيكداغ، 
مزاعم عن ارتباطهما بحزب العمال الكردستاني. 
سياسة  نتيجة  هو  »سجني  ديمرتاش:  وقال 
العمال  حزب  ويخوض  السياسيين«.  الرهائن 
أنقرة  وتصنفه   1984 منذ  تمردًا  الكردستاني 

وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
الشعوب  حزب  يتعرض  الوقت  ذلك  ومنذ 
اعتقال آالف  الديمقراطي لضغوط هائلة، وتم 

من أعضائه لالشتباه بارتباطهم باإلرهاب.
وبعد أن شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم 
وحزب الحركة القومية اليميني تحالفًا هذا العام، 
شكل حزب الشعب الجمهوري المعارض تحالفه 
الخاص مع حزب الخير الجديد وحزبين آخرين 
الشعوب  حزب  يشمل  ال  ولكنه  حجمًا  أصغر 

الديمقراطي.
إال أن ديمرتاش قال إنه يعتقد أن الحزب قادر 
على أن »يظهر كحكومة جديدة بديلة«. ونزعت 
السلطات صفة النائب في البرلمان عن 11 من 
أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بينما ال يزال 

تسعة من أعضاء الحزب في السجن.
وتزعم أنقرة أن حزب الشعوب الديمقراطي 
هو واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، 
بسبب  استهدافه  يتم  إنه  يقول  الحزب  أن  إال 

معارضته الشديدة إلردوغان.
إردوغان  أن  الواضح  »من  ديمرتاش:  وقال 

ال يريد اتخاذ أي خطوة إيجابية« بشأن قضية 
أكراد تركيا الذين يشكلون أكبر أقلية في البالد. 
وأضاف: »إردوغان سيواصل أخذ تركيا إلى الوراء 
بل  األكراد  بمسألة  يتعلق  ما  في  فقط  ليس 
كذلك بالنسبة للديمقراطية والحرية. إذا كان 
يتعلق  ذلك  فإن  بالحرية،  حلم  إردوغان  لدى 

بحريته هو«.

استجابة
وفي برنامجه االنتخابي الذي نشره اإلثنين قال 
ديمرتاش إنه سيكون رئيسًا ينهي حكم الرجل 
والواليات  أنقرة  بين  للتوتر  وبالنسبة  الواحد. 
والتوتر مع  بينها سورية  المتحدة حول قضايا 
سياسته  إن  ديمرتاش  قال  األوروبي،  االتحاد 

الخارجية ستحل المشاكل من خالل الحوار.
النظام  سيتغير  يونيو  انتخابات  وعقب 
البرلماني للحكم في تركيا إلى نظام رئاسي بعد 
أن وسعت سلطات الرئيس من خالل تعديالت 
دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء في 

أبريل 2017.
وفي برنامجه االنتخابي لمح ديمرتاش إلى 
أنه سيبقي النظام البرلماني. وتحدث ديمرتاش 
في يناير عن إنهاء حياته السياسية، إال أنه قال 
إن حزبه أراد منه الترشح »ولم يكن ممكنًا أال 

أستجيب لطلبهم«.

حذر  من انتخابات »غير  منصفة«

زعيم »حزب الشعوب« الكردي ينافس إردوغان من داخل السجن

والمدافع  الشاب  السياسي  تعيين  االثنين  تم 
تورا،  يواكيم  كتالونيا،  استقالل  عن  الشرس 
التحرك  بمواصلة  تعهد  والذي  لإلقليم،  رئيسًا 
تجدد  بإمكان  يوحي  ما  إسبانيا  عن  لالنفصال 

المواجهة مع مدريد.
اإلقليم  رئيس  رشحه  الذي  تورا  وتولى 
المنصب  بوتشيمون  كارليس  والمنفي  المقال 
خاللها  صوت  برلمانية  جلسة  بعد  بصعوبة 
و65  لصالحه  لالستقالل  مؤيدًا  نائبًا   66
عن  أربعة  امتنع  بينما  لالنفصال ضده  معارضًا 

التصويت.
جلسة  عقب  مقتضب  خطاب  في  وقال 

كتالونية«. »سنبني جمهورية  التصويت 
العمر  من  البالغ  الجديد  الرئيس  وتعهد 
نتيجة  احترام  أطفال  لثالثة  واألب  عامًا   55
األول  في  جرى  الذي  االستقالل  على  االستفتاء 
من أكتوبر رغم حظره من قبل القضاء اإلسباني 
دولة  بناء  أجل  »من  سيناضل  أنه  إلى  مشيرًا 

تتخذ شكل جمهورية«. مستقلة 
أن  االنفصالية  كتالونيا  سلطات  وأفادت 
شاركوا  شخص  مليوني   2,2 من  بالمئة   90
اختاروا  ناخب،  ماليين   5,5 من  االستفتاء  في 

االنفصال عن إسبانيا.
اإلسباني  الوزراء  رئيس  دعا  جهته،  من 
لكنه  واالنسجام«  »التفاهم  إلى  راخوي  ماريانو 
للقانون  خرق  أي  مع  يتسامح  لن  أنه  من  حذر 

اإلسباني. والدستور 
»دمية«

رفع  إلى  جديدة  حكومة  تشكيل  وسيفضي 
في  اإلقليم  على  مدريد  فرضتها  التي  الوصاية 
االنفصاليون  النواب  أعلن  بعدما  أكتوبر   27
واكتسبت  الجانب.  آحادي  بشكل  االستقالل 
الحركة االنفصالية في كتالونيا زخمًا على مدى 

الماضية. السنوات 
سياسية  أزمة  أكبر  إلنهاء  محاولة  وفي 
إلى  راخوي  دعا  عقود،  منذ  إسبانيا  شهدتها 

جولة مواجهات جديدة مع مدريد

تعيني انفصالي متشدد مقرب من بوتشيمون رئيسا إلقلـيم كتالونيا

ديسمبر  في  جرت  مبكرة  إقليمية  انتخابات 
وفازت فيها األحزاب االنفصالية.

لرئاسة  االنفصالي  المعسكر  مرشحي  لكن 
إما  فهم  الكثير،  تحقيق  في  ينجحوا  لم  اإلقليم 
في  دورهم  خلفية  على  إسبانيا  في  مسجونون 

محاولة االستقالل وأما فروا من البالد.
البرلمان  في  عضوًا  انتخب  الذي  تورا  لكن 
بوتشيمون  الئحة  ديسمبرعلى  في  الكتالوني 
تحت عنوان »معًا من أجل كتالونيا« نجح كونه 

ال يواجه أي مشاكل قانونية.
أقالته  الذي  بوتشيمون  ظهر  جهته،  من 
التلفزيون  على  الماضي  أكتوبر  في  مدريد 
حاسوب  من  لتورا  خطابًا  يتابع  وهو  الكتالوني 
قرار  بانتظار  يزال  ال  حيث  ألمانيا  في  محمول 
ويواجه  إسبانيا.  إلى  تسليمه  بشأن  المحكمة 
في  التمرد  بتهم  السجن  عقوبة  بوتشيمون 

حال عودته إلى إسبانيا.
السبت  نشرت  مقابلة  في  بوتشيمون  وشدد 
مع صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية على أن خلفه 

المعين »يتسلم السلطة في ظروف مؤقتة وهو 
سيكون  أكتوبر،   27 من  وابتداًء  ذلك.  يدرك 

بإمكانه الدعوة إلى انتخابات جديدة«.
زعيمة  أريماداس،  إينيس  ووصفت 
الوسطي  )المواطنة(  »ثيودادانوس«  حزب 
بأنه  تورا  كتالونيا  في  لالستقالل  والمناهض 

مجرد »دمية« بيد بوتشيمون.
األزمة لم تنته

جلسة  خالل  تورا  لتعيين  محاولة  وجرت 
على  الحصول  في  فشل  لكنه  السبت  برلمانية 
لم  التي  اإلثنين  جلسة  وفي  مطلقة.  غالبية 
عرض  ضئيلة،  لغالبية  سوى  فيها  بحاجة  يكن 
والصحة  التعليم  قطاعات  في  حكومته  خطط 
خطابه  تركز  عندما  السبت  بخالف  والتوظيف 

بالكامل على االستقالل.
المؤسسات  انتقد  السبت،  خطاب  وفي 
األزمة  حيال  المقبول«  غير  »لصمتها  األوروبية 
»مجلس  تشكيل  سيتم  إنه  وقال  الكتالونية. 
بوتشيمون  يترأسه  الخارج  في  مواٍز  جمهوري« 

إضافة إلى آخر يضم مسؤولين محليين.
المعسكر  ضمن  انقسامات  تورا  ويواجه 
الوحدة  »ترشيح  حزب  يضم  الذي  االنفصالي 
الجمهوري  »اليسار  وحزب  المتشدد  الشعبية« 
بوتشيمون  تجمع  إلى  إضافة  كتالونيا«  في 
مدير  نائب  بحسب  كتالونيا«،  أجل  من  »معًا 
أنتونيو  أنتيلجس«  »تينيو  معهد  في  األبحاث 

باروسو.
الجمهوري  »اليسار  حزب  إن  باروسو  وقال 
اعتداال  أكثر  نهج  اتباع  يفضل  كتالونيا«  في 
مدريد  مع  جديدة  مواجهة  في  الدخول  لتجنب 

البعيد. المدى  والتخطيط لالستقالل على 
استراتيجية  فإن  العكس،  »على  وأضاف 
فرصة  كل  استغالل  مواصلة  هي  بوتشيمون 
اإلسبانية  السلطات  تحدي  في  لالستمرار   )...(

وإبقاء زخم االستقالل مستمرًا«.
جامعة  في  السياسة  ألستاذ  وبالنسبة 
بارتوميوس  أوريول  الذاتي  للحكم  برشلونة 
»حكومة  تشكيل  خطر  يواجه  اإلقليم  فإن 

منقسمة«.

بالضرورة  ليس  ولكن  العالم،  محمد  مهاتير  المخضرم  الماليزي  السياسي  فاجأ 
الماليزيين، بعودته لمنصب رئيس الوزراء مجددًا في سن الثانية والتسعين بعد نحو 
15 عامًا من إعالنه التقاعد. وربما لطمأنة شعبه أنه ال يسعى لتحقيق رقم سياسي 
كأكبر حكام العالم سنًا، أعلن رئيس الوزراء الماليزي المنتخب أنه قد يظل في منصبه 

لمدة عام أوعامين، ولكنه سيحتفظ بدوره في الظل حتى بعد أن يتنحى.
كما أكد مهاتير في تصريح صحفي الثالثاء أنه سيتم اإلفراج عن السياسي اإلصالحي 
الدور نفسه  له  ليكون  األربعاء،  أنورإبراهيم كما هو مقرر أمس  اللدود سابًقا  وعدوه 

الذي يلعبه زعماء األحزاب الثالثة األخرى في التحالف.
وأدى مهاتير اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في القصر الملكي في 10 مايو الجاري 
أمام سلطان ماليزيا محمد الخامس كيالنتان، إثر فوز تحالف جبهة األمل بقيادته في 

االنتخابات العامة.
وتقاعد مهاتير عام 2003 بعد 22 عامًا في رئاسة الحكومة، ولكنه عاد عن تقاعده 

ليصحح ما وصفه بـ »أكبر غلطة في حياتي«، وهي تقاعده.
فبعد خالفه مع رئيس الوزراء نجيب رزاق والحزب الحاكم، المنظمة الماالوية القومية 
في  األمل(  )جبهة  هاربان«  »باكاتان  المعارضة  إئتالف  مهاتير  قاد  )أومنو(،  المتحدة 

المعركة االنتخابية.
وكان مهاتير قد تعهد قبل االنتخابات إنه سيتولي السلطة لعامين قبل تسليمها 

بعد  إبراهيم  أنور  بزعامة  المعارضة  إلئتالف 
خروجه من السجن.

ليست مفاجأة
مع  لمهاتير  السياسية  الحملة  تمثل  وال 
بالحزب  اإلطاحة  في  ونجاحه  المعارضة 
قد  مهاتير  كان  للماليزيين.  مفاجأة  الحاكم، 
انضم ألومنو في سن 21 عامًا، وظل يمارس 
الطب لسبع سنوات قبل أن يصبح عضوًا في 

البرلمان عام 1964.
البرلمان  في  مقعده  فقد   1969 عام  وفي 
مفتوحًا  خطابًا  كتابته  بعد  الحزب  وطرده 
الرحمن.  عبد  تونكو  حينئذ  الحكومة  لرئيس 
»معضلة  اسم  حمل  كتابًا  الحًقا  وكتب 
سكان  تهميش  عن  فيه  تحدث  الماليو« 
البالد من الماالي وانتقدهم لقبولهم وضعية 

المواطن من الدرجة الثانية.
القادة  دعم  على  الوقت  ذلك  في  حاز  وقد 
وانتخب  للحزب،  فعاد  أومنو  في  الشباب 

مجددًا في البرلمان، وعُين وزيرًا للتعليم، وخالل 4 سنوات أصبح نائبًا لرئيس الحزب، 
وفي عام 1981 بات رئيسًا للوزراء.

وعكس  التسعينات،  في  اآلسيوية  النمور  أحد  إلى  ماليزيا  تحولت  وفي ظل حكمه 
مشروع مثل البرجين التوأم بيتروناس طموحات مهاتير محمد. وقد أكسبته سياساته 
السلطوية ولكن الوطنية شعبية في ماليزيا، لم يعكرها صفوها سوى سجله في مجال 

حقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان
فقد تعرض الزعماء السياسيون للسجن دون محاكمة وأبرزهم كان نائبه أنور إبراهيم 
الذي أقيل من منصبه واتهم بالفساد والمثلية وسجن. وكان قد دعا إلصالحات سياسية 
واقتصادية عام 1998. كما سببت العديد من تعليقاته الشائكة حول الغرب توترًا بين 
الجانبين. فمثاًل قبل أيام من استقالته في أكتوبر 2003، أثار مهاتير غضب الحكومات 

الغربية والجماعات اليهودية عندما زعم أن اليهود »يحكمون العالم«.
وقال إنه ترك منصبه »محبًطا ألنه لم يحقق سوى القليل في مسيرته السياسية التي 

أراد جعلها مسيرة ناجحة ومحترمة«.
ولم يترك السياسية حتى في تقاعده. فقد دأب على توجيه االنتقادات علنًا لخليفته 
عبد اهلل بدوي. وبعد االنتخابات الباهتة لإلئتالف الحاكم عام 2008 ترك مهاتير الحزب 

في خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة ضغط على بدوي كي يتنحى.
وكان مهاتير قد دعم في البداية رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق ثم انقلب عليه 
واتهمه بالفساد. وعلى إثر ذلك انسحب وعدد من كبار مؤيديه من أومنو وانضموا 
للمعارضة عام 2016. وفي يناير الماضي أعلن عزمه خوض االنتخابات في سن الـ 92. 
وفي التاسع من مايو، حقق فوزًا تاريخيًا وأطاح بحلفائه السابقين بعد أكثر من 60 

عامًا في السلطة.
وكان اعتراف مهاتير بخطئه في أمور عديدة واعتذاره عنها، ومن بينها طرد أنور 
ووصفه  الجديد  السياسي  لتحالفه  نجيب  انتقده  وقد  للكثيرين.  مفاجأة  إبراهيم، 

بـ»"الممثل األول« في ماليزيا، وقال »إنني ال أصدق ما يفعله«.
وجاء في أحد أشهر الكتب عن فترة حكمه »إن مهاتير محمد يؤمن أن الطريق الذي 

يسلكه هو الطريق الوحيد«.

منع رزاق من السفر
وكانت السلطات الماليزية فد منعت السبت رئيس الوزراء السابق، رزّاق، من مغادرة 
البالد، بينما كان على وشك السفر إلى إندونيسيا، وذلك فى ضوء تورطه فى قضية 
فساد. وداهمت الشرطة منزله في وقت الحق حيث تم العثور على كميات ضخمة من 

األموال السائلة ومجوهرات.
وقالت وسائل إعالم محلية، إن »رزاق« متورط فى قضية اختالس أموال من صندوق 

استثمار الدولة، وإن رئيس الحكومة الجديد مهاتير تعهد بتقديمه للمحاكمة.
 681 2015 فى قضية فساد بتحويل نحو  العام  وكان نجيب رزاق قد تورط خالل 
مليون دوالر إلى حساباته المصرفية الخاصة من صندوق الدولة الذى أسسه وتولى 
رئاسته، وبرر األمر وقتها بأن األموال كانت تبرّعًا من إحدى الجهات، وبرأته النيابة 
عامًا(   92( محمد  مهاتير  تعهد  األخيرة  االنتخابات  فى  فوزه  وبعد  وقتها،  الماليزية 
بفتح التحقيق فى قضية االختالس المزعوم وغسيل األموال المتعلقة بصندوق الدولة 

المذكور.

وصف تقاعده بـ »أكبر غلطة«

مهاتير محمد يعود لحكم ماليزيا 
في سن الـــ 92 ويتعهد بالبقاء عامني

تحول مفاجئ في أجواء التفاؤل

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الواليات املتحدة

هددت بيونغ يانغ أمس األربعاء بإلغاء القمة 
المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، والرئيس األميركي دونالد ترامب 
أجل  من  عليها  واشنطن  ضغطت  ما  إذا 
التخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي.

رفيع  لقاء  الشمالية  كوريا  ألغت  كما 
على  احتجاجًا  الجنوبية  كوريا  مع  المستوى 
المناورات العسكرية السنوية »االستفزازية« 

التي تجريها سول وواشنطن.
وبهذا الموقف تعود كوريا الشمالية في 
بعد  التقليدي  خطابها  إلى  مفاجئ  تحول 
شبه  في  الدبلوماسي  التقارب  من  أشهر 

الجزيرة.
كي  كيم  الخارجية،  وزير  نائب  وقال 
غوان، في بيان نقلته وكالة األنباء الرسمية 
الكورية الشمالية إنه »إذا ما حاولت الواليات 
المتحدة التضييق علينا وإرغامنا على التخلي 
فلن  واحد،  جانب  من  النووي  السالح  عن 

نبدي اهتمامًا بالمحادثات«.
بيونغ  فإن  الحالة  هذه  في  بأنه  وتوعد 
في  مشاركتها  في  النظر«  »ستعيد  يانغ 
 12 في  وترامب  كيم  بين  المرتقبة  القمة 

يونيو في سنغافورة.
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  أن  إال 
لقاء صحفي  لو كانغ، صرح خالل  الصينية، 
معتاد: »لقد شهد الوضع في شبه الجزيرة 
عليه«، مضيفًا:  نحافظ  أن  يستحق  انفراجًا 
على  االجتماعات  بعض  تتم  أن  »نأمل 

)الجانبان(  عليها  يعمل  التي  رفيع  مستوى 
بشكل سلس... وأن يتم تحقيق نتائج«.

فقط  الطريقة  »بهذه  الناطق:  وتابع 
الجزيرة  شبه  في  االنفراج  تعزيز  يمكن 
في  واالستقرار  السالم  في  والمساهمة 

المنطقة«.
األسلحة  ملف  يتصدر  أن  المتوقع  ومن 
أعمال  جدول  الشمالية  الكورية  النووية 
أكد  لطالما  الشمال  أن  غير  المحادثات، 
على مدى سنوات أنه لن يتخلى عن سالحه 
كوريا  بتخلي  واشنطن  وتطالب  النووي. 
شكل  »في  النووية  األسلحة  عن  الشمالية 

كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه«.
حتى  تفصح  لم  يانغ  بيونغ  أن  غير 
باستثناء  تقترحها  التي  التنازالت  عن  اآلن 
في  النووي  السالح  نزع  بشأن  التزامات 
»شبه الجزيرة الكورية«، وهي صيغة تحمل 

تفسيرات مختلفة.
الشمالي،  الكوري  الوزير  نائب  وقال 
عن  بالفعل  أعربنا  »لقد  غوان،  كي  كيم 
الكورية  الجزيرة  شبه  لجعل  استعدادنا 
خالية من األسلحة النووية، وأعلنّا مرارًا أنه 
يتعين على الواليات المتحدة أن تضع حدًا 
الشمالية  كوريا  تجاه  العدائية  لسياستها 
مسبقة«.  كشروط  النووية،  ولتهديداتها 
بانسحاب  يانغ  بيونغ  طالبت  أن  وسبق 
كوريا  في  المنتشرة  األميركية  القوات 
واشنطن  وبإزالة  سول،  لحماية  الجنوبية 

مظلتها النووية عن حليفتها.
كذلك هاجم نائب الوزير بشدة مستشار 
األمن القومي األميركي جون بولتون الذي 

تحدث عن »النموذج الليبي« لنزع السالح 
إّن  الوزير  نائب  وقال  الشمال.  في  النووي 
)كوريا  إلخضاع  مغرضة  »محاولة  هذه 
ليبيا والعراق«، وأضاف:  الشمالية( لمصير 
مبديًا  غضبي«  أكبت  أن  يمكنني  »ال 

»تشكيكًا حيال صدق« الواليات المتحدة.
عن  التخلي  ليبيا  قرار  من  الرغم  وعلى 
برنامجها النووي، تخلت الواليات المتحدة 
والدول األوروبية سريعًا عن معمر القذافي 
أطاحت  شعبية  انتفاضة  اندالع  بعد 

بحكمه، وأطلقت حملة قصف جوي نفذها 
الحلف األطلسي في 2011.

حيازته  الدوام  على  الشمال  ويبرر 
اجتياح  من  بالمخاوف  نووية  أسلحة 
وزير  عرض  كيم  رفض  كما  أميركي. 
زار  الذي  األميركي مايك بومبيو  الخارجية 
بيونغ يانغ مرتين واقترح تقديم مساعدة 
أميركية لكوريا الشمالية لقاء نزع سالحها 

النووي.
الكوري  الخارجية  وزير  نائب  وقال 

المساعدة  يومًا  ننتظر  »لم  الشمالي: 
إطالقًا  نبرم  ولن  اقتصادنا  لبناء  األميركية 

مثل هذا االتفاق في المستقبل«.
كوريا  رئيس  مع  نادرة  قمة  عقد  وإلى 
جونغ  كيم  التقى  إن،  جاي  مون  الجنوبية 
الرئيس  األخيرة  األسابيع  في  مرتين  أون 
سيفكك  أنه  وأعلن  جينبينغ  شي  الصيني 

موقعه للتجارب النووية األسبوع المقبل.
تسعى  يانغ  بيونغ  أن  محللون  ويرى 
تحديد شروط  إعادة  إلى  الجديد  بموقفها 

المحادثات.
أميركيون  مسؤولون  أكد  المقابل،  في 
أن سياسة »الضغوط القصوى« على بيونغ 
يانغ التي انتهجتها واشنطن كانت مجدية، 
جوشوا  ورأى  التفاوض.  على  أرغمتها  إذ 
للدراسات  ميدلبوري  معهد  من  بولوك 
الدولية أن الشمال استاء من نبرة واشنطن 

»المنتصرة«.
تبلغت  أنها  سول  أعلنت  جهتها  من 
المستوى  الرفيعة  المفاوضات  بإلغاء 
محدودة«،  »غير  بصورة  األربعاء  المقررة 

واصفة هذا القرار بأنه »مؤسف«.
اإلعداد  تواصل  أنها  واشنطن  وأبلغت 
الناطق  وقالت  وترامب،  كيم  بين  للقمة 
نويرت:  هيذر  الخارجية،  وزارة  باسم 
لكن  للقاء«.  التخطيط  في  »سنستمر 
نويرت نفت أن تكون المناورات المشتركة 
مع كوريا الجنوبية استفزازًا، مشيرة إلى أن 
»كيم جونغ أون قال إنه يتفهم أهمية هذه 

المناورات«.

جاكرتا–وكاالت

سول–وكاالت

برشلونة–وكاالتأنقرة–وكاالت

<  دونالد ترامب<   كيم جونغ اون

<   مهاتير محمد 

<  أطفال بصحبة أسرهم نفذوا هجمات انتحارية في إندونيسيا 
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بغداد – وكاالت

القدس المحتلة، غزة، نيويورك–وكاالت

<   الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بعد اإلدالء بصوته في النجف 

»خلطة العطار« لتشكيل حكومة بعد تقدم الصدر املعارض إليران وأميركا
لتشكيل  األربعاء  أمس  المشاورات  تواصلت 
االنتخابات  بعد  المقبلة  العراقية  الحكومة 
سعي  مع  األسبوع،  مطلع  جرت  التي  التشريعية 
تحالف  دور  من  والحد  نفوذها  تعزيز  إلى  إيران 
بعد  وذلك  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  يقوده 
الجارة  السعودية،  من  األخيرة  اآلونة  في  تقربه 

اللدودة.
مقتدى  الشعبي  الزعيم  يكون  أن  ويحتمل 
المقبلة،  العراقية  الحكومة  سيشكل  من  الصدر 
فوز  األولية  الرسمية  النتائج  أظهرت  أن  بعد 
العراقي  الشيوعي  الحزب  يضم  الذي  تحالفه 
تضم  التي  »الفتح«  قائمة  على  متقدمًا  وآخرين، 
ودربتها  مولتها  التي  الشعبي  الحشد  فصائل 
الوزراء  رئيس  بزعامة  »النصر«  وإئتالف  إيران، 
حيدر العبادي والذي حل ثالًثا، يليه رئيس الوزراء 
»دولة  تحالف  ترأس  الذي  المالكي  نوري  السابق 

القانون«.
األوسط  الشرق  معهد  في  الباحث  ويقول 
استبعاد  خطوة  إن  حداد  فنر  سنغافورة  بجامعة 
الزعيم الشعبوي مقتدى الصدر »ليست مستحيلة 
بالحسابات، لكنها صعبة من الناحية السياسية«.

األخرى  اللوائح  بدأت  الحسابات،  خط  وعلى 
اجتماعات  تنظيم  في  االنتخابات  في  الفائزة 
تفاوضية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل 
لم  إذا  األقل،  على  فعااًل  دورًا  لها  يضمن  تكتل 

يكن منصب رئاسة الحكومة.
لكن عراق ما بعد صدام شكل نظامه السياسي 
برلمانية،  تحالفات  قيام  تفرض  معقدة  بطريقة 
وعقب  بالحكم.  والتفرد  الديكتاتورية  عودة  لمنع 
الفائزة  الكتل  تدخل  تشريعية،  انتخابات  كل 

اضطرابات في كردستان 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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شيّع الفلسطينيون عشرات الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة 
قام به  النكبة، غداة جرائم حرب وحمام دم  الثالثاء في ذكرى 
ضحيته  راح  الحدودية  المنطقة  في  الصهيوني  االحتالل  جنود 
62 فلسطينيًا على األقّل، بينما تعرضت دولة االحتالل لموجة 

إدانات دولية ودعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.
وجنوب  تركيا  استدعت  الدوليَين،  والتنديد  القلق  وفي ظل 
فردت  اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  في  سفراَءها  وأيرلندا  أفريقيا 
األخيرة بطرد القنصل التركي في القدس بعد هجوم الذع من 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
إليها  دعت  غزة  حول  طارئة  جلسة  األمن  مجلس  وعقد 
األميركي  الحليف  بحماية  االحتالل  دولة  تمتعت  حيث  الكويت، 
الرئيس  بقرار  االحتجاجات  تأجيج  في  كبير  بدور  ساهم  الذي 
إلى  أبيب  تل  من  بالده  سفارة  نقل  ترامب  دونالد  األميركي 
الدولية  الشرعية  لقرارات  فاضح  خرق  في  المحتلة  القدس 
ترامب  وأرسل  القدس.  في  للفلسطينيين  التاريخية  والحقوق 
ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير، الذي يعمل مستشارًا خاصًا 
لشؤون الشرق األوسط، للقدس المحتلة لحضور احتفال قاطعه 

معظم سفراء دول العالم بنقل سفارة أميركا إلى هناك.
ودافعت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، نيكي 
بضبط  »تحلت  أنها  وزعمت  االحتالل،  دولة  عن  بقوة  هايلي، 
المواجهات،  أعنف  فيه  الذي وقعت  اإلثنين، وهواليوم  النفس« 
وسقط عشرات الشهداء وأكثر من 3200 جريح، كثيرين منهم 

أصابهم رصاص حي.
ومنعت الواليات المتحدة صدور حتى بيان صحفي من مجلس 
األمن، رغم أنه ال يمثل قرارًا ملزمًا، يطالب بتحقيق مستقل في 
من  الرغم  وعلى  المسؤولين.  ومحاسبة  االحتالل  دولة  جرائم 
ذلك، أعلن السفير الكويتي لدى األمم المتحدة منصور العتيبي 
أّن بالده ستواصل محاولة طرح مشروع قرار في مجلس األمن 

يهدف إلى »تأمين حماية المدنيين« الفلسطينيين.
وقرّر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عقد جلسة 
خاصة غدًا الجمعة لمناقشة »التدهور في وضع حقوق اإلنسان« 

في األراضي الفلسطينية.
وفيما خرجت جنازات في مناطق مختلفة من القطاع، استمرت 
فلسطينيان  ُقتل  حيث  الحدودية  المنطقة  في  المواجهات 

اإلسرائيلي  الجيش  برصاص  آخرين   400 من  أكثر  وأصيب 
الثالثاء، بحسب وزارة الصحة في غزة.

اإلسرائيلي  النزاع  في  دموية  األكثر  اإلثنين  يوم  وكان 
الفلسطيني منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 

صيف 2014.

تنديد فلسطيني وإدانة عربية 
رئيس  برر  بينما  بـ»المجزرة«  الفلسطينية  السلطة  وندّدت 
إلى  اللجوء  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  وزراء 
العنف بحقها في الدفاع عن حدودها إزاء ما وصفه بأنها أعمال 
التي  حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة  بها  تقوم  »إرهابية« 
»تدفع  بأنها  حماس  نتانياهو  واتهم  القطاع.  على  تسيطر 
يسقط  لكي  النيران  مرمى  إلى  وأطفال  نساء  من  المدنيين 

ضحايا«
أشهر(   8( الغندور  ليلى  تدعى  رضيعة  الثالثاء  وشُيّعت 
في شرق  الحدود  قرب  للدموع  غازًا مسياًل  تنشقها  إثر  توفيت 
غزة االثنين. كما شُيعت جنازة الشهيد المقعد فادي أبو صالح 
والذي كان قد فقد ساقيه في العدوان اإلسرائيلي على غزة في 
االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  المجرزة  في  واستشهد   ،2008
االثنين إلصراره على مشاركة الفلسطينيين إحياَء ذكرى النكبة.

كما شارك المئات في تشييع فتى يدعى يزن طوباسي )23 
عامًا( ُقـتل شرق مدينة غزة. وقال والده ابراهيم )50 عامًا( وهو 
يبكي بحرقة »أنا سعيد ألنه شهيد. ابني مثل عشرات الناس من 

أجل فلسطين ومن أجل القدس«.
الفلسطينيين  القتلى  عدد   110 من  أكثر  إلى  ارتفع  وبذلك 
30 مارس في غزة حيث  منذ بدء »مسيرة العودة الكبرى« في 
تجمع اآلالف على طول السياج األمني مع دولة االحتالل للتظاهر 
للمطالبة بحق العودة ألراضيهم فيما يعرف بمناطق 1948 في 
دولة  إنشاء  مع  عامًا  سبعين  قبل  احتاللها  تم  الذي  فلسطين 
االحتالل، وكذلك رفع الحصار الخانق على قطاع غزة، والمفروض 
منذ استيالء حركة حماس على السلطة في القطاع وطرد القوات 
الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتخذ من رام 

اهلل في الضفة الغربية مقرًا له.
شرق  الحدود،  قرب  المتظاهرين  مئات  أمام  كلمة  وفي 
لحماس،  السياسي  المكتب  رئيس  هنية  اسماعيل  أعلن  غزة، 
»ستستمر مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها، هذه الدماء لن 

تزيدنا إال ثباتًا وتمسًكا بحقوقنا وسنعود لقدسنا«.

واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية الثالثاء السفير حسام 
في  التحريرالفلسطينية  منظمة  بعثة  مكتب  رئيس  زملط، 
إلى  األميركية  السفارة  نقل  بعد  وذلك  اهلل  رام  إلى  واشنطن، 
القدس. كما أعلن الرئيس عباس الحداد العام وتنكيس األعالم 

في فلسطين حدادًا على شهداء مجزرة االثنين.

استدعاء وطرد سفراء 
بيانات  تقريبًا  العربية  الدول  كل  أصدرت  المقابل  وفي 
شجب وإدانة واستنكار وتحذير لدولة االحتالل من عواقب قتل 
الفلسطينيين، ولكن الدول العربية التي وقعت معاهدات سالم 
باستدعاء  تقم  لم  واألردن،  مصر  وتحديدًا  االحتالل،  دولة  مع 
عقدت  كما  وأيرلندا.  وتركيا  أفريقيا  جنوب  قامت  كما  سفرائها 
مستوى  على  طارًئا  اجتماعًا  القاهرة  في  العربية  الجامعة 
المندوبين بدعوة من المملكة السعودية التي يرى مراقبون أن 
تقاربها مع دولة االحتالل مؤخرًا بسبب العداء المشترك إليران 

لعب دورًا في استهانة تل أبيب بردود الفعل العربية.
الثالثاء  جلسة  عـقد  الذي  السعودي  الوزراء  مجلس  ورفض 

نقل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  برئاسة 
األنباء  وكالة  أفادت  كما  القدس،  إلى  األميركية  السفارة 
أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمين  ودان  الرسمية.  السعودية 
أبو الغيط الثالثاء »بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح 
في حق الفلسطينيين العزل«، واصفًا ما تقوم به بأنه »يرقى إلى 

مرتبة جرائم الحرب«.
وبعد أن طلبت تركيا من السفير اإلسرائيلي في أنقرة ايتان 
نائيه مغادرة البالد مؤقتًا، شنّ أردوغان هجومًا الذعًا الثالثاء 
أرض  وزراء دولة عنصرية تحتل  إنه »رئيس  قائاًل  نتنياهو  على 
شعب أعزل منذ ستين عامًا في انتهاك لقرارات األمم المتحدة 
)...( يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين وال يمكنه التغطية على 

جرائمه عبر مهاجمة تركيا«.
من  طلبت  أنها  اإلسرائيلية  الخارجية  أعلنت  ذلك  إثر  على 
السلطة  لدى  بالده  يمثل  الذي  القدس  في  التركي  القنصل 
الفلسطينية، مغادرة إسرائيل. وتعهد الرئيس التركي بأن قمة 
في  الجمعة  غدًا  المرتقبة  الطارئة  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

إسطنبول ستوجه »رسالة واضحة« إلى العالم.
واستدعت بلجيكا السفيرة اإلسرائيلية لديها سيمونا فرانكل 
بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم »إرهابيون«، فيما 
دعا رئيس الوزراء شارل ميشال إلى »تحقيق دولي تجريه األمم 
في  باألمس  ارتكبت  التي  العنف  »أعمال  أن  معتبرًا  المتحدة« 

قطاع غزة مرفوضة«.
بوكر  زئيف  دبلن  في  اإلسرائيلي  السفير  أيرلندا  واستدعت 
أعداد  لمستوى  وشجبها  أيرلندا  صدمة  عن  »لإلعراب  الثالثاء 

القتلى والجرحى أمس في قطاع غزة«.
مفوضية  باسم  المتحدثين  أحد  كولفيل  روبرت  وصرح 
فلسطيني  أي  أن  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم 
الجيش  أن يتعرض »للقتل« برصاص  يتظاهر في غزة يمكن 

اإلسرائيلي سواء كان يشكل تهديدًا أو ال.
المحكمة  بال حدود«  »مراسلون  منظمة  دعت  من جهتها، 
الجيش  اقترفها  حرب  »جرائم  في  للتحقيق  الدولية  الجنائية 

فلسطينيين«. صحفيين  ضد  اإلسرائيلي 
بنسودا  فاتو  الدولية  الجنائية  المحكمة  مدعية  وتعهدت 
لمقاضاة  صالحياتها  ضمن  إجراءات«  »أي  باتخاذ  الثالثاء 

المسؤولين عن جرائم في غزة.
المسؤولين  بمحاكمة  الثالثاء  فطالبت  إيران  أما 
»مجازر  الرتكابهم  حرب«  »مجرمو  أنهم  على  اإلسرائيليين 

الصين  دعت  كما  الفلسطينيين.  بحقّ  لها«  المثيل  وحشية 
إلى ضبط النفس »خصوصًا« من جانب إسرائيل.

تحقيق  إجراء  تأييدهما  وبريطانيا  ألمانيا  حكومتا  وأعلنت 
الواليات  غرار  وعلى  نفسه،  الوقت  في  ولكن  مستقل، 

المتحدة، حمّلت برلين حركة حماس مسؤولية ما حصل.
»يوم عظيم«

المحتلة  القدس  في  الجديدة  األميركية  السفارة  وداخل 
شيء  هناك  يكن  لم  مشدد  أمني  طوق  حولها  ُفرض  التي 
وحده  غزة.  قطاع  يشهدها  التي  العنيفة  باألحداث  يوحي 
حضر  الذي  كوشنر  جاريد  ومستشاره  األميركي  الرئيس  صهر 
األحداث  إلى  يبدو  ما  على  ألمح  إيفانكا  زوجته  مع  المراسم 
من  جزء  هم  العنف  بأعمال  يتسببون  »الذين  قال  عندما 

الحل«. وليس  المشكلة 
كما وجه ترامب كلمة عبر الفيديو إلى حضور االحتفال أثار 
التشكيك  يمكنه  ال  »أحدًا  أن  أكد  عندما  األردن  غضب  فيها 
واضح  انتهاك  في  وذلك  القدس«  على  إسرائيل  سيادة  في 
على  األردنية  السيادة  باستمرار  سابقة  اميركية  لتعهدات 
منذ  الحال  هو  كما  المحتلة،  المدينة  في  المقدسة  األماكن 

.1967 العام 
وقالت وزارة الخارجية األميركية الثالثاء إن حركة المقاومة 
نقل  تستخدم  غزة  قطاع  على  تسيطر  التي  حماس  اإلسالمية 
التشجيع  أجل  من  »ذريعة«  القدس  إلى  األميركية  السفارة 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  ورفضت  العنف.  على 
في  أخرى  غربية  دول  حذو  تحذو  أن  ناورت  هيذر  األميركية 
دعوة إسرائيل وسواها من األطراف إلى ضبط النفس. وبررت 
إذا  وعما  معقدة«.  منطقة  »إنها  بالقول  هذا  موقفها  ناورت 
حدود  على  حصلت  التي  العنف  أعمال  بين  صلة  هناك  كانت 
ناورت  قالت  القدس،  إلى  األميركية  السفارة  نقل  وبين  غزة، 
هذا  الماضية.  الستة  األسابيع  خالل  التظاهرات  هذه  »رأينا 

جديدًا«. ليس 
نقل  موضوع  استخدام  حماس  أرادت  إذا  أنه  وأضافت 
على  وتشجيعهم  الناس  إثارة  أجل  من  »كذريعة  السفارة 
ناورت  وتابعت  مسؤول«.  خيارغير  وهو  خيارها.  فهذا  العنف، 
البشرية،  األرواح  في  الخسائر  تستنكر  المتحدة  »الواليات  أّن 
اإلثنين  )الذين سقطوا(  القتلى  المسؤولية عن  تُحمّل  لكنها 
الفلسطينية حماس«، مشددة  اإلسالمية  المقاومة  حركة  إلى 

على حق الدولة العبرية »في الدفاع عن نفسها«.

مجزرة وحشية بحق الفلسطينيني في ذكرى النكبة

التغيير من بعدهما بعدد 6 إلى 7 مقاعد، وحصلت 
إلى   4 بـ  الرابع  المركز  على  الجديد  الجيل  حركة 
رئيسه  انشق  الذي  الجديد  الحزب  أما  مقاعد،   5
التحالف  وأسس  الكردستاني  الوطني  االتحاد  عن 
بمقعدين،  ففاز  والعدالة  الديمقراطية  أجل  من 
وأخيرًا حصل  مقاعد،  بثالثة  اإلسالمية  والجماعة 

االتحاد اإلسالمي الكردستاني على مقعدين.
العراقي  الخارجية  وزير  زيباري،  هوشيار  وسافر 
هناك.  التوتر  لتهدئة  السليمانية  إلى  السابق، 
تنتشر  المسلحة  الجماعات  »إن  لرويترز  وقال 
بأعداد كبيرة داخل مقرات حركة التغيير والتحالف 

من أجل الديمقراطية والعدالة«.
وقال زيباري الذي تحدث إلى جميع األطراف إنه 
إذا كانت نتائج االنتخابات غير مرضية فسوف تلجأ 
زيباري  وقال  السليمانية.  شوارع  في  السالح  إلى 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  مسلحي  إن  وشهود 
مسلحو  ورد  كوران  قيادة  مقر  على  النار  أطلقوا 

كوران بالمثل.
في  النتائج  على  المعترضة  األحزاب  وطالبت 
»بإجراء  وهددت  االنتخابات  بإعادة  مشترك  بيان 
سياسي« في بغداد والدول المجاورة إذا لم تُلب 

مطالبهم.
الحزبين  كال  األكراد  من  العديد  ويتهم 
باالستسالم عندما تحركت القوات العراقية إلعادة 
أكتوبر  في  بالنفط  الغنية  كركوك  على  السيطرة 
منذ  األكراد  سيطرة  تحت  كانت  أن  بعد   ،2017
الناخبين  بأن  توقعات  هناك  وكانت   .2014 عام 
التقليديين  الحزبين  لغير  سيصوتون  الكرد 
النتائج  لكن  الحالية،  االنتخابات  في  أكبر  بدرجة 

التي تسربت خيبت أي أمل بالتغيير.
أي  إبرام  الكردستاني  الوطني  االتحاد  وينفي 
كركوك،  بخصوص  وطهران  بغداد  مع  صفقات 

ورفض االتهامات بتزوير االنتخابات.

غالبية.  حكومة  لتشكيل  طويلة  مفاوضات  في 
الكتلة  تخسر  أن  الممكن  من  يصبح  وبالتالي، 
قدرتها  التشريعية  االنتخابات  في  الفائزة  األولى 
الكتل  بين  تحالفات  بفعل  حكومة،  تشكيل  على 

المنافسة. البرلمانية 
قانونيًا ودستوريًا بالشكل  الممكن  لذا، فمن 
التشكيلة  من  »سائرون«  استبعاد  النظري 
الحكومية وتحولها إلى كتلة معارضة، على غرار ما 
برلماني  تحالف  بتشكيل   ،2010 العام  في  حصل 
البرلمانية،  المقاعد  من  األكبر  العدد  يجمع 

وتسمية رئيس مجلس الوزراء.

»خلطة عطار«
مكتب  باسم  المتحدث  الركابي،  هشام  وأشار 
المالكي،  نوري  السابق  العراقي  الوزراء  رئيس 
»مع  يتفاوض  القانون«  »دولة  إئتالف  أن  إلى 
قوى مهمة )...( مثل الفتح وأطراف سنية وشيعية 

وكردية« للبحث في إمكانية تشكيل حكومة.
المالكي،  كتلتي  استثنى  الصدر،  مقتدى  وكان 
أي  من  إيران،  من  المقربين  العامري،  وهادي 
إشارة إلى إمكانية اإلئتالف معهما. والمعروف أن 
شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى إيران، 
تنسى  فلن  سواء.  حد  على  المتحدة  والواليات 
صفوف  أدمى  الذي  المهدي«  »جيش  واشنطن 

القوات األميركية بعد االجتياح العام 2003.
العدائية  المواقف  واإليرانيون يتذكرون دائمًا 
الدينية  بزعامتهم  المعروفين  الصدر  آل  لسليل 
كان  المواقف  تلك  وآخر  الواسع.  االحترام  ذات 

زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود.
توتر  ظل  في  المساومة  عمليات  تأتي  وإذ 
إقليمي إيراني أميركي، إثر انسحاب واشنطن من 
بحسب  طهران،  بدأت  اإليراني،  النووي  االتفاق 
مصادر سياسية، اجتماعات للحد من نفوذ الصدر.

االجتماعات  تلك  في  المشاركين  أحد  وذكر 
سليماني  قاسم  اللواء  القدس«  »فيلق  قائد  أن 
مع  اجتماع  في  وشارك  بغداد  في  موجودًا  كان 
إلى  ولفت  صغيرة.  وأخرى  بارزة  شيعية  أحزاب 
مع  التحالف  على  اعتراضه  »أبدى  سليماني  أن 
رئيس  ونائب  الحكيم،  عمار  وقائمة  سائرون 
الديمقراطي  والحزب  النجيفي  أسامة  الجمهورية 

الكردستاني«.
ويلفت حداد في هذا اإلطار إلى أن »عدم رغبة 

الصدر في العمل مع الفتح ودولة القانون، سيدفع 
بإيران إلى ممارسة ضغوط لضمان حصولها على 
يترجم  قد  ذلك  أن  مضيًفا  الطاولة«،  حول  مقعد 
توافقية  حكومة  في شكل  »كالمعتاد  النهاية  في 
معارضة  دون  من  المعنية،  األطراف  جميع  مع 

برلمانية رسمية«.
على  له  تغريدة  آخر  في  الصدر  مقتدى  وألمح 
معارضته  إلى  أمس،  ليل  منتصف  تويتر،  موقع 
بـ»خلطة  وصفها  التي  التوافقية  الحكومة  لفكرة 

على  العمل  في  استمراره  مؤكدًا  العطار«، 
»تشكيل حكومة تكنوقراط«.

عن  العراقية  »المدى«  صحيفة  ونقلت 
»مقربين« من الصدر، قولهم إن األخير »ال ينوي 
لكن  المقبل،  الحكومة  رئيس  بتسمية  التمسك 
اللعبة  خيوط  سيضع  االنتخابات  لنتائج  تصدره 
في يده، أو يتحول إلى ما يعرف بصانع الملوك«.

توتر في كردستان
االنتخابات  نتائج  توارد  ومنذ  أخرى،  ناحية  من 
في  التوتر  ساد  العراقي،  كردستان  إقليم  في 
التي  السليمانية  محافظة  في  وخاصة  اإلقليم 
الوطني  االتحاد  حزب  تقدم  إلى  التسريبات  تشير 
فيها.  )كوران(  التغيير  حركة  على  الكردستاني 
المقرب  الوطني  االتحاد  حزب  األخيرة  واتهمت 
أعلى  على  ليحصل  االنتخابات  بتزوير  إيران  من 

نسبة من األصوات في المحافظة.
الكردية  الساحة  على  جديدة  أحزاب  وظهرت 
في إقليم كردستان لالستفادة من أكبر قدر ممكن 
الكردي  الشارع  التذمر  أن ساد  من األصوات بعد 
يتهمونها  التي  التقليدية  األحزاب  زعماء  ضد 
على  االستفتاء  بسبب  اإلقليم  مكتسبات  بهدر 

االستقالل في سبتمبر 2017.
وأصاب الضعف حزب االتحاد الوطني بعد وفاة 
الطالباني  جالل  السابق  العراق  رئيس  زعيمه 
حزبًا  ليشكل  صالح،  برهم  قيادييه،  أحد  وانشق 
عن  مستقلة  بقائمة  االنتخابات  خاض  جديدًا 

الحزب األم.
الحزب  من  المقربة  روداو  شبكة  وبحسب 
الحزب  حصل  فقد  الكردستاني،  الديمقراطي 
مسعود  يترأسه  الذي  الكردستاني  الديمقراطي 
االتحاد  بعده  وجاء  مقعدًا،   26 على  بارزاني 
حركة  لتأتي  مقعدًا،   15 بــ  الكردستاني  الوطني 

تنديد دولي وحماية أميركية

<   استشهاد الطفلة ليلى 8 شهور بعد استنشاقها للغاز 

<   الشهيد المقعد فادي أبو صالح  
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* خبير نفطي ليبي 

االقتصاد اإليراني بال 
شك سيواجه معضلة 

حقيقية تحت حصار 
أميركي جديد

مثل  االفتراضية  العمالت  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
قانونية  أية حماية  نافيًا وجود  ليبيا،  قانونية في  غير  »البيتكوين« 

بها. للمتعاملين 
المواطنين  جميع  الثالثاء،  صادر  بيان  في  »المركزي«،  وحذر 
للتعامل  واالقتصادية  األمنية  المخاطر  من  والشركات  والمؤسسات 
للقيام  تستغل  قد  العمالت  »تلك  أن  وأوضح  االفتراضية،  بالعمالت 
وتمويل  األموال  غسل  مثل  للقوانين  ومخالفة  إجرامية  بأنشطة 

اإلرهاب«.
ترخيص  على  »الحصول  ضرورة  على  المركزي  المصرف  وشدد 
مصرفية  خدمات  أوتقديم  أنشطة  بأية  للقيام  منه  مسبق  وإذن 
بيتكوين(  )مثل  االفتراضية  بالعمالت  تتعلق  أكانت  سواء  أومالية 

أوغيرها«.

 »املركزي«: »بيتكوين« غير قانونية

200
مليون دينار

د. محمد أحمد*
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»االقتصاد )المصري( نما 5.4% 
في الربع الثالث من السنة المالية 
الحالية 2017-2018، ومن 
المأمول أن يبلغ معدل النمو 
5.5 % أو 5.6 % في الربع 
الرابع«.
الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  قــرار  يكن  لم 
المرة  إيــران،  مع  النووي  االتفاق  من  االنسحاب 
التزاماتها  عن  أميركا  فيها  تتراجع  التي  ــى  األول

الدولية حتى وإن كان الضامن حلفاءها أنفسهم.
إلى  المنفرد  التصرف  هــذا  البعض  يرجع  قــد 
قام  الذي  المتحدة  للواليات  الحالي  الرئيس  رعونة 
المحلي  الصعيدين  على  مسبوقة  غير  بخطوات 
يد  تقبيل  عدم  المثال  سبيل  على  منها  والدولي، 
ونقله  المأل،  على  الفرنسي  الرئيس  مثل  زوجته، 
وطلباته  القدس،  إلــى  المتحدة  الــواليــات  سفارة 
خزائن  لتمويل  العربية  النفط  دول  من  الوقحة 

المتحدة. الواليات 
االتهام  نكيل  ونحن  دائمًا  تسبقنا  عاطفتنا  صحيح 
بها  تقوم  موقتة  تصرفات  ونعتبرها  الرئيس  لوقاحة 
شخصيًا  ولكني  المتحدة،  الواليات  في  شاذة  إدارة 
واقعيًا  فكرًا  وتعكس  رشيدة  تصرفات  أعتبرها 
الفكر  »لطف«  بـ  ليس  ربما  نعم،  »وقحًا«  براغماتيًا 
في  يصبان  االثنين  ولكن  األوبامي،  الديمقراطي 

الكأس. نفس 
من  أفضل  تجد  لن  المتحدة  الواليات  ألن  السبب 
المنطقة،  على  كاملة  أجندتها  لفرض  الوقت  هذا 
نقول  كما  لرئيس »وجهه صاح«  فقط  تحتاج  وكانت 
المصلحة  تحقق  فهي  األجندة،  هذه  لفرض  بالعامية 
قد  وكنا  أرعن،  بأسلوب  المتحدة  للواليات  القومية 
وبوش  ريغان  مثل  رؤســاء  من  السلوك  هذا  خبرنا 

اليوم  ونحن  والياتهما،  فترات  في  ــن  االب
النتائج. نحصد 

سينتج  االتفاقية  من  األميركي  االنسحاب 
تتراجع  أن  إما  محتمالن،  سيناريوهان  عنه 
الواليات  مع  التفاوض  بإعادة  وتقبل  إيــران 
جديدة  اتفاقية  على  وشركائها  المتحدة 
القرار  هذا  ستتحدى  أو  إسرائيل«  »ترضي 
وتواصل  االتفاق  من  األخــرى  هي  وتنسحب 
الرقابة  عــن  مستقلة  الــنــوويــة،  جهودها 

الدولية.
تلتزم  قــد  إيـــران  إن  ــر  آخ رأي  يقول  قــد 
االتحاد  تأكيد  مع  خصوصًا  الحالي،  باالتفاق 
االتفاق  عن  تخليهما  عدم  وروسيا  األوروبــي 
وتحاول  األميركي،  االنسحاب  من  الرغم  على 
واحد  طرف  من  حصار  تحت  اقتصاد  تدير  أن 

مع  الخصوص  هذا  في  الشاملة  المواجهة  عن  بداًل 
من  أيضًا  هي  انسحابها  بإعالن  الكبرى  الدول  كل 

االنفاق.
إجــابــتــي »ربــمــا« 
أرجحها؛  ال  ولكني 
البالغة  األضــرار  ألن 
ــب  ــصــي ــي ســت ــ ــت ــ ال
العقوبات  من  ــران  إي
ــي  ــت األمـــيـــركـــيـــة ال
القومي  اإلطار  تتجاوز 
بفرضها  األمــيــركــي 
الطرف  على  عقوبات 
على  الــثــالــث  ــي  ــدول ال
أو  ترامب  استمرار  فرضنا  لو  إيران-  مع  المتعاملين 
مدمرة  ستكون  أخــرى-  رئاسية  لفترة  فريقه  حتى 

اإليراني. االقتصاد  على 
معضلة  سيواجه  شــك  بــال  اإليــرانــي  االقتصاد 
وفقًا  حيث  جديد،  أميركي  حصار  تحت  حقيقية 
التي  العاتية  التضخم  موجة  ــإن  ف لــإحــصــاءات 
االتفاق  بعد  رفعها  قبل  األخيرة  العقوبات  صاحبت 
سنويًا   40% فوق  ما  إلى  وصلت   2015 في  النووي 

.2014 في نهاية 
اإليراني،  الريال  المحلية،  العملة  في  وانهيار 
في  المماثل  االنهيار  بعد  جــدًا  محتماًل  سيكون 
ريال  ألف   12 من  اإليرانية  العملة  حين هوت   2013
في  وليستمر  ألفًا،   24 يقارب  ما  إلى  الدوالر  مقابل 
سنة  نهاية  في  ألفًا   42 ليالمس  السريع  االنخفاض 
صفقات  هناك  بأن  اليوم  األخبار  وتتداول   .2017

78 ألف ريال للدوالر. عقدت عند 
هذا  مثل  اقتصاد  إدارة  الصعب  من  وسيكون 
يهدد  مما  ــع،  واس شعبي  تذمر  ظل  في  خصوصًا 
الصحفية  اآلراء  بعض  الداخلي.  الوضع  في  بتصعيد 
تصعيد  إلى  تعمد  قد  إيران  أن  إلى  تشير  الغربية 
الداخلي،  الغضب  المتصاص  المنطقة  في  عسكري 
إسرائيل  ضد  عسكري  بعمل  القيام  يرشح  وبعضهم 
في  األميركي.  التحرك  هذا  وراء  بأنها  تتهم  التي 
جدًا  مستبعدًا  كهذا  صــدامــًا  أن  الشخصي  ــي  رأي
وأيضًا  وتاريخية  وسياسية  جغرافية  عديدة  لمعطيات 
ينحصر  ال  إيــران  أمام  المتاح  العسكري  الخيار  ألن 

فقط في إسرائيل.
المتحدة  الواليات  مع  ترتبط  ال  ــران  إي مبدئيًا 
ر  يصدَّ نفطها  ومعظم  مباشرة،  تجارية  بروابط 
من  هذا  أوروبية،  ودول  وتركيا  والهند  الصين  إلى 
الواليات  تطبقها  التي  المعايير  أن  إال  نظرية،  ناحية 
هي  إيران  مع  تتعامل  أي شركة  معاقبة  في  المتحدة 

التجاري. النفطي  إيران  العقبة في توسع 
النفط  مشتري  مــن  كــثــيــرًا  أن  مــن  وبــالــرغــم 
الحصار  حول  بها  ليلتفوا  طرقًا  ابتدعوا  اإليراني 
عن  أو  الدوالر،  غير  أخرى  بعمالت  كالدفع  األميركي 
والمواد  كالقمح  عينية  بسلع  النفط  مبادلة  طريق 
النتائج  محصورة  تبدو  الطرق  هذه  أن  إال  الغذائية، 

إيران تحت ضغوط مساومات كبيرة. وتضع 
النفط  سوق  على  المحتملة  التأثيرات  ما  إذًا.. 
في  المعقد.  الجيوبوليتكي  الــوضــع  ــذا  ه مــن 
للنفط  اإليراني  اإلنتاج  تراجع  فإن  األولى  المرتبة 
وإذا  وقــتــًا،  يأخذ  أن  يحتمل  العقوبات  بسبب 
في  النقص  فــإن  للشتاء  العقوبات  استمرت  ما 
العالمي،  المستوى  على  واضحًا  سيكون  اإلمدادات 
يصل  قد  الذي  النفط  سعر  على  بضغط  يهدد  ما 
رد  سيكون  وهنا  للبرميل.  دوالرًا   80 من  أكثر  إلى 
من  النقص  تعويض  ناحية  من  حاسمًا  السعودية 

اإليراني. اإلنتاج 

السلع  توريد  بشأن  الرئاسي  المجلس  قرار  دخل 
إلقاء  وتــبــادل  االختصاص  متاهة  في  األساسية، 
المؤسسات  مــن  كــل  عاتق  على  األزمــة  مسؤولة 
الخطر  راية  المركزي  المصرف  رفع  حين  الحكومية، 
خطاب  على  بناًء  التوريد،  إذن  قرار  تنفيذ  فشل  معلنًا 
وذلك  األزمة،  مسؤولية  حمله  الذي  المحاسبة  ديوان 
المجلس  أن  اعتبر  للديوان  آخر  بيان  من  ساعات  بعد 
الــقــرار،  تنفيذ  تأخر  عــن  المسؤول  هــو  الرئاسي 
المتداولة،  الخطابات  ضحية  المواطن  يبقى  فيما 
بداية  في  األسعار  وارتفاع  السلع  في  نقص  والنتجية 

المبارك. رمضان  شهر 
الــمــواد  أســعــار  ــاع  ــف ارت تــحــول  فيما  ــذا  ه يــأتــي 
مع  يتواكب  سنوي  طقس  إلى  األسواق  في  الغذائية 
العام  هذا  األزمة  تتفاقم  فيما  رمضان،  شهر  حلول 
تراجع  ظل  فى  المحلية  األسواق  في  السلع  ارتفاع  مع 
في  االرتفاع  تجاوز  إذ  المصارف،  في  المالية  السيولة 

.100% أكثر من  السلع  أسعار بعض 
الصادر  المحاسبة،  ديوان  بيان  في  جاءت  البداية 
مسؤولية  الرئاسي  المجلس  حمل  عندما  الثالثاء، 
السلع  بعض  تــوريــد  بــشــأن  ــراره  قـ تنفيذ  تــأخــر 
رغم  القرار  تنفيذ  تأخر  »الحــظ  أنه  بل  األساسية، 
سيترتب  ما  فيه،  الــواردة  للسلع  السوق  احتياجات 
معاناة  من  سيزيد  الذي  األمر  السلع،  نقص  عليه 
تنفيذ  في  االستعجال  ضرورة  إلى  داعيًا  المواطن«، 
حتى  القرار  تنفيذ  لجنة  تشكيل  بقرار  وموافاته  القرار 

أعمالها. متابعة  له  يتسنى 
في  المركزي  المصرف  أصــدر  نفسه  اليوم  وفي 
المجلس  القرار  تنفيذ  فشل  فيه  أعلن  بيانًا  طرابلس 
أزمة  مسؤولية  المحاسبة  ديــوان  محماًل  الرئاسي، 
أسعارها،  وارتفاع  الغذائية  والمواد  السلع  نقص 
تنفيذ  إليقاف  تدخل  المحاسبة  ــوان  »دي إن  قائاًل 
مارس   28 في  الديوان  رئيس  رسالة  بموجب  القرار 
وعمق  السوق  على  سلبًا  انعكس  ما  وهو  الماضي، 

المواطنين«. معاناة 
أي  لدعم  استعداد  »أتم  على  إنه  »المركزي«  وقال 
المعاناة  لرفع  المختصة  السلطات  تأخذها  مبادرة 
الغذائية  والمواد  السلع  وتوفير  المواطنين،  عن 
»تحدث  أنه  إلى  الفتًا  رمضان«،  شهر  خالل  األساسية 
ما  أسعارها،  وارتفاع  السلع  شح  أزمة  عن  السابق  في 
بشأن  السابق  قراره  إلصدار  الرئاسي  بالمجلس  دفع 
يفشل  أن  قبل  الغذائية«،  والــمــواد  السلع  توريد 

القرار. تنفيذ 
مارس   26 في  ــرارًا،  ق الرئاسي  المجلس  وأصــدر 
دوالر  مليار   1.5 مبلغ  بتخصيص  يقضي  الماضي، 
قبل  األساسية،  السلع  من  عدد  توريد  نفقات  لتغطية 
 450 إلى  المبلغ  لتخفيض  أبريل   25 في  يعود  أن 

دوالر. مليون 
ملف  حــول  الــخــالف  حلقات  ــدث  أح تلك  وتعتبر 
عن  حديث  من  أشهر  بعد  جــاءت  السلع،  استيراد 
ديوان  قال  إذ  المستندية،  االعتمادات  يشوب  فساد 

<  ركود في أسواق بني وليد مع حلول شهر رمضان

<   بقال سوري في غاز عنتاب في تركيا في االول 

اعتراضًا  الغذائية،  السلع  من  عدد  شــراء  مقاطعة 
خالل  وأطلقوا  ألسعارها،  المتواصل  االرتفاع  على 
التواصل  مــواقــع  عبر  حــمــالت  الماضية  الــفــتــرة 
شراء  مقاطعة  إلى  المواطنين  فيها  دعوا  االجتماعي، 

والضرورية. األساسية  السلع  من  عدد 
الدين  نصر  بينهم  ــن  وم مــواطــنــون  ويطالب 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  يعمل  الـــذي  عبدالحفيظ، 
ضد  إلكترونية  حملة  بإطالق  وليد،  بني  بمدينة 
الشركات  جميع  مقاطعة  إلى  داعيًا  األسعار،  ارتفاع 
هناك  تكن  لم  إذا  أسبوع،  لمدة  المواد  تلك  المنتجة 

المواطنين. من  لألسعار،  ومراجعة  استجابة 
الغذائية  السلع  جميع  بمقاطعة  الحملة  وطالبت 
أنواعها  بكافة  الغذائية  المواد  مثل  السعر،  مرتفعة 
من  وغيرها  والبيض  والدواجن  واألسماك  واللحوم 

. المرتفعة  السلع 
الذين  الليبيين،  معاناة  األسعار  ارتفاع  ويضاعف 
وجود  وعــدم  الكهرباء،  انقطاع  مشكالت  يعانون 
وقطع  األمن  وفقدان  المصارف،  في  النقدية  السيولة 
عليها  تعود  التي  المشاكل  من  وغيرها  االتصاالت، 

رمضان. شهر  في  المواطن 

مستندات  يمنح  المركزي  المصرف  إن  المحاسبة 
أرقامًا  مقدمًا  األعمال،  رجال  لبعض  التحصيل  برسم 
غير  »مستوى  االعتمادات  في  الفساد  بلوغ  بشأن 
األمــوال  تهرب  شركة   81 رصــد  عندما  مسبوق«، 

ليبيين. بأسماء  وهمية  اعتمادات  وتودع 
المواطنون  يعيشها  التي  المعاناة  إطــار  وفــي 
ترهونة:  مدينة  من  أسرة  رب  البركي،  محمد  يقول 
أخيرًا،  مسبوق  غير  ارتفاعًا  سجلت  الخضار  »أسعار 
 .»80% من  أكثر  بعضها  ارتــفــاع  نسبة  بلغت  إذ 
األولى  األيام  في  اإلفطار  »وجبات  تقتصر  أن  ويتوقع 
وخالية  قليلة  تكلفة  ذات  وجبات  على  رمضان  من 
من  له  بالنسبة  أصبحت  التي  والدجاج  اللحم  من 

الكماليات«.
وليد،  بني  في  غذائية  مواد  تاجر  وهو  الورفلي،  أنور 
كبيرًا  شرائيًا  ركودًا  شهدت  المدينة  أسواق  أن  أوضح 
على غير المعتاد قبيل بدء شهر رمضان، بسبب ارتفاع 
بعض  واحتكار  األميركي  الدوالر  صرف  سعر  وانخفاض 
أنه  وأضاف  المدعومة.  السلع  بيع  المدينة  في  التجار 
بني  مدينة  في  التجارية  والمحال  التجار  بعض  إلى  لجأ 
المصرفية  الشيكات  طريق  وعن  بالتقسيط  للبيع  وليد 

شباب من بني وليد أطلقوا حملة 
إلكترونية ملقاطعة شراء عدد من السلع 

الغذائية اعتراًضا على االرتفاع املتواصل 
ألسعارها

من أجل مساعدة المواطنين على مصاريف هذا الشهر 
الكبيرة.

موظف  الهمالي،  خالد  المواطن  رأى  المقابل،  في 
األسعار  أن  ترهونة،  مدينة  من  الحكومي  القطاع  في 
إال  الماضيتين،  السنتين  خالل  فاحشًا  ارتفاعًا  شهدت 
سعر  لتراجع  نظرًا  العام  بداية  منذ  التراجع  بدأت  أنها 
الدوالر وتوفير الحكومة الليبية سلعًا مدعومة تباع في 

األسواق، إضافة إلى تفعيل الجمعيات االستهالكية.
إلى  ولــيــد  بني  مدينة  شــبــاب  مــن  ــدد  ع ودعـــا 

استيراد السلع الغذائية يدخل متاهة االختصاص
األسعار »ينغص« فرحة الليبيين في  رمضان

الوسط – محمود غريب، الصغير الحداد

اسطنبول – فرانس برس

أكثر  ــت  ــات وب اقــتــصــاديــة  مــكــاســب  تــركــيــا  حققت 
قرر  حين  السورية،  األزمة  انعكاسات  من  المستفيدين 
أموالهم  من  الدوالرات  ماليين  استثمار  السوريين  آالف 
العالمة  رفعت  صناعية،  مجاالت  في  المجاور،  البلد  في 
ما  قياسية،  معدالت  إلى  تركيا«  في  »صنع  التجارية 
من  آالف  مئات  وتوفير  التركي  االقتصاد  نمو  في  ساهم 

فرص عمل.
أعمال  ــال  رج أن  الرسمية  ــاءات  ــص اإلح وأظــهــرت 
التركية  األراضــي  على  شركة   6500 أسسوا  سوريين 
مما   95% من  أكثر  يخصص  وقــت  في   ،2011 منذ 

للتصدير. السوريون  ينتجه 
وفي ظل استمرار تدفق الالجئين إلى األراضي التركية، 
واستأنف  وزبائنهم،  خبراتهم  ومعهم  الالجئون  وصل 
حياتهم  لصنع  السابقة  أعمالهم  مزاولة  إلى  منهم  قسم 
النزاع  قبل  يمارسونها  كانوا  التي  المهنة  مواصلة  أو 
من  كثير  فافتتح   ،2011 العام  منذ  سورية  في  المستمر 
سيئة  اللجوء،  مخيمات  في  العيش  الرافضين  السوريين 
إلى  أدت  ومصانع  تجارية،  ومحااًل  شركات  السمعة، 

انتعاش سوق العمل التركية.
عقب  تركيا،  جنوب  عنتاب،  غــازي  مدينة  وتحولت 
المراكز  أبرز  من  واحد  إلى  حلب،  شهدته  الذي  الدمار 
الشركات  تصدرت  كما  تركيا،  في  والتجارية  الصناعية 
الشركات  أكثر  قائمة  سوريين  لمواطنين  المملوكة 

الجمهورية. في  أجانب  لمستثمرين  المملوكة 
 100 نحو  تبعد  التي  عنتاب  غازي  مدينة  في  ويقيم 
سوري،  الجئ  مليون  نصف  نحو  حلب،  عن  كيلومتر 
يشكل  ازدهارًا  السورية  األعمال  مشاريع  مئات  وتشهد 

الجالية. ولهذه  المحلي  لالقتصاد  دعمًا 
سوري  ماليين   3.5 من  أكثر  تركيا  استقبلت  وبعدما 
العمل،  في  منهم  كبير  قسم  انخرط  رسميًا،  مسجلين 
ساهم  أو  أنشأها  شركة   6500 من  أكثر  تسجيل  وجرى 
 ،2011 التركية منذ  في تأسيسها سوريون على األراضي 

بحسب نقابة غرف التجارة والبورصات في تركيا.
يعنى  الــذي  السوري،  االقتصادي  المنتدى  ويقول 

هذا  إن  السورية،  الجالية  بين  األعمال  مبادرات  بتنمية 
غير  القطاع  احتساب  تم  إذا  آالف  العشرة  يجاوز  العدد 

الرسمي.
من  الصناعية  المنطقة  في  كبير  مستودع  وفــي 
الصناعي  النشاط  حاضري  عامر  استأنف  عنتاب  غازي 
»فرانس  لوكالة  قال  حيث  حلب،  في  يمارسه  كان  الذي 
رقــاقــات  وتعليب  لصنع  ماكينات  »نصنع  بـــرس«: 

البطاطس منذ أكثر من عشرين عامًا«.
وأمامه  »ذروة«  شركته  مكتب  من  حاضري،  وتابع 
كنا  السابق  »في  األنواع،  مختلف  من  البطاطس  أكياس 
تركيا  إلى  انتقلنا  ومنذ  لكن  العربي  العالم  إلى  نصدر 
حققنا حلمنا بالتصدر إلى كل أنحاء العالم«، الفتًا إلى أن 

التي  تركيا«  في  »صنع  عبارة  تحمل  البطاطس  أكياس 
تشكل »ضمانة للجودة« بالنسبة إلى األسواق األوروبية.

في  المساعد  التنفيذي  المدير  ــرّاك،  ش رامــي  أما 
الميل  هــذا  أكــد  فقد  الــســوري،  االقتصادي  المنتدى 
ينطبق  األمر  عنتاب،  غازي  »في  وقال:  التصدير.  إلى 
ينتجه  مما   95% من  أكثر  التركية،  األراضــي  كل  على 

للتصدير«. مخصص  السوريون 
لدى  مسجلة  سورية  شركة   1250 من  أكثر  هناك 
المدينة  عنتاب،  غــازي  في  والصناعة  التجارة  غرفة 
من  كبير  ــدد  ع يصل  حيث  ــة،  ــوري س مــن  القريبة 

تركيا. في  المصنعة  المنتجات 
الشكل  بهذا  يساهمون  السوريين  إن  شرّاك  وتابع 
 3% نسبته  تبلغ  نموًا  سجل  الذي  التركي  االقتصاد  في 
األزمات  لمنظمة  تقرير  في  خبراء  بحسب   ،2016 في 

.2018 الدولية في يناير 
خوض  على  السوريين  التركية  السلطات  وتشجع 
تجارية  أعمال  بدء  لفترة  لهم  وتجيز  األعمال،  قطاع 

دون تسجيلها، بحسب شرّاك.
مركز  في  المساهم  الباحث  كدكوي،  عمر  وأوضــح 
»ينطبق  األمر  هذا  أن  أنقرة،  في  للدراسات  »تيباف« 

التجارية. الشركات  خصوصًا« على »أصغر« 
حلب  من  المتحدر  أوغلو،  تركمان  مصطفى  وأسس 
للنسيج  شركة  سنوات،  خمس  قبل  سورية  غادر  والذي 
تدر  التجارية  األعمال  »كل  ويقول:  عنتاب،  غازي  في 
نستفيد  »نحن  مضيفًا:  الخارج«،  من  بالدوالر  أرباحًا 

أيضًا«. وغيرنا 
شاهين،  فاطمة  عنتاب،  غازي  بلدية  رئيسة  وتشيد 
والسوريين،  األتـــراك  العمل  أربــاب  بين  بالتعاون 
لغتين،  السوريين  »اتقان  برس«:  لـ»فرانس  وتقول 
خصوصًا  مهمة  ميزة  يشكل  والعربية،  اإلنجليزية  هما 

الخارج«. مع  للتجارة 
عمل  ترخيص  كل  أن  على  التركي  القانون  وينص 
أن  يجب  تركيا  في  شركة  في  مساهم  أو  لمؤسس 
كدكوي  أن  إال  األقل،  على  أتراك  خمسة  توظيف  يقابله 
قانون  أي  هناك  »ليس  يــقــول:  الجنسية  الــســوري 
تم  أنه  يبدو  لكن  القاعدة،  السوريين من هذه  يستثني 

الحالي في ما يخصهم«. الوقت  تعليقها في 

السوريون ينعشون االقتصاد التركي
أسسوا 6500 شركة.. و95 % من إنتاجهم للتصدير

وصل الالجئون
ومعهم خبراتهم وزبائنهم 
وافتتحوا شركات  ومحاال 

تجارية ومصانع
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األميركية،  العملة  صرف  سعر  سجل 
أعلى  الكبرى،  العمالت  سلة  مقابل 
أظهرت  حيث  ديسمبر،  منذ  مستوى 
الواليات  في  اإلنفاق  زيادة  البيانات 
ضغوطًا  وضع  ما  وهو  المتحدة، 
األميركية  السندات  بيع  على  جديدة 
وقاد العائد على السندات التي أجلها 
ألعلى  االرتفاع  إلى  سنوات  عشر 

مستوى منذ يوليو 2011.
الذي يقيس  الدوالر،  وارتفع مؤشر 

سلة  مقابل  األميركية  العملة  أداء 
إلى   %  0.63 عمالت،  ست  تضم 

93.173 بعدما صعد إلى 93.457.
ارتفع  اليابانية،  العملة  ومقابل 
الدوالر 0.58 % إلى 110.29 ين، وهو 

أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.
السندات  على  العائد  وارتفع 
 ،%  3.095 إلى  القياسية  األميركية 
متجاوزًا المستوى النفسي الذي سجله 

أواخر أبريل عندما بلغ 3 %.

 إردوغان يهبط بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتهاالدوالر يسجل أعلى مستوى في 2018
تاريخية  مستويات  إلى  التركية  الليرة  هبطت 
خشية  بسبب  الدوالر  مقابل  األربعاء،  جديدة، 
المستثمرين من تصريحات للرئيس التركي رجب 
دور  لعب  في  نيته  إلى  فيها  أشار  أردوغان  طيب 

أكبر في السياسة النقدية لبالده.
الشهر  خالل  قيمتها  من   %  9 الليرة  وفقدت 
انتخابات  نحو  تركيا  توجه  مع  فقط،  الماضي 
المقبل،  يونيو   24 في  مبكرة  وبرلمانية  رئاسية 

وسط مخاوف بشأن قوة وسالمة االقتصاد.

وأشار أردوغان في مقابلة مع وكالة »بلومبرغ« 
لعب  في  نيته  إلى  للندن  زيارته  أثناء  االثنين 
النقدية  السياسة  في  أكبر  سيطرة  وبسط  دور 
»قد  وقال  باالنتخابات،  فوزه  حال  واالقتصادية 
يسبب هذا عدم ارتياح للبعض. لكن علينا فعله«.

ضغط  من  انزعاجهم  مستثمرون  وأبدى 
المركزي  المصرف  على  المتواصل  أردوغان 
معدالت  الفائدة  معدالت  لرفع  اسميًا،  المستقل 

النمو.

مصدر مسؤول لـ»الوسط«:

السعر بالدوالرنوع الخام

78.14برنت

71.06غرب تكساس

74.02دبي

74.20سلة أوبك

73.85أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار األربعاء 16 مايو 2018

الدائنون يعودون إلى اليونان
مع قرب انتهاء خطة اإلنقاذ أوبك: 80 دوالرا للبرميل طفرة أسبابها جيوسياسية 

النفط  ارتفاع  أن  ترى  المنظمة  إن  أوبــك  في  مندوبين  أربعة  قال 
بعوامل  مدفوعة  األمد،  قصيرة  هو طفرة  للبرميل  دوالرًا   80 صوب 
جيوسياسية، وليس بنقص في المعروض، في مؤشر على أن المنظمة 

ال تتعجل بعد إعادة النظر في اتفاقها لخفض اإلنتاج.
وقال مصدر في أوبك مطلع على التفكير السعودي إن وجهة نظر 
المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي أن أي قفزة وجيزة مدفوعة 

بالمضاربات ال تعطي مبررًا كافيًا للمنتجين كي يعززوا اإلمدادات.
وقال المصدر إن االرتفاع يجب أن يكون بفعل بيانات تشير إلى تأثر 

المعروض التخاذ قرار كهذا.
عن  نشأ  األسعار  في  األخير  االرتفاع  إن  األربعة  المندوبون  وقال 
الشرق  في  والتوتر  إيران  على  األمريكية  العقوبات  بشأن  المخاوف 
األوسط وليس نتيجة تقلص مفاجئ في الفجوة بين العرض والطلب 

على النفط.
الكشف عن هويته، »األسعار  أوبك، طلب عدم  وقال أحد مندوبي 

مرتفعة بسبب التوترات فحسب«.
ومنذ العام الماضي، يتلقى النفط الدعم بفعل اتفاق بين منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء 
في المنظمة، على خفض اإلنتاج. وارتفعت األسعار نحو %40 منذ بدء 

االتفاق في يناير 2017.
وبلغ خام القياس العالمي برنت الثالثاء 79.47 دوالرًا للبرميل وهو 
أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، ثم تراجع لما دون 78 دوالرًا للبرميل 
أمس األربعاء. وقد ترتفع األسعار أكثر قبل أن تنخفض وفًقا للبعض في 

أوبك.
ومدى  تنخفض«.  ثم  دوالرًا   80 تتجاوز  »ربما  المصادر  أحد  وقال 
االرتفاع لم يسبب أي قلق حقيقي بعد. وقال مندوب آخر ردًا على سؤال 

عما إذا كان النفط عند 79 دوالرًا للبرميل بالغ االرتفاع »ليس بعد«.
الماضي  الشهر  أوبك  اتهم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  كان 
برفع األسعار »على نحو مصطنع«، ليمارس ضغوًطا على المنتجين كي 
يقوموا بتهدئة السوق وهو ما لقي في المقابل انتقادات من بعض 

أعضاء أوبك.
وتخفض أوبك وحلفاؤها اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، بما 
يعادل حوالي%2 من اإلنتاج العالمي، حتى نهاية 2018. ويجتمع وزراء 

النفط في 22 و23 يونيو لمراجعة السياسة النفطية.
والهدف األصلي للمنتجين هو خفض مخزونات النفط إلى متوسط 
خمس سنوات. وفي حين تحقق هذا الهدف إلى حد كبير، فإن وزراء 

عاد دائنو اليونان، األربعاء، إلى أثينا لعقد اجتماعات مع المسؤولين اليونانيين لالنتهاء 
من األمور العالقة في برنامج اإلصالحات مع قرب انتهاء خطة اإلنقاذ الثالثة واألخيرة.

التخاذ  المقبل؛  يونيو   21 في  اليورو  مجموعة  مالية  لوزراء  اجتماع  عقد  اقتراب  ومع 
األوروبي  االتحاد  من  خبراء  فرق  تجتمع  أن  المقرر  من  البرنامج،  إنهاء  بخصوص  قرار 
نهج  لمناقشة  اليونانية  الحكومة  مع  الدولي  النقد  وصندوق  األوروبي  المركزي  والبنك 

الخصخصة، وإصالح جهاز الخدمة المدنية وقطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الحكومة.
وستقرر مجموعة اليورو في 21 يونيو، بشأن جميع العناصر التي قد تساعد في خروج 
قيمته  تبلغ  الذي  الحالي  البرنامج  يستمر  حيث  أغسطس،  بحلول  البرنامج  من  اليونان 
وهو  العام،  هذا  أغسطس  حتى   ،2015 في  عليه  االتفاق  وتم  يورو،  مليار   86 اإلجمالية 
تاريخ تأمل الدولة األوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة إلى 

وضعها الطبيعي.
نتوصل  أن  »نود  تزاناكوبولوس:  ديميتريس  اليونانية  الحكومة  باسم  الناطق  وقال 
ائتمانية  تسهيالت  تصاحبه  ال  خروج  البرنامج،  من  نظيف  لخروج  يونيو  في  اتفاق  إلى 
الذي  لليونان،  المالي  االلتزام  على  اإلشراف  في  الدائنين  تركيز  وسينصب  احترازية«. 

وصفه وزير المالية اليوناني أوكليدس تساكالوتوس بـ»المراقبة المعززة«.
لخطط  الخاضعة  األخــرى  الــدول  في  أشهر  ستة  كل  التقييم  ــارات  زي تجرى  وفيما 
ما  على  اليونان،  حالة  في  تواترًا  أكثر  المراقبة  زيــارات  تكون  أن  المرجح  فمن  إنقاذ، 
مالية  لوزراء  أثينا  قدمتها  المتوقع  للنمو  خطة  وفي  الماضي.  الشهر  تساكالوتوس  قال 
ميزانيتها  فائض  على  بالمحافظة  اليونان  تعهدت  الماضي،  الشهر  اليورو  مجموعة 

األساسي، الفارق بعد استبعاد أقساط الدين، عند %3.5 من الناتج حتى العام 2022.
الحد  وزيادة  االجتماعي،  اإلنفاق  وزيادة  الضرائب،  اليونان خفض  تريد  المقابل،  وفي 

األدنى لألجور بشكل تدريجي.
يجب  ما،  وقت  في  األساسي،  الفائض  )هــدف(  نتجاوز  »فيما  تساكالوتوس:  وقال 
1 و1.5  مناقشة تخفيف إجراءات التقشف«، الفتًا إلى أن »تجاوز األهداف كل عام بنسب 

و%2 سيعمل في غير مصلحة النمو«.
تخفيف  من  مزيد  على  الحصول  في  مرات،  ثالث  إنقاذها  تم  التي  اليونان،  وتأمل 
سعر  وتجميد  أطول  استحقاق  مواعيد  تشمل  خيارات  خالل  من  دائنيها،  من  الديون 
بها  تحتفظ  التي  اليونانية  الحكومية  السندات  من  األربــاح  عوائد  واستعادة  الفائدة 
لإلشراف  خاضعة  ستبقى  اليونان  أن  األوروبي  االتحاد  وأكد  األوروبية.  المركزية  البنوك 
انتشلت  حيث  المؤسسات،  من  لدائنيها  ديونها  من   75% سداد  يتم  حتى  األوروبــي 

قروض اإلنقاذ، اليونان من شبح اإلفالس الذي خيم عليها قبل سنوات.
للدول  اليونان  ديون  أن  سيما  ال  الحساسية،  شديدة  مسألة  الديون  تخفيف  ويعتبر 

األوروبية تقارب %180 من إجمالي ناتجها السنوي.

ضمن حزمة ضوابط للترتيبات المالية

 »الرئاسي« يوقف التوظيف ويمنع 
فتح الحسابات املصرفية الجديدة

أي  إجــراء  بوقف  قــرارًا  األربعاء،  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصدر 
تعيينات أو إبرام عقود توظيف جديدة، والعمل على جباية اإليرادات وتحسين مستواها، 

واتخاذ البدائل المؤدية إلى تحسين االقتصاد.
الجاري  للعام  المالية  الترتيبات  تنفيذ  آلية  وضع  الذي  »الرئاسي«،  قرار  وتضمن 
2018، إلزم الجهات الممولة من الخزانة العامة بعدم فتح حسابات مصرفية جديدة إال 
التبليغ عن الحسابات المصرفية المفتوحة  المالية، باإلضافة إلى  بإذن مسبق من وزارة 
سنوية  ربع  مالية  تفويضات  إصدار  ستباشر  المالية  وزارة  أن  إلى  ولفت  بالمخالفة.  
المتاحة،  لإليرادات  وفقًا  الصرف  بنود  تحديد  مع  العامة،  الخزانة  من  الممولة  للجهات 
المياه،  )الكهرباء،  العامة  الخدمات  استهالك  قيمة  بسداد  »االلتزام  إلى  باإلضافة 
الثاني، وتجنب مظاهر  الباب  االتصاالت، المحروقات(، والحد من اإلنفاق على كافة بنود 

الترف عند شراء التجهيزات، واالقتصاد في نفقات السفر والمبيت.
بمنظومة  بياناتهم  الواردة  الفعليين  العاملين  رواتب  بصرف  الجهات  القرار  وألزم 
استصدار  في  المغاالة  بعدم  الجهات  جميع  وجه  كما  المالية،  وزارة  لدى  الوطني  الرقم 

تكليفات العمل اإلضافي لموظفيها إال للضرورة التي تقتضيها حاجة العمل.
 ،2018 المالي  للعام  المالية  الترتيبات  الجاري  مايو   11 في  الرئاسي  المجلس  وأقر 
بقيمة 42.5 مليار دينار، خصص منها لبند الرواتب فقط 24.5 مليار دينار، بينما شكلت 
للباب  دينار  مليون  و700  مليارات  و4  دينار،  مليون  و700  مليارات  التسييرية6  النفقات 

الثالث الخاص بمشروعات التنمية.

نجاة«  ــوق  »ط هــو  الخارجي  الليبي  المصرف 
تكلم  هكذا  السياسية،  ــات  األزم وقت  لليبيين 
مؤكدًا  »الــوســط«،  إلــى  المصرف  في  مسؤول 
تجنيب  عامًا   46 من  أكثر  مدار  على  استطاع  أنه 

األزمات. لتلك  الجانبية  اآلثار  البالد 
قال  اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  المسؤول، 
المنقذ  هو  الخارجي  »المصرف  إن  لـ»الوسط«: 
اللحظة،  وحتى  السابق  فــي  الليبية  للدولة 
القرن  ثمانينات  في  الحصار  فترة  في  خصوصًا 
الليبي  االقــتــصــاد  خاللها  مــر  التي  الــمــاضــي، 

بسنوات عجاف مع ارتفاع سعر صرف الدوالر«.
مشكالت  يحل  المصرف  »كــان  قائاًل:  وتابع 
المركزي  المصرف  تغطية  عبر  المالية  التحويالت 
أن  كاشفًا  الثمانينات«،  في  التجارية  والبنوك 
بظروف  مــرت  التي  ــدول  ال بعض  من  ــودًا  »وفـ
كانت  وإيران  العراق  مثل  لليبيا  مشابهة  حصار 
عن  المسؤولين  من  وتستفسر  المصرف،  تزور 

الحصار«. العمل خالل فترات  تجربتهم في 
العام  في  الخارجي  الليبي  المصرف  وتأسس 
بإنشاء  بــدأ  حيث  »أوفــشــور«،  كمصرف   1972
عربية  مصارف  تأسيس  في  للمشاركة  مساهمات، 
وتمويل  مشتركة،  وآسيوية  وأوروبية  وأفريقية 
البداية  وكانت  ناجحة،  وإقليمية  دولية  عمليات 

لندن وتركيا وإسبانيا. أوروبيًا في 
الحصار  سنوات  عند  المصرف  دور  يتوقف  ولم 
المصدر:  يقول  إذ  السابق،  النظام  عهد  في 
في  المصارف  جميع  أبلغنا  17فبراير  ثورة  »خالل 
أي  بتسديد  متكفل  الخارجي  المصرف  بأن  العالم 

التزامات على أي مصرف تجاري«.
عملة  تمتلك  تكن  لم  »المصارف  وأوضـــح: 
وجرى  التزامات،  لديها  وكان  الثورة،  خالل  صعبة 
المصرف  حسابات  من  االلتزامات  تلك  تغطية 
»االعتمادات  أن  إلى  مشيرًا  الخارجي«،  الليبي 
بمجلس  العقوبات  لجنة  موافقة  بعد  تفتح  كانت 

األمن، وكانت كلها لألغذية والدواء«.
المال  رأس  بلغ  رسمية،  تقديرات  آخر  ووفق 
من  أبريل  شهر  حتى  الخارجي  للمصرف  المدفوع 
فيما  أميركي،  دوالر  مليارات   3 نحو   2010 العام 
العالم. أنحاء  26 فرعًا في مختلف  يمتلك المصرف 
كشف  إذ  مشكالت،  من  يخلو  ال  األمــر  لكن 
إلعادة  الجزائر  لدى  ليبية  مساٍع  عن  المسؤول 
بنك  في  مساهمتها  تصفية  قرارها  في  النظر 

»باميك«. والتجارة  لالستثمار  العربي  المغرب 
اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  المسؤول،  وقال 
والجزائر  ليبيا  تتقاسم  الذي  »باميك«  بنك  إن 
بنسبة  دوالر  مليون   50 البالغ  المدفوع  رأسماله 
من  وهو  مــرات،  خمس  رأسماله  »استرد   ،50%
في  كبير  دور  له  كــان  إذ  الناجحة،  المصارف 
التسعينات  عشرية  خالل  الشقيقة  الجزائر  خدمة 
ــراءات  إج إنجاز  تسهيل  في  خصوصًا  الصعبة، 

واالعتمادات«. التحويالت  عملية 
خسارة  يحمل  »باميك«  بنك  تصفية  أن  وأكد 
فيه  بدأت تظهر  نفسه، في وقت  الجزائري  للجانب 
يتطلب  مما  بالمنطقة،  اقتصادية  أزمة  مؤشرات 
تحديات  لمواجهة  العربية  البنوك  جهود  توحيد 

المنافسة من قبل البنوك العالمية الكبرى.
تداعيات  مــن  المصرفي  الــمــســؤول  وحـــذر 
التونسية  إس«  إم  »إل  شركة  قضية  استمرار 
هذه  تؤثر  أن  متوقعًا  التونسية،  المحاكم  أمام 
بشكل  األجانب  المستثمرين  على  سلبًا  القضية 
الجمهورية  في  خــاص  بشكل  والليبيين  عــام 
يعيدوا  أن  المتوقع  الذين من  الشقيقة،  التونسية 
خوفًا  والمستقبلية  القائمة  مشاريعهم  في  النظر 
وابتزاز،  وتدليس  تالعب  لعمليات  تعرضهم  من 

الخارجي. الليبي  المصرف  مثلما حدث مع 
وقال: »إن الجانب التونسي الشقيق قد يتعرَّض 

طرابلس - الوسط

املصرف الليبي الخارجي »طوق النجاة« في سنوات الحصار والثورة

بينما  القضية،  تلك  استمرار  من  كبيرة  لخسارة 
حكم  صــدور  ســوى  شيئًا  يريد  ال  الليبي  الجانب 
للبنك  »أوضحنا  مضيفًا:  ومجرد«،  عادل  قضائي 
المركزي التونسي أن هناك اعتمادات سنوية كبيرة 
دوالر  مليار   2.5 إلى  تصل  الليبية  البنوك  تفتحها 

أميركي للبنوك التونسية«.
نهائي  حكم  صــدور  حال  »في  أنه  إلى  ونبه 
الليبي  المصرف  بــإلــزام  يقضي  للتنفيذ  قابل 
أميركي  دوالر  مليون   200 مبلغ  بدفع  الخارجي 
البنوك  ــإن  ف الــمُــدلِــســة،  الــشــركــة  تلك  ــى  إل
عن  تقل  ال  تعامالت  ذلك  جراء  ستخسر  التونسية 

2.5 مليار دوالر أميركي في العام«.
إس«  إم  »إل  شركة  قضية  تفاصيل  وتعود 
شركة  طلبت  حين   ،2011 العام  إلى  التونسية 
مستندي  اعتماد  فتح  النفطية  للخدمات  الشرارة 
العربي  البنك  161 مليون دوالر عن طريق  بقيمة 
من  متري  طن  ألف   100 كمية  لتوريد  التركي 
من  الليبية  السوق  متطلبات  لتغطية  الوقود، 
إم  »إل  بواسطة شركة  ثالث شحنات  عبر  الوقود، 
بن  أسعد  التونسي  األعمال  لرجل  التابعة  إس« 
من  المذكورة  التونسية  الشركة  وتمكنت  سهل؛ 
واعتذرت عن  ليبيا،  إلى  فقط  واحدة  توريد شحنة 
توردها  لم  التي  الوقود  شحنات  باقي  توريد  عدم 
احتيالية  طرقًا  اعتمدت  حيث  ليبيا،  إلى  أصــاًل 

الشحنات. تلك  قيمة  المصرف بدفع  للحكم على 
حدود  خارج  عند  المصرف  نشاط  يتوقف  ولم 
خاض  »المصرف  إن  المصدر  يقول  إذ   ، البالد 
وحدة  وافتتحنا  المحلية،  السوق  في  العمل  تجربة 
تؤدي  لكنها  موظفًا،   40 نحو  تضم  الليبي  الدينار 
البنوك  بها  تقوم  التي  كافة  المصرفية  باألعمال 
على  العمل  »اقتصر  ويوضح:  بالكامل«.  التجارية 
توسيعها  جرى  لكن  البداية،  في  العام  القطاع 

الخاص، وحددنا شركات كبيرة«. للقطاع 
والمؤسسة  المصرف  بين  العالقة  واكتسبت 
تصريح  ضوء  في  خاصة  أهمية  للنفط  الوطنية 
ــم  وداع مــمــول  »أكــبــر  المصرف  ــأن  ب المصدر 

للمؤسسة«.
بمليارات  المؤسسة  ل  موَّ »المصرف  ويضيف: 
تفتح  التي  الوحيدة  الجهة  إنــه  إذ  ــدوالرات،  الـ
مكشوف  حــســاب  عبر  للمحروقات  اعــتــمــادات 
المسؤولية  »تحملنا  موضحًا:  الصعبة«،  بالعملة 
مع  وباالتفاق  تنفيذية  ــإدارة  وك إدارة  كمجلس 
في  خصوصًا  المالية،  ووزارة  النفط  مؤسسة 
طوابير  ازدحمت  حين  و2014   2013 العامين 

وقود، واحترقت خزانات النفط على يد داعش«.
المكشوفة  الحسابات  اعــتــمــادات  وتخضع 

شهريًا  حساب  تغطية  يجري  إذ  إدارية،  لترتيبات 
على  بناء  المالية،  وزارة  من  مخصصة  بمبالغ 
الوزارة  تخصص  ثم  ومن  النفط،  مؤسسة  طلب 
المركزي  المصرف  من  الموافقة  وتتم  المبلغ، 
الحساب  لتغطية  صعبة  لعملة  تحويله  على 
بعض  في  دوالر  مليار   1.3 بلغ  الذي  المكشوف 
مليون   250 مبلغ  »ضــخ  إلــى  ولفت  األحــيــان«. 
تتم  ال  لكن  المكشوف،  الحساب  في  شهريًا  دوالر 

بالكامل«. تغطيته 
الميزانية  نقص  مشكلة  الــمــصــدر  ــع  وأرجـ
يحدث  إهــدار  إلــى  النفط  لمؤسسة  التشغيلية 
نتيجة »التهريب«، مشيرًا إلى أن »رفع الدعم عن 
النفط  مؤسسة  مخصصات  سيجعل  المحروقات 

تكفي«.
المركزي،  المصرف  مع  التنسيق  إلــى  ونــوه 
إلى  المنظومة  عبر  االعتمادات  طلبات  وتحويل 
أن  إلى  الفتًا  عليها،  لالطالع  المصرف  في  لجنة 
في  الليبية،  الدولة  أموال  على  حافظ  المصرف 
لديه  المجمدة  ــوزارات  الـ حسابات  إلــى  ــارة  إش
والمصرف  المحاسبة  ديوان  تعليمات  على  بناء 

المركزي.
السنوات  ــالل  خ الــخــارجــي  الــمــصــرف  وركـــز 
واألدوية  للمصنعين  اعتمادات  فتح  على  الماضية 
ويقول  والكهرباء،  واالتصاالت  الطيران  وشركات 
في  المشكالت  بعض  حل  في  »ساهمنا  المصدر: 

الليبيين«. لكل  الطيران، وهي مساعدة  قطاع 
شركة  واجــهــت  فقد  الــمــثــال،  سبيل  وعــلــى 
مثل  كــثــيــرة،  مشكالت  األفــريــقــيــة  الــخــطــوط 
جديد  إدارة  مجلس  وتعيين  اإلدارية،  التجاذبات 

كل فترة.
»نتعامل  المصدر:  يوضح  السياق  هذا  وفي 
أن  بعد  الوسطى  التنفيذية  اإلدارة  مع  حاليًا 
مع  التعامل  بوقف  القابضة  من  رسالة  وردتنا 
مجلس  تعيين  لحين  الحاليين  اإلدارة  مجلسي 
أال  بحيث  التعديل  »طلبنا  مضيفًا:  جــديــد«، 

التشغيل«. مصاريف  على  التجميد  يشتمل 

العراقيون واإليرانيون استفادوا 
من تجربتنا المصرفية

واجهنا أزمة طوابير الوقود 
بـ»الحسابات المكشوفة«

نتعامل حالياً مع اإلدارة التنفيذية 
الوسطى في الخطوط األفريقية

التضخم في السودان يرتفع إلى %57.65 
قال الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان أمس األربعاء إن التضخم في البالد ارتفع 
وسط  السابق،  الشهر  في   55.60% من  أبريل  في  سنوي  أساس  على   %  57.65 إلى 

زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.
السوق  في  مجددًا  السوداني  الجنيه  قيمة  هبوط  مع  الصعود  األسعار  وواصلت 
وكالة  حسب  السيولة،  وتقييد  اإلنفاق  على  للسيطرة  الحكومة  إجراءات  رغم  السوداء، 

»رويترز«.
قيمته  خفض  بعد  التعافي  على  عالمات  الجنيه  أظهر  الماضية،  القليلة  األشهر  وفي 
مرتين بشكل حاد في يناير، وهو ما أضعف سعر الصرف الرسمي للعملة إلى حوالي 31.5 

جنيه مقابل الدوالر، من 6.7 جنيهات في ديسمبر الماضي.
ورغم ذلك، فإنه مع سعي الحكومة إلى تعزيز سعر الصرف، وتضييق تدريجي لنطاق 
تداول العملة في البنوك، إال أن التجار في السوق السوداء دفعوا قيمة الجنيه إلى المزيد 
من االنخفاض.ويجري تداول العملة اآلن عند 29.27 جنيه في المتوسط مقابل الدوالر 
في البنوك، لكن تجارًا يقولون إنهم باعوا الدوالر مقابل حوالي 37 جنيهًا، وفقًا لوكالة 
»رويترز«. وتستهدف الحكومة خفضًا حادًا في التضخم ليصل إلى 19.5 % بنهاية 2018، 

من 34.1 % في نهاية 2017، وغالبًا ما تنفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وحُرم السودان إلى حد كبير من االستفادة من مصادر التمويل الدولية في السنوات 
العشر الماضية، بسبب عقوبات أميركية تم رفعها في أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، يحاول 

المسؤولون اجتذاب مستثمرين إلى االقتصاد الذي يواجه صعوبات.
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أسبوعيا التغير 

يقولون إن بعض المعايير يجب أن تُوضع في االعتبار مثل االستثمارات 
بعد  أمرهم  ليسوا في عجلة من  أنهم  إلى  النفط، مما يشير  بقطاع 

للتراجع عن تخفيضات اإلنتاج.
ورغم ذلك، فإن مندوبين يشيرون إلى تنامي القلق بشأن انخفاض 
إنتاج فنزويال بسبب أزمتها االقتصادية، وهو ما هون منه مسؤولون 

حين كانت المخزونات مرتفعة.
بينها  من  ألسباب  اإلنتاج  خفض  في  فائًقا  أداًء  أوبــك  وحققت 
لسعر  رسميًا  هدًفا  أوبك  تضع  وال  الفنزويلية.  اإلمــدادات  انخفاض 
الداعمين في  كأكبر  األخير  العام  برزت خالل  السعودية  لكن  النفط. 
السابق  الرياض  موقف  عن  تحول  في  األسعار  تعزيز  إلجــراءات  أوبك 

الشهر  لـ»رويترز«  قالت  النفط  بقطاع  مصادر  كانت  اعتدااًل.  األكثر 
اقتصادية،  الراغبة بشدة في تمويل إصالحات  المملكة،  إن  الماضي 
سيسرها أن ترى سعر الخام يرتفع إلى 80 دوالرًا للبرميل أو حتى 100 

دوالر للبرميل.
إن  وتقول  السعودية،  من  للنفط  أقل  أسعارًا  حاليًا  إيران  وتريد 
المصدرين يجب أن يستهدفوا سعرًا للخام عند نحو 60 دوالرًا الحتواء 

نمو النفط الصخري األميركي.
وقال مصدر مطلع على التفكير اإليراني عن االرتفاع الحالي »حين 
والطلب  العرض  ال  الجيوسياسي  التوتر  بسبب  النفط  أسعار  تزيد 

والعوامل األساسية، فال يمكن أن يكون هذا األمر معقوال«.

<   حقل نفط إيراني

< متظاهرون يرفعون الفتة تقول »ال لوضع بيت أحد في أيدي المصرفيين« في اثينا 

<   إردوغان
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 البارونة األديبة

 في منفاها االختياري كتبت ست روايات وعددا 
من املقاالت. وعندما قامت الحرب بني روسيا 

وتركيا

د. مها املطردي

»عندما دخل الحجرة.. سرى الدفء فيها.. وشاعت األضواء« هكذا كتبت البارونة األديبة عن رجل أحبته 
ثم تزوجته.

نزحا من النمسا إلى قرية قوقازية تركية صغيرة استولى عليها الروس اسمها )منجريليا( وعاشا في 
فقر كافر.. يتعيشان من دروس تُعطيها لمن يرغب في تعلم العزف على البيانو.. ويعمل هو كاتبا في 

مصنع لورق الحائط.
في منفاهما االختياري كتبت ست روايات وعددا من المقاالت. وعندما قامت الحرب بين روسيا وتركيا.. 
وأصبحت القوقاز ساحة قتال شاهدت الكاتبة كيف تأخذ القطارات الجنود إلى جبهات القتال وهم يغنون 
بحماس.. ثم تعود بهم إلى المستشفيات جرحي يئنون ويصرخون.. فكتبت روايتها: »ألقوا سالحكم« 
فنالت نجاحا واسعا لدرجة أن الروائي الشهير تولستوي جعلها تُضاهي رواية »كوخ العم توم« الشهيرة.

أعترف أنني لم اقرأ شيئا كتبته »البارونه برثا فون شوتنر« ولذلك بحثت عنها في »الويكيبيديا الحرة« 
وعرفت أنها سيدة نمساوية وأنها أول امرأة تنال بمفردها جائزة نوبل للسالم سنة 1905.. وتعد الثانية 
بعد السيدة )ماري كوري(. صُورتها محفورة على عملة 2 يورو المعدنية.. وهي كاتبة وروائية وصحافية 

ومُترجمة وداعية للسالم من الطراز األول.
وبعيدا عن الموسوعة.. عرفت عن هذه الروائية الداعية )Bertha von Suttner( أنها إنسانة مخلصة 
فتخلت  األيام..  عاندتها  كونتيسة  األساس  في  فهي  وفنها..  وأدبها  ومبادئها  وصداقتها  عشقها  في 
عن التباهي والعلو المادي الزائف.. وكل ما لم يُكتسب بعقلها وقدراتها. تضلعت في اللغات.. وكتبت 
بها بعض إنتاجها.. ولكنه لم يكن كافيا لمعيشتها.. فعملت كمربية ألربع بنات في منزل بارون ذائع 
البنات قد ملكها.. ولكن فارق  )أرثر( شقيق  الصيت.. وهناك »سرى الدفء وشاعت األضواء«. كان حب 

السن بينهما وحالة التباهي المتسلطة على تلك الطبقات جعلت عقلها يطوي ضلوعها على عاطفتها.
تجيد  السن  في  متقدمة  سكرتيرة  عن  يبحت  باريس  في  يعيش  ثري..  كهل  من  إعالن  إلى  كتبت 
اللغات.. وقابلته. لم تكن متقدمة في السن ولم يكن هو كهال.. كان ثريا تحف به جميع وسائل الراحة.. 
يعشق األدب.. مهتما بالشعر والمسرح والفلسفة.. ولكنه ال يستطع تناول أبسط األطعمة إاّل ما يبقيه 
حيا. كانت أبخرة )النيروجليسرين( قد أفسدت جهازه الهضمي.. إنه العالم الذي اكتشف الديناميت )الفرد 

نوبل(.
باالتجاهات  اتصال  على  جعلته  أعماله  إدارة  أن  كيف  وانتبهت  وصديقته  سكرتيرته  )بيرثا(  صارت 
السياسية في العالم كافة.. وأنه يبيع مفرقعاته إلى الجميع بدون استثناء. وتقول إنه حرص على تحسين 
أحوال العالم وكان من المحسنين الكبار.. ولكنه كان يسخر في أعماقه من التناقض الذي يمارسه ما بين 
أنه عالم.. وأن ما وصل إليه هو في الحقيقة جزء من كارثة إنسانية.. وكتبت ذات مرة أنه قال لها: »إن 

األمل الوحيد للعالم هو أن يولد الناس بعقول أفضل مما لديهم اآلن«.
وفيما كان نوبل يبني مصنعا جديدا في السويد.. وصلتها رسالة من )آرثر( قال فيها إنه ال يستطيع 
الحياة بدونها.. تماما مثلما كانت هي تخنق هذه الحقيقة في أعماقها. اعتذرت )بيرثا( إلى رئيسها من 

بعد أن شكرته.. وتزوج العاشقان في القوقاز.
لم تنقطع عالقة السيدة )بيرثا( بالعالم )نوبل( الذي فرح كثيرا بنجاحها األدبي.. ودعاها وزوجها إلى 
باريس وأكرمهما.. وهناك عرفت ما يقال عن »بسمارك« وأن احتمال قيام الحرب وارد.. وانزعجت من 
دمار محتمل وانظمت كعضو فعال في جمعية السالم الدولي بلندن ومنها لم يتوقف نشاطها في هذا 

المجال مطلقا.
أنا لم أسمع من قبل عن الكاتبة )مارثا( داعية السالم هذه وال عن رواياتها ولكنني مُعجبة ببسمارك.. 

والجميل أني أعرف في بالدي قصة مشابهة لقصة هذه البارونة الرائعة.

الشماعة !!

من هنا كان إلقاء اللوم على اآلخر 
وعدم تحّمل املسؤولية، هي الشماعة 
التي يتم اللجوء إليها لتبرير أوضاعنا البائسة

صالح الحاراتي

أوجد  الذى  التباين هو  وذلك  الدول،  بين  والقدرات  اإلمكانيات  فى  تباينًا  أن هناك  األشياء  من طبائع 
شعورًا لدى المجتمعات الضعيفة بأن ما هي فيه من ضعف وتخلف إنما جاء بفعل »مؤامرة« من األقوياء 
ألجل السيطرة على قرارهم واستغالل مواردهم الطبيعية ليستمر ضعفهم وهوانهم وتخلفهم .. دونما 
االعتراف بأن هناك عوامل أخرى ذاتية، تحدد ضعف وقوة أي مجتمع .. ومن هنا كان إلقاء اللوم على اآلخر 

وعدم تحمّل المسؤولية، تلك هي الشماعة التي يتم اللجوء إليها لتبرير أوضاعنا البائسة.
ال مفر بداية من اإلقرار بالقول » إن من يملك التقنية واإلعالم والمال هو الذي يشّكل الوعي العالمي 

ويوجه األذهان للحقائق التي يريد« .
وأظن أن السطور السابقة تمثل إحدى معطيات وحقائق عالم اليوم الذى يلعب فيه اإلعالم ووسائل 

االتصال دورًا كبيرًا .
بداية ال شك أن ذلك الشعور، به شيء من الصواب ولكن بنظرة موضوعية وواقعية، نجد أن حياتنا ال 
تدار كلها بالمؤامرة ولكن ، أكاد أجزم فى نفس الوقت أنها ليست خالية منها، المهم هنا هو أال تكون 
المؤامرة هى العامل الوحيد الذي تغرق فيه عند تناول أحوالنا والبحث عن الخروج من مأزقنا، بل يجب 
التوجه إلى ذكرالحقائق والدالئل والبراهين–إن أمكن -على  المؤامرة وجوب  التأكيد عند الحديث عن 
العلم وليس  إطار  الكالم مقبواًل ومنهجيًا وداخاًل في  المبالغات حتى يكون  المؤامرة، بعيدًا عن  هذه 

ضمن منهجية التنجيم وقراءة الكفّ وتجنب المشاعر العدائية وشيطنة اآلخر !
إن االبتعاد عن االستغراق واالنهماك فى التفسير المؤامراتي لألحداث فى غاية األهمية ، ألنه يفتح 
يكون  قد  التفسيرالمؤامراتي  فى  واالنغماس  المعطلة،  الذاتية  العوامل  عن  للبحث  عقولنا  أمام  الباب 

كارثيًا إذا لم يتخلل ذلك االنهماك لحظات تأمل
المتغيرات  ننسى  ال  ولكي  فيها  المرغوب  غير  االحتماالت  على  التعرف  ونحاول  حولنا  يدور  ما  لنرى 
المفاجأة وكيفية التعامل معها، ولكي ننتبه إلى عيوبنا ومحاولة إصالحها بدل تعليق فشلنا على شماعة 

المؤامرة .
إن من طبيعة األشياء أن اآلخر القوي يريد الحفاظ على قوته وتميزه ولذا يبذل كل ما يراه يحقق له 
ذلك والشك بأنه يعطي لحركته وفعله عنوانًا، يمثل الخير والنقاء وفى إطار من القيم اإلنسانية المحمودة 
..ولعلنا هنا ولنستوعب حركة التاريخ نحتاج لمقاربة تاريخية لنتذكر أن أجدادنا أيضًا مارسوا يومًا ما فعل 
»الغزو« وأسموه »فتوحات« من أجل خير اإلنسانية !! وبالمقاربة المتجردة من العواطف نرى اليوم القوة 
المهيمنة على العالم تتصرف بما يخدم مصالحها وترى أن من حقها نشر قيمها تحت عناوين براقة مثل 

معاداة األنظمة الشمولية ودعم حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب ..ألخ.
والجمع مؤامرات  )المُؤامَرة اسم  أن  اللغة  لغويًا نجد فى قواميس  المؤامرة  لفهم مصطلح  بداية 
مع  خفيًة  يدبِّر  ما  وهو   ، أو شخص  بلد  أو  حكم  إزاء  معادٍ  بعمٍل  للقيام  َ»مكيدة«  وهى  آمر  والمصدر 
التي  الكثير منا األحداث  المعنى يفسر  ، وبهذا  أحد  (..وال أظن ذلك خافيًا على  تنفيذه  التصميم على 
تجري على هذا النحو ؛ ولكن هناك رأي يذهب إليه آخرون يقول إنه يجب التفريق بين ما نفهمه ونسميه 
مؤامرة وبين أمر آخر يسمونه ..«توافق أوتقاطع المصالح«، حيث يكون الفعل المراد القيام به ، »ذاتي 
الذاتية مع مصالح خارجية وتم  المنشأ ويعبرعن مصلحة ذاتية داخلية » ولكن ترافقت تلك المصلحة 
الطرفين  إنجازها من  التعاون على  والخارج ويتم  الداخل  المشتركة بين طرفي  المصلحة  استثمار تلك 
، وهو أمر ال يتم فى الخفاء ..والمثال الذي تجتره الذاكرة هنا هو ما قاله ابن الدن يومًا ما عن توافق 
االتحاد  بإخراج  المتحدة  الواليات  رغبة  مع  أفغانستان  في  الكافر«   « الشيوعي  الحكم  بإسقاط  الهدف 
السوفيتي حينها من أفغانستان ، أي أن توافق المصالح قد وُجد بين أمريكا والمقاتلين األفغان ما ساهم 
فى التعاون المشترك بينهما ألداء تلك المهمة .وعندما تم إنجاز تلك المسألة عاد كل طرف إلى خندقه .

فى سياق التحليل المؤامراتي وكمثال عليه أيضا يردد البعض بأن داعش صناعة أمريكية ويتغافلون 
عن أن أدبيات داعش وخطابها ال يخرج عما تحتويه كتب التراث لدينا من فتاوى مؤسسة للعنف واإلرهاب !!

نعم وبال شك تستفيد القوى الكبرى من نشأة تلك الجماعة وتوظف أفعالها لخدمة مصالحهم ولكن 
المسألة فى اعتقادى العالقة لها بخلق وصناعة ونشأة تلك الجماعة..وربما نفس األمر يسري كذلك على 

جماعة اإلخوان الذين لقوا دعمًا من بريطانيا ساعة النشأة والتكوين .
وإن كان والبد من استخدام مصطلح المؤامرة ففي ظني أننا نتآمر على أنفسنا، حيث يمكن أن نقول 

إن أوضاعنا الداخلية من ضعف وتخلف هى التي تساهم فى حالة يمكن أن نسميها »القابلية للتآمر« !؟
إن دراسة الدالئل والقرائن والبراهين على دعوى وجود “مؤامرة ” تحاك أو أن األمر توافق وتقاطع 
مصالح ، أمر جدير باالهتمام والتفكر ألنه سيكون دافعًا إلى مزيد من الوعي واإلثراء وفهم ما يجري حولنا 
دون تهويل أوتجاهل ، حتى نحسن التعامل مع األحداث التي نواجهها ، بدل لجوء عشاق نظرية المؤامرة 
إلى تخوين من ال يؤمنون بها ..باعتبارهم خونة للوطن ومتآمرين ، ويبقى األمر المهم هو أالَّ يقودنا 
فهمنا وتصورنا إلى تبرير األخطاء وإلصاقها بشماعة المؤامرة ،وأالَّ يقودنا فهمنا وتصورنا عن المؤامرة 
إلى حالة من البارانويا، والشك المرضي المفرط، والتهيؤات المبالغ بها فنجعل المؤامرة هى الشماعة 
التى نعلق عليها إخفاقاتنا وفشلنا في الخروج من دائرة التخلف، وأالَّ يقودنا فهمنا وتصورنا عن المؤامرة 

إلى االستسالم بأنَّنا كأفراد وشعوب الحول لنا وال قوة، وال قدرة لنا على تغيير الواقع المحيط بنا.
إن التبرير الدائم ألي حدث تحت بند المؤامرة ، ينأى بالذات عن دخول مجاهل المسؤولية. ويبتعد 
الدولة  التي تتطلب جهدًا كبيرًا عبر مؤسسات  المقولة  تلك  أسر  للخروج من  القويم  الطريق  بنا عن 
)الغائبة(. وجهدًا ثقافيًا من أهل العلم والمعرفة أفرادًا وجماعات، للتأسيس لثقافة العمل والنقد الذاتي 

وتحمّل المسؤولية.

* يحضرني قول الدكتور جالل أمين ..
»المهووسون بنفي نظرية المؤامرة بالمطلق ال يقّلون سوءًا وخطرًا عن المهووسين بجعلها دومًا 

مفسّر األحداث » .
ويبقى السؤال الجوهري القائم 

ماهي مصالحنا ويا ترى ما هي مؤامرتنا؟

السالم يخطف الحرب
واعيًا   1955 ـ   1950 الليبي  والدتـــي  جيل  عايش 
الستة  األيام  العربية اإلسرائيلية حرب  الخاطفة  الحروب 
 .1973 أكتوبر  بارليف  خط  عبور  وحرب  يونيو1967 
الحرب  وليبيًا   ،1991 الصحراء«  »عاصفة  الخليج  وحرب 
حرب  التشادية.  الليبية  والــحــرب  الليبية  المصرية 
السويس 1956 خامرت طفولتنا عقابيلها سماعًا وقراءة 
في المنهج المدرسي، ثم الصحف وبعدها الُكتب، ومازلنا 
الحروب، ماعايشناه ولم  أسرار  تغّلفها  نقرأ عنها معركة 
كامب  اتفاق  الخاطف  السالم  اليوم:  حتى  أبعاده  نتحرَّ 
ديفيد بين مصر وإسرائيل المعقود 1978 وماعقبه من 
الجرّار  على  الحبل  استعارة  يشبه  فيما  سلمية  مبادرات 
بل  السياسي،  ليس  بنودها  يحيك  القرن  صفقة  آخرها 

السمسار.
أوقف  الذي  الدولي  القرار  بين  تجمع  مقاربات  هناك 
الكورية.  للحرب  الهدنة  وقرار  الخاطفة،  السويس  حرب 
الخط  ــام1950  ع الشمالي  الكوري  الجيش  عبور  بعد 
الرأسمالي  والجنوب  الشيوعي  الشمال  بين  الفاصل 
األزمة دوليًا  أيام، اتسعت  وسيطر على سيول في ثالثة 
الصين  دعم  مقابل  للجنوب  المتحدة  الواليات  دعم  مع 
المعارك، ما بين مليونين و4 ماليين  للشمال، وأوقعت 
انتهت   .1953 يوليو   27 في  هدنة  توقيع  وتم  قتيل، 
بل  ووكتلتي،  الدولتين  بين  لتفتح  المتهوّرة،  الحرب 
عالمي الحرب الباردة الغرب واالتحاد السوفياتي والصين 
شلقم  الرحمن  عبد  الكاتب  عنونها  حربا  الشيوعية، 
النووي  التهديد  بل  والسلم  الحرب  الخائفة«  بـ«الحرب 
كوريا  في  السلطة  لعائلة  أجيال  الثالث  لرواية  بالحرب 
إل،  جونغ  كيم  واألب  سونغ،  إيل  كيم  الجدّ  الشمالية 
والحفيد كيم جونغ أون الذي كان إلى أسابيع قليلة، يريد 
ويدمر  دارها،  عقر  في  األميركية  اإلمبريالية  يضرب  أن 
مدنها، مُهددًا بالتبعية اليابان، وبمحو جارته الجنوبية. 
غريمته  الدولة  حدود  على  ويحّط،  ذلك  كل  على  ليلتف 
الطرفان،  وافق  حيث  هناك.  كوري  الجنوب  نظيره  للقاء 
المجمّدة  الطويلة  الحرب  إنهاء  على  المبدأ،  حيث  من 
إلى  الكورية  الجزيرة  شبه  قسمت  التي  النووي  بالخوف 
على  كذلك  الشمالية  كوريا  زعيم  وافق  بل  شطرين. 
الكورية  الجزيرة  شبه  إخالء  إلى  يدعو  مشترك،  بيان 
مع شريكه  الممهد  لقائيه:  ورغم  النووية.  األسلحة  من 
الكوري  غريمه  مع  المنجز  والخاطف  الصيني  الرئيس 
مع  والصور  لألضواء  الخاطف  المحتمل  ولقائه  الجنوبي، 
الرئيس األميركي إال أن محلل الـ »نيويورك تايمز« مارك 
تنازالت  تقديم  بدون  واتفاقات  بلقاءات  يصفها  لندلر 

باستعارة مجرّد حبر على ورق .
الشرق  السويس  ــروب  ح الستدعاء  دعــانــي  ــذي  ال

الخاطف  االنتهاء  عن  أكتب  وأنــا  الخاطفة،  أوسطية 
العربي  النعي  روح  ؟!  الخائفة  الكورية  للحرب  والمحتمل 
الحدث  عن  العربية  الصحفية  الكتابة  في  لمحتها  التي 
وفضائين،  حربين،  بين  تُقارن  وهي  الكوري،  ـ  الكوري 
انفض  إن  فما  والسالم.  للحرب  ذهنيتين مختلفتين  بل 
لقاء الزعيمين الكوريين، حتى بدأ ُكتاب الصحافة العرب 
الزعيمين  وتبجيل  السياسية  وقيادتهم  شعوبهم  بنعي 
الكوريين ذوي الحكمة اللذين أنهيا بجرّة قلم نزاعًا دام 
لسنوات.. دون خسائر بشرية وال مالية من كل األطراف، 
ألنهم ليسوا كالعرب.. الذين يبتزهم ترامب أمريكا ومن 
النزاع  قبله »بفزاعة ايران«.. بعد أن أقنعوهم بأن: حل 

عسكري فقط!!.
بهذه الكتابة نُعاد مجدّدًا إلى حس المقارنة التعسفي، 
المختلفين  الحكيمين  رأي  بين  جمع  الــذي  القديم، 
الفيلسوف  األرض  عن  السماء  تعارض  والمتعارضين 
الدنيوي  أرسطو  والفيلسوف  األستاذ  اإللهي  أفالطون 
الفارابي،أول  نصر  أبو  الموفق  تلميذهما  بقلم  تلميذه 

من استّن في عقلنا العربي مبدأ التلفيق .
التلفيق يكمن أواًل في المقاربة بين الخطر اإليراني في 
المنطقة العربية واإلسالمية والخطر الكوري الموجه ضد 
البلد شقيقه فالمقاربة هنا تعوزها الدقة. أول نقطة نقد 
أن الصراع الكوري الكوري مازالت قوانين الحرب الباردة 
وتصرّفاته  بتصريحاته  األميركي  الرئيس  يجدّد  التي 
العقود  طوال  والتي  ضبطه  على  قادرة  معالمها،  اليوم 
النافذ  اإليراني  الغزو  بينما  حكمته.  قد  كانت  السابقة 
لبنان  متفرقة  عربية  بلدان  في  العقدين  مايقارب  منذ 
وبعدها العراق ثم سوريا وأخيرًا اليمن ال تحكمه قوانين. 
فاتفاقية سايكس بيكو لم تعد لها فعالية، ألنها رسمت 
حاليا  وقتها  النافذة  االستعمارية  فالدول  االستعمار  بعد 
أميركا  ودولها  الباردة  الحرب  عكس  نفوذها  اختفى 
وروسيا المجدّدة عن االتحاد السوفياتي والصين القوة 

االقتصادية العالمية الكاسحة .
النووي  بالسالح  دة  المهدِّ كوريا  أن  الثانية  النقطة 
 1948 عام  منذ  عنها  انقسمت  التي  كوريا  هي  لجارتها 
السياسة  تطورات  حسب  اليوم  صــارت  بأيديولوجية 
حُكم  في  والثقافية  االقتصادية  والعولمة  الدولية 
النافلة. بينما في منطقة النزاع الشرق أوسطي فالدولة 
المزروع  الكيان  إسرائيل  هي  فعليًا  السالح  تمتلك  التي 
باستعارة  يتغول  مــازال  والــذي   1948 عام  منذ  غربيًا 
الثاني  والكيان  منه.  النازف  العربي  الجرح  في  السكين 
إيران الجمهورية األيديولوجية اإلسالمية، المتهمة من 
السالح  المتالك  تتربص  قومية  بأنها  العربية  البلدان 
النووي، وقد قطعت أشواطُا لالقتراب من حيازته، للقضاء 

تضاده  التي  إسرائيل  ومواجهة  العربية  القومية  على 
بفيتو بدياًل عن العرب الذين يقفون على الحدود كخيال 

المآتة .
ـ  الكوري  النموذج  بين  المقارنة  أن  األثافي،  ثالثة 
الخوف  جمّدها  وحربًا  خاطفين  وسالمًا  حربًا  الكوري 
الشرق  النموذج  وبين   ،2018 ـ  سنوات1953  النووي 
بأسلحة  أوسطي سالمًا محاربًا بذهنيات مختلفة مسلحًا 
نووية  ألسلحة  متربصا  والنفط  المال  يراكمها  تقليدية 
الثالثة يستريحون دائمًا لحرب قادمة:إسرائيل  محاربوه 
والعرب وإيران. وهذه المقارنة والمقاربة تستبعد الفارق 
األيديولوجي، ففي شبه الجزيرة الكورية: كوريا الشمالية 
أن  يمكن  الصين،  وحافظتها  األساسي  الصراع  عنصر 
وبرجماطية  الغاربة،  األيديولوجية  فضاء  عليهما  نطلق 
العولمة الحاضرة، بينما في الفضاء الشرق أوسطي ففي 
حصته  على  المتطرف  الديني  النزوع  يحصل  إسرائيل 
الحزبية الثابتة في علمانية الدولة اإلسرائيلية باستمرار، 
مذهب  تطرّف   1980 عــام  منذ  يتأسس  ــران  إي وفــي 
عقيدة، يلهم مشايعيه في الفضاء العربي، ليقحمهم في 
األيديولوجيتين  فيربك  القومية،  العقيدة  دولة  مشروع 
المشهد  يبدو  العربية  البلدان  وفي  والقومية.  اإلسالم 
الدراماتيكي  بتنوعها  األيديولوجية  تخترقه  معّقدًا 
فمواقف الدول العربية متباينة، صرّحت بذلك أو أضمرت 
اإلمــارات،  ومعها  إيران  ضد  التأجيج  قائدة  السعودية 
تتفقان مع الموقف اإلسرائيلي، وهو إلغاء االتفاق. بينما 
بسبب  المرتمية  قطر  إمارة  السعودية  غريمة  تناوئه 
من  وتتمنّع  إيــران،  أحضان  في  لها  الخليجي  الحصار 
اتخاد موقف شبيه أطراف خليجية كالكويت، وعُمان ذات 
فى  استضافت  قد  كانت  والتى  بإيران  الوثيقة  العالقات 
أراضيها اجتماعات أفضت إلى إبرام اتفاق سنة 2015 .أما 
العراق المُهيمن عليه إيرانيُا عبر طبقة حكمه المتشيعة، 
فهو الحول له، وحزب اهلل قبضة إيران الرادعة المهيمن 
اللبناني فإلغاء االتفاق يسحب عنه  القرار السياسي  على 
رخصة المشروعية. أما مصر فهي مرتبطة باتفاقية سالم 
السعودية  من  بكل  وطيدة  أواصر  ولها  إسرائيل،  مع 

واإلمارات وال تقيم عالقات دبلوماسية مع إيران.
يُرجع خليل الجرّ في كتابه »تاريخ الفلسفة العربية« 
مبدأ  المعتمدة  باطنيته  إلى  التوفيقية  الفارابي  نزعة 
التأويل، فتقصّد التقريب بين النظريات وعمد في ذلك 
ذهنية  في  األخطر  صعوبة.  لكل  مفتاحا  التأويل  إلى 
توفيق وتلفيق الفارابي ـ وهو ما يسري على الكاتب في 
الصحافة العربية اليوم ـ أنه يمرّ على العقبات فال يعيرها 
اهتماما، ويتجاوز االختالفات فال يتنبّه لها القارئ. ولكن 

ليس كل قارئ !

ألنهم ليسوا كالعرب.. الذين يبتزهم ترامب أمريكا ومن قبله »بفزاعة ايران«

في إسرائيل يحصل النزوع الديني املتطرف على حصته الحزبية الثابتة في علمانية الدولة اإلسرائيلية

نورالدين خليفة النمر

إبراهيم البابا

االستفتاء على الدستور أوال، ثم انتخاب السلطات وتوحيد املؤسسات وفقًا لنصوصه
الشيباني  د.  أشكر  أن  أود  البداية  في 
المنشور  مقاله  في  كتبه  ما  على  أبوهمود 
»اإلشكالية  بعنوان  الوسط  بوابة  في 
النقاش  إثــراء  إن  ليبيا«.  في  الدستورية 
شأنه  من  والنقد  الكتابات  هــذه  بمثل 
المفاهيم وشرح بعض  العديد من  توضيح 
المسائل، ال سيما ونحن ننتظر هذه اللحظة 
الدستور  مشروع  ــرار  إق وهــي  التاريخية 
ثم  ومن  االستفتاء  عبر  الليبي  الشعب  من 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  انتخاب 
لهذا  وفقا  السيادية  المؤسسات  وتوحيد 
عديد  على  النقد  اشتمل  لقد  الدستور. 
النقاط بعضها يخص المسار وأخرى تخص 
إلى  التطرق  تم  وكذلك  النصوص  بعض 
والدستور  الهيئة  وعالقة  السياسي  المسار 
به عموما. لقد اعتمد النقد المقدم من د. 
أبوهمود على عدم الدقة في بعض األحيان 
مشروع  نــصــوص  خلفيات  فهم  وعـــدم 
الدستور ونصوص اإلعالن الدستوري أحيانًا 
أخرى فكان ردنا على بعض ما ذكر كاالتي:

أن  أبــوهــمــود  الشيباني  د.  ــر  ذك  .1
»الدساتير ال تكتب إال لسلطة موجودة يراد 
الدساتير  إن  إذ  دقيق  غير  وهذا  تأطيرها« 
هي  موجودة  سلطة  إطار  في  كتبت  التي 
وسويسرا،  وفنلندا  كندا  مثل  قليلة  دول 
السلطة  منصب  لتعزيز  فقط  كتب  وغيرها 
السلطة  هذه  ورؤية  لتوجيه  فقًا  وستكون 
وسيريالنكا   1958 عــام  فرنسا  في  كما 
في  خصوصًا  الكثير  غيرها  وهناك   2010
الليبية  الحالة  في  أما  الثالث.  العالم  بلدان 
تأطيرها  يتم  لكي  أصاًل  لسلطة  وجود  فال 
2011 كان هناك  ولهذا بعد أحداث فبراير 
اإلعالن الدستوري المؤقت الذي ينص على 
انتخاب الهيئة التأسيسية ومهمتها اعتماد 
الشعب  عليه  يستفتى  دســتــور  مــشــروع 
الدستور ستنشأ  الثلثين وبناء على  بأغلبية 
السلطة. واالتفاق السياسي ما هو إال مثال 
لتكوين  دستوري  إطــار  عن  البحث  على 

سلطة واحدة وتقييدها.

2. ذكر د. أبوهمود »أن من سيصل إلى 
للدولة  مشروعا  سيملك  باألغلبية  السلطة 
الخطورة!!«  في  غاية  ستكون  به  خاصا 
الدساتير  كل  إن  إذ  مستغرب،  كالم  وهو 
مبنية  الديموقراطية  السياسية  والنظم 
على أساس من يملك األغلبية يحكم وهذا 
التنافسية. فعلى  بالديموقراطية  ما يسمى 
الحالي ماكرون  المثال رئيس فرنسا  سبيل 
%24 فقط من أصوات  تحصل على حوالي 
الناخبين في الجولة األولى وهو اآلن رئيس 
السلمي  التداول  ولضمان  ذلك  مع  فرنسا. 
على السلطة فقد نصت المادة )184( من 
مشروع الدستور على حظر التجديد للرئيس 

في أول دورتين انتخابيتين.
أمام  سنكون  »أننا  أبوهمود  د.  ذكر   .3
تعيين  عملية  وأن  مشلول  سياسي  نظام 
الحكومة غير واضحة في المسودة الحالية، 
وال  بتعيينها  ينفرد  الرئيس  أن  يوحي  مما 
بأغلبية  إقالتها  حق  إال  البرلمان  يملك 
الثلثين، وهو أمر شبه مستحيل وال مثيل له 
في دساتير العالم« وهنا وجب التوضيح أن 
مباشرة  الشعب  من  منتخب  الدولة  رئيس 
الدوائر  على  األصــوات  توزيع  يضمن  بما 
هو  الدولة  ورئيس   )100 )المادة  جغرافيا 
من يعين رئيس الحكومة ويعتمد الحكومة 
من  هو  الحكومة  ورئيس   )104 )المادة 
ومجلس   )112 )الــمــادة  حكومته  يختار 
الثقة على  بعدم  التصويت  له  النواب يحق 
المطلقة  باألغلبية  الحكومة  في  وزير  أي 
)المادة  الثلثين  بأغلبية  الحكومة  وفي 
او عدم الوضوح  115(. ال أعلم اين الشلل 

الذي ذكره د. أبوهمود!!؟؟
المتصور  د. بوهمود »فهل من  4. ذكر 
في  الثلثين  أغلبية  سنويا  يوافق  أن  عمليًا 
البرلمان على ميزانية حكومة غير مرتبطين 
من  أنه  التوضيح  وجب  وهنا  سياسيا«  بها 
غير المتصور أصال أن يشكل رئيس الوزراء 
المنتخب  الدولة  رئيس  ويعتمدها  حكومته 
النواب،  مجلس  في  األغلبية  ثقة  تنال  وال 

على  مدسترًا  الثقة  منح  يكن  لم  وإن  حتى 
غرار بعض التجارب الدستورية المقارنة مثل 
حكومة  أي  تستطيع  فكيف  وإيطاليا.  لبنان 
بل  فحسب  الميزانية  قانون  ليس  تمرير 
باقي مشاريع قوانينها من غير وجود أغلبية 
داعمة لها في المجلس. أيضا من التجربة 
إعطاء سلطة منح  أن  يتأكد  الحالية  الليبية 
الثقة للحكومة لمجلس النواب كان السبب 
الرئيسي وراء الفساد السياسي الذي تعيشه 
قانون  إقرار  آلية  يخص  ما  أما  اآلن.  ليبيا 
الجدلية  النقاط  أهم  من  فكان  الموازنة 
داخل الهيئة. في البداية وضع هذا القانون 
إقرارها  يجب  التي  القوانين  ضمن  من 
تم  ما  وهذا  والشيوخ  النواب  مجلسي  من 
السابق.  الدستور  مشروع  في  عليه  النص 
بعد ذلك وردت عدة مالحظات بشأن هذه 
اآللية ومخاوف عرقلة إقرار هذا القانون فتم 
التوافق على أن يتم إقراره فقط من مجلس 
نصت  كما  الثلثين  بأغلبية  ولكن  النواب، 
تم  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة   .)71( المادة 
التشريعية  السلطة  حل  عرض  على  النص 
رئيس  قبل  من  الشعبي  االستفتاء  على 
الدستورية  المحكمة  وباستشارة  الدولة 
لعدة أسباب منها عرقلة الموازنة كما نصت 
المادة )109( من مشروع الدستور. بشكل 
عام مسألة إقرار الموازنة تثير إشكاليات في 
كثير من الدول ولعل الواليات المتحدة مثال 
لذلك عندما عجزت السلطة التشريعية على 
إقرارها هذا العام، وأيضًا في دستور 1951 
في  التأسيسية  للهيئة  المراجع  أحد  وهو 
الموازنة  إقرار  آلية  كانت  دستورها،  إعداد 
الموازنة  وتقر  تناقش  بحيث  تعقيدًا  أكثر 
المادة  نصت  كما  أواًل  النواب  مجلس  من 
األمة إلقرارها  إلى مجلس  تحال  ثم   )160(

كما نصت المادة )161(.
5. ذكر د. الشيباني أبوهمود »وإذا كان 
الحكم على المسودة  المعيار والفيصل في 
هو الشعب، إذا فليسمح للمعترضين عليها 
ولتذهب  رؤيتهم  تحمل  مسودة  بتقديم 

وفي  بينهما«  لالختيار  للشعب  المسودتان 
هذا مخالفة صريحة لإلعالن الدستوري الذي 
باقي  وكذلك  الهيئة شرعيتها  منه  تستمد 
إلى ذلك، هذا  باإلضافة  الدولة.  مؤسسات 
مناطقيا  كان  بالتوافق سواء  بني  المشروع 
)برقة وطرابلس وفزان( أو مع األقليات التي 

شاركت أو حتى بين التوجهات.
ليبيا  في  التأسيسي  المسار  إن  ختامًا، 
وهي  مراحله  كافة  في  الشعب  فيه  شارك 
منذ  فالهيئة  نوعها،  من  فريدة  تجربة 
بدايتها هي تمثل الشعب فهو من انتخبها. 
باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الهيئة بزيارة 
فزارت  فزان  رأسها  وعلى  المناطق  عديد 
اآلجــال  ووادي  وتراغن  والشاطئ  سبها 
وأوباري وغات وغدامس، وقامت باالستماع 
ليبيا  مناطق  جل  إلى  باإلضافة  آرائهم  إلى 
وتم تدوين مالحظاتهم. باإلضافة إلى ذلك 
مع  بلقاءات عديدة حتى  الهيئة  قامت  فقد 
في  الخارج  في  الليبية  والجالية  المهجرين 
أيضًا  الهيئة  إلى  تونس ومصر. وقد وصل 
التأسيسية  الهيئة  وقامت  المقترحات  آالف 
بااللتقاء  البيضاء  بمدينة  الهيئة  مقر  في 
بعديد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني 
كافة  من  والبلديات  والمدن  والمكونات 
والمرحلة  موثق.  شيء  وكل  ليبيا،  ربــوع 
في  الشعب  مشاركة  من  واألخيرة  الثالثة 
وبأغلبية  االستفتاء  عبر  هي  دستور  اعتماد 
الثلثين. إن االستمرار في المراحل المؤقتة 
والفساد  الفوضى  استمرار  في  سيساهم 
مشروع  اعتماد  إلــى  الذهاب  فــإن  لذلك 
انتخاب  ثم  ومن  االستفتاء  عبر  الدستور 
كافة  وتوحيد  وتشريعية  تنفيذية  سلطات 
وفقًا  السيادية  وخاصة  الدولة  مؤسسات 
لضمان  الوحيد  الخيار  وهو  الدستور  لهذا 
الليبية  للدولة  والتنمية  واالستقرار  األمن 
وإلنقاذها من االنزالق نحو مزيد من التأزم.

دائرة  عن  الدستور  صياغة  هيئة  *عضو 
بنغازي، الدائرة الفرعية توكره.

 اشتمل النقد على عديد النقاط بعضها يخص املسار وأخرى تخص بعض النصوص وكما تم 
التطرق إلى املسار السياسي

في الحالة الليبية  ال وجود لسلطة أصاًل لكي يتم تأطيرها ولهذا بعد أحداث فبراير 2011 كان 
هناك اإلعالن الدستوري املؤقت



رأى

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
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املثقف ال يجيب أحدا

»دموع« االنتخابات
- 1

من  الكثير  لكن  االنتخابات،  عام  2018م  عام 
صوت،  أحسن   = فويس(  )ذا  ألهاهُم  المهتمين 
بغيره  مهتم  من  وعّل  انتخاباته،  في  بالمشاركة 
تعرقله  صوت  أحسن  )دموع(  كانت  انتخابات  من 

عن متابعة المُراد بدقة.
واألصــوات  االنتخابات  ــوال  األح كل  في  لكن 
من  األول  النصف  في  األعلى  الصوت  والتصويت 
كل  في  الفائز  األكبر  الحزب  أن  رغم  العام،  هذا 
االنتخابات التي تم إجراؤها حتى الساعة هو حزب 
القوي  ثقله  يعطي  أن  في  نجح  الذي  المقاطعين 
لخصومه، فالصوت المُقاطع يصب عادة في صالح 
الطرف الضعيف في المعادلة، ألن المُقاطع مُحتج 
واحتجاجه  االنتخابات،  في  المشاركة  جماعته  على 

يتجسد في حرمانها من صوته.
لذا الحظنا أن دموع االنتخابات جرت على خدود 
أحزاب وكتل افترض أنها تفوز في االنتخابات، فهي 
فائزة فيما سبق، فائزة حسبما تظهر االستبيانات 
التي أجريت، فائزة حسب المزاج العام للرأي العام، 
لكن المقاطعة التي أريد منها معاقبة هؤالء فازت 

بجعل خصومهم يفوزون.
إذا الكرت األبيض لم ينفع في اليوم االنتخابي 
األولــي  البديهة  هــذه  المقاطعين،  خصوم  إال 
كل  في  جــرت  التي  العربية  االنتخابات  ــت  رادف
أن  الثانية  والبديهة  والعراق،  وتونس  لبنان  من 
انتخابات  أنها  على  تدلل  الثالثة  االنتخابات  هذه 
نزيهة تنحو إلى الديمقراطية التي مشكلتها أنها: 
بدموع  ينضح  وال  ينضح،  فيه  بما  صندوق  كل 
األقوى  الصوت  انتخابات  هكذا  ففي  الخاسرين. 
فيها المقاطعة التي تنضح بضعف الشارع وسلبية 
مواطن يحصد ما يزرع فيبكي على أنه في الصيف 

ضيع اللبن.
البديهة أن القوي على األرض قوي في صندوق 
األرض ستعكسه  على  خلل  وإن حدث  االنتخابات، 
مرآة الصندوق كما حصل في ألمانيا وإيطاليا هذا 
العام، وإن نظرنا لما على األرض في الدول العربية 
الثالوث  في  الفائز  هي  المفارقة  أن  سنجد  الثالث 
تحالف  مثل  األرض،  على  حاصل  هو  ما  االنتخابي 
والتحالف  لبنان  في  والشيعي  المسيحي  اليمين 
ونداء  النهضة  الديني  الحزب  بين  المعلن  غير 
تونس وريث الحزب البورقيبي، ثم ما ظهر مؤخرا 
الشيعي  الزعيم  بين  )سائرون(  تحالف  العراق:  في 

مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي.
بالنتيجة  حظي  من  هذا  المفارقة  حزب  تقريبا 
فيها هو  قوى سياسية  أقوى  النتخابات  االنتخابية 
حزب المقاطعة، ويلخص ذلك المثل الليبي )أعطى 

البرمة تعطيك( أي أنك ستأكل ما طبخت.
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سرائه  في  متشابه  المنطقة  في  المشهد 
نفس  على  خواتمه  فتأتي  البدء  وفــي  وضرائه 
المنوال، وما يميز المشهد الحالي المغطى بالدماء 
والمرفوعة فيه على أسنة الرماح مصيبة اإلرهاب، 
في  تكون  أن  ثانيا  أما  أوال،  انتخابات  تحدث  أن 
ثالث منها انتخابات نزيهة بكل شوائبها، وثالثا أن 
تكشف هذه الخطوة األولي أن المسار الديمقراطي 
خطوة  مجرد  هو  ما  االقتراع،  بصندوق  يتحقق  ال 
أولى، ما هي كاشفة أنها خروج من مختنق وليست 

الحل النهائي الدوغما التي تُعشش في العقول.
هذه  نتائج  ثــم  المفارقة  التحالفات  ولعل 
في  ممكنة  الديمقراطية  أن  تبين  االنتخابات 
قوة،  بكل  وتأجيلها  ضدها  العمل  رغم  المنطقة 
التي ال تأتي حسبما  العملية االنتخابية  وأن نتائج 

أن  تؤشر  الواقع،  حسبما  بل  واألمنيات  الرغبات 
وبالتالي  السلم،  مرحلة  في  مسارها  يمتد  الحرب 
أن الخالص من مسارها هذا يحتاج لعملية جراحية 
خطيرة على عدة مستويات أهمها وال شك المسار 

االنتخابي بكل ارتباكاته.
اللحظة  فــي  االستثنائية  اللحظة  ــذه  ه
ثانية  مرحلة  أنها  أرى  التي  الخانقة  التاريخية 
النهاية  باب  فتح  ما  العربي،  الربيع  مراحل  في 
التحرير  لحظة  منذ  امتدت  عقيم  عربية  لمرحلة 
مرحلة  أن  وأرى  االستعمار.  بعد  بما  عرفت  ما 
التحرير، وهي  العربي هذه مرحلة ما بعد  الربيع 
الليبيون  يلخصه  ما  بالمفارقات  مليئة  مرحلة 

تدوخ(. تفهم  )تحب  قولة هي  في 
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األعوج  الضلع  وهي  االفتراضية،  االنتخابات 
المفترض  التي من  العربية  االنتخابات  في مربع 
الليبية،  االنتخابات  هي  2018م،  عام  إجراؤها 
انتخابات   2014/  12 عامي  في  مثلها  ُأجري  ما 
لكنه  الديمقراطي  المدني  التيار  فيها  نجح  ثالث 
في  االنتخابات  تلكم  فشلت  حيث  السبق،  خسر 
حتى  الحَل  عن  المستعصي  الليبي  المشكل  حَل 

. اللحظة 
خارطة  أعلنتها  االفتراضية  االنتخابات  تباشير 
طريق المندوب السامي لألمم المتحدة في ليبيا 
انتخابات  بإجراء  ممكن  الحّل  أن  افترضت  ما 
لهكذا  ينجز  لم  لكن  2018م،  عام  ليبيا  في 
بالمشاركة  الراغبين  أسماء  تسجيل  غير  مهمة 
الليبية،  المفوضية  به  قامت  ما  االنتخابات  في 
يحق  ممن   50% سجلوا  من  نسبة  تجاوزت  وقد 
ما  المفوضية  سجالت  إغالق  عند  االنتخاب  لهم 
الخارج  في  يقيمون  من  أما  معين،  بتاريخ  حدد 

أحد. يسجل  لم  فتقريبا 
الحابل  واختلط  االصــطــراع  تصاعد  لكن 
هذه  ــراء  إجـ إمكانية  إعـــالن  عقب  بالنابل 

االنتخابات.
لصراع  مسرحا  الــجــنــوب  مــن  اتــخــذ  أوال: 
وارتفعت  المتقاتلين،  هوية  فيه  غمضت  مسلح 

االتهامات دون أن تُفصح عن شيء.
في  ونقضها  واالتفاقات  اللقاءات  زادت  ثانيا: 

قبل. عما  الحين، 
اللحظة  بدأ كشعار  درْ  الخلف  إلى  ثالثا: شعار 
عَقد  ولهذا  الليبية،  االنتخابية  االفتراضية 
بنغازي،  بمدينة  تيبستي  فندق  في  اجتماع 
النظام  رجال  من  معدودون  أشخاصٌ  حضره 
بإسقاطه،  فبراير  ثورة  قامت  الذي  الديكتاتوري 
خليفة  وقائده  الليبي  للجيش  تأييدهم  وأعلنوا 
لقاء في  أخرى منهم عقدت  فيما مجموعة  حفتر، 
مسيطرة  مسلحة  دينية  جماعات  مع  السنغال 

وقائده. الجيش  البالد هي خصم  في غرب 
إعــالن  المرئي  السطح  على  ظهر  رابــعــا: 
أطــراف  بين  التُهم  وتبادل  الفساد  محاربة 

متنفذة.
والتوكيد  التصريحات  في  اضطراد  خامسا: 
دولية  منظمات  ــن  وم واإلقــلــيــمــي،  ــي  ــدول ال
عام  ليبيا  انتخابات  إجراء  وجوب  حول  وإقليمية، 

2018م.
طاولة  على  التي  المؤشرات  بعض  هــذه 
مؤشر  هناك  لكن  المفترضة،  الليبية  االنتخابات 
أن  وهو  السابقة،  الليبية  االنتخابات  لنا  بعثته 
التوقعات  خارج  كانت  تلك  الليبية  االنتخابات 
المتوقع  فإن  عليه  نتائجها،  وفي  مقدماتها  في 
والسالم. متوقع،  غير  المسألة  هذه  يخص  فيما 

لليبيا، أو باألحرى لتأسيس الدولة الليبية، تاريخ أسهم فيه املثقفون بدور هام

 ألن مفهوم املثقف مفهوم إنساني وجوهري مهما اختلفت الثقافة التي ينتمي لها أو األسئلة 
التي يثيرها أو يحاول اإلجابة عنها

الحزب األكبر الفائز في كل االنتخابات التي تم إجراؤها حتى الساعة هو حزب املقاطعني

تباشير االنتخابات االفتراضية أعلنتها خارطة طريق املندوب السامي لألمم املتحدة في ليبيا

حساء السالحف

 عندما دخلت املسيحية إلى أوروبا، باعتبارها 
دينا وافدا، واجه رجال الدين املسيحيون، من 

الناحية الثقافية والفكرية، خصمني أساسيني

املخلوقات التي تثير شجون السواح وهم 
يشاهدونها وهي تضع بيضها والدموع 

تسيل من عينيها

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

بنفور  وافد،  يوناني  كفكر  اإلسالمي،  العالم  دخولها  عند  الفلسفة  وُوجهت  البداية،  منذ 
وعداء مستحكمين، وكان هم الفالسفة والمفكرين المسلمين المتفلسفين مؤالفة الفلسفة 
والشريعة  حق  )الفلسفة(  »الحكمة  أن  قاعدة  على  بينهما  والتوفيق  والمصالحة  الدين  مع 
حق، والحق ال يناقض الحق« مثلما دُرج على القول. كان هم الفلسفة الوافدة مهادنة الدين 

ومراضاته.
أما عندما دخلت المسيحية إلى أوروبا، باعتبارها دينا وافدا، واجه رجال الدين المسيحيون، 
من الناحية الثقافية والفكرية، خصمين أساسيين هما: الديانات الوثنية، والفلسفة اليونانية. 
كان االنتصار على الخصم الديني سهال، أما المعركة مع الفلسفة فقد كانت مريرة واقتضت 
الفلسفة  استئالف  هؤالء  الدين  رجال  كان شاغل  عدة.  تنازالت  المسيحيين  الدين  رجال  من 
ومحاولة استبطانها في إطار الدين المسيحي لمهاجمتها ومقاومة هجماتها بنفس أسلحتها. 
والمقاومة  التكيف  المسيحية بشكل كاسح، من  انتصار  بعد  الفلسفة، حتى  الذي مكن  األمر 
والتحايل، إلى أن قيض لها، في العصور الحديثة وضمن تفاعل وتضافر جملة شروط مساعدة، 

االنتعاش والتعافي واحتالل مركز الصدارة من جديد.
شروط  جملة  وتضافر  تفاعل  إطار  في  ودائما  تم،  فقد  اإلسالمية،  الحضارة  إطار  في  أما 

داعمة، القضاء عليها قضاء شبه مبرم.
وثوابته  اإلسالم  على  بالقضاء  ينذر  خطرا  باعتبارها  اإلسالمي  العالم  في  للفلسفة  العداء 

وهوية األمة، استدام حتى اللحظة الراهنة.
في كتاب صادر سنة 2016 تحت عنوان »مستقبل الفلسفة في مصر«* يقترح مؤلفه التخلي 

عن اسم »الفلسفة« وتبني اسم »األصوليات«.
لماذا؟!

ألن اسم الفلسفة »يجرنا ويربطنا إلى تراث ليس بتراثنا، هو ثقافة اليونان وفكرهم، وإلى 
الحضارة  قبلت  أن  أنه »لم يحدث  221(. ويشدد على  الغربية وفكرها« )ص  الحضارة  ثقافة 
اليونانية وال اعتبرته جزءا منها على نحو ما كانه علم الكالم** أو  اإلسالمية تراث الفلسفة 
علم الفقه، بل ومبحث التصوف« )ص 222(. كما يؤكد على أن وجود الفلسفة في الحضارة 
اإلسالمية كان ظاهرة هامشية ما لبثت أن أطاح بها الهجوم الذي شن عليها )ن. ص(، ألنها 
اسم  على  اإلبقاء  أن  إلى  ويخلص   .)223 )ص  شرعية‘»  وغير  مشروعة‘  ‘غير  »ظاهرة  كانت 
الفلسفة »سيزيد من قيدنا إلى وهم خطير هو وهم )المركزية الغربية(« )ص 225(. األمر الذي 

يؤدي إلى »االغتراب أو »االستالب« )ن. ص(.
ال نريد أن نمضي أكثر في مناقشة المسألة. لكننا نحب أن نشير إلى أن المؤلف يثبت أنه 
حرر كتابه هذا بين عامي 1987 و 1988 ويبدو أن طبعته األولى صدرت أواسط التسعينيات. 

وكان معمر القذافي أوائل الثمانينيات قد اقترح، ونفذ، تغيير اسم الفلسفة إلى »التفسير«.
المؤلف لم يجعل عنوان كتابه، كما يقتضي مقترحه »مستقبل األصوليات في  أن  الالفت 

مصر«.

*د. عزت قرني، مستقبل الفلسفة في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016.
** المعروف أن علم الكالم قد حورب بشدة هو اآلخر الستخدامه أساليب الحجاج الفلسفي. 

بل إن الفلسفة دخلت عن طريق علم الكالم، بالذات على يد المعتزلة.

بمعالجة  سفينتنا  بحارة  أحد  شفيق  فقام  مشروخة،  البحرية  السلحفاة  درقة  كانت 
إطار  الدرقة بمطاط  االلتصاق ولف  أن استخدم غراء سريع  الشرخ بضمه من بعد 
عليها  اعتدوا  الذين  من  أحد  ينج  لم  مسكونة،  »السالحف  لي:  قال  داخلي.  عجلة 
منه  انزلقت  ولكنها  الصيد؛  بسفينة  مربوطة  ورعاها  أطعمها  لعنتها!«.  مغبة  من 
بالبحر عندما كان يدليها كعادته ولم نرها بعد ذلك أبدا. بعد أشهر رأينا سلحفاة 
اليوم  ذلك  أنثاه.  يمتطي  كان  فلقد  ذكر،  أنها  واكتشفنا  يلفها،  والمطاط  شفيق 
وال  بذكرها،  تسبح  واألنثى  يوم  من  أكثر  يستمر،  قد  السالحف  تسافد  أن  علمت 

تغوص به أبدا، حتى إنجاز مهمته.
الصيادين  من  معلومات  بضعة  سوى  البحر،  سالحف  عن  شيئا  أعرف  أكن  لم 
بسبب  تهرب  ألنها  األسماك  من  خالية  أنها  يعني  بمنطقة  رؤيتها  أن  أهمها 
وإنما  تؤكل،  ال  أنها  لي  وقيل  حقيقة.  ليست  أنها  بعد  فيما  واكتشفت  نهمها، 
يستفاد من درقتها في صناعة إطارات النظارات، أو يزين بها الصيادون أكواخهم، 

حقيقة. ليست  والثانية 
قبل  عاشت  وحكايات،  ودفئا  ودا  ممتلئة  مباركة،  حاجة  زوجتي،  جدة  الخير(  )أم 
لتريني  الصيف،  مشارف  على  بديعا،  ربيعيا  يوما  أخذتني  دريانة،  قرية  في  رحيلها 
الحرب مصدرا غذائيا  أيام  المدفون، والذي كان  السالحف  إلى بيض  كيف تهتدي 
سالحف  لمسارات  واضح  أثر  فوق  بي  وقفتْ  بنغازي.  شرق  سواحل  لسكان  مهما 
في  السلحفاة  تدفنه  الذي  »البيض  لي:  قالت  البحر.  نحو  طريقها  شقت  صغيرة 

الحقيقة بعد سنوات. الربيع يفقس مع بداية الصيف..« واكتشفت هذه 
تثير شجون  التي  المخلوقات  هذه  عن  الكثير  قرأت  قرن  نصف  حوالي  بعد  اآلن 
من  عينيها،  من  تسيل  دموع  بسبب  بيضها  تضع  وهي  يشاهدونها  وهم  السواح 
الكاريبي  جزر  الطبيعة.  نداء  تنفذ  وهي  حولها  يتحلقون  وهم  بهم  تهتم  أن  دون 
السالحف  اسم  وتعني  )تورتوجيرو(   1503 سنة  كولومبس  عليها  أطلق  التي 
صيد  ألساطيل  مركزا  تعد  كايمان(   ( إلى  حديثا  اإلسم  تغير  ثم  باإلسبانية، 

البقعة. العالم بسبب كثرتها في تلك  البحرية في  السالحف 
لحم  لعل  اإلنسان،  يلتهمها  التي  المائية  المخلوقات  من  الكثير  صادفت  لقد 
ألنني  رائجة.  سوقا  للسلحفاة  أن  ببالي  يخطر  لم  استفزني.  ما  أكثر  كان  التمساح 
البحر  من  شيء  كل  فيها  أكلت  التي  السبعة  العقود  طول  أهميتها  أعرف  لم 
والذي  الطعام،  قوائم  من  العديد  في  وجدته  الذي  السالحف«  »حساء  باستثناء 
اعتقدت أنه مجرد تسمية ال عالقة لها بـ )فكرونة البحر( إذ لم تصادفني مكرونة 
علمت  عندما  ذهلت  ولهذا  مشوية..  أو  مقلية  فكرونة  شريحة  أو  السالحف،  بلحم 
كيلوجرام  ألف   500 حوالي  يصلها  المثال،  سبيل  على  وحدها،  فلوريدا  مواني  أن 
من لحوم هذه السالحف تقطع وتجمد وتشحن إلى فنادقها ومطاعمها، ولكل نوع 
عن  مذاقها  يختلف  البحر  أعشاب  تقتات  التي  فتلك  مميزة،  نكهة  السالحف  من 
 360 حتى  وزنها  يبلغ  بعضها  أن  والعجيب  األسماك،  على  تتغذى  التي  مثيالتها 

كيلوجرام.
وإن  به،  ليلتها  تقضى  مقرا  الكهف  يشبه  مكاني  حيز  من  البحر  سالحف  تتخذ 
وبالتالي  أخرى،  لسالحف  مقر  من  أكثر  هناك  أن  يعرف  منها،  كهفا  صياد  اكتشف 
ينصبون شباكهم في تلك المنطقة فتعلق السالحف فيها عند عودتها إلى مقرات 
الهواء.  على  للحصول  مرات  السطح  إلى  الصعود  إلى  تحتاج  فالسالحف  إقامتها. 
وتُجمع السالحف المصطادة وتترك في حيز هو في الواقع شكل من أشكال مزرعة 

الحاجة. لها يؤخذ منها وقت 
الذي  التوقيت  لبيضها له طقوس عجيبة منها  تقول األبحاث إن وضع السالحف 
تحفر  حيث  المالحة،  المياه  عن  ابتعادها  ثم  الربيع،  في  البدر  باكتمال  يرتبط 
150 بيضة، ثم  100 إلى  لتضع بيضا مستديرا مطاطيا في بدايته يبلع عدده من 
تغطية. والحفر يثير الرمال، ووسيلتها في حماية عينيها هي تلك الدموع التي تثير 
عن  حجمها  يزيد  ال  التي  السالحف  وتشق  شهرين  بعد  البيض  ويفقس  الشجن. 
في  ينتظرونها،  ممن  للكثير  عرضة  وتكون  البحر،  نحو  طريقها  سنتيمرات  أربعة 
الحاجة  لي  ذكرته  هذه  مقالتي  في  لخصته  ما  أغلب  اللتهامها.  والجو  والبحر  البر 
أم الخير، ولكن ماال تعرفه هو إخالص الذكور إلناثها فلقد أكد الصيادون مالحقة 
فيساعدهم  إليه،  الصعود  على  وإصرارها  إناثهم  يصطاد  الذي  للقارب  الذكور 

البشر!. الصيادون على ذلك لينتهوا حساء في أطباق 

»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

بعبع الفلسفة

دور  هو  ما  ثقافة،  أزمة  األزمة  أو  المثقفون؟  أين 
المثقف، أو غيرها من األسئلة واإلجابات، تثار بشدة 
النخب  تحار  حين  خصوصا  األزمات،  استفحال  عند 
السياسية أو اآلليات اإلجرائية في الخروج من األزمة.

الثقافة  حيال  األسئلة  هذه  مثل  راجت  ليبيا  في 
والمثقفين من قبل من راجعوا المسارات التاريخية 
البعض  وذهب  االنسداد،  هذه  إلى  أوصلت  التي 
المثقفين،  عاتق  برمتها على  المسؤولية  إلقاء  إلى 
اتهمهم  والمغالي  بالتقصير  اتهمهم  المتعاطف 

بالخيانة أو االستخدام.
لليبيا، أو باألحرى لتأسيس الدولة الليبية، تاريخ 
أسهم فيه المثقفون بدور هام، حين كان المفهوم 
الحصول على  له فرص  أتيحت  للمثقف من  المتاح 
على  القدرة  وله  التخصصات  مختلف  من  التعليم 
قراءة ومتابعة ما حدث ويحدث، كما أن للمثقفين 
النظام  إبــان  االستبداد  سيطرة  مرحلة  في  دورا 
السابق، بل إن هذا الدور جعلهم في الصف األول في 
النظام عندما كان في ذروة وتصاعد  مواجهة هذا 
إلى  المثقف  مفهوم  تحول  حيث  الشعبية،  وتيرته 
عبر  العام  الشأن  مشاركته  أو  األيديولوجي،  بعده 
مشاربها،  بمختلف  األدبية  والكتابة  والنقد  الفكر 
الواقع  مع  تواصلت  عديدة  فنون  وعبر  والبحث، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
يواجه المثقف الحقيقي أو األصيل عراقيل عدة، 
والمطبوعات  الكتاب  مع  التعامل  انحسار  أهمها 
عامة أمام اجتياح التلفزيون والثورة الرقمية للفضاء 
الثقافي التداولي، وإن كان بمقدور المثقف أن يدلي 

برأيه المقتضب عبر مواقع التواصل، إال أن التلفزيون 
كأداة هامة ال تعير الثقافة العميقة انتباها أو اهتماما 
من  المزيد  توفر  التي  اإلثارة  عن  بحثها  حمى  في 
اإلقبال في هذا المزاد االستعراضي الكبير. مثقفون 
أصيلون كثر، قرأنا لهم، لم يحدث أن رأيناهم مرة 
العربية  الفضائيات  آالف  من  فضائية  شاشة  على 
والدراما  التجارية  السلع  ترويج  على  تتزاحم  التي 

الساذجة والفتاوى والسحر والخرافات.
ولكن  يتجدد،  قديم  سؤال  الذهن  إلى  سيتبادر 

من هو المثقف الذي نقصده؟
في كتابه »صور المثقف« يعرض المفكر والناقد 
يجيب  أن  يحاول  إدوارد سعيد سردا مهما  األدبي، 
من خالله عن كثير من األسئلة التي تحيط بمفهوم 
التي  المحاضرات  مجموعة  يحوي  الكتاب  المثقف. 
البي  بقناة  »ريث«  برنامج  في  إدوارد سعيد  ألقاها 
»صور  نفسه  العنوان  تحت   1993 العام  سي  بي 
 Representations« األصلي  عنوانه  أو  المثقف« 
of the intellectual » الذي ترجمه ، حسام الدين 

خضور ، تحت عنوان »اآللهة التي تفشل دائما«.
مثقفين  قبل  من  حــادة  انتقادات  سعيد  واجــه 
محاضراته،  عن  اإلعــالن  منذ  متعصبين  غربيين 
أجل  من  المعركة  في  نشطا  نظرهم  في  باعتباره 
وكتاباته  للغرب،  ومعاديا  الفلسطينية،  الحقوق 
ركزت على لوم الغرب عن كل شرور العالم ال سيما 
حيادية  إلى  يسعى  ال  فهو  وبالتالي  الثالث،  العالم 
بي  البي  قناة  بخطاب  الالئق  المثقف  وموضوعية 
سي. وللمفارقة كانت ردوده ضمن هذه المحاضرات 

المعدة سلفا، حيث يعتبر سعيد، في مقدمة الكتاب، 
المعرفي  المحفز  الثقافي هو  الخطاب  أن مثل هذا 
منافية  سجاالت  »سلسلة  المحاضرات  هذه  وراء 
للسخرية  كلها،  صريح،  نحو  على  والمنطق  للعقل 
تدعم فرضية محاضراتي حول الدور العام للمثقف 

كالمنتٍم وهاٍو ومزعج للوضع القائم«.
محاولة اإلحاطة بدور المثقف هو ما يعنيني في 
إنساني  مفهوم  المثقف  مفهوم  ألن  السياق،  هذا 
أو  لها  ينتمي  التي  الثقافة  اختلفت  وجوهري مهما 
األسئلة التي يثيرها أو يحاول اإلجابة عنها، ما يدفع 
المؤلف لعرض الكثير من التوصيفات للمثقف من 
أزمنة وثقافات  إلى  قبل فالسفة ومفكرين ينتمون 

مختلفة.
»كل الناس مثقفون، وبناء عليه يمكن للمرء أن 
يقول: لكن ال يمارس كل الناس وظيفة المثقفين 
في المجتمع« كما عبر الماركسي اإليطالي أنطونيو 
جرامشي عن مفهومه للمثقف العضوي الذي يتجاوز 
مهنة الكتابة إلى كل من له دور يمارسه في الحراك 

االجتماعي.
تعريف  يأتي  التعريف  لهذا  المقابل  الطرف  في 
جماعة  للمثقفين«إنهم  النخبوي  بيندا  جوليان 
بالموهبة  يتحلون  حكماء  ملوك  مــن  صغيرة 
االستثنائية والحس األخالقي العالي وقفوا أنفسهم 

لبناء ضمير اإلنسانية«.
المفهومين  بين  الشاسعة  المسافة  هذه  وفي 
تدرجت توصيفات المثقف دون أن تخرج من دائرة 

ضمير اإلنسانية كمشترك أساسي لمهمة المثقف.

يذهب  غولدنر،  ألفن  األمريكي،  االجتماع  عالم 
الذين  للمثقفين  مفهومه  في  مختلف  مكان  إلى 
يعتبرهم طبقة جديدة حلت محل الطبقات المالكة 
يعد  »لم  هيمنتهم  من  وكجزء  القديمة،  والثرية 
المثقفون أناسا يخاطبون جماعة كبيرة من الناس، 
ثقافة  سماه  ما  في  أعضاء  أصبحوا  ذلك  من  بدال 
يخاطبون  متخصصون  خبراء  النقدي.  الخطاب 
يفهمها  ال  مشتركة  بلغة  آخرين  متخصصين 
مماثل  نحو  وعلى  جيدا.  المتخصصين  غير  الناس 
المثقف  الفرنسي، ميشيل فوكو،إن  الفيلسوف  قال 
الشمولي المعروف فقد مكانه للمثقف المتخصص«.
يقول إدوارد شلز: »في كل مجتمع... يوجد بعض 
األشخاص ذوو حساسية استثنائية للمقدس، تأمل 
غير عادي حول طبيعة كونهم، والقواعد التي تحكم 
مجتمعهم. وثمة في كل مجتمع أقلية من األشخاص 
صلة  على  يكونوا  أن  في  ويرغبون  يبحثون  الذين 
حميمية متواترة مع رموز أعم من األوضاع الملموسة 
زمانيا  وأبعد في داللتها  اليومية،  للحياة  المباشرة 
ومكانيا. في هذه األقلية توجد حاجة لتجسيد هذا 
البحث في خطاب شفهي وكتابي، في تعبير شعري 
أو تشكيلي، في التفكير أو الكتابة التاريخية، في أداء 
شعائري أو أعمال عبادة. هذه الحاجة الباطنية إلى 
النفاذ وراء شاشة التجربة الملموسة المباشرة هي 

التي تسم وجود المثقفين في المجتمع.«.
بينما راسل جاكوبي يثابر على العودة إلى فكرته 
»روح  غدا  الذي  المثقف  بها  التي يصف  المعهودة 
مستقلة على نحو غير قابل لإلصالح ال تجيب أحدا... 
كل ما لدينا اآلن جيل مفقود استبدل باختصاصيي 
قلقين  فهمهم،  يستحيل  متحفظين  درس  قاعات 
مختلفة،  اجتماعية  ومؤسسات  أنصار  إلرضــاء 
اجتماعية  وسلطة  أكاديمية  بشهادات  منتفشين 
غير  وترعب  شهرة  تؤسس  بل  النقاش  تشجع  ال 
الخبراء.«. أما جان بول سارتر، الذي يستخدم كلمة 
أنا   « أكثر مما يستخدم كلمة مثقف، يقول:  كاتب 
ألكتب.«  الحر  بتصميمي  شــيء،  كل  قبل  مؤلف 
ويعرض، سعيد، رؤية سارتر الذي يعتبر أن المثقف 
»لن يكون مثقفا إال عندما يحاصره المجتمع ويغريه 
ويطوقه ويستبد به ليكون شيئا أو آخر، ألنه فقط 
العمل  يبني  أن  يمكن  القاعدة  تلك  وعلى  عندئذ 
الفكري. وعندما رفض سارتر جائزة نوبل عام 1964 

كان يعمل وفقا لمبادئه على نحو دقيق.«.
في إطار عرضه وتحليله لعديد اآلراء والتحليالت، 
للمثقفين  الخاصة  توصيفاته  إدوارد سعيد  يعرض 
ال  الذين  األشخاص  »هؤالء  نظره  في  هم  الذين 
لشعار  إخضاعه  وال  العام  بسلوكهم  التنبؤ  يمكن 
ما أو خط حزبي مبدئي قويم أو عقيدة ثابتة... فال 
تفعل  ما  بقدر  للمثقف  العام  السلوك  يشوه  شيء 
الزركشة والصمت والحذر والتبجح الوطني واالرتداد 

االستعادي والمعبر عن الذات بطريقة مسرحية«.
ــام«  األي هــذه  هاويا  يكون  أن  المثقف  »على 
المفهوم  بهذا  النأي  ويحاول  وهو  سعيد  يقول 
الكتاب من قبل  احتكار وتوظيف  عن كل محاوالت 
معتبرا  سياسية،  أم  كانت  اجتماعية  خارجه،  قوى 
وأنصار  جمهور  للمثقف  يكون  أن  البديهي  من 
»والمسألة ما إذا كان ذلك الجمهور موجودا ليشبع 
رغباته، وبالتالي زبون يجب أن يبقى سعيدا، أو أنه 
على  يُحرَّض  وبالتالي  بالتحدي،  ليواجَه  موجود 
ديمقراطية  لمساهمة  يُعبأ  أو  العلنية  المعارضة 
أوسع في المجتمع، لكن في كلتا الحالتين، ليس ثمة 
مهرب من السلطة والقوة، وال تجنب لعالقة المثقف 
كمحترف  السلطة:  المثقف  يخاطب  فكيف  بهما. 
متضرع أو كضميره الهاوي وغير المكافأ.«. ومن هنا 
جاء وصفه المعهود لخصائص المثقف بأنه منفي، 
وهامشي، وهاو، ومؤلف لغة تحاول أن تقول الحقيقة 

للسلطة.
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هاجس املوت عند النيهوم والفاخري
في الرسالة التي بعثها بها النيهوم إلى الفاخري من القاهرة 
يوم 1/10/ 1965 يقول: »وليس في الدنيا غير حقيقة واحدة 
مفجعة، ال يمكنني قط أن أعترف بها ألنني بنيت حياتي على 

تجاهلها، وأنوي أن أتجاهلها إلى النهاية...«.
إنه يعني الموت المادي، ذلك ألنه بالرسالة نفسها يشير إلى 
موت معنوي عندما قال: »وتعلمت الموت.. وعلمته للعاهرات، 

فلقد بتن ينتظرنني، كل ليلة لكي نسكر...«.
والمرء يتعجب عندما يكتشف أن هاجس الموت تسلط عليه 
مبكرًا، فغالبًا ال يشغل الموت فكر اإلنسان وهو في مقتبل العمر. 
ولكن النيهوم انشغل به وهو لم يتجاوز خمس وعشرين سنة، 
بل ويوظفه رمزًا بقوة، عندما أراد أن ينصح الفاخري في رسالته 
التي بعثها بها له من ألمانيا في 1963/1/29، أي بعد سفره 
مباشرة للدراسة هناك، فيقول: »أخي خليفة.. وإليك حزمة أكبر 
خمسة  عبر  يقودها  ومالك  بالحب،  مليئة  وعربة  السالم،  من 
اآلخرين،  العاهرات  ألبناء  منها  يعطي شيئًا  أن  دون  ميل  آالف 

ومن أجلي أنا كف أنت عن الموت.. وال تكن متألمًا هكذا...«.
هنا يربط األلم بالموت. ثم يواصل قائاًل: »فأنت يا أخي ولد 
وأفريقيا  الشمس  ولديك  اآلخرين،  من  أكثر  يملك  ولد  كبير، 
أنت  شيء  ثمة  ليس  بل  أيضًا،  القوة  ولديك  وفيروز،  والمطر 
بقسوة  العاري هكذا  الموت  القاصي،  الموت  ولكن  تملكه..  ال 
مثلي  وتصبح  تموت  يجعلك 
ثلجية  قرية  في  مرعبًا  ضبعًا 
لي  حدث  وقد  قلبك،  وتفقد 
تتركه  فال  ما..  يوم  في  بعنف 
يحدث معك. من أجلي أنا أقفز 
فلقد  منه  لي  وانتقم  فوقهن 
أخي..  يا  أنت  وأثبت  قتلني. 
لكي  تحتاجه  ما  كل  فلديك 
ومؤلم  مر  أنت  له:  قل  تثبت. 

وغير لطيف...«.
للفاخري  يبرز  أن  أراد  لقد 
إصراره  بسبب  ضياعه  حجم 
الغربة،  تجربة  ولوج  على 
عليه  سيطرت  التي  والرحيل 
الموت  فاستعار  سفره،  بعد 
ووظفه بذكاء، فأبرز لنا وجهة نظره في هذه الحقيقة التي بنى 

حياته على تجاهلها.
وفي رسالة أخرى، بعثها إلى الفاخري في نهاية السنة نفسها، 
ينتقي له فيها أغنية غربية لمطرب يكره الموت تعكس- فيما 
يبدو- سبب خوفه من الموت. تقول األغنية: »لقد حاولت كل 
الوقت، أن أتصور هذه الدنيا بدوني، ولكنني ال أستطيع تصور 
يوم يولد بدوني، بطريقة ما، على نحو ما.. كل السنين ستهب 
لحمي سيؤول  أن  أعرف  ولكن  ناعمة،  بطيئة  بخطى  وتنقضي 
نحو  على  ما-  بطريقة  هنا-  سأظل  ولكنني  وطين..  رماد  إلى 

ما...«.
عبر  ما،  نحو  على  بيننا،  باقيًا  رحيله  بعد  النيهوم  ولقد ظل 

أعمال متنوعة كثيرة ما زالت تشغل الكثيرين.
اللطيف-  غير  المؤلم،  المر،   - الموت  هذا  نتتبع  أن  وقبل 
الذي يقلق النيهوم من خالل عمل من أعماله، دعونا نرى كيف 

الموت عند الفاخري؟
يوم السبت الموافق 1971/7/10 نشرت جريدة »الحقيقة« 
الحوار  األستاذ بكر عويضة. في ذلك  إجراه  الفاخري،  حوارًا مع 
للكاتب  متنقل«  »عيد  قصة  من  بمقطع  الفاخري  استشهد 
في  حزينًا  تكون  أن  توقعت  »لقد  يقول:  هيمنغواي  إرنست 
عن  األوراق  سقطت  عندما  عام،  كل  منك  جزء  ومات  الخريف 
أشجارها وتعرت األغصان أمام الريح وضوء الشتاء البارد. ولكنك 
كنت تعلم أن الربيع يأتي دائمًا، كما تعلم بأن النهر سيفيض 
الباردة  األمطار  واصلت  حين  ولكن  تجمد.  أن  بعد  أخرى  مرة 
يانعًا قد مات  أن فتى  لو  األمر كما  الربيع بدا  هطولها وقتلت 

دونما سبب«.
كان الفاخري في استشهاده بهذا المقطع يدلل على نفسية 
هيمنغواي في استخدام الجمل البسيطة المكثفة. ولكنني أعرف 
أنه ظل طوياًل مبهورًا بهذا المقطع، وكانت له تفسيرات عن 
صوره ومعانيه، لعل فلسفته للموت أبرز هذه التفسيرات. لقد 
بتواصل  المرء  فقدان  بأنه  الجزئي  الموت  الفاخري  لي  فسر 
حياته؛ ذويه وأصدقاءه، فموت الوالد مثاًل يعني موت جزء من 
من  أكثر  المرء  ذاكرة  من  جزء  موت  العاطفي..  المرء  تكوين 
فقدان الميت نفسه. ولعل الفقدان الجزئي من مخزون الذاكرة 
يتضح جليًا في مطلع واحدة من أفضل رسائله، وهي تلك التي 
 ،1999  /10/5 يوم  مصطفى  شقيقه  إلى  القاهرة  من  كتبها 

وهي التي سنتناولها في العدد المقبل. 

املرء يتعجب عندما يكتشف 
أن هاجس املوت تسلط عليه 
مبكراً، فغالباً ال يشغل املوت 
فكر اإلنسان وهو يف مقتبل 

العمر

أهداه إلى جميع الرفاق والمناضلين..

شكري السنكي يستعرض سيرة منصور الكيخيا وقصة اغتياله في كتاب جديد
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بمدينة  واإلعالم  الفنون  بكلية  عقدت 
التشكيلي  الحراك  حول  ندوة  مصراتة، 
الليبي تحت عنوان »واقع الحراك التشكيلي 
من  نخبة  بمشاركة  وآفاقه«،  الليبي 
مصراتة  مدينتي  من  التشكيليين  الفنانين 

وطرابلس.
ضمن  واألنشطة  الفعاليات  هذه  وتأتي 
رؤية  واإلعالم  »الفن  شعار  تحت  احتفالية 
وتتضمن  الكلية  تنظمها  التي  للمجتمع«، 
معرضًا لألعمال الفنية، التي نفذها الطالب 

خالل العام الدراسي الحالي.
الندوة  في  الغماري  أحمد  الفنان  وألقى 
األأحد،  معيتيق،  عدنان  الناقد  أدارها  التي 
الليبي بين  التشكيل  ورقة بعنوان »مسيرة 
بالحديث  استهلها  والغد«  واليوم  األمس 
في  الباحث  تواجه  التي  الصعوبات،  عن 
تاريخ الفنون التشكيلية نظرًا لقلة التوثيق 

والمعلومات في هذا المجال.
توثيق  مسألة  في  القصور  أن  إلى  وأشار 
إلى  يعود  ليبيا  في  التشكيلي  الفن  تاريخ 
عدم جدية المؤسسات الثقافية والتعليمية، 

في التعامل مع هذه القضية.
الدول  جل  يشمل  القصور  أن  وأضاف 
إلى  منوهًا  متفاوتة،  بنسب  لكن  العربية 

الحراك  حول  للكتابة  التصدي  ضرورة 
التشكيلي الليبي في المرحلة المقبلة.

التشكيلي  الحراك  تاريخ  الغماري  وتناول 
مراحل،  ثالث  من  منطلًقا  بأبعاده،  الليبي 
اتصف  التي  الخمسينات،  مطلع  في  األولى 
نتاجها الفني بالبساطة والعفوية دون الخوض 
والفلسفية،  الفكرية  القضايا  معالجة  في 
المدينة  »عوالم  حول  موضوعاتها  وتتمحور 

القديمة وطقوس الحياة فيها«.
نظر  وجهة  من  الثانية  تجسد  فيما 
والمقصود  العودة،  بعد  ما  مرحلة  الغماري 
في  درسوا  الذين  الليبيون  الفنانون  به 
تطورات  من  شاهدوا  بما  وتشبعوا  الخارج، 
إلى  أدى  ما  المجال،  هذا  على  طرأت  كبيرة 
الرفع من ذائقتهم الجمالية، المنعكسة على 

أعمالهم فيما بعد.
بتطور  المتسمة  الثالثة  المرحلة  وتأتي 
الرؤية الفنية لدى الفنانين وحملهم أفكارًا 
مواكبتهم  عن  فضاًل  سبقها،  عما  جديدة 

المفاهيم الحديثة في الفن التشكيلي.
األمين،  محمد  الفنان  قال  جهته  ومن 
الفني  النقد  غياب  سبب  إن  مداخلته،  في 
يعود إلى أسباب متعددة أهمها الممارسات 
يطبقها  السابق  النظام  كان  التي  القمعية، 
من  عام،  بشكل  والمثقفين  الفنانين  على 
كانت  التي  واألمنية  الرقابية  أجهزته  خالل 

تحشر أنفها في كل ما يكتب من نقد وكل 
ما يرسَم من أعمال فنية.

المؤسسات  دور  غياب  إلى  األمين  ونوه 
والثقافة  التشكيلي  الحراك  بتوثيق  المعنية 
كليات  مقدمتها  وفي  بالدنا،  في  البصرية 
ضرورة  مؤكدًا  اإلعالم،  ووسائل  الفنون 
يمكن  ما  وتوثيق  مسح  بعملية  القيام 
خالل  من  التشكيلي  الحراك  من  توثيقه 
مؤسسات حقيقة، حتى كي ال يضيع المنجز 
الثقافة  ركائز  إحدى  يعد  الذي  التشكيلي 

الليبية المعاصرة.
وطرح الناقد األدبي عبدالحكيم المالكي 
الفنانون  تساؤل عن وجود كتابات قام بها 
أنفسهم حول تجاربهم التشكيلية كي تسد 
بعض النقص الذي يعتري النقد التشكيلي، 
حول  الكتابات  هذه  مثل  أن  إلى  مشيرًا 
ذاته  الفنان  قبل  من  التشكيلية  النصوص 
وتفتح  الفنية،  األعمال  تذوق  على  تسهل 
باب الولوج إلى العمل الفني من قبل النقاد 
التجربة  الكتابة حول  الراغبين في  والكتاب 

التشكيلية.
شهدت  السابقة،  الورقات  جانب  وإلى 
الفترة المسائية ورشة عمل للفن التشكيلي 
السيفاو،  يوسف  التشكيلي  الفنان  قدمها 
الفنانين  الكلية وبعض  وشارك فيها طالب 
التشكيليين برسم لوحات في الهواء الطلق.

مصراتة - الوسط

االستبداد  واجهوا  الذين  وتضحيات  لنضال  »تقديرًا 
ودفعوا ثمنا وحلموا بوطن حر ومواطن سعيد، ومضوا 
قبل أن يروه.. وإكرامًا ووفاًء لهم وتقديرًا لمكانتهم 
رموز  أبرز  من  واحد  تجربة  بتسجيل  بادرنا  العالية، 
الديكتاتوريات  ظلم  من  الحرية  أجل  من  النضال 
الظلم  أشكال  وكافة  والعنصرية  واالحتالل  واالستعمار 
والقامة  القيمة  الكيخيا  منصور  والطغيان..  والعسف 
بالشخصيات  الغنية  العريضة  التجربة  وصاحب 

والمواقف واألحداث واإلنجازات«.
كتابه  السنكي  محمد  شكري  الكاتب  يهدي  هكذا 
وقصة  ومواقفه  سيرته   - الكيخيا  رشيد  »منصور 
ودار  اإلعالمية  الوسط  مجموعة  عن  الصادر  اغتياله«، 

الرواد.
الرفاق  جميع  »إلى  أهدائه  في  السنكي  ويواصل 
ابني  وجيهان  الكيخيا  رشيد  وإلى  المناضلين..  وكافة 
يستحوذ  أن  وأتمنى  الكتاب  هذا  أهدي  الكبير،  الراحل 
وفي  العالم،  في  المناضلين  كل  واهتمام  إعجابهما 

الليبيون«. مقدمتهم 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  في  الصادر  والكتاب 
رشيد  منصور  الليبي،  والمعارض  للسياسي  يؤرخ 
فصال،  عشر  وخمسة  صفحة،   448 في  ويأتي  الكيخيا، 
من  ومجموعة  الموثقة  والمصادر  بالمراجع  مستعينًا 

المهمة. الصور 
أحمد  يقول  الكتاب،  من  الطبعة  هذه  تقديم  وفي 
عن  الوقت  هذا  في  كتاب  »ظهور  الماقني:  خليفة 
في  األحداث  مجرى  في  فاعل  لها حضور  كان  شخصية 
شخصية  مهمًا.  ثقافيًا  حدًثا  ذاته  حد  في  يعد  ليبيا 
شكري  الكاتب  لها  أراد  الذي  الكيخيا  رشيد  منصور 
اختفائه  وحتى  نشأته  منذ  أدوارها  تبرز  أن  السنكي 
عن  فيه  يغيب  وقت  في  كبيرة،  أهمية  له  القسري 
السياسية  الرموز  والوطني  السياسي  المشهد 
على  تركز  التي  الدولة،  رجال  صفة  تمتلك  التي 
الذاتية  المصالح  تحقيق  عن  بعيدًا  الوطن،  قضية 

والحزبية«. واأليدلوجية 
في  المهمة  البناءات  الكاتب  »أظهر  الماقني:  وتابع 
له  وسياسي  ومحام  وحزبي  كمثقف  الكيخيا  شخصية 
المستوى  على  الدبلوماسي  العمل  من  مهم  رصيد 
ليكون  مّكنه  مما  الدولية،  المحافل  وفي  الوطني 
خالل  الليبي  السياسي  المشهد  في  مهمًا  العبًا 

وخالل  الملكي  العهد 
القذافي.  انقالب  حقبة 
في  وجوده  ويعد 

ناصر  ثورة  إبان  مصر 
القومية  جيل  وتطلعات 

بتالحم  المرفودة  العربية 
في  مهمًا  وبعدًا  الجماهير، 

في  شعاراتها  بقناعة  إيمانه 
واالشتراكية،  والحرية  الوحدة 

حينما  فسيحة  أرضية  أكسبه  مما 
الدبلوماسي  العمل  في  انخرط 

حقبة  وخالل  االستقالل،  دولة  في 
أثرت  كثيرة  عالقات  لبناء  االنقالب 

الدولي،  السياسي  البعد  لفهم  رؤيته 
اإلطار  وحدة  بضرورة  قناعته  ورسخت 

الدولي. الفضاء  العربي في 
من  بد  ال  البدء  »في  عنوان  وتحت 
فيقول:  كتابه،  السنكي  يقدم  كلمة«، 
الكيخيا  رشيد  منصور  »األستاذ 
مميز،  ومثقف  بارع،  قانون  رجل 
الصعيد  على  بارز  وسياسي 
ضد  وقف  والدولي،  العربي 
ممارسات نظام معمر القذافي 
والقمعية،  اإلقصائية 
التصفية  وحمالت 
قادها  التي  الجسدية 
معارضيه  ضد  النظام 
خصوصًا  والخارج  الداخل  في 
عامر  األستاذ  رفيقيه  استشهاد  بعد 
التعذيب  تحت  حمي  محمد  واألستاذ  الدغيس 

.1980 في العام 
األمم  في  لليبيا  كسفيردائم  منصبه  من  واستقال   
المتحدة، وانضم للمعارضة الليبية في الخارج، وشارك 
الليبي  الوطني  التحالف  تأسيس  في   1986 العام  في 
 10 الموافق  الجمعة  اختطف في مصر يوم  ثم ترأسه. 
لحقوق  العالمي  اليوم  يوافق  والذي   1993 ديسمبر 

اإلنسان«.
سجون  أحد  في  اختطافه  بعد  »وضع  ويوضح: 
واحتفظ   1997 العام  حتى  معتقاًل  وظل  طرابلس 
كان  الذي  المكان  في  ثالجة  في  مقتله  بعد  بجسده 
معتقاًل به، وعُثـر على جثمانه في أحد سجون طرابلس 

.»2011 20 أغسطس  بعد تحرير المدينة في 
بمنصور  عالقته  السنكي  يحكي  كتابه،  بداية  وفي 
خبايا  على  الضوء  مسلًطا  عليه،  تعرف  وكيف  الكيخيا، 
قبل  ما  الخارج  في  للقذافي  الليبية  المعارضة  وخفايا 
الكيخيا  عائلة  والتواريخ  بالوثائق  متناواًل   ،2011 العام 
كتبها منصور  مقالة  أول  الليبي،  التاريخ  في  وحضورها 
الكيخيا، التيار القومي والبعثي وعالقة الكيخيا بالبعث، 
سبتمبر  منذ  ليبيا  بحكام  الكيخيا  عالقة  إلى  إضافة 
1969م وحتى تاريخ استقالته، ثم عالقته بالمعارضة.

الكاتب  اإلنقاذ تحدث  الكيخيا مع جبهة  وعن عالقة 
الثامن  الفصل  خصص  بينما  السابع،  الفصل  في 
منصور  الليبي  المعارض  تحرك  ومنطلقات  ألسس 
عن  للحديث  التاسع  الفصل  خصص  حين  في  الكيخيا 
مؤتمر داالس ولقاء الجزائر وندوة شوللر وتقرير بيوك 
السنكي،  كتاب  من  العاشر  الفصل  أما  شوللر..  عن 
القوى  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  سجاالت  فيه  فيوثق 
المراسالت  يوثق  عشر  الحادي  الفصل  وفي  الوطنية، 

الرابطي. وبشير  الكيخيا  بين 
رشيد  منصور   « كتاب  من  عشر  الثاني  الفصل  أما 
فيتحدث  اغتياله«،  وقصة  ومواقفه  سيرته   - الكيخيا 
أن  إلى  المصرية  العاصمة  في  الكيخيا  عن  الكاتب 

القاهرة. اختفى في 
الخامسة  »الوقفة  حتى  الكتاب،  فصول  وتتوالى 
على  »العثور  عن  السنكي  فيها  يتحدث  والتي  عشر«، 
الجثمان.. واإلبالغ، وفحوصات الحمض النووي«، حتى 

التأبين«. »حفل 
والمراجع  المصادر  السنكي عمله بمجموعة  ويختتم 
لبعض  إضافة  معلوماته،  منها  استقى  التي  والوثائق 

أقامت الفنانة كريمان جبر حفاًل بقاعة اليمامة، لمناسبة إشهار فرقة »المنارة المتميزة« 
لألعمال المسرحية.

وقالت جبر خالل الحفل: »هذه الفرقة هدفها خدمة المجتمع وخدمة الفنانين ومساعدة 
صحيحة  وقاعدة  سليم  بشكل  تأسيسهم  خالل  من  وذلك  وتدريبهم،  الجديدة  المواهب 
بعيدًا عن اإلسفاف«. وأشارت إلى باكورة أعمال الفرقة وهي مسرحية بعنوان »ضيء الليل«، 

تأليف الكاتب محمد العقوري وإخراج جبر وأداء سلوى المقصبي.
وحضر الحفل عدد من الفنانين ورئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة، جمعة الفاخري، 

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية.
وألقى الفاخري كلمة بارك خاللها تأسيس الفرقة، ومتمنيًا لها التوفيق والسداد، مشيرًا 

إلى بعض من أعمال الفنانة كريمان جبر.
وقدم المطرب عبدالسالم رزق بعض األغاني الوطنية منها »يا صاعقة يا رمز المقاومة«، 
وأيضًا شارك الفنان الشعبي عمر العقوري بوصلة شعبية، كما شارك الشاعر خالد المحجوب 
أغنية  الغنائية من خالل  فأخرج موهبته  الفنان سالم عيسى  أما  الغنائية،  القصائد  ببعض 

»ابعتلي جواب«.

 كريمان جبر تبحث عن املواهب 
املسرحية في ضوء »املنارة«

»الفنان  محاضرة  الحصادي  نجيب  الدكتور  ألقى 
والسلطان«، الخميس، بالجامعة الدولية، التي أشرف 

على تنظيمها نادي أصدقاء اللغة العربية.
واستهل الحصادي بالقول: »سوف أخوض في هذه 
فدعوني  فيها،  للجزم  براح  ال  مسائل  في  المحاضرة 
أبدي استعدادًا مبدئيًا للتخلي عما أطرح فيها من آراء، 

إذا استبان عوزها للوجاهة«.
وتابع: »وفق تصور سائد، الفن الحقيقي خالد مؤبد، 
والفن الزائف زائل عابر، وهذا ما جعل فالسفة اليونان 
يتحدثون عن ربة الجمال الخالدة، وجعل درويش يسأل 
هذا  ليس  ال،  قصيدتي،  الختبر  وقت  )ألديك  الموت: 
البشري،  في  الطيني  أنت مسؤول عن  الشأن شأنك، 
ال عن فعله أو قوله، هزمتك يا موت الفنون جميعها، 
السياسة  وألن  الخلود(..  كمائنك  من  وأفلت  هزمتك 
يبدو  حال  بها  يستقر  ال  حول  بال،  لها  يهدأ  ال  قلب 
الفن،  استحقاقات  سياسي  العمل  استيفاء  فرص  أن 
وأن الفنان يخاطر بمجده حين يوظف فنه في خدمة 
السلطان، وأن األعمال الفنية التي تعبر عن مناسبات 

سياسية تخسر قيمتها حين يطوي التاريخ صفحتها«.
واستفاض قائاًل عن ماهية الفن: »تتأسس عالقة 
بالثابت والراسخ على تصور يحث قطيعة بين  الفني 
الفني والنفعي، حسب هذا التصور، ثمة مثل أخالقية 
يسمو الفن ما التزم بها، ويدنو ما تخلى عنها. وألن 

السياسي نفعي بطبيعته، وألنه يقع في شرك مصالح 
بين  الهوة  تتعمق  تعرضها،  عن  الفن  يستنكف 

السياسي والفني ألسباب جوهرية خالصة«.
تطرق  أن  إلى  الفن  عن  حديثه  الحصادي  وواصل 
إًذا شكوك  فقال »هناك  اللغة  الفنان من  إلى شكوى 
اللغة التي يستخدمها المبدع تبلغ  حول ما إذا كانت 
مرامه أصاًل، بداًل من أن ترغمه على قول ماال يرغب 
في قوله، ثمة تفسخات تحدث للتجربة الشعورية التي 
يكابدها المبدع حين يقول ما يقول، أولها تفسخ يعتري 
هالمية،  فكرة  يتندى  حين  الشعوري  الشجن  تكثف 
تتخلق  حيث  الفكرة  محتوى  يعتري  تفسخ  وثانيها 
أمشاجها مضغة تتلطخ بالمداد، وثالثها تفسخ يعتري 
ما تلفظن من أشجان حين تلوكه األلسن. وما يصل 
في النهاية إلى المتلقي مجرد نسخة شائهة، أصلها 
متحول وعروتها واهنة، لكن هذا ال يعني أن األديب ال 
يعبر عما استشعر من أحاسيس وعواطف جياشة، بل 
يعبر عما لوثه الفكر منها بتجريده وفتوره وما شابته 
اللغة بأعرافها وتصنيفاتها، وما عبث به قارئه بغابة 

وانحيازاه«.
أما عن الفنان والسلطان فقال: »وألنه محتم على 
الفنان، كأي مثقف أن يصدم بالسلطان خصوصًا إذا زعم 
السلطان امتالك الحقيقة، أو عاث في األرض فسادًا، أو 
حجر على الناس حقهم في التعبية، فإن جدلية الفنان 
والسلطان تثير أسئلة سوف تصعب علينا اإلجابة عنها 
ما دمنا نصر على الخلط بين قيم الحق والخير والجمال، 
هل يلزم الفنان حين يتعامل مع سلطة مستبدة أن يلوذ 
بصمته فيضحى بتجربته مرة وإلى األبد )الفاخري مثااًل( 

لم يلزمه اإلفصاح عن إبداعات تثير حفيظة السلطان 
فيعرض حياته وتجربته لموت محقق )الشلطامي مثال( 
أو يتخذ من الرمز سبياًل للظفر بحسنيين، حسني البوح 
واإلبداع وحسني النجاة )أحمد يوسف مثال( أم ترى أن 

هناك سبياًل لعقد زواج متعة بين الفنان والسلطان؟«.
باب  ُفتح  المحاضرة  من  الحصادي  انتهاء  وعند 
النقاش واألسئلة للحضور، والذي كان يحتوى على عدد 
كبير من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي وتدخل 
األديب نوري الماقني قائاًل: »نحن بحاجة إلى مثل هذه 
المحاضرات لطرح رؤى تمس الموضوعة الفنية وصورها 
المتعددة )األخالق ـ الحق ـ العدالة(، كل هذه األشياء 
هي نتاج طبيعي وإعادة صياغتها على نحو أخذ وهذا ما 

أكد عليه الدكتور الحصادي«.
إيجاد  الصعب  من  »الفن  قائاًل:  الماقني  وأضاف 
تعريف له، من الصعب تجديد تصور معين للفن، إال أنه 
خارج كل الصياغات فهو متمرد، وهذا الذي تظهره لنا 

القيم األخالقية في نتاج فني معين«.
»اختلطت  فقال:  العريبي  سعد  الفنان  الكاتب  أما 
إن  متمردًا؟  الفنان  يكون  أن  يجب  فهل  عليّ  األمور 
متمردًا،  الفزاني  الشاعر  كان  فقد  نعم  اإلجابة  كانت 
إال أنه لم يكن خاضعًا للسلطان... وكذلك أسال عن 
والشعور  الفكرة  إلى  الحصادي  تطرق  حيث  التفسخ، 
بعيدًا  الشكل  على  ركز  أنه  إال  الكالم،  على  والفكرة 
عن المضمون فهل التفسخ هو التفضيل بين الشكل 

والمضمون، أم االهتمام بالشكل فقط؟«.
وختامًا قال الحصادي: »عادة ال أجيب إال كتابة فلن 

أستطيع اإلجابة اآلن عن أسئلة الحضور«.

نجيب الحصادي: الفنان يخاطر بمجده  حني يوظف إبداعه في خدمة السلطان

ندوة بكلية الفنون في مصراتة

واقع الحراك التشكيلي الليبي بني األمس والغد

 ديكور مسرحية ليبية للبيع على »فيسبوك«
عرض المخرج فتحي القابسي، في بادرة هي األولى من 
نوعها، ديكور مسرحية »الدار«، وهي من تأليفه وإخراجه 

للبيع عبر حسابه الشخصي في »فيسبوك«.
وقال القابسي لـ»الوسط« السبت: »شهر رمضان على 

األبواب و)نبي نخلص الفنانين والفنيين(«.
 8 »الممثلون  القابسي:  فتحي  والكاتب  الشاعر  وأوضح 
عرض  حضر  تعبهم...  ثمن  إعطاءهم  وأريد   6 والفنيون 
هيئة  مدير  ومنهم  المسؤولين  من  عدد  )الدار(  مسرحية 
الثقافة واإلعالم السابق، وقال لي إن العمل مميز وسنقوم 
بتقديم المساعدة لكم، وقام باالتصال بي مدير مؤسسة 
عرض  بكل  مالي  دعم  بتقديم  سنقوم  وقال  المسرح 
تبخرت  ووعودًا  كلماتٍ  كانت  أنها  إال  بتقديمه،  تقومون 
مدينة  خارج  من  ألنها  الممثلة  أجر  الهواء...تسولت  في 
 2450« أنها  فأوضح  الديكور  تكلفة  عن  أما  أجدابيا«. 
والفنيين  الفنانين  إعطاء  سوى  أريد  »ال  وتابع:  دينارًا«، 
ثمن جهدهم حسب الوعد... إنها مرحلة صعبة أن يضطر 
الفنان لبيع ديكور مسرحياته من أجل الحصول على لقمة 

عيشه«.

بنغازي - مريم العجيلي
<   الحصادي خالل المحاضرة 

<   مشهد من العرض المسرحي »الدار« 

<   بعد من حضور المحاضرة 

<   ندوة الحراك التشكيلي الليبي في مصراتة

<   السنكي<   الكيخيا

<   كاريمان جبر
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يرجع الفنان حمد الغرباوي ندرة األعمال 
الدرامية الجادة في موسم رمضان المقبل 

إلى قلة الدعم والموارد التي تساهم في 
إنتاج مسلسالت كبيرة.. الغرباوي في حواره 
مع »الوسط« يكشف عمّا اكتبسه فنيًا من 
المشاركة في مسرحية »كوّشي يا كوشة«، 

كما يكشف عن نقطة ضعفه الوحيدة 
التالية. والكثير في السطور 

الرمضانية من  الخريطة  خلو  تفسر  بماذا   ●
نسبة  بارتفاع  مقارنة  الجادة  الدرامية  األعمال 

المنوعات؟ أعمال 
الدعم  قلة  إلى  يعود  ذلك  في  السبب 
بها  تطالب  التي  األعمال  ألن  والموارد، 
ال  ونحن  شهورًا،  أحيانًا  تصويرها  يستغرق 
أوأستوديوهات  كاملة  فنية  كوادر  لدينا  يوجد 
عدم  تتخيل  أن  فلك  إعالمي،  إنتاج  أومدينة 
أومديري  الماكياج  في  متخصصين  وجود 
األخرى  الفنية  التخصصات  من  وغيرها  تصوير 
فنيو  يوجد  ال  أنه  كما  الفني،  للعمل  المكملة 
ألف   120 بين  ما  العمل  يكلف  عندما  ديكور، 
حلقة  بمصر  حين  في  دينار  ألف   150 إلى 

نصف  إلى  تصل  تكلفتها  ساعة  مدتها  واحدة 
مليون مصري في بعض األحيان.

في  أزمة  من  الليبي  الفن  يعاني  وهل    ●
النصوص المقدمة ..؟

ُكتاب  وأزمة  نص  أزمة  من  نعاني  نعم 
ويرجع ذلك لعدم القراءة من قبل الكثيرين.

●  ما هو جديدك الفترة المقبلة ..؟
شاركت أخيرًا كضيف شرف في بعض األعمال 
»هدرازي«،  ومنها  الكريم  عبد  فرج  الفنان  مع 
فرج  بطولة  أنتجت مسلسل »خفافي« من  كما 
الجعيدي وطارق بوقرين ونجاة الشكري ونخبة 

من النجوم ومن إخراج صالح بويصير.
● ما هي نقطة ضعف الفنان حمد الغرباوي؟

الطيبة الزائدة، فأنا ال أحب أن »يزعل« مني 
وهناك  نفسي،  حساب  على  كان  ولو  حتي  أحد 
البعض لألسف من يستغل هذه الطيبة، ولكن 

اهلل غالب.

يا  »كوّشي  مسرحية  لك  أضافت  ماذا   ●
الفنية؟ كوشة« في تكوين شخصيتك 

الليبي  للفنّ  وأضافت  الكثير  لي  أضافت 
لي  وأتاحت  مسجلة،  عالمة  وأصبحت  أيضًا، 
العمل مع طاقم من أفضل الفنانين في بالدنا 
األبيض  صالح  الرائع  النجم  رأسهم  وعلي 
الراحلة  والفنانة  شفاءه،  يتم  أن  أتمنى  الذي 
قدمت  أني  ورغم  بوزيد،  نعيمة  والمتميزة 
 ،1984 العام  في  »العفريتة«  مسرحية  قبلها 
أخرى،  أعمال  في  نفسه  األبيض  وشاركت 
وال  رائع  سحر  فيها  كوشة«  يا  »كوّشي  ولكن 
مخرج  فهو  الشيخي  خالد  الرائع  المخرج  أنسي 

متميز.
للفنان  البعض  اتهام  على  تعليقك  ما   ●
بأكثر  واحدة  شخصية  في  نفسه  بحصر  الليبي 

من عمل..؟
من  الخروج  يستطيع  الليبي  الفنان 

األحيان  بعض  في  بها،  عمل  التي  الشخصية 
بتكرارها  فيقوم  ما  فنانٍ  مع  شخصية  تنجح 
تخرج  أو  منها  يخرج  أن  يستطيع  فال  كثيرًا، 
الوطن  على مستوى  نماذج  هناك  وكذلك  منه 
كم  تجسيد  يستطيع  الذي  فالفنان  العربي، 
ولكن  الناجح..  الفنان  هو  مختلفة  شخصيات 
فنان  هو  الليبي  الفنان  أن  إلى  اإلشارة  يجب 
محبة  سوى  شيًئا  منه  يأخد  وال  لفنه  يعطي 

الناس.
اإلرهاب  الفنان  يحارب  كيف  رأيك  في   ●

والتطرف..؟
طريق  عن  تأتي  والتطرف  اإلرهاب  محاربة 
التوعية والتعليم ومراقبة أطفالنا فيما يقرؤون 
المجتمع  وتوعية  الخفاء،  في  يتعلمون  وما 
تقدم  التي  الفنية  واألعمال  اإلعالم  من  تجيء 
وتكفير  العنصرية  عن  واالبتعاد  القنوات  في 
ديننا اإلسالمي دين محبة وتسامح  الغير، ألن 

وعطف.
● لمن توجه رسالتك األخيرة معنا ..؟

إلى جمهوري العزيز في بداية شهر رمضان 
والعرب  الليبيين  الفنانين  لكل  وأقول  المبارك 
وأقول  بخير،  وأنتم  عام  كل  يعرفني  من  وكل 
للجمهور الكريم كل ما نطمح له نحن الفنانين 
ونسعى  لكم  نقدمه  ما  خالل  من  هوإسعادكم 

دائمًا لتقديم ما هو مفيد وفيه اإلضافة لكم.

منها »خفاف ظراف« و»رزق بوند«..

الكوميديا تسيطر على مائدة رمضان 

الليبيين  والنجوم  الفنانين  من  عدد  يستعد 
العديد  وينتظر  الرمضانية،  أعمالهم  لعرض 
من المشاهدين استقبال هذه األعمال الدرامية 
العام منافسة قوية  المتنوعة، حيث يشهد هذا 
بين عدد كبير من المسلسالت المقرر عرضها.

الدكتور،  ماجدة  الليبية،  الممثلة  وتشارك 
أن  إلى  مشيرة  ظراف«،  »خفاف  مسلسل  في 
السنوسي، ويشارك في  أحمد  إخراج  العمل من 
البوزيدي وأمل  الشاوش وعلي  بطولته عبداهلل 
وأوضحت  اآلخرين.  الفنانين  من  وعدد  نوري 
المواطن  معاناة  يناقش  العمل  أن  ماجدة 

بطريقة خفيفة الظل دون ملل.
وضمن مائدة رمضان يشارك مسلسل »رزق 
وسالم  الشيخي  صالح  الفنانين  بطولة  بوند« 
الحداد  وعبدالباسط  الحوات  وخليفة  عيسي 
العوامي  وعوض  وياسمين  الغرباوي  وحمد 
من  وهو  البوزيدي،  وعلي  إدريس  وأبوالقاسم 
تأليف علي الطواحني. وقال مخرج العمل محمد 
يحمل  بوند«  »رزق  إن  المسلسل  عن  الشريف 
الطابع االجتماعي الكوميدي في قالب تشويقي، 
في  ليبي  عمل  أضخم  هو  العمل  بأن  منوهًا 
المنوعة  تعود  سنوات،   8 غياب  وبعد   .2018
البسباسي«،  »حكايات  المسموعة  الرمضانية 
ومن  محمد،  وثريا  الجديع  الطاهر  بطولة 
»حكايات  منوعة  الجديع.  الطاهر  وإخراج  تأليف 
الليبي  المشاهد  عليها  تعود  التي  البسباسي«، 
طيلة شهر رمضان على مائدة اإلفطار، تناقش 
بطابع  االجتماعية  القضايا  أهم  حلقاتها  في 

كوميدي ساخر.
بطولته  في  شارك  البسباسي«  »حكايات 
ومن  النجوم،  من  كبير  عدد  السابقة  المواسم 
عمر،  فاطمة  الراحلة  القديرة  اإلعالمية  بينهم 

والتي لعبت دور »غرسة« زوجة البسباسي.
مسلسل  أيضًا  عرضها  المقرر  األعمال  ومن 
هبوش  أيمن  بطولة  من  هلبا«  هكي  »الال 
ومصطفى بركة، وهو من تأليف شريف الشريف 

وإخراج أيمن القدار.
باسط  الفنان  علينا  ويطل 
ما  »فيه  بمسلسل  أبوقندة 
الواقع  يحاكي  والذي   »2 ينقال 
ويشارك  فكاهي،  بحس  الليبي 
وآدم  قاسم  زبيدة  بطولته  في 
من  آخر  وعدد  السيد  عبد 
نزار  تأليف  من  وهو  الممثلين، 
عبدالباسط  وإخراج  الحراري، 

أبوقندة.
سباق  في  يشارك  كما 
مسلسل  رمضان  مسلسالت 

بطولته  في  يشارك  الذي   »3 الناس  »والد 
الشعتاني،  وأيمن  الحصايري  أصيل بحير وعلي 

وعدد من الوجوه الجديدة.
الشعتاني،  أيمن  العمل،  ومخرج  كاتب  وقال 
تلفزيونية  اسكتشات  عن  عبارة  ناس  والد  إن 
االجتماعية  القضايا  تعالج  سوداء(  )كوميدية 
يوميات  في  يحدث  وما  الليبي  للمجتمع 
المواضيع.  طرح  في  الجدية  مع  المواطن 
يتطور  المسلسل كل عام  أن  الشعتاني  وأضاف 
لرؤية  للوصول  وذلك  دائمًا،  الجديد  وفيه 
جديدة للعمل ولكادر إخراجي يختلف عما سبق.

الثاني  الجزء  الفنان هيثم درباش في  ويطل 
من  وهو   ،»2 عشوائي  »ضحك  مسلسل  من 
الفيتوري،  توفيق  وإعداد  وإخراجه،  فكرته 
مبروكة  منهم  الفنانين  من  عدد  بمشاركة 

الزالوي وهويدا الشكري وفرج الترهوني.
ويشارك الفنان الليبي خليل السوري، بعدد من 
األعمال، أولها برنامجه الكوميدي »شم الجو 3«، 
إخراج سارة  القاهرة، من  في  يتم تصويره  حيث 
»شم  إن  خليل  وقال  سعيد. 
جائزة  على  تحصل  الجو« 
»سبتموس« في سنة 2015، 
يعود  البرنامج  بأن  منوهًا 
الموسم  هذا  جديد  بشكل 
والديكور  التصوير  حيث  من 
نجاح  بعد  خصوصًا  واألفكار، 

الجزءين األول والثاني.
آخر  بعمل  خليل  يطل  كما 
ست كوم يحمل عنوان »عيلة 
مروان  إخراج  من  هاوس« 
بطولة  في  يشارك  الخطري، 
الشيباني  نور  الصاعدة  الفنانة  هاوس«  »عيلة 
وياسر الرفاعي وهدير عبدالرحمن وأسامة شاكر 
ومحمد  األردن  من  أحمد  وفيفيان  مصر  من 
الوجوه  بعض  إلى  باإلضافة  اليمن،  من  إبالن 

الجديدة، والطفلين سالم ميرة وأروى الدالي.
في  الحراري  نزار  الشاب  المخرج  ويتألق 
بعضه  في  يعتمد  والذي  الند«،  »كيخ  مسلسل 
التي  الساخرة  والمفارقات  اإلسقاطات  على 
المحاكاة  أسلوب  يعتمد  وكذلك  نعيشها، 

الساخرة لبعض األعمال العربية والعالمية.
كونه  إلى  إضافة  »المسلسل  الحراري:  وقال 

إطار  في  ويأتي  تأليفي،  من  فهو  إخراجي  من 
الكوميديا  نوع  إلى  أقرب  وهو  ساخر  كوميدي 

السوداء«.
محمد  بطولته  في  يشارك  الند«  و»كييخ 
إضافة  ورندة،  بوقندة  وعبدالباسط  عثمان 
المصراتي  وفاتح  كحلول  نضال  الفنانين  إلى 
والعديد من الوجوه الشابة، تصوير محمد بيتر 
وأمين العامري ومحمد بن خليفة، موسيقى عالء 

العلواني، مونتاج وغرافيكس صالح التاورغي.
محمد  المخرج   2018 رمضان  في  ويشارك 
الصادق بمسلسله الجديد »شيلو«، والذي أشار 
إلى أن العمل يعد فكرة جديدة وأسلوبًا مشوقًا، 
يناقش من خالله العديد من القضايا التي تهم 

المواطن واألسرة الليبية.
»شيلو«  بطولة  في  يشارك  أنه  وكشف 
من  وعدد  جبر،  كريمان  القديرة  الفنانة  بجوار 

الفنانين اآلخرين الشباب.
إبراهيم،  لطفية  الليبية،  الفنانة  وتعود 
العام  في  اعتزالها  بعد  جديد،  من  للتمثيل 
حواء«،  حصة  »وين  خالل  من  وذلك   ،1988
وهو مسلسل اجتماعي يطرح عدة مواضيع تهم 
سامي  إخراج  من  الليبية،  واألسرة  المواطن 

الشريف ومخرج منفذ كريم المنشاوي.
وعياد  كحلول  فتحي  بطولته  في  ويشارك 
الزليطني ومفتاح الفقيه ولبني عبدالحميد وثريا 
وعصام  الشيخ  ومصطفى  القيب  وأيوب  محمد 

الزنتاني، ومن تأليف عبدالرحمن حقيق.
رمضان  موسم  في  المشاركة  األعمال  وآخر 
الصديق  بطولة  طياب«  »نص  مسلسل  هو 
صالح  تأليف  من  الهوني،  ومحمد  الشاوش 

األحمر، وإخراج حسن السعداوي.

حكومية..  قناة  السعودية  تشهدها  التي  التغيير  لحملة  أصبح 
على  رمضان  شهر  بداية  مع  بثها  انطالق  منذ  ستعمل  وهي 
»خطفتهم«،  شبان  سعوديين  مشاهدين  استقطاب  إعادة 
بحسب ما يرى القيمون على القناة الجديدة، شبكات تلفزيونية 

خاصة على مدى عقود.
والتلفزيون  اإلذاعة  لهيئة  التابعة  سي«  بي  »إس  وتنطلق 
األسبوع المقبل متسلحة بكوادر سعودية شابة من الجنسين، 
سعودية  شاشة  على  مرة  ألول  حصرية  ستكون  وبمسلسالت 
حكومية من بينها مسلسالت »عوالم خفية« للفنان عادل إمام، 
للفنان  النفاق«  و»أرض  يسرا،  للفنانة  أخرى«  أقوال  و»لدينا 

محمد هنيدي.
داود  والتلفزيون،  اإلذاعة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
مكتبه  في  برس«  »فرانس  وكالة  مع  مقابلة  في  الشريان، 
الجديد  الجيل  اجتذاب  هدفها  منوعات،  قناة  »هذه  بالرياض: 
يتوجه  الشباب«، مضيفًا: »%75 من محتواها  السعوديين  من 
»تأتي  القناة  أن  وتابع  عامًا«.  و35   15 بين  الشباب  إلى 
مواكِبة للتغيير الذي حدث في المشهد السعودي، فنيًا وثقافيًا 

وترفيهيًا«.
متسارعة،  اجتماعية  تغييرات  أشهر  منذ  المملكة  وتشهد 
بينها السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداًء من يونيو المقبل، 
الموسيقية  بالحفالت  والسماح  السينما،  دور  افتتاح  وإعادة 

الغربية والعربية.
في  ضخمة  عامة  عالقات  حملة  التغييرات  هذه  وتواكب 
كون  عن  النمطية  الصورة  تغيير  إلى  تهدف  والعالم  المنطقة 
اإلسالمية  الشريعة  فيها  تطبَّق  محافظة  مملكة  السعودية 

بتشدد.

وتحظى هذه التغييرات بدعم ولي العهد، األمير محمد بن 
التحول  خطة  في  األساس  حجر  ل  وتشكِّ عامًا(،   32( سلمان 
االقتصادي الطموحة التي أعلنها في 2016، الهادفة إلى وقف 
بينها  أخرى،  قطاعات  على  االنفتاح  وإلى  النفط،  على  االعتماد 

الترفيه.
وتحل »إس بي سي« مكان القناة الثقافية الحكومية، لتعمل 
تحت مظلة هيئة اإلذاعة والتلفزيون إلى جانب قنوات حكومية 
وقناة  أيضًا،  عامة  برامج  تبث  التي  األولى  القناة  بينها  أخرى 

القرآن الكريم، وقناة »اإلخبارية«.
أكثر  تتوجه  األولى  السعودية  »القناة  إن  الشريان  وقال 
ستتوجه  )الجديدة(  القناة  »هذه  بينما  الكبيرة«،  لألعمار 

للشباب«.
وستعرض القناة بحسب القيمين عليها مسلسالت سعودية 
وعربية حصريًا، ألول مرة على شاشة حكومية سعودية بعدما 

كانت تعرَض بالمشاركة مع قنوات أخرى.
وستبث القناة مسابقات غنائية، وبرامج دينية، وغيرها. كما 
واإلخراج  اإلعداد  مجال  في  بالعمل  للسعوديات  ستسمح  أنها 
للطبخ،  وآخر  صباحي،  حواري  برنامج  وبينها  البرامج،  وتقديم 

وثالث للسينما.
واألربعاء الماضي اعتبرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون في بيان 
أن برامج »إس بي سي« والقناة السعودية األولى »تواكب روح 
لتعزيز   2030 المملكة  رؤية  أطلقتها  التي  والتجديد  التطوير 

روح االنفتاح ونبذ الفكر المتطرف«.
وقال فهد شليل، مدير عام اإلنتاج والبرامج في هيئة اإلذاعة 
قوية  انطالقتها  سي  بي  إس  تكون  أن  »هدفنا  والتلفزيون: 
جدًا«، مضيفًا أن القناة »تنافس القنوات المشهورة والكبيرة«.

سعودية  شبكات  مع  منافسة  في  سي«  بي  »إس  قناة  وتدخل 
سي«  بي  »إم  مقدمتها  في  األوسط،  الشرق  في  رائدة  خاصة 
و»روتانا«. وكان مؤسسا الشبكتين العمالقتين وليد اإلبراهيم 
ألسابيع  توقيفهم  جرى  عشرات  بين  طالل  بن  الوليد  واألمير 

العام الماضي على خلفية قضايا فساد.
ونشرت تقارير في وسائل إعالم غربية حول أن األمير محمد 
الحكومة  لصالح  التنازل  التوقيفات هذه، طلب  قاد حملة  الذي 
المجموعتين في مقابل اإلفراج عن اإلبراهيم  عن حصص في 
والوليد بن طالل، لكن لم يأت أي تأكيد رسمي سعودي حول 

هذه التقارير.
وتعهّد الشريان، الصحفي الذي سطع نجمه حين كان مقدّمًا 
لبرنامج حواري سياسي على »إم بي سي« قبل تعيينه في منصبه 
األول.  البث  منذ  المنافسة  الجديدة  القناة  تدخل  بأن  الحالي، 

وقال: »ستنطلق وستكون في المقدمة من اليوم األول«.
في  ضخمة  إعالنية  حملة  الجديدة  القناة  انطالق  وسبق 
عدة مدن عربية. وفي دبي، تنتشر في الشوارع المحيطة بمقر 
عليها  الجديدة، وضع  السعودية  للقناة  إعالنات  بي سي«  »إم 
شعارها إلى جانب عبارة »غصب تحبها«، أي ستحبّها رغمًا عنك.
حايك،  مازن  سي«،  بي  »إم  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
بالمنافسة  رحّبت  »لطالما  المجموعة  إن  برس«  لـ»فرانس 
تضع  ألنها  صحيّة  ظاهرة  فالمنافسة  بها،  تُرحّب  زالت  وما 
الشروط  بأفضل  الخيارات  من  واسعة  مروحة  المستهلك  أمام 
والمواصفات«. وأضاف: »ال ريادة في سباق تكون فيه بمفردك. 
وكلما اشتدّت المنافسة أصبح للريادة معنى أبرز وأكثر رمزية 

ووقعًا«.

علي ربيع وبيومي فؤاد يفتتحان 
املوسم مبكرا على »إم بي سي«

بدأت شبكة قنوات »إم بي سي مصر« خريطتها الرمضانية مبكرًا، حيث انطلق الثالثاء تحت شعار »رمضان بكرة 
على إم بي سي مصر« عرض ثالث مُسلسالت حصرية يومية وهي: مسلسل »خفة يد« للفنان بيومي فؤاد، وذلك 
درامي عالمة مؤكدة  أي عمل  الكوميديا وأصبح وجوده داخل  مُميّزة على خريطة  لنفسه مكانة  أن حجز  بعد 

نسبة  إرتفاع  البهجة التي تُقدم في العمل للمُشاهدين، يُطل بيومي من خالل العمل بشخصية على 
ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من 
األزمات له ولمن حوله، ويُشاركه البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا 
منهم محمد سالم ومحمد ثروت وآيتن عامر، وهو من تأليف تامر 

إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.
األكثر  الصعيدية  الدراما  من  األخير  الجزء  عرض  بدأ  كما 
مُشاهدة عبر أربع مواسم مُتتالية »سلسال الدم«، حيث يتواصل 
الصراع المُمتد بين »نصره« و»هارون« ويُحاول أفراد ُكل عائلة 
االنتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلي الذروة، تنطلق ثورة 
30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت للجميع.  ويُشارك في بطولة 
»سلسال الدم« عبلة كامل ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وأحمد 
بدير وأحمد سالمة وعال غانم وأحمد سعيد عبد الغني ومنة فضالي 
مصطفي  وإخراج  صابر  مجدي  تأليف  من  المُسلسل  كوجاك.  وكريم 
الشال. وبعد أن نجح في حجز مكانة الفته بين النجوم الشباب على خريطة 
المسرح، ينضم الفنان الشاب علي ربيع، للمرة الثانية إلى شبكة قنوات »إم 
بي سي مصر« في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال 
مسرح مصر، حيث ينطلق في ثاني بطوالته التلفزيونية بمسلسل »سك 
الريفي  الشاب  حول  أحداثها  تدور  مميزة  بكوميديا  أخواتك«  على 
وينتقل  ضخمة  ثروة  مُفاجأة  بصورة  يرث  الذي  البسيط 
للحياة في وسط عائلته الجديدة مما يُفجر الكثير من 

المواقف الكوميدية الضاحكة.
المُسلسل كتب قصته كريم فهمي، وأعد 
السيناريو والحوار إياد شهاب، وأخرجه وائل 
إحسان. وُشارك في بطولته صالح عبد 
اهلل وهنا الزاهد وسهر الصايغ وكريم 
وسلوي  الجيار  وهادي  عفيفي 

خطاب وجيسي عبدو.

حمد الغرباوي لـ »الوسط«: هذه هي نقطة ضعفي الوحيدة

لطفية إبراهيم: تعود 
للتمثيل من خالل 
»وين حصة حواء«

القاهرة ــ محمد علوشبنى وليد ــ الصغير الحداد



في
املرمى

تعاون إيطالي 
في السباحة

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لماراثون العاصمة طرابلس، عادل 
فرج المشوط، وصول عدد المسجلين في الماراثون في النسخة 

األولى إلى 2500 مشارك، منهم 800 في سباق األسرة الذي 
انطلق بعده مباشرة، كما أكد مشاركة أكثر من 100 متسابق 
من الجاليات األجنبية المقيمة في ليبيا، موضًحا أن الماراثون 

كان مميًزا تنظيًما بعد 3 أشهر من اإلعداد له.

كشفت الهيئة العامة لسباقات الخيل أن الفارس خالد عزيز ◆
سيمثل ليبيا في سباق فروسية الحلبة الذي تشرف عليه 

منظمة البحر المتوسط، والذي ستنطلق أولى محطاته بمدينة 
قصر السعيد بتونس في السابع عشر من يونيو المقبل وحصل 

الفارس خالد عزيز على أكثر نقاط في سباقات الحلبة الليبيه 
للعام الماضي.

◆

برئاسة  للسباحة  الليبي  االتحاد  أبــرم 
مع  تــعــاون  اتفاقية  القنين  عصمان 
باريلي  باولو  برئاسة  اإليطالي  نظيره 
بمقر  للسباحة  اإليطالي  االتحاد  رئيس 
يشمل  أن  على  بروما،  اإليطالي  االتحاد 
التعاون اتحاد البلدين، ونصت االتفاقية 
للسباحة  الليبي  االتحاد  صفحة  حسب 
جميع  في  االتحادين  بين  التعاون  على 
بالسباحة،  الخاصة  الرياضية  المجاالت 
وتدريبية  تأهيلية  دورات  وتتضمن 
سواء  والحكام  للمدربين  وتحكيمية 
في  عليها  أواإلشراف  إيطاليا  في  أكانت 

ليبيا.
إقامة  على  أيضا  االتفاقية  ونصت 
في  الليبية  للمنتخبات  معسكرات 

في  الليبية  المنتخبات  ومشاركة  إيطاليا 
وكذلك  واألوروبية،  اإليطالية  البطوالت 
للمالبس  أريــنــا  شــركــة  مــن  تخفيض 
ومعدات السباحة تصل إلى %30، وذلك 
دول  من  للسباحة  الليبي  لالتحاد  دعما 
للسباحة  المتوسط  البحر  حوض  شمال 

والمعروف بـ»الكومن«.
بين  االتفاقية  توقيع  هامش  وعلى 
الليبي واإليطالي قدم رئيس  االتحادين 
باريلي  باولو  للسباحة  اإليطالي  االتحاد 
عصمان  الليبي  االتحاد  لرئيس  درعــا 
رئيس  باريلي  بــاولــو  ويعد  القنين، 
رئيس  ونائب  للسباحة  اإليطالي  االتحاد 
االتحاد الدولي ورئيس االتحاد األوروبي 

وعضو البرلمان اإليطالي.
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بات الحارس الدولي للمنتخب الليبي ونادي 
األهلي طرابلس محمد نشنوش مطلوًبا في 
السعودية بعد أن وضعته أربعة أندية على رأس 
أولوياتها إال أن مسؤولي نادي ُأحد أبدوا اهتماًما 
غير عادي في طلب الحارس المخضرم لما تتوافر 
فيه من العناصر المطلوبة لسد العجز الذي 
سيتركه الجزائري عز الدين دوخة الذي رحل عن 
الفريق إلى صفوف الرائد أحد أندية الدوري 
الممتاز وينتقل عز الدين دوخة حارس مرمى 
ُأحد إلى صفوف الرائد بداية من الموسم 
المقبل بعقد يمتد لموسمين مقبلين بعد أن 
رفضت إدارة النادي شروطه للتجديد حيث 
طلب مليون دوالر تارًكا مكانه شاغًرا والذي 
ينتظر أن يمأله نشنوش الذي يتمتع بخبرة 
دولية مميزة وحرص نشونش على تجديد 
عقده مع مجلس ادارة ناديه قبل التوجه مع 
الفريق الوطني إلى المغرب لقيادة الفريق 
في بطولة األمم األفريقية لالعبين المحليين 
)الشان( األخيرة حيث كان على رأس قائمة 
تضم تسعة نجوم ممن حصدوا اللقب 
الوحيد في تاريخ الكرة الليبية الحاصلة 
لبطولة الشان في جنوب أفريقيا 2014.
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● جانب من سباقات السباحة

● خالد عزيز

بــاالتــحــاد  الــعــامــة  الــحــكــام  لجنة  ــررت  قـ
الدولي  الحكم  إيقاف  القدم  لكرة  الليبي 
محمد  حاليا  الساحة  على  واألشهر  األبــرز 
الترهوني  عصام  الثاني  والمساعد  رجب، 
للتحقيق على خلفية ما حدث في  وإحالتهما 
ملعب  على  بنغازي  واألهلي  االتحاد  مباراة 
الدور  منافسات  ضمن  الدولي،  طرابلس 
ــدوري  ال مسابقة  بلقب  للتتويج  الرباعي 
الحكم  اعــتــرف  أن  بعد  الممتاز،  الليبي 
احتساب  في  بخطئه  رجب  محمد  الدولي 
لصالح  صحيحة  غير  وأنها  الــجــزاء،  ركلة 

االتحاد ضد األهلي بنغازي.
رجب  محمد  الليبي  الدولي  الحكم  وخرج 
بتصريحات، أكد فيها أنه أخطأ في احتساب 
صحتها،  بعدم  ويقر  االتــحــاد،  جــزاء  ركلة 
األهلي  أمــام  أقيمت  التي  المباراة  خــال 
والحاسم  الفاصل  الرباعي  الدور  في  بنغازي 
الممتاز  الليبي  ــدوري  ال بطل  تتويج  نحو 
لموسم   )45( النسخة  فــي  الــقــدم  لــكــرة 
االتحاد  بفوز  انتهت  التي   ،2017/2018

.)2/1(
الملعب  ضغط  تحت  كان  أنه  رجب  وأكد 
يكن  لم  وأنه  الفريقين،  العبي  توتر  نتيجة 
الحكم  زميله  وأن  جيدة،  رؤيــة  زاويــة  في 
القرار  اتــخــاذ  فــي  يساعده  لــم  المساعد 

الصحيح رغم وجوده في زاوية رؤية جيدة.
ضغوط  أي  علي  تكن  »لم  قائا:  وأكمل 
الــنــادي  إدارة  مــن  ســـواء  الملعب  خـــارج 
االتحاد،  نادي  إدارة  من  أو  بنغازي  األهلي 
مشجعون  لديه  بنغازي  األهلي  فجمهور 
ال  األمر  لكن  بناء،  نقدهم  وكان  عريقون 
هذا  عن  الشديد  االعتذار  ضرورة  من  يخلو 
على  حريص  شخص  أكثر  أنا  الفني،  الخطأ 
في  نجاحي  من  نجاحها  التي  المباراة،  نجاح 
في  توفيقي  عدم  وأكرر  الرياضية،  مسيرتي 
وتأكيد  بكل شجاعة  التحكيمية،  الحالة  هذه 
لعدم وجود أي ضغوط، وأؤكد أني سأدون 

كل أخطائنا في تقرير المباراة«.
وجماهير  مسؤولو  رفــض  جانبهم  من 
الكرة  اتــحــاد  ــرار  ق بنغازي  األهــلــي  ــادي  ن
اعترافه  بعد  رجــب،  محمد  الحكم  بإيقاف 
غير  ــزاء  جـ ضــربــة  احــتــســاب  ــي  ف بخطئه 
بنغازي،  األهلي  أمام  االتحاد  صحيحة لصالح 

رئيس  نائب  بإقالة  األخير  مسؤولو  وتمسك 
الجديد  الحكام  لجنة  ورئيس  الكرة  اتحاد 
شطب  إلى  باإلضافة  الشلماني،  عبدالحكيم 
المباراة،  نتيجة  إلغاء  مع  رجب  الحكم محمد 
بهدف  متقدما  بنغازي  األهلي  كان  حيث 
قبل أن يتعادل االتحاد، ويحصل على ضربة 

جزاء غير مستحقة ليفوز )2/1(.
دخل  طرابلس  األهلي  نــادي  أن  المثير 
استمراره  عــدم  وأعلن  األزمــة  خط  على 
الــدوري  لبطل  الحاسم  الرباعي  الــدور  في 
محليين،  حكام  على  االعتماد  استمرار  حال 
لضمان  أجانب  استقدام  بضرورة  مطالبا 
األهلي  نــادي  وأصــدر  كارثة،  حــدوث  عدم 

ــدوري  ال لقبي  حامل  »الزعيم«  طرابلس 
حدث  ما  فيه  وصــف  ناريا  بيانا  والــكــأس 
والكارثية،  بـ»المهزلة  تحكيمية  أخطاء  من 

واستمرارها ينذر بعواقب وخيمة«.
الحكيم  عبد  السابق  ــي  ــدول ال الحكم 
األول  النائب  منصب  يشغل  الشلماني 
الجعفري  جمال  الليبي  الكرة  اتحاد  لرئيس 
اللجنة  رئيس  منصب  توليه  إلى  باإلضافة 
الدوليين  رفقة  مؤخرا  للحكام  التسييرية 
بعدما  الدين  شرف  وعصام  سويسي  عادل 
السابق  الدولي  للجنة  خلفا  التكليف  جاء 
لكثرة  إعــفــاؤهــا  تــم  الــتــي  أمبيه،  جــمــال 
إال  األندية،  عليها من عدد من  االحتجاجات 
أن الشلماني استقبل مشواره بأزمة جديدة 
رجب  محمد  الــشــاب  ــي  ــدول ال الحكم  مــع 
الحكام  قائمة  رأس  على  مؤخرا  جاء  الذي 

الدولي  االتحاد  قبل  من  دوليا  المعتمدين 
2018 كأحد أفضل  القدم )فيفا( للعام  لكرة 
 18 القائمة  وشملت  ليبيا،  في  اللعبة  حكام 
حكم وسط ومساعدين وشاطئية وصاالت، 
الساحة  حكام  قائمة  رأس  على  رجب  وجاء 
الجهاني  وأســامــة  الشريف  أيمن  بجانب 

وعبدالواحد حرويدة.
الدوليين  المساعدين  قائمة  وجــاءت 
وصاح  محمد  وعطية  بلخير  خالد  لتشمل 
سيف  وبــاســم  الجحاوي  ووحــيــد  الحاسي 
دولية  وفــي  ــوز  ــوك أب ــم  ــراهــي وإب النصر 
ومصطفى  الفزانى  الشارف  جاء  الخماسي 
العفاس  ومحمد  ابوشكيوه  وعلي  أبوعين 
عزالدين  جاء  الشاطئية  القدم  كرة  وفي 
خربيش  وعــمــاد  العلمي  ومفتاح  عطية 

الوحيشي. ويحيى 
الكرة  إرهاق  في  تسببت  التحكيم  أخطاء 
منتخب  تأهل  حيث  وخارجيا،  داخليا  الليبية 
»روسيا  المقبلة  العالم  كأس  إلى  تونس 
بمباركة  األولــى  المجموعة  عن   »2018
وتونس،  ليبيا  مباراة  أدار  بعدما  ليبية، 
دافيس  الكيني  الحكم  الثانية،  الجولة  في 
بهدف  الفوز  أهدى  الذي  أوغنشي،  أموبني 
العكسية  قــراراتــه  بسبب  ــونــس،  ت إلــى 
المتعمدة، التي من بينها إلغاء هدف صحيح 
منح  عــدم  وكــذلــك  سلتو،  ألنيس  تماما 
علي،  بن  أحمد  لاعب  صحيحة  جزاء  ضربة 
ومنح بطاقة حمراء لعلي سامة، كما أحبط 
البداية،  المنافسة من  الليبيين في  أوغنشي 
بأخطائه  )كــاف(  األفريقي  االتحاد  واعترف 
نوفمبر   11 في  أقيمت  التي  المباراة  خال 
أشهر عن  ثاثة  لمدة  إيقافه  بدليل   ،2016
التحكيم، كما ظهرت معلومات تؤكد تواطؤ 
الشكل  بهذا  المباراة  إخراج  وتعمده  الحكم 
من  متزوج  أنه  تبين  حيث  تونس،  لصالح 
العربي  البلد  في  ومقيم  تونسية،  سيدة 
الحكم  إبعاد  تم  كما  دائم،  بشكل  المجاور 
إدارة  عن  المتيفي  أودارتي  جوزيف  الغاني 
في  تاعبه  لتعمد  الحياة  مدى  المباريات 
التي  أفريقيا،  وجنوب  السنغال  مباراة  نتيجة 
العام  نوفمبر  من  عشر  الثاني  في  أقيمت 
لكأس  المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات   2016

العالم 2018 في روسيا.

مباراة  نتيجة  لمثله  بهدف  اإليجابي  التعادل  حسم 
مباراة  في  و»االتــحــاد«  طرابلس«  »األهلي  فريقي 
بطولة  بلقب  التتويج  لمربع  الثانية  الجولة  ذهــاب 
جمعت  التي  المباراة  في  القدم  لكرة  الليبي  الــدوري 
بادر  بعدما  مصراتة  بملعب  الثاثاء  مساء  الفريقين 
العبه  طريق  عن  التسجيل  بافتتاح  »االتحاد«  فريق 
أن  غير  األول،  الشوط  دقائق  خــال  فرحات  طــال 
فريق »األهلي طرابلس« نجح في تعديل النتيجة عبر 
مهاجمه أنيس سلتو ليضيف كل فريق نقطة جديدة 
صدارة  في  »االتحاد«  فريق  بقي  حيث  رصيده،  إلى 
الترتيب برصيد أربع نقاط، بينما سجل فريق »األهلي 
طرابلس« تعادله الثاني تواليا ليصبح برصيد نقطتين.

األول  فوزه  بنغازي«  »األهلي  فريق  سجل  أيضا 
في  لصفر  بهدفين  »النصر«  فريق  جاره  على حساب 
التوقيت  نفس  في  الفريقين  جمعت  التي  المباراة 
بملعب »شهداء بنينا« في بنغازي ضمن ذهاب نفس 
بنغازي«  »األهلي  لفريق  التسجيل  باب  وافتتح  الدور، 
ثم  األول،  الشوط  خال  كوفري  النيجيري  محترفه 
الشوط  دقائق  خال  بنغازي«  »األهلي  فريق  عاد 
طريق  عن  الثاني  الهدف  بإضافة  فوزه  ليعزز  الثاني 
العبه عبد اهلل الشعافي ليكتمل اللقاء بتفوق »األهلي 
حاصدا  األول،  فوزه  ليسجل  لصفر  بهدفين  بنغازي« 
فريق  بقي  بينما  التتويج،  مربع  في  نقاط  ثاث  أول 

»النصر« بنفس رصيده السابق بنقطة واحدة.
»األهلي  يليه  نقاط  بــأربــع  يتصدر  ــاد«  ــح »االت
بطل  طرابلس«  »األهلي  ثم  نقاط،  بثاث  بنغازي« 
»النصر«  وأخيرا  نقطتين  برصيد  والكأس  الــدوري 
الجولة  في  العاصفة  هــدأت  بعدما  واحــدة  بنقطة 
األربعة،  األندية  في  الحكيمة  اإلدارة  بفضل  الثانية 
األحــداث  على  القفز  الثانية  الجولة  شهدت  حيث 
المثيرة التي فجرها الحكم الدولي محمد رجب عندما 
احتسب ضربة جزاء غير صحيحة باعترافه هو شخصيا 
بنغازي«،  »األهلي  على   1-2 ليفوز  »االتحاد«  لصالح 
األمر الذي دعا »األهلي طرابلس« و»األهلي بنغازي« 
المطالبة  أو  باالنسحاب  والتهديد  للتذمر  و»النصر« 

في باقي المباريات بحكام أجانب، وهو ما تعذر فعله 
األطراف  جميع  أجبر  الذي  األمر  الوقت،  ضيق  بسبب 

على استكمال المباريات بالحكام المحليين.
األزمة  أجــواء  من  خرج  بنغازي«  »األهلي  فريق 
الفني  الطاقم  مع  االحتفال  على  نجومه  بحرص 
كوفري  النيجيري  المهاجم  مياد  بعيد  واإلداري 
إحضار  تم  حيث   ،23 الـــ  عامه  أغلق  الــذي  إيبونغ 
ــاءت  وج الــفــريــق،  شمل  جمعت  كبيرة  ــة«  ــورت »ت
أمام »النصر«  االحتفالية عشية مباراة ديربي بنغازي 
التتويج  رباعي  مباريات  من  الثانية  الجولة  ضمن 
للدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، حيث إن »النصر« 
األولى  الجولة  في  تعادل  أن  بعد  النفس  يمني  كان 
أمام فريق »األهلي طرابلس« بهدف، أما في تحقيق 
نتيجة إيجابية لاستمرار في المنافسة على البطولة، 
أما فريق »األهلي بنغازي« فخسر نتيجة مباراته أمام 
نتيجة  اعتماد  بعد  هدف  مقابل  بهدفين  »االتحاد« 

المباراة من لجنة المسابقات رغم الطعن الذي تقدم 
على  موضوعا  ورفــض  شكا  قبل  الــذي  النادي  به 
خلفية احتساب الحكم الدولي محمد رجب ضربة جزاء 
على  »االتحاد«  خالها  من  فاز  باعترافه  غير صحيحة 
نقاط  ثاث  عن  ليبحث  األولى  الجولة  في  »األهلي« 

تعتبر ثمينة لاستمرار في المنافسة على البطولة.
وسبق  الوحيشي  يحيى  الحكم  الــمــبــاراة  ــاد  ق
رسمية  مباريات  في  مرة   85 التقيا  أن  للفريقين 
39 مرة وفوز  وودية وشهدت فوز »األهلي بنغازي« 
ليبقى  مرة   33 بينهما  والتعادل  مرة   13 »النصر« 

الترقب قائما لبطل المباراة رقم 86.
األجواء االحتفالية جاءت بهدف التخفيف من الشد 
من  وساعات  أجواء  عاشوا  الذين  لاعبين  العصبي 
األزمة  تجاه  المسابقات  لجنة  قرار  ترقب  بعد  التوتر 
دون  بخطئه  رجب  محمد  الدولي  الحكم  اعتراف  بعد 

أن يصحح اتحاد الكرة الليبي الموقف.

مرور العاصفة في الجولة الثانية

»الرباعي« يشكو التحكيم ويهدد الدوري »45«
تصاعد أزمة الحكم الدولي محمد رجب في أول مهمة رسمية للشلماني بعد مباراة االتحاد واألهلي بنغازي

»الزعيم« يدخل على خط األزمة 
ويضع شرط »األجنبي« لالستمرار 

في المنافسات الختامية

التوحد  من  حالة  بشحات  الصداقة  نادي  العب  عاما(   36( داوود  عمر  رحيل  شكل 
عند جميع أطياف الشعب الليبي، حيث ساهمت سيرته العطرة في االتفاق على حبه 
النجوم  كبار  ليتسابق  أليم؛  حادث سير  إثر  المفاجئ  برحيله  القلوب  أن خطف  بعد 
على نعيه، ففي الوقت الذي مر فيه النجم الليبي طارق التائب بأزمة عابرة حرمته 
من المشاركة في حفل اعتزال نجم المنتخب السعودي ونادي »النصر« السابق فهد 
الهريفي، ظهر لينعي زميل الماعب وصاحب التمريرة الحريرية ألشهر أهداف نجم 

منتخب ليبيا الراحل عمر داوود.
وتعرض التائب ألزمة بسبب إعادته نشر تغريدة مسيئة للنصر وجماهيره، 

بعدما غرد بها أحد مشجعي الهال، نادي التائب السابق، يشير فيها إلى 
االعتزل،  حفل  في  يشارك  كي  للتائب  الهال«  »غريم  »النصر«  دعوة 
الفرق  أحد  بشحات  الصداقة  نادي  العب  عاما(   36( داوود  عمر  ورحل 
التي تأهلت للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم العام الجاري، إثر حادث 
عشاق  من  الكثيرين  دفع  الذي  األمر  شحات،  مدينة  في  أليم  سير 
من  كان  التي  أهدافه،  وأشهر  أهم  الستعادة  الخلوق  الراحل  النجم 
بتمريرة  السعودية  مرمى  في  ليبيا  منتخب  مع  الشهير  هدفه  بينها 

طويلة من النجم الليبي طارق التائب.
ظهر داوود في بداياته بنادي الصداقة بالمدينة الساحلية شحات، 
كما لعب سابقا بأندية رفيق واألولمبي واألهلي طرابلس، باإلضافة 
معه  شارك  الذي  الجزائري  القبائل  شبيبة  صفوف  في  احترافه  إلى 
في مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2005/ 2006 وسجل هدفا 
وحيدا في مرمى أشانتي كوتوكو الغاني بدوري المجموعات، وخاض 
حيث  األولى،  الدرجة  لمسابقة  الثانية  المجموعة  منافسات  الفقيد 
تأهل ناديه الصداقة إلى ماعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 

الموسم المقبل 2018–2019، إثر فوزه على هال سبها بهدف.
المثير أن الرياضة الليبية فقدت أبرز نجومها الشباب في آخر 60 
يوما حيث توفي في مارس الماضي العب كرة اليد الدولي والمحترف 
بنادي النصر، عصام فرج إبراهيم الشكري، )37 عاما( متأثرا بجراحه، 

بعد إصابته برصاصة عشوائية خرجت من ساحه الذي كان يستخدمه 
في حفل زفاف أحد أقاربه بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي، وقالت 

البري،  بعصام  الشهير  الشكري  إن  وقتها  أمنية وطبية متطابقة  مصادر 
أحد سكان منطقة بوهديمة، كان في حفل زفاف، وأطلق عدة أعيرة نارية 

الساح على األرض  الرماية وضع  بندقية »بي كي تي«، وعندما تعثرت  من 
وكانت يده على الزناد والسبطانة باتجاه وجهه، فخرجت الرصاصة واخترقت رأسه 

من الفك األيمن وخرجت من رأسه، حيث أدخل العناية الفائقة بمستشفى الجاء 
للجراحة والحوادث، وتوفي في الحال.

اليد تفقد البري والقدم تودع داوود

● داوود

● نشنوش

طرابلس–الصديق قواس 

أسفرت قرعة كأس االتحاد الليبي لكرة اليد 
لفرق المجموعة الثانية المنتظر انطاقها في 

العاشر من رمضان عن مواجهات بالمباراة 
األولى التي تجمع النجمة وقار يونس، والمباراة 

الثانية في 11 رمضان وتجمع الهال وبنغازي 
الجديدة، وتقام المباراة الثالثة في 12 رمضان 

وتجمع القطبين النصر واألهلي بنغازي في 
ديربي مدينة بنغازي، وفي المرحلة الثانية 

يلتقي الفائز من المباراة األولى مع الفائز من 
الثانية والفائز من الثالثة سيتبارى مع المروج.

 15 في  ستنطلق  األولى  المجموعة  مباريات 
األهلي  األولى  المباراة  في  ويلتقي  رمضان، 
طرابلس مع الصباح، والمباراة الثانية الجزيرة مع 
المشعل،  مع  الشموع  الثالثة  والمباراة  الشرطة، 

والمباراة الرابعة االتحاد يواجه المدينة.

استعان االتحاد الجزائري للبوكسينغ بالحكمين 
الليبيين أحمد السني وعلي الهرام للمشاركة 
في إدارة مباريات بطولة الجزائر للبوكسينغ 

التي انطلقت بمدينة قسنطينة وأدار الحكمان 
الليبيان في اليوم األول قرابة 35 مباراة كما 

ُأسندت لهما في نهائيات البطولة المزيد من 
المباريات وكان لثنائي التحكيم الليبي السني 
والهرام مشاركة ناجحة في بطولة البوكسينغ 

التونسي التي جرت األسبوع الماضي.

انطلقت المرحلة األولى لطواف وهران الدولي 
للدراجات بالجزائر، حيث بدأ من وهران وحتى 

مدينة بطو لمسافة 148 كلم، وشهدت التتويج 
ببطولة المرحلة األولى البلجيكي لورانت، وجاء 

ثانيا الدراج اإلسباني إيريك، وثالثا التونسي علي 
النويصري، وجاء أفضل ترتيب للدراجين الليبيين 

طارق لبيب 39 ومحمد الشبلي 40 وأيوب 
حصوة 42 وعاء القزيري 48، الطواف شهد 
مشاركة 72 دراجا من ليبيا والجزائر وتونس 

واإلمارات وإسبانيا وبلجيكا والبحرين.

ديربي بنغازي في اليد

الجزائر تستعين بالتحكيم 
الليبي في البوكسينغ

نجاح طواف وهران 
الدولي للدراجات

● مباراة األزمة بين االتحاد واألهلي بنغازي

● مباراة الجولة الثانية بين االتحاد واألهلي طرابلس

طرابلس–محمد ترفاس
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عمروش يثير التساؤالت

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

فجأة ودون مقدمات أعلن االتحاد الليبي لكرة 
الجزائري  البلجيكي  المدرب  مع  تعاقده  القدم 
الليبي  المنتخب  األصل عادل عمروش لتدريب 
وتم  طرابلس  إلى  ووصل  القدم  لكرة  األول 

توقيع العقد، وكل ذلك في أيام معدودة.
تطرح  ــدأت  ب الرياضي  الوسط  تــســاؤالت 
عادل  هو  من  معه  التعاقد  بمجرد  مباشرة 
عمروش كرويا، وما هو تاريخه الرياضي، وهل 
أو هل هو  الليبي،  المنتخب  لقيادة  مؤهل  هو 

المدرب المناسب في هذه المرحلة.
أو  عربيا  معروف  غير  إنه  يقول  من  هناك 
الكافي، والذي يسمح له بتولي  أفريقيا بالقدر 
حيث  عاما،   66 الرياضي  عمره  منتخب  تدريب 
يعود تاريخ ظهور أول منتخب ليبي العام 1953 
في الدورة العربية باإلسكندرية، تاريخ عمروش 
الرياضي أنه لعب ودرب أندية جزائرية وبلجيكية 
من  ويبلغ  متواضعة،  أفريقية  منتخبات  ودرب 

العمر خمسين عاما.
ينجح بحكم خبرته في  أنه قد  يرى  البعض 
طريقة  يرى  اآلخــر  والبعض  األفريقية  الكرة 
التعاقد غير واضحة ويشوبها الغموض، والبعض 
اآلخر يعتبر المنتخب الليبي أكبر منه، وأن هناك 
مدربين وطنيين مؤهلين أكثر منه، ومنهم من 
عدد  وأن  خاصة  مرة،  من  أكثر  المنتخب  قاد 
عبر  المنتخب  قادوا  الذين  الليبيين  المدربين 
تاريخه تجاوز العشرة مدربين، ومنهم من تولى 
المهمة عديد المرات وهناك من طالب بإسناد 

المهمة لمدرب محلي من جديد.
المنتخب  إيصال  عمروش  أمام  رهان  أول 
الليبي إلى نهائيات األمم األفريقية بالكاميرون 
ونيجيريا وجنوب  السيشل  2109 في مجموعة 
ليبي  منتخب  تجهيز  األقوى  والرهان  أفريقيا، 
المنتخب  مدرب  عمروش  عادل  أصبح  مقنع، 
المريمي  عمر  الوطني  المدرب  ومعه  الليبي 
للمنتخب،  السابق  المدرب  وهو  له،  مساعدا 
والذي قاده في بطولة أفريقيا للمحليين خالل 
الشان األخيرة بالمغرب، وكان اتحاد الكرة راهن 
المناسب  المدرب  هو  المريمي  إن  وقال  عليه 
للمنتخب وليس هناك حاجة ألي مدرب من خارج 

ليبيا وفجأة تغير األمر.
وأهــداف  تعاقده  ومــدة  راتــبــه  هــو  كــم 
الوسط  عن  غائبة  ذلك  كل  وتفاصيل  العقد 
ذلك  في  اإلدارية  االحترافية  وأين  الرياضي، 
تطرح  أسئلة  التفاصيل..  كل  تعلن  ال  ولماذا 
نفسها تباعا بمجرد اإلعالن عن التعاقد وهذا 

ما يريده الوسط الرياضي.
والشفافية  العمل  نجاح  أسباب  الوضوح من 
مطلوبة خاصة عندما يتعلق األمر بمنتخب بلد 
وهو منتخب ملك الجميع ومن حق الجميع معرفة 

أخباره وتفاصيله بكل وضوح.

»عمروش« ثاني جزائري يقود منتخب ليبيا 

نيجيريا أول اختبار رسمي في تصفيات »الكان«

بعد الراحل مختار عريبى

تعاقد االتحاد الليبي لكرة القدم رسميا مع المدرب 
عمروش  عادل  الجزائرية  األصــول  ذو  البلجيكي 
المرحلة  القدم خالل  الليبى لكرة  المنتخب  لقيادة 
المقبلة وفى مقدمتها تصفيات كأس أمم أفريقيا 
)كان الكاميرون 2019( حيث ستكون مباراة ذهاب 
الجولة الثانية أمام المنتخب النيجيري فى سبتمبر 
المقبل وهو االختبار األول له رسميا برفقة مساعد 

المدرب الوطني عمر المريمي.
عمل  أن  لعمروش  سبق 
األندية  فرق  لعدد من  مدربا 
أبرزها  الشهيرة  الجزائرية 
وشبيبة  ــوزداد  ــلـ بـ ــاب  شــب
كما  العاصمة  واتحاد  القبائل 
غينيا  منتخبات  تدريب  تولى 
وكينيا  وبورندي  اإلستوائية 
وقاد  بلجيكا  فى  عمل  كما 
بالكونغو  األندية  فرق  أشهر 
عمروش  ويعد  الديمقراطية 
يقود  جــزائــري  ــدرب  م ثاني 
تجربة  بعد  الليبي  المنتخب 
مختار  الشيخ  الراحل  مواطنه 
المنتخب  قــاد  ــذى  ال عريبي 

أمم  بطولة  تصفيات  ضمن   1967 العام  الليبي 
من  المتوسط«  »فرسان  غادرها  التى  أفريقيا 
الذهاب  مباراة  فى  تعادله  عقب  األول  ــدور  ال
األولى بطرابلس أمام المنتخب المصري بهدفين 
وخسارته فى لقاء العودة بالقاهرة بثالثة أهداف 

لهدفين بعد أن كان متقدما بهدفين.
وأنديتها  الليبية  القدم  كــرة  عالقة  ــدأت  ب
منذ  مبكرا  الجزائرية  بالمدرسة  ومنتخباتها 

الجزائرية  المدرسة  كانت  حيث  الستينات  فترة 
ليبيا  منتخبات  على  تشرف  عربية  مدرسة  أول 
والبارزان  األشهر  المدربان  تولى  حين  المختلفة 
قيادة  الذى تولى  الزيتونى  الجزائر مصطفى  فى 
العديد من  وتدريب منتخب طرابلس وقاده فى 
مواطنه  جانب  إلى  الدولية  الودية  المباريات 
الذى درب  السعيدى  الشهير اإلبراهيمى  المدرب 
ألول مرة منتخب بنغازي ثم نجح فى قيادة أبرز 
عاد  ثم  ــس  ودارن الهالل  الليبية  األندية  فرق 
العام  جديد  من  الواجهة  إلى  الجزائري  المدرب 
فريق  زوبا  الحميد  عبد  المدرب  قاد  حين   1977
األخضر فى تجربة ناجحة بعد 
عاما واحدا فقط من تتويجه 
ببطولة  الجزائر  مولودية  مع 

أفريقيا لألندية.
ــا مــجــيء  ــده ــع ــى ب ــوالـ تـ
إلى  الجزائريين  المدربين 
فرق  مــع  لكن  ليبيا  مالعب 
قاد  حيث  المحلية  األنــديــة 
فيما بعد المدرب كمال لموى 
ــوج معه  ــاد وتـ ــح فــريــق االت
فى  الليبي  الــدوري  ببطولة 
الموسم 89/ 90 وهو المدرب 
دخل  الذى  الوحيد  الجزائري 
كمدرب  األبطال  نادي  سجل 
تولى  كما  الليبي  الـــدوري  بطولة  صعيد  على 
االتحاد  فريق  تدريب  الحميد كرمالي  عبد  الراحل 
وأشرف المدرب زوبا ومواطنه الشيخ سعيد عمارة 
فريق  تدريب  على  أبوحفص  والطيب  ومهداوي 
أبوحفص  بنغازي كما تولى زوبا والطيب  األهلي 
تولى  كما  مواسم  لعدة  النصر  فريق  تدريب 
المدربان فرقانى ونورالدين سعدي تدريب فريق 

األهلي طرابلس.

الجزائر أول مدرسة عربية 
تتولى تدريب فرق األندية 

الليبية ومنتخباتها.. والمدرب 
»لموى« الوحيد المتوج ببطولة 

الدوري الممتاز.

المريمي يوافق على منصب 
الرجل الثاني ويشكل جسر 

التواصل مع المدرب الجديد 
استعدادا ألمم أفريقيا 

بنغازي ـ زين العابدين بركان

زاد الجدل أكثر بعد قرار رئيس اتحاد كرة القدم الليبي، 
جمال الجعفري، بالتوقيع مع المدرب البلجيكي ذي األصول 
الليبي  المنتخب  تدريب  لتولي  عمروش  عادل  الجزائرية 
والترشيحات  التكهنات  تحولت  حيث  القدم،  لكرة  األول 
إلى أمر واقع وتحول عمروش إلى موضع تساؤالت كثيرة 
للسؤال عن سيرته الذاتية وقيمة عقده ومدته وإنجازاته 
خصوصا بعدما تردد أخيرا وقبل التوقيع مباشرة أنه مدرب 

متواضع ودون إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
تعاقد االتحاد الليبي مع عمروش جاء استعدادا للمرحلة 
المقبلة المهمة وفى مقدمتها تصفيات كأس أمم أفريقيا 
)كان الكاميرون 2019(، حيث ستكون مباراة ذهاب الجولة 
المقبل، وهو  النيجيري في سبتمبر  المنتخب  الثانية أمام 
االختبار األول له رسميا رفقة المساعد والمدرب الوطني 
عمر المريمي، حيث سبق لعمروش أن عمل مدربا لعدد 
من فرق األندية الجزائرية الشهيرة أبرزها شباب بلوزداد 
وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة، كما تولى تدريب منتخبات 
غينيا االستوائية وبورندي وكينيا، كما عمل في بلجيكا وقاد 
أشهر فرق األندية بالكونغو الديمقراطية وكلها مؤشرات 
تعكس الخبرة األفريقية في المالعب السمراء، األمر الذي 

يفترض أن يسهل من مهمة عمله مع 
»فرسان المتوسط« سريعا، وهي أحد 
في  ساهمت  التي  المباشرة  األسباب 
المرشحين  اختيار عمروش وسط كم 
الذين لم يعلن عنهم الجعفري مكتفيا 
المدرب  وإحــضــار  الثنائي  باالتفاق 

للتوقيع وإعالن األمر بشكل رسمي.
من  للعديد  ــروش  ــم ع ــعــرض  ت
النتائج سواء في  اإلقاالت بسبب سوء 
كينيا أو بوروندي أو غينيا االستوائية، 
بعض  في  التجارب  تواضع  عن  فضال 
بالد أفريقيا غير المتقدمة كرويا، األمر 
»فرسان  على  المخاوف  من  زاد  الذي 

المتوسط« بإسناد المهمة لمدرب مغمور وسط جدل أكبر 
بين الجماهير تلخص في الغضب من عدم استقدام مدرب 

أجنبي يليق باسم وسمعة الكرة والمنتخب الليبي، أو ترك 
المدرب المحلي عمر المريمي يسير في خطواته التي بدأها 
بنجاح مع الفريق الوطني في بطولة األمم األفريقية األخيرة 
لالعبين المحليين وحصوله على المركز الرابع في المغرب.
عمروش أثار حالة من الجدل في الوسـط الريـاضـي 

قالت  أن  بــعــد  الــلــيــبــي، 
إنه  التدريبية  بطاقته 
كينيا  منتخب  درب 
تحسين  ــى  إل وقـــاده 
التصنيف  في  مستواه 

 38 إلى   95 العالمي من 
واختير مدرب  واحد  في عام 

ودرب  كينيا  منتخب  مع  العام 
منتخب بورندي، كما عمل محاضرا معتمدا 

في االتحاد البلجيكي لكرة القدم واالتحاد األوروبي 
لكرة القدم، وحصل على بطولتين في الكونغو مع 
موتيما بامبي كأس الكونغو والسوبر، وحصل على 
لقب أحسن مدرب في الجزائر ٢٠١٣ ولقب أحسن 
مدرب لشرق أفريقيا، كما أحرز كأس السيكافا مع كينيا.
اتفق مع  الجعفري سبق وأن 
رمزي  هاني  المصري  المدرب 
األفريقية  األمــم  انطالق  قبل 
المحــليين،  لالعبين  األخيرة 
الضغط  بسبب  تراجــع  أنـه  إال 
ــي والــجــــــــمــاهــيــري  ــالمـ اإلعـ
متواضع  مــدرب  أي  الرافــض 
إسناد  ليتم  الذاتية  سيرته  في 

المهمة للمريمي.
مع  الجعفري  تعاقد  توقيت 
أخرى  أزمة  في  تسبب  عمروش 
مع المدرب السابق جالل الدامجة 
مستحقاته  طلب  ــدد  ج الـــذي 
أن  دون  كامل  عام  من  ألكثر  عمل  أن  بعد  المالية 
يحصل على مستحقاته المتفق عليها بعكس المدرب 

األجنبي الذي يحصل على كامل حقوقه خوفا من الشكوى 
)الفيفا( كما حدث من قبل مع اإلسباني  الدولي  لالتحاد 
تضارب  تسبب  كما  باكيتا،  والبرازيلي  كلمنتي  خافيير 
التصريحات من الجعفري من قبل حول مصير المدرب عمر 
المريمي في إرباك المشهد، األمر الذي تسبب في غموض 
استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني أو التعاقد مع آخر 
أجنبي ليكون المريمي مساعدا له دون أن تحدد األسماء 
الكبيرة العالمية التي يطمح لها رئيس االتحاد العام 
رغم األزمة المالية التي يمر بها وربما تمنعه من 

تنفيذ أفكاره.
عكسا  التصريحات  وتغيير  التضارب 
غياب الرؤية الواضحة للكرة الليبية فيما 
يتعلق بالمنتخب الوطني األول، الذي 
سيكون أمامه التزام أفريقي خاص 
بالكاميرون  أفريقيا  أمم  بتصفيات 
السيشل  تضم  مجموعة  فــي 
وكان  أفريقيا،  وجنوب  ونيجيريا 
أول  في  فــاز  الليبي  المنتخب 
األفريقية  بالتصفيات  مــبــاراة 
بخمسة  السيشل  منتخب  على 
وتنتظره  هــدف  مقابل  أهــداف 
مطالب  وهو  قادمة،  مباريات   5
بالتأهل إلى األمم األفريقية ليبقى 
عمر المريمي موضوعا مهما كونه 
جسر التواصل بين الالعبين واإلدارة 
متسلحا  عمروش  الجديد  والــمــدرب 
بين  أشهر  أربعة  في  مباراة   16 بخوض 
رسمية وودية وآخرها بطولة األمم األفريقية 
محققا  بالمغرب  )الشان(  المحليين  لالعبين 
نتائج متفاوتة، فضال عن حالة الرضى من البعض 
عليه وسط انتقادات طفيفة من البعض اآلخر في 
الوسط الرياضي للمدرب المريمي الذي كان يعول 
عليه اتحاد الكرة في صنع شخصية للمدرب الوطني 

للمنتخب بعد إقالة جالل الدامجة.

رحل األسطورة األرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، عن اإلمارات للمرة 
إقالته  بعد  للتدريب  عرض  عن  أكثر  تلقيه  بعد  سنوات،   7 منذ  األولى 
من تدريب الفجيرة، وذكرت جريدة كالرين األرجنتينية، أن نادي دينامو 
بريست البيالروسي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المدرب األرجنتيني، 

مشيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأضافت: »رئيس النادي البيالروسي سيحضر إلى اإلمارات الستكمال 
المفاوضات مع مارادونا، وتوقيع العقد إذا نجحت المفاوضات«، يذكر 
أن مارادونا يعيش في اإلمارات منذ 7 سنوات، عندما تولى تدريب 
منصب  في  عمل  ثم  واحد،  موسم  لمدة   ،2011 في  الوصل  نادي 
السفير الرياضي الشرفي لدبي، قبل أن يتولى تدريب نادي الفجيرة 

الموسم الماضي، وتتم إقالته في أبريل الماضي.
وسبق وأكد األسطورة مارادونا أنه يعشق أهل دبي ويحب الحياة 
القمر  من  عروضا  تلقى  إن  وحتى  أنه  إلى  الفتا  اإلمارات،  دولة  في 
سيبقى في اإلمارات، فهو يعشق البلد العربي ويود العيش فيها حتى 
الممات وهو األمر الذي فسر فترة عمله الطويلة بالخليج مفضال البقاء 
اسمه  خلفية  على  األخيرة  الفترة  في  تلقاها  كثيرة  أخرى  عروض  عن 

الكبير بعيدا عن سوء النتائج التي يحققها كمدرب.

مارادونا يرحل
عن اإلمارات بعد 7 سنوات فاز النجم المصرى محمد صالح، العب 

ليفربول اإلنجليزي بجائزة أفضل العب 
اإلنجليزي  الــدوري  فى  الموسم  هذا 
الممتاز »البريميرليغ«، والتى تقدمها 
فوزه  بعد  للمسابقة،  الراعية  الشركة 
رابطة  من  العــب  أفضل  بجائزتي 
الالعبين المحترفين وكتاب كرة القدم 

في انجلترا.
ليفربول  هدف  صالح  سجل  كما 
ضمن  برايتون،  شباك  فى  األول 
من  واألخيرة   38 الجولة  منافسات 
مسابقة الدوري وصنع الهدف الثالث، 
ليحصد لقب الهداف أيضا بعد أن رفع 
صالح  ليصبح  هدفا   32 إلى  رصيده 
واحد  موسم  فى  الهداف  عاما(   25(
 38 بنظام  االنجليزى  الدوري  بتاريخ 
 ،1992 العام  منذ  وبالتحديد  جولة 
ليكسر الرقم القياسى المسجل باسم 
وكريستيانو  شــيــرار،  آالن  الثالثى 

رونالدو ولويس سواريز.
مع  هدفا،   44 صــالح  سجل  كما 

التي  البطوالت  كــل  فــي  ليفربول 
متساويا  الموسم،  هذا  فيها  شارك 
نيستلروى،  فان  رود  الهولندي  مع 
ومازالت هناك فرصة لزيادة األهداف 
في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد 
أبطال  دوري  نهائي  في  األسباني، 

أوروبا، 26 مايو الجاري في أوكرانيا.
وبرايتون،  ليفربول  مباراة  وقبل 
للدوري  الراعية  الشركة  اخــتــارت 
بالجائزة،  للفوز  صــالح  اإلنجليزي 

متفوقا على كيفين دى بروين ورحيم 
سيتى،  مانشستر  ثنائي  سترلينغ 
مانشستر  حــارس  هيا،  دا  وديفيد 
يونايتد، وهارى كين العب توتنهام، 
لقب  على  صالح  ينافس  كان  والذي 
وجيمس  هدفا،   28 برصيد  الهداف 

تاركوفسكى العب بيرنلي.
فى  الرابع  المركز  ليفربول  ويحتل 
جدول ترتيب الدورى اإلنجليزى برصيد 
72 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط 
على تشيلسى صاحب المركز الخامس، 
في حين لم تكن بدايات صالح موفقة 
 2014 موسم  اإلتجليزي،  الدوري  في 

و2016 مع تشيلسي.
مهاجم  تفوق  حطم صالح  وبذلك 
نال  والذي  كين  هاري  األول  إنجلترا 
إال  موسمين،  آخر  في  الجائزة  نفس 
أن الملك المصري استطاع أن يحصل 
على الجائزة هذا الموسم بعدما سجل 
بفارق  كين  على  متفوقا  هدفا   32

هدفين.

واستطاع 
أن  ــالح  ــ ص
يـــســـجـــل 

ــا فــي  ــدفـ هـ
فريقه  مــبــاراة 

األخــيــرة بــالــدوري 
اللقاء  في  برايتون  أمام 

الذي انتهى لصالح الريدز )0-4( 
ملعب  على  أقيمت  التي  المباراة  في 
استطاع  المقابل،  في  »اآلنفيلد«، 
هاري كين أن يسجل هدفين لصالح 
توتنهام في الجولة األخيرة أيضا أمام 
لصالح  انتهى  لقاء  في  سيتي  ليستر 
السبيرز بخمسة أهداف مقابل أربعة، 
األهــداف  من  رصيده  صالح  ورفــع 

األول  موسمه  في  هدفا   44 إلى 
المسابقات  ليفربول في جميع  مع 

بتسجيله 32 هدفا في الدوري 
أبطال  دوري  في  هدفا  و11 
مسابقة  في  ــدف  وه ــا  أوروبـ

االتحاد اإلنجليزي.

»صالح« يحطم األرقام قبل دوري األبطال

رفع رصيده إلى 32 هدفا 
ليصبح الهداف فى موسم 

واحد بتاريخ الدوري 
االجنليزى بنظام 38 جولة

أكد النائب األول لرئيس مجلس اللجنة 
األولمبية الليبية محسن السباعي أنه من 

حق فروسية القفز أن تعود لوضعها الطبيعى 
السابق قبل العام 2005 وان يعود اتحاداها 

مستقل كما كان.
وقال إن هناك مراسلة من االتحاد الدولي 

بالخصوص وأن اللجنة األولمبية ال تمانع 
وسيتم بحث آليات فصل فروسية قفز الحواجز 

من جديد والتى تتواجد حاليا فى اتحاد 
واحد مع فروسية الحلبة والقدرة والتحمل 

والفروسية الشعبية ومسابقات الجمال.
وكان عدد من الفرسان قد أعلنوا رغبتهم 

فى إقامة وقفة احتجاجية أمام مبنى اللجنة 
األولمبية للمطالبة بالفصل بعد عامين من 

المطالبة وسط استغراب من أستمرار مماطلة 
األولمبية حسب وصفهم.

أعرب مدرب تنس الطاولة بنادي الجزيرة في 
زوارة، حسين أبوذيب، عن انزعاجه من الوضع 

الحالي للعبة في وجود اتحادين، بعد تزكية 
اتحاد عام جديد برئاسة جالل حريز في وجود 

االتحاد القائم الذي يترأسه محمد أبوسيف.
وأكد أبوذيب في تصريح إلى جريدة 
»الوسط« أن الالعبين أفكارهم مشتتة، 

واللعبة أصبحت منقسمة، وكل هذا ال يصب 
في صالح اللعبة رغم وجود جهد كبير من 

األندية، ودعا الجهات المسؤولة لدعم 
مشاركة فريق الجزيرة لتنس الطاولة في 
بطولة شمال أفريقيا خالل يونيو المقبل 

بالجزائر، مؤكدا أن النادي يعاني مصاعب 
مالية في هذه المشاركة.

واختتم أبوذيب قائال: »هناك 22 رياضيا 
في عدة فئات يمارسون اللعبة التي تحظى 
باهتمام من النادي، والبد من تحفيزهم«.

وأحد  الترسانة  بنادي  السابق  المدرب  أعرب 
المرغني،  الطائرة، وليد  الكرة  المتخصصين في 
الفرق  وأن  اللعبة،  مستوى  بتطور  تفاؤله  عن 
البطوالت  في  مميز  حضور  لها  بات  الليبية 
المستوى  الرتفاع  نتيجة  واألفريقية  العربية 
جريدة  إلى  تصريح  في  المرغني  وقال  المحلي، 
اللعبة  في  كمتخصص  الحظ  إنه  »الوسط« 
اإلرساالت  يجيد  الذي  المحلي  الالعب  غياب 
من  وإصرار  بالنفس  لثقة  تحتاج  التي  الساحقة 

الالعب، واللياقة البدنية العالية.
مع  التعاقدات  بعض  أن  المرغني  وأضاف 
الفرق  لبعض  مهمة  ليست  األجانب  المحترفين 
طالب  كما  المميزين،  مع  للتعاقد  داعيا  الليبية، 
في  اإلحصائي  التحليل  في  المختصين  بوجود 
الفني.  التطور  في  يسهم  ألنه  المنافسات 
التدريب  مهنة  بين  المرغني  وليد  ويجمع 

والجانب العلمي األكاديمي في اللعبة.

المرغني: الطائرة تتطور
.. واألجنبي غير مفيد أحيانا 

فروسية القفز
تتمسك بحق الفصل

تنس الطاولة
تبحث عن حل

أسفرت القرعة الخاصة بتصفيات منطقة 
اتحاد  بمقر  أجريت  التي  أفريقيا،  شمال 
إلى  المؤهلة  التونسي،  القدم  كرة 
نهائيات كأس أمم أفريقيا للفئة العمرية 
التي   ،2002 مواليد  سنة   17 تحت 
والمنستير  سوسة  مدينتا  ستحتضنها 
وحتى   17 من  الفترة  خالل  التونسيتان 
منتخبات  بمشاركة  المقبل  أغسطس   27

ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
ليبيا  مواجهة  عن  القرعة  وأسفرت 
المقبل(،  أغسطس   20( االثنين  لتونس، 
بالمنستير،  جنات  بن  مصطفى  بملعب 
األولمبي  بملعب  والمغرب  الجزائر  ثم 

بالمنزه.
تلتقي  أغسطس(   24( الجمعة  وفي 
بن  مصطفى  بملعب  الجزائر  مع  تونس 

ليبيا  مع  والمغرب  بالمنستير،  جنات 
ويلتقي  بسوسة..  األولمبي  بملعب 
مع  المغرب  أغسطس(   28( الثالثاء 
جنات  بن  مصطفى  بملعب  تونس 
بملعب  الجزائر  مع  وليبيا  بالمنستير، 

األولمبي في سوسة.
صاحب  التصفيات  نهاية  في  ويتأهل 
أمم  بطولة  نهائيات  إلى  األول  المركز 

ستحتضنها  التي  سنة   17 تحت  أفريقيا 
تنزانيا العام 2019، بعد أن كلف االتحاد 
شمال  اتحاد  القدم  لكرة  األفريقي 
األخرى  الست  المناطق  كبقية  أفريقيا 
لألمم  أفريقيا  كأس  تصفيات  بتنظيم 
ألقل من 17 عاما، وقد تقرر إقامتها في 
اتحاد  به  تقدم  طلب  على  بناء  تونس 

كرة القدم التونسي.

ليبيا وتونس في افتتاح تصفيات أفريقيا للشباب

● صالح

● المريمي

● الجعفري وعمروش بعد توقيع عقد تدريب المنتخب
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ماذا يريد وماذا يراد منه؟
مــن يتحمل وزر ما يعانيه من الضغوط المعيشية؟

متـى تنتهي هذه المعاناة؟
أيــن  تكمن مشكلته؟

كيـف يعبر عن رفضه واحتجاجه على استمرار  
  معاناته؟

لماذا ال يعبر عن هذا الرفض بالخروج إلى الشارع؟

 كل شيء 

عاصمة اإلعالم العربي بال إعالم!

 بلد ال تصدر فيه صحف بل إن صدرت ُتصادر، وال 
توجد فيه نقابة للصحفيني، وتسيطر عليها قوى 

ال تعترف بحقيقة اسمها الرأي اآلخر

وزراء  مجلس  اجتماع  في  ليبيا  مثل  الذي  المسؤول  يفكر  كان  وكيف  ماذا،  في  أدري  ال 
طرابلس  مدينة  اعتبار  مقترح  على  ويثني  يطرح  مَن  سمع  أو  طرح  حين  العرب،  اإلعالم 
مفهومه  أو  اإلعالم،  شكل  هو  وما   ،2020-2019 العام  العربي«  لإلعالم  »عاصمة 
أتحدث  وأنا   - تقريبًا  عامين  أو  عام  بعد  له  عاصمة  طرابلس  ستكون  الذي  لإلعالم 
الذي  الحد  إلى  التفاؤل  الذي ال يحمل كثيرًا من عناصر  القائم اآلن -  الوضع  إلى  بالنظر 

العرب. اإلعالم  وزراء  قرار  بإعالن  يبتهج  وهو  توقعه  المسؤول  يكون  قد 
الجميع يدرك أن وزراء اإلعالم العرب يمثلون، عبر مجلسهم بالطبع، اإلعالم الحكومي 
سقف  وانخفاض  أفقه  وضيق  بؤسه  مدى  والتجارب  السنون  بينت  إعالم  وهو  الرسمي، 
وينبغي  الناس،  مع  الخطاب  لغة  في  أيضًا  وتخلفه  محتواه،  في  التعبير  وحرية  الرأي 
الزاوية،  هذه  من  العربية  الجامعة  مظلة  تحت  اتخذوه  الذي  قرارهم  إلى  ننظر  أن 
هذا  البائس«  العربي  لإلعالم  عاصمة  »طرابلس  هو:  للقرار  الحقيقية  الترجمة  أن  أي 
التي  الظروف  ظل  في  المرجح،  وهو  اآلن،  بالدنا  في  عليه  هو  ما  على  الحال  ظل  إذا 
عن  يقال  أن  يمكن  ماذا  وإال  الفوضى،  حد  إلى  المرتبكة  العامة  والحالة  تعيشها، 
ال  بلد  الصحافة،  حرية  تحترم  التي  البلدان  ترتيب  قائمة  ذيل  في  يقبع  بلد  عاصمة 
وتسيطر  للصحفيين،  نقابة  فيه  توجد  وال  تصادَر،  صدرت  إن  بل  صحف،  فيه  تصدر 
سيكون  المخالف  برأيه  يجهر  ومن  اآلخر«،  »الرأي  اسمها  بحقيقة  تعترف  ال  قوى  عليه 
حقه  في  تفبرك  الحاالت  أفضل  وفي  القسري،  واإلخفاء  والتعذيب  الخطف  طائلة  تحت 
من  حالها  ومهجر،  نازح  بين  فهي  الفضائية،  قنواته  أما  أخالقية،  تكون  ما  غالبًا  تهمة 
الخارج،  أو  الداخل  في  إن  مجملها،  في  وهي  أيضًا،  ومواطنيها  صحفييها  عديد  حال 
والقذف  والتعصب  والتخوين  والكراهية  الفتنة  خطاب  ونشر  إلطالق  منابر  إلى  تحولت 
ستكون  التي  بالمدينة  الكائن  مقره  ومن  الرئاسي،  المجلس  يختمها  ثم  والتشهير، 
فيبيح  اإلعالم،  تحتها  يرزح  التي  القيود  يعزز  قرار  بإصدار  العربي،  لإلعالم  عاصمة 
االتصال دون  على وسائل  والتنصت  االجتماعي  التواصل  مواقع  واختراق  اإلعالم  مراقبة 
المدني  المجتمع  ونشطاء  والقانونيين  اإلعالميين  عديد  دفع  ما  تشريعية،  ضمانات 
»مراسلون  منظمة  دفع  ما  أيضًا  وهو  إللغائه،  والدعوة  القرار  صدور  استهجان  إلى 
القرار  انتقاد  إلى  العالم،  في  والتعبير  الصحافة  حرية  بشؤون  المهتمة  حدود«،  بال 

. فورًا  بسحبه  والمطالبة 
الذي  وهو  اإلعالم،  وزراء  مجلس  اجتماع  حضر  الذي  المسؤول  موقع  في  كنت  لو 
الطيبة،  مشاعرهم  على  الوزراء  هؤالء  لشكرت  بالده،  في  يقرأها  صحفًا  يجد  ال  أنه  يعلم 
نريد  فإننا  القرار،  هذا  بمثل  قبلنا  إذا  أما  القرار..  هذا  على  الموافقة  عدم  عن  واعتذرت 
المحترف،  الحر  لإلعالم  بالفعل  عاصمة  عداها،  ليبية  مدينة  وأي  طرابلس  تكون  أن 
يملك  إعالم  والمفسدين،  للفساد  الكاشف  الناس،  مع  المتفاعل  المسؤول،  المستنير، 
تكفل  واضحة  بتشريعات  والمحمي  الحديثة،  اإلعالم  صناعة  ووسائل  المهنة  ناصية 
ومنع  المعلومات  على  والحصول  االستقصاء  وحق  التقاضي،  وحق  والتعبير  الرأي  حرية 
ضمن  جمعيات  أو  اتحادات  أو  نقابات  في  منتسبوه  فيه  ينخرط  منظم  إعالم  االحتكار، 
في  عليه  نطلق  أن  ليمكن  المجال،  هذا  في  دوليا  عليها  المتعارف  والشروط  المعايير 
هذا  ما  سنرى   2020-2019 العام  يحل  أن  وإلى  الرابعة«،  »السلطة  صفة  النهاية 

له. عاصمة  طرابلس  ستكون  الذي  اإلعالم 

المواطن العادي

أقوالهم

من »المشين« وصف المتظاهرين 
الفلسطينيين »السلميين« الذين 

قتلوا في غزة بـ»اإلرهابيين«.

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

بريطانيا ملتزمة بدعم الليبيين، 
في جميع أنحاء البالد، في مساعيهم 

الرامية إلعادة االستقرار وإعمار 
مناطقهم بعد هزيمة »داعش«.

السفير البريطاني لدى ليبيا، 
فرانك بيكر

طالبت الممثلة المكسيكية، سلمى حايك، الممثلين بأن يقدموا تضحيات بخفض 
أجورهم، إذا كانوا فعاًل مع المساواة في األجور.

وقالت نجمة هوليوود، على هامش مهرجان كان في فرنسا، »ال ينبغي على 
المنتجين وحدهم التحرك لردم الهوة في األجور. على الممثلين أن يفعلوا ذلك أيضًا«.
وكانت حايك، السبت، من بين 82 امرأة من أوساط السينما طالبن »بالمساواة في 

األجور« على درج قصر المهرجانات في »كان«.
وأضافت في إطار برنامج »ويمن إن موشن« الذي ُأطلق في العام 2015 بالشراكة مع 

مجموعة »كيرينغ«، وقالت: »حان الوقت لمزيد السخاء حيال الممثالت. فإن كانت ميزانية 
الفيلم عشرة ماليين دوالر، على البطل أن يدرك أن بطلبه الحصول على 9.7 ماليين سيكون 

من الصعب التوصل إلى مساواة في األجور«. وتحدثت حايك عن فضيحة المنتج األميركي النافذ، 
هارفي واينستين، الذي يغيب عن مهرجان »كان« للمرة األولى منذ 30 عامًا تقريبًا التهامه 

بالتحرش الجنسي. وهي تتهم هارفي واينستين بالتحرش الجنسي، خالل تصوير فيلم »فريدا« الذي 
عُـرض العام 2003. وطلب منها المنتج خصوصًا في مناسبات عدة باالستحمام معه ومداعبتها 

جنسيًّا أو النظر إليه وهو مع امرأة أخرى. وهي اتهامات يرفضها.
وقالت سلمى حايك إن هذه »استراتيجية محامين« للتقليل من اعتبار النساء اللواتي يتهمن 
ا وإال ما كان أحد  واينستين. وأكدت الممثلة البالغة 51 عامًا: »لحسن الحظ أن عددنا كبير جدًّ

ليصدقنا«.

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفوده
قبل نحو 350 عامًا، شُيّـد مسجد تويوه العتيق من الطين، ورغم مرور الزمن والتغيرات المصاحبة، 
إلى أن ذلك المبنى المعجزة، القائم فى قرية تويوه بوادي اآلجال، مازال محتفًظا بشكله وطبيعته، 
مشكاًل تحفة معمارية.. وتقام فيه إلى يومنا هذا الصلوت المختلفة إلى جانب صالة التراويح في 
رمضان. ومن وقت آلخر يرمم المسجد على الشكل نفسه الذي بني عليه، باستخدام جريد النخل 
الدولة.  من  تدخل  دون  والتبرعات  األهلية  بالجهود  ذلك  ويتم  الطبيعي،  بالجير  الجدران  وطالء 
الفاسي،  محمد  دولة  حكم  إبان  شُـيد  الذي  المسجد  هذا  قصة  جيل،  بعد  جياًل  األهالي  ويتناقل 
التي تأسست فى القرن الخامس عشر فى فزان، وتحديدًا فى عام 1550 والتي استمر حكمها حتى 
1820 بعد دخول األتراك إلى فزان. وقرب قلعة أو قصبة تويوه، شُـيّد المسجد، الذي يبعد عنها 
أربعة أمتار فقط، ورغم أن مساحته ليست كبيرة، إال أنه يضم مكانًا لتحفيظ القرآن الكريم، وبيتًا 
للمؤذن. وأصبح البيت مهجورًا، وكان آخر من سكنه المؤذن ومعلم المدائح النبوية الحاج محمد 
معتوق. ومن أبرز معلمي وشيوخ القرآن في السمجد العابد الباسط وابنه المهدي، وبعض الشيوخ 

القدماء مثل محمد صالح.

 مسجد تويوه.. تحفة من الطني 
عمرها 350 عامًا

بشير زعبية

كشف المعهد الوطني لإلحصاءات )إيستات( 
في تقريره السنوي، أن إيطاليا عززت 

مرتبتها، في 2017، كثاني بلد يضم أكبر 
عدد من المسنين في العالم بعد اليابان. 
وجاء في التقرير: »في العام 2015، دخل 

بلدنا في مرحلة تراجع ديموغرافي«، وخسر 
100 ألف شخص إضافي بين 2016 و2017. 

وحتى تاريخ األول من يناير 2018، كانت 
إيطاليا تضم 60.5 مليون نسمة، 8.4 

% منهم أجانب، حسب »فرانس برس«، 
األربعاء. وال يزال معدل الخصوبة في البلد 
من األدنى في العالم، مع ما يعادل 1.34 

طفل لكل امرأة.
وكانت إيطاليا تضم حتى األول من 

يناير من هذه السنة 168.7 شخصًا كبيرًا 
في السن لكل مئة شاب، بحسب معهد 

»إيستات«، وهو معدل يضعها مباشرة خلف 
اليابان. ويتوقع المعهد أن تبلغ هذه النسبة 

265 لكل مئة خالل عشرين عامًا.
ومتوسط العمر المتوقع في إيطاليا هو 

من األعلى في العالم مع 80.6 عامًا للرجال 
و84.9 للنساء. 

صيني بال ساقني 
يتسلق قمة إيفرست

المبتور  بويو،  الصيني، شيا  الجبال  نجح متسلق 
الساقين اإلثنين، في الوصول إلى قمة إيفرست 

بعد محاوالت. وتمكن من تحقيق هذا اإلنجاز في 
الصيني  الرجل  الخامسة، بعدما وصل هذا  محاولته 
69 عامًا والمجهز بأطراف صناعية إلى قمة  البالغ 
8848 مترًا في الساعات  البالغ ارتفاعه  هذا الجبل 

األولى في فجر اإلثنين.. وكاد حلم شيا بويو ال يتحقق 
المكفوفين  الماضي منع  العام  نيبال  قررت  عندما 

ومبتوري الساقين تسلق جبل إيفرست. إال أن القضاء 
عاد وألغى هذا اإلجراء معتبرًا أنه تمييزي. وكان 

العام  الصيني  الوطني  التسلق  شيا ضمن فريق 
1975، عندما واجهتهم عاصفة هوجاء قبل بلوغ 

قمة إيفرست. واضطر األطباء إلى بتر قدميه بسبب 
تعرضه لنقص األكسجين ولدرجات حرارة قطبية أدت 
1996 بترت رجاله عند  إلى تجمد قدميه. وفي العام 

بنوع  ص األطباء إصابته  الركبة بعدما شخَّ مستوى 
من أنواع السرطان. إال أن الرجل الستيني عاد إلى 

.2014 أقدام جبل إيفرست العام 

إيطاليا تنافس اليابان 
في عدد املسنني

البرلمان سوف يناقش »االنتقال 
إلى مقره الرسمي في بنغازي«، في 

جلسة يوم الثالثاء المقبل.

رئيس مجلس النواب
 المستشار عقيلة صالح

 »فتاة« بيكاسو بـ 115 مليون دوالر
بيعت لوحة بيكاسو »الفتاة مع سلة الزهور«، الثالثاء، بسعر 115 مليون دوالر في مزاد نظمته دار 

كريستيز في نيويورك، وهي ستعار إلى متحف »أورسي«.
ويأتي ذلك ضمن معرض »بيكاسو أزرق وزهري« الذي ينطلق في 18 سبتمبر، حسب »فرانس برس«. 

وقالت ناطقة باسم المتحف: »نحن سعداء جدًا«. 
وذكرت جريدة »نيويورك تايمز« السبت أن اللوحة 

اشترتها عائلة نهماد، التي تعنى ببيع وشراء األعمال 
الفنية. واتصلت وكالة »فرانس برس« بهيلي 

نهماد التي تملك غاليري فنية في نيويورك، 
إال أنها لم تلق جوابًا. ويركز معرض 

بيكاسو في متحف أورسي على المرحلة 
الممتدة بين عامي 1900 و1906 في 

مسيرة الفنان، وهو يستمر حتى 6 يناير 
2019. ويقام المعرض بالتعاون مع 
متحف بيكاسو الوطني، في العاصمة 
الفرنسية. وأنجزت اللوحة في العام 

1905 وبيعت بسعر 115 مليون دوالر 
خالل مزاد كبير نظمته دار كريستيز في 

نيويورك، لبيع مجموعة روكفلر الضخمة. 
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