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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 أطفال في حضرة اآلثار المستردة
 باألزياء التاريخية

ص 16

أول قاعدة بريطانية

فضاء

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
أمس األربعاء، إن إنتاج بالده من النفط 
سيرتفع هذا العام إلى 551 مليون طن 

)11.02 مليون برميل يوميًا( ليصل إلى 
مستوى جديد هو األعلى في 30 عامًا، 

بزيادة نحو 3.5 مليون طن عن التوقعات 
السابقة. وأضاف أن روسيا ستواصل 
زيادة اإلنتاج ليصل إلى 555 مليون 

طن في 2019، بعدما اتفقت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وبعض 

المنتجين خارجها الشهر الماضي على 
تخفيف قيود اإلنتاج.

وقع االختيار على منطقة نائية وشاسعة 
على الساحل االسكتلندي الشمالي 

كأنسب موقع إلنشاء أول قاعدة فضائية 
في المملكة المتحدة. وُاختيرت منطقة 
»Sutherland« بالتحديد لكي تكون 

مهدًا للقاعدة التي سيبدأ إطالق األقمار 
الصناعية منها، بحلول العام 2020.

كما تخطط الشركة األميركية 
لتعديل »إلكترون« بنسخة بريطانية 

جديدة، تشتمل على محرك إطالق 
مطور يصنع محليًا في معامل بريطانيا.

مليار940
دوالر

 الكابتن

قيمة شركة أبل السوقية

على وقع تسديدات المضرب، 
كان التعارف بين نجم الكريكيت 

السابق عمران خان ومشجعي 
الرياضة الباكستانيين.

وبعد سنوات من اإلنجازات، 
ربما يقذفه مضرب 

السياسة على أعتاب 
رئاسة الوزراء، وشتان 

بين المضربين!
في األول تتزاوج نقطة 

العرق مع ابتسامة 
الحظ لتهدي 

االنتصار، وفي الثانية 
تتداخل المناورات 

والمؤامرات لتهديه 
ابتسامة الحظ أو 

منه.تسلبها 
الكابتن عمران على ما أن بات 

أعتاب السلطة، حتى الحقته اتهامات 
الفساد وتعاطي المخدرات، وكان 
الخنجر من بين أصابع 

زيجاته السابقة.
هل سينتصر مضرب 

السياسة لنجم 
الكريكيت.. أم سيهوى 

به إلى أعماق الجب؟

مودريتش يحدث 
انقالبًا في جائزة 
»الفيفا« لألفضل

راديو الوسط

االنتخابات تدفع الصراع على امللف الليبي نحو التسخني 

وأضافت أن »عملية المصالحة في ليبيا يجب أن 
تكون شاملة، لذلك أعتقد أن الحديث عن انتخابات 
وإال،  العملية هو خطأ،  استكمال هذه  قبل  جديدة 
أكان  سواء  نفسها،  المشاكل  أمام  أنفسنا  فسنجد 
من جانبنا كإيطاليا أم من ناحيتكم في ليبيا، كما 

يجب على الدول األخرى أن تفهم ذلك أيضًا«.
عــادت  فقد  ــان  ــودري ل الفرنسي  ــر  ــوزي ال ــا  أم
تصريحاته، إثر اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي 
التذكير  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
الليبيين في باريس في 29  بـ»تعهّد المسؤولين 
مايو بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق جدول 

زمني محدد، وبحلول نهاية العام«.
على  آخــر  مؤشرًا  أعطت  لــودريــان  تصريحات 
استمرار الصراع السياسي الفرنسي–اإليطالي على 
تزامنت  إذ  ليبيا،  في  الدور  على  أو  الليبي  الملف 
مباحثات لودريان مع جولة وزيرة الدفاع اإليطالية، 
مما عكسا بالفعل تناطح إرادات بين رغبة فرنسية 
هذا  إيطالي  ورفــض  االنتخابات،  نحو  الدفع  في 

التوجه.
الوزير  قــال  الــوضــوح،  ينقصها  ال  لهجة  وفــي 
بهذه  تعهدوا  مــن  لتذكير  »جئت  الفرنسي: 

جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  زيارة  من  يوم  بعد 
الدفاع  وزيرة  طرابلس  إلى  وصلت  لودريان،  إيف 
األركان  رئيس  برفقة  ترينتا،  إليزبيتا  اإليطالية، 
الثالثاء الماضي، حيث أعلنت أنها تخطط لالجتماع 
مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 

إال أنها لم تنجح في مقابلته.
مطار  في  صحفي  مؤتمر  خالل  ترينتا  وقالت 
»من  ليبيا:  من  عودتها  لدى  العسكري  شيامبينو 
الضروري االستمرار في إرساء عملية شاملة ترعاها 
األمم المتحدة، ولهذا السبب من الضروري التحدث 
مع جميع المحاورين الليبيين، بمن في ذلك المشير 

حفتر«.
ليبيا،  إلى  القصيرة  زيارتها  ترينتا خالل  والتقت 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
فائز السراج، وزارت المستشفى العسكري اإليطالي 

في مصراتة.
مرات  عدة  كررتها  كلمة  هناك  »كان  وتابعت: 
اليوم: )شاملة( لقد التقيت بالحكومة التي تمضي 
في العملية التي ترعاها األمم المتحدة، لكن عندما 
فإن ذلك  أن تكون شاملة،  العملية يجب  إن  أقول 
على  تؤثر  التي  األخرى  المواضيع  جميع  أن  يعني 
البالد يجب أن تدخل في إطار هذه العملية، وإال لن 

نصل إلى استقرار ليبيا«.
واختتمت الوزيرة اإليطالية تصريحاتها بقولها: 
حفتر  مقابلة  سأحاول  مقبلة  فترة  في  أنه  »أعتقد 
التي  األخرى  المواضيع  جميع  تكون  ولكي  أيضًا، 
يجب أن نتحدث عنها قريبة المنال، وليس إلخباره 

بما يجب عليه القيام به«.
ليبيا  حول  اإليطالي–الفرنسي  الخالف  يبدو  وال 
في رفض إيطاليا استقبال المهاجرين األفارقة على 
أراضيها فقط، وإنما يشمل توقيت إجراء االنتخابات 
باتفاق  التمسك  على  فرنسا  تصر  حيث  ليبيا،  في 
باريس، الذي ينص على إجراء االنتخابات قبل نهاية 
إلجراء  معنى  ال  أنه  إيطاليا  ترى  بينما  العام،  هذا 
في  شاملة  مصالحة  من  االنتهاء  قبل  االنتخابات 
البالد، وهذا ما صرحت به الوزيرة اإليطالية خالل 
في  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  لقائها 
انتخابات  إجراء  الخطأ  »من  قالت:  حيث  طرابلس، 

قبل إتمام المصالحة في ليبيا«.

االلتزامات، وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم المسار 
مع من شاركوا في اجتماع 29 مايو بباريس«.

أعلنوا  والمشري  وعقيلة  وحفتر  السراج  وكان 
تشريعية  انتخابات  بتنظيم  باريس  في  التزامهم 
ورئاسية في العاشر من ديسمبر 2018 في محاولة 

إلخراج البالد من المأزق.
وأكد لودريان أن »فرنسا تدعم كل من يعمل في 
هذا االتجاه«، معلنًا مساهمة فرنسية بقيمة مليون 

دوالر في تنظيم االنتخابات.
مع  طرابلس  في  الفرنسي  الوزير  اجتمع  كما 
رئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، الذي 
اجتماع  مخرجات  تنفيذ  تواجه  عقبات  أربع  طرح 
باريس، وأعرب المشري عن مخاوف أعضاء مجلس 
أن  يمكن  التي  العراقيل  بعض  خلق  من  الدولة 
وإجراء  الدستور  على  االستفتاء  طريق  في  توضع 

االنتخابات في موعدها المتفق عليه.
أربعة  إلى  مخاوفه  أرجع  الدولة  مجلس  رئيس 
أسباب، األول »عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه 
المئة والعشرين في نصاب قانوني إلصدار قانون 
االنتخابات«، والثاني »المخاوف المتعلقة بالتالعب 
على  المرشحين  »قدرة  وثالًثا  الناخبين«،  بسجل 

تقديم أنفسهم بصورة تنافسية صحيحة«، والرابع 
»القبول بنتائج االنتخابات من جميع األطراف«.

إلى حث أطراف  الفرنسية  الدبلوماسية  وتسعى 
إجــراء  باتجاه  قدمًا  المضي  إلــى  الليبية  ــة  األزم
انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، 
فيما تواجه تلك المساعي تحديات عدة على األرض، 
كما أنّها تحظى برضا غريمتها على الملعب الليبي 
إيطاليا، التي ترى في االنتخابات أمرًا سابقًا ألوانه 

في ظل الوضع الراهن في البالد.
وتصادم اإلرادات السياسية بين إيطاليا وفرنسا 

لم يقتصر على توقيت إجراء االنتخابات.
بالشأن  والمهتمين  السياسيين  بعض  يرى  إذ 
الليبي أن الجدول الذي تشير إليه فرنسا مفرط في 
الطموح نظرًا إلى سوء األرضية السياسية واألمنية 
االنتخابات،  عليها  تقوم  أن  المفترض  من  التي 
وينصحون ببدء العمل على استقرار االقتصاد، مما 
يشير إلى تأييد الموقف اإليطالي في تقييمه مقترح 
واشنطن،  في  الباحث  فيحّذر  االنتخابات..  هذه 
ألكسندر دوسينا، من أن تنظيم »انتخابات بشكل 
استئناف  وربما  عنف  موجة  إلى  سيؤدي  متسرع 
حرب أهلية على نطاق واسع في ليبيا«. فقد تسعى 
ميليشيات تخشى فقدان السيطرة على بعض موارد 

البالد إلى عرقلة تنظيم االنتخابات.
سيدريك  الفرنسي،  السيناتور  رأى  جهته  من 
ليبيا،  عن  أولي  تقرير  واضعي  أحد  وهو  بيرين، 
أنه يجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
العمل  وبين  والتسرع  »السرعة  بين  يخلط  أال 
مع  انتخابات  »تنظيم  أن  وأوضــح  واالتــصــاالت«. 
نهاية العام يبدو أمرًا بالغ التعقيد، مع أن هذا هو 

االتجاه الواجب سلوكه.
وفيما لم يعد يفصل األزمة الليبية عن الموعد 
أقل  سوى  باريس  اجتماع  في  المحدد  االنتخابي 
أن  لها  يتوّقع  ــة  األزم هذه  فإن  يومًا،   170 من 
تشهد مزيدًا من المخاض وربما التبدّل السياسي 
اإلرادات اإلقليمية  أو تصارع  واألمني، جراء تنافس 
غياب  في  الليبي،  المشهد  في  المؤّثرة  والدولية 
السياسية،  العملية  بطء  ظل  وفي  بديلة،  مشاريع 
أطرافها  قبل  من  األزمة  لحل  واضحة  جدية  وعدم 
بالمجتمع  يسمى  ما  قبل  من  وأيضًا  الرئيسيين، 

الدولي.
تفاصيل ص3

»الدفاع« اإليطالية و»الخارجية« الفرنسية معًا في ليبيا

هناك رغبة فرنسية في 
الدفع نحو االنتخابات، 

ورفض إيطالي لهذا التوجه

المشري طرح على وزير 
الخارجية الفرنسي أربع عقبات 
تواجه تنفيذ مخرجات اجتماع 

باريس

نفط

بنغازي، مصراتة، القاهرة- الوسط

فارس كرم: اليوجد 
من هو أجرأ مني 

في الغناء وال أهتم 
بأي انتقادات

كل شيء

لضبط  خطة  تنفيذ  على  بنغازي  في  األمنية  األجهزة  تعكف 
التي تواجه  إزالة العراقيل  الحالة األمنية في المدينة، من خالل 
تلك األجهزة عبر تكاتف األقسام والوحدات كافة بما يحقق األمن 

واالستقرار داخل ميادين وشوارع المدينة.
االجتماع األمني الذي عقده مدير أمن بنغازي، العميد صالح 
هويدي، مع أعضاء لجنة ضبط الشارع العام، ناقش آليات تحقيق 
االستقرار في الشارع، كما أصدر تعليماته بنشر رجال المرور بكافة 
حمالت  إطار  في  بالميادين  تواجدها  وتعزيز  المدينة،  شوارع 
التهاون  وعدم  أنواعها،  بشتى  المخالفات  كل  لرصد  مرورية 
المركبات  رفع  إلى  باإلضافة  المرور،  وآداب  قواعد  مخالفي  مع 

المتروكة في الشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
العام تشكلت من رئيس قسم  الشارع  اللجنة األمنية لضبط 
التحريات  قسم  ورئيس  بنغازي،  أمن  بمديرية  العامة  التحريات 
السلبية  الظواهر  قسم  ورئيس  الجنائي،  للبحث  العامة  باإلدارة 

بقسم  القبض  وحدة  ورئيس  الجنائي،  للبحث  العامة  بــاإلدارة 
ورئيس  والسير،  والنظام  الحركة  وحدة  ورئيس  النجدة،  شرطة 

المكتب اإلعالمي بمديرية أمن بنغازي.
أوراق  على  تفتيشية  حمالت  بتنفيذ  أيضًا  وجه  األمن  مدير 
المركبات، وإزالة الزجاج المعتم، باإلضافة إلى تنبيه المواطنين 
بتجديد  غيرالملتزمين  ومخالفة  المعدنية،  اللوحات  تركيب  إلى 
تمركز  بضرورة  نفسه  الوقت  في  مشددًا  مركباتهم،  أوراق 
وإلزام  المخالفات  لرصد  والشوارع  بالمحاور  المرورية  الحمالت 
المواطنين بقواعد المرور، للحد من وقوع الحوادث الناجمة عن 

السير عكس االتجاه، أواالنتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
الهدف من تلك الحمالت، بحسب هويدي يتمثل في»التأكيد 
على التزام سائقي المركبات اآللية بالقوانين المرورية، والتأكد 
المحال  جميع  بقفل  أمر  حيث  المركبات«،  إجراءات  سالمة  من 
ببيع  تقوم  التي  والمحال  الممنوعة،  الملصقات  بيع  التي تصدر 
الطرقات  على  السلبية  الظواهر  ومكافحة  العسكرية  المالبس 

العامة وتنفيذ أحكام وقرارات النيابة العامة.

< وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان<  وزيرة الدفاع اإليطالية، إليزابيتا ترينتا

»خفر السواحل الليبي« هل يكون كبش فداء للعجز الدولي أمام »قوارب املوت«؟

اإلنتاج الروسي
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طرابلس - الوسط

 إعادة تشكيل إدارة 
شركتي الخليج العربي 

وسرت للنفط والغاز
طرابس–الوسط

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط المهندس مصطفى صنع اهلل، 

قرارين بإعادة تشكيل لجنة إدارة 
شركتي سرت وشركة الخليج العربي 

للنفط، وذلك وفًقا لالختصاصات 
المقررة لمجلس إدارة المؤسسة 
بالنسبة للشركات المملوكة لها 
بالكامل.. القرار األول، نص على 

ترأس ناجي محمد احفاف لجنة إدارة 
شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 

والغاز، على أن ينضم إليه في إدارة 
اللجنة عبد السالم علي محمد الجابري 

وصالح حمد عيله ومسعود سليمان 
موسى وعصام مفتاح بوحجر.

بينما تضمن القرار الثاني استمرار 
محمد بالقاسم بن شتوان رئيسًا 
لجنة إدارة شركة الخليج العربي، 
وكذلك فضل اهلل عيسى احتيته 

القطعاني عضوًا، في حين سينضم 
أعضاء جدد لها وهم أشرف محمد 

عبد السالم العبار وفرج مسعود حمد 
المشاي وعبد المطلب صالح آدم بو 

صخرة البرعصي.
 القراران يهدفان، وفق بيان 

المؤسسة عبر موقعها اإللكتروني، 
يهدف لـ»تطوير أداء الشركات 

المشغلة التابعة للمؤسسة لتحقيق 
األهداف الموضوعه لها واالستفادة 

من الخبرات الموجودة بها«.

أهلي طرابلس يعود للتحدي العربي بعد غياب 8 سنوات
األهلي  فريق  يسجل  سنوات،  لـ8  دام  غياب  بعد 
طرابلس عودته إلى الواجهة العربية من جديد، عندما 
العاشر  في  المغربي  البيضاوي  الوداد  على  ضيفًا  يحل 
األول من  الدور  منافسات  المقبل، ضمن  أغسطس  من 
البطولة العربية لألندية، على أن يخوض لقاء اإلياب في 
الــ 28 من الشهر نفسه، بملعب أيٍّ من دول الجوار التي 
طرابلس  األهلي  فريق  مشاركات  أولى  وتعود  يختارها. 
حين   1985 عام  إلى  العربية  األندية  بطولة  بتصفيات 
فريق  بمواجهة  عربيًا،  األول  ظهوره  الفريق  سجل 
بمدينة  الذهاب  لقاء  في  فاز  الذي  المغربي،  الجيش 
لقاء  في  األهلي  فاز  بينما  نظيفين،  بهدفين  الرباط، 

العودة على ملعب طرابلس بهدفين لهدف، أحرزهما كل 
الجيش  ليطير  السنوسي،  ورضا  المعداني  إبراهيم  من 
المغربي ببطاقة التأهل ويخرج األهلي من السباق بفارق 
هدف واحد. ويعد الوداد البيضاوي، هو الفريق المغربي 
خالل  طرابلس،  األهلي  فريق  يواجهه  الــذي  الثالث 
فريق  التقى  حيث  السابقة،  الخمس  العربية  مشاركاته 
عام  رسميًا  له  عربي  ظهور  أول  في  المغربي  الجيش 
التأهل ذهبت  بطاقة  أن  غير  الفوز،  معه  وتبادل   1985
لفريق الجيش المغربي، ثم عاد »الزعيم« ليواجه فريق 
المغرب الفاسي عام 2001، وتمكن ممثل الكرة الليبية 

من الفوز ذهابًا وإيابًا، ويتأهل للدور الثاني.

الموسم  هذا  تبدي  طرابلس  األهلي  نــادي  إدارة 
البطولة  في  بعيدًا  الذهاب  أجل  من  ملحوظًا  اهتمامًا 
مع  األهلي  تعاقد  التقني،  المستوى  فعلى  العربية، 
في  »الزعيم«  جاء  فيما  إيهاب جالل،  المصري،  المدرب 
صدارة األندية التي أحدثت عملية اإلحالل والتبديل في 
عناصر الفريق، فضم ظهير فريق الشط، موسى أبوبكر 
والمهاجم  الزليتني،  يحيى  المدينة  ومهاجم  مسعود، 
الدولي بنادي التحدي عامر التاورغي، وجناح أيسر األهلي 
اكراوع  أحمد  المتميز  والمهاجم  معتوق،  علي  بنغازي 

هداف الدوري الليبي واألهلي بنغازي.
تفاصيل ص14
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فجر فيلم »سيكاريو« الجدل من جديد حول قضايا الحدود والالجئين خاصة أن الفيلم 
ربط مشاكل الهجرة بمشاكل أخرى متبلورة مؤخرا، وهي تسلل إرهابيين عبر الحدود 

األمنية  األجهزة  لعمليات  ويبرر  ينحاز،  الفيلم  أن  البعض  رأى  حيث 
من  بلغت  مهما  األميركية 

القسوة والعنف.
الملحمي  الصراع  ورغم 
أفــراد  بين  ــدور  يـ الـــذي 
المكسيكية،  العصابات 
ــاوالت الــضــابــط  ــ ــح ــ وم
ضد  ــراف  األطـ كــل  قلب 
كي  الــبــعــض  بعضهم 
ويغلق  انتصاره،  يحقق 
القضية، إال أن اللحظات 
هى  الفيلم،  في  األقوى 
مواجهة األسرة الفقيرة 
المكسيك،  صحراء  في 
تتمتع  التي  فالبراءة 

ــالق  ــرة وســـط صـــوت إط ــ بــهــا األس
الرصاص المروع في الخارج، جعل الجمهور يتفاعل مع نقائهم ويظهر واضحا 

التناقض بين الحرب والسالم.
شيريدان  تايلور  وسيناريو  سوليما  ستيفانو  المخرج  إخــراج  من  الفيلم 

وبطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين وإيزابيال مونير.

»ألفابت«تحقق أرباحا مبهرة

إصالح  على  قدرتها  بعدم  »تويتر«  شركة  اعترفت 
وهي  الحالي،  الوقت  في  الحسابات  توثيق  عملية 
للحسابات  زرقــاء  مرجعية  عالمة  توفر  التي  العملية 

العامة.
في  بما  المحددة،  غير  الحسابات  من  مزيج  وكان 
ومديرو  والرياضيون  والمشاهير  العالم  قــادة  ذلك 
عاديين،  أشخاص  جانب  إلــى  والصحفيون  األعمال 
حصلوا على العالمة الزرقاء، وتؤكد الشركة أن التوثيق 
يهدف بشكل أساسي إلى تأكيد صحة الحساب، وليس 

اإلشارة إلى أي نوع من أنواع المصادقة.
دورسي،  جاك  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  وتحدث 
في مارس عن نهج جديد للتوثيق من شأنه أن يسمح 
على  والحصول  التوثيق  عملية  بإجراء  مستخدم  ألي 
دون  وذلك  للتطوير،  قابلة  بطريقة  الزرقاء  العالمة 

تدخل أو تحيز من قبل »تويتر«.
إنها  الحالي  الوقت  في  الشركة  وتقول 
الخاصة  الزرقاء  العالمة  منح  ستواصل 
وكان  مخصص،  أساس  على  بالتوثيق 

عملية  إيــقــاف  نوفمبر  فــي  أعلن  الموقع 
الحقا  أفضل  نظام  توفير  أجل  من  التوثيق 
االرتباك  مع  للتعامل  طريقة  إيجاد  ومحاولة 

مع  ــزرقــاء،  ال التوثيق  عالمة  تعنيه  ما  حــول 
عندما  الحسابات  من  لعدد  منحها  استمرار 

مع  وتتماشى  العامة  المحادثة  تخدم  أنها  تعتقد 
سياسة الشركة.

من  مــجــمــوعــة  ــور  ظــه ــى  إلـ ــر  ــ األم ــك  ذلـ وأدى 
وتتعارض  مبهمة  تــزال  ال  العملية  ألن  االعتراضات 
أن  تعتقد  ال  أنها  تويتر  وأوضحت  منها،  المقصود  مع 

بشكل  المشكلة  هذه  معالجة  على  حاليا  القدرة  لديها 
أخــرى  بــأولــويــات  اإلضـــرار  شــامــل دون 

وتشتيت انتباه فريق الشركة.
الزرقاء  التوثيق  عالمة  وجود  ويسمح 
لحساب ما على توفير المصداقية واإلثبات 
لــهــذا الــحــســاب، وتــعــمــل الــعــديــد من 
مثل  األخــرى  االجتماعي  التواصل  مواقع 
العالمة  هذه  مثل  توفير  على  »فيسبوك« 
شبكة  مستخدمي  من  الكثير  يتجه  إذ  الزرقاء، 
المالكة  الحسابات  أصــحــاب  إلــى  اإلنترنت 
على  الــحــصــول  ــل  أج مــن  ــاء  ــزرق ال للعالمة 
صادقة،  ومعلومات  رسمية  تعليقات 
المواقع  الكثير من  وذلك في ظل وجود 

المزيفة واألخبار المغلوطة التي يتم نشرها.

تواصـل 02

المواطن  منها  يعاني  التي  الكهرباء  أزمة  وصلت 
حيث  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو  موقع  إلى  الليبي 
حظيت أغنية عنوانها »نبو الضي« على متابعة كبيرة 
االنقطاع  األغنية  تتناول  حيث  الموقع  رواد  قبل  من 

المستمر للكهرباء في مختلف مناطق ليبيا.

والمناطق  المدن  في  الكهرباء  انقطاع  ويستمر 
مرورا  الشرقية،  المدن  وغالبية  بنغازي  بمدينة  بدءا 
بطرابلس والمدن الغربية، وصوال إلى سبها ومعظم 
انقطاعا  طرابلس  العاصمة  وتشهد  الجنوبية  المدن 

مستمرا، وصل إلى 20 ساعة متواصلة.

أزمة انقطاع الكهرباء تصل إلى »يوتيوب« 

فـوق العتـــب خليـــك دوم كبيــــــــر
تــردع الظالــم فالضعيـــف أتهيــــب

وتبقـــــى سنـــــد للحـــــق بالتدبيــــــــر

أثار تطبيق »زواجكم« الذي استخدمه ناشطون سعوديون الجدل 
حول ظاهرة إقبال رجال ونساء على استخدام التطبيق المثير للجدل 

في المملكة السعودية، رغم أنه ليس التطبيق األول الذي يعرض 
هذه الخدمة.

وانقسم السعوديون بين مؤيد ورافض للفكرة حيث تخوفت النساء 
السعوديات من إقبال أزواجهن على هذا التطبيق الذي يسهل حصول 

الزوج على زوجة ثانية.

»#تطبيق_زواجكم_
يثير_جدل_التعدد«

توثيق الحسابات  يصيب »تويتر« بالعجز

طرح تطبيق »واتس آب« ميزة جديدة لمواجهة 
التهديدات المحتملة على منصتها، حيث طرحت 

 Suspicious«الشركة خدمة مميزة جديدة تعرف بـ
Link Detection« أي اكتشاف الروابط المشبوهة، 

حيث تعمل هذه الميزة على معرفة ما إذا كان 
هناك رابط خطير تلقاه المستخدم داخل الرسائل.
ومن المنتظر أن تحذر الميزة المستخدمين إذا 

كان الرابط المتلقى يحتوى على 
بعض المحتويات المشبوهة، 
حيث ستكتشف ميزة الروابط 

المشبوهة عن أى رابط خطير 
أو محتوى غير مرغوب فيه 
يتم تلقيه فى رسالة، ثم 
تحذر المستخدمين قبل 

الضغط عليه، وقد تم طرح 
الميزة فى نسخة أندرويد بيتا 

التجريبية، والتى تحميل اإلصدار 
.»WhatsApp Beta 2.18.221« رقم

ويمكن للمستخدمين رؤية رسالة بوضوح مع 
وجود رابط مريب مشار إليه بعالمة حمراء تحمل 

جملة "رابط مشبوه"، يقوم واتس آب أيضا بتحليل 
االرتباط الموجود فى الرسالة ويرى إذا كان يعيد 

توجيه المستخدم إلى موقع زائف أو بديل، كما 
يحلل الرابط المستلم محليا دون إرسال البيانات 

إلى خوادمها.

»واتس آب« 
يحذركم!

أعلنت »لون« أحد فروع شركة ألفابت، أنها ستنشر في كينيا 
للمرة األولى تجاريا مناطيد بث لإلنترنت، لتوفير هذه الخدمة في 
مناطق نائية، حيث تطور هذه الشركة تلك التكنولوجيا وهي تابعة 

للمجموعة المالكة لشركة غوغل الشهيرة.
للمرة  التجارية  الخدمة  في  »لون«  مناطيد  توضع  وبذلك، 
األولى، على ما أوضح رئيس الشركة االستر ويسغارث في مدونة 
وستوفر »لون« بالتعاون مع المشغل »تلكوم كينيا« اعتبارا من 
العام المقبل، خدمة اإلنترنت انطالقا من مناطيد موضوعة على 
ارتفاع عال في الجو من شأنها أن تؤمن تغطية متواصلة على ما 

أوضحت »لون«.
على  تكثف جهودها  أنها  الماضي  األسبوع  »ألفابت«  وأكدت 
صعيد شركتي »لون« و»وينغ« وهو مشروعها للطائرات المسيرة 
الموجهة لخدمات التوصيل، من خالل استحداث فروع كاملة لها. 
وسبق أن اختبرت مناطيد »لون« العام الماضي في بورتوريكو 
بعد اإلعصار ماريا، واعلنت »فيسبوك« الشركة العمالقة في مجال 
االنترنت أيضا نهاية يونيو، أنها تضع حدا لبرنامج تطوير طائرات 
مسيرة قادرة على توفير خدمة اإلنترنت إلى مناطق محرومة منها 
شركاء  مع  القطاع  هذا  في  بالعمل  أنها ستستمر  إال  اآلن  حتى 

صناعيين مثل »إيرباص«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

●الكشافة البحرية خالل حملة النظافة للشواطئ بنغازي 25- يوليو 2018.

كلمة1000

اللي تبي تتزوج ترسلي على الخاص .. 
موجود10عرسان عيونهم زرق اثرياء 

بيتوتيين اليتكلمون كثير يحبون 
السوق والتسوق لديهم فلوس كثيره 
ويبون يخلصونها العددقليل والعرض 

لليله فقط .

الخطابة ام عثمان

اجعل حياتك زواج و طالق واليوم عند 
أم فالن وغدا عند أم فالن وعدد مثل ما 
تريد سوف تسأل عن عدلك عن نسلك 

عن دورك ورعايتك واهتمامك وحمايتك 
وماذا تركت فيهم من بعدك.

الراقي

 »سيكاريو« يفجر 
قضايا الحدود والالجئني 

ابغي عريس انا مديره قسم 
ابي زوج امانه ماحصلت 
احد يخطبني وماعندي 
قرايب مدري كيف اعلم 
الناس أني عروس وابي 

زوج وكيف أسجل بالتطبيق 
امانه دوبي طالعه من 

الدوام والكرف ابغي رجال 
وبصرف عليه بس كيف 

أخطب مالي قرايب.

ريهام

الحين اللي يبي يتزوج 
بيحتاج تطبيق؟ تبي تتزوج 
اختر البنت اللي تبيها وال 

اهلك مايقصرون، اما شغل 
عرض وطلب ومفاوضات 

كننا في شارع معين 
في دولة معينه ماينفع 

هالحكي. 

تـركـي

الجبان هو من يبحث 
عن زوجه عن طريق 

التطبيقات ..الزواج ليس 
سلعه من امازون ..وليس 
وجبة من هنقرستيشن ..

أسأل عن االم قبل 
الزوجة..وعن الجد قبل 
االب ..وقبل ذالك ابحث 

عن من يميل قلبك لها ال 
قلب امك.

يوسف الشهري

حققت »ألفابت« الشركة األم لمجموعة غوغل نتائج ربحية 
رغم  النتائج،  هذه  وتأتي  السوق  توقعات  تجاوزت  متينة 
الغرامة القياسية البالغة 4,34 مليارات يورو، التي فرضتها 
عليها المفوضية األوروبية بسبب الموقع المهيمن لنظام 
الشركة  واستأنفت  الذكية،  الهواتف  لتشغيل  »أندرويد« 

العمالقة في مجال اإلنترنت هذا الحكم.
السنة  من  الثاني  الربع  في  الصافية  أرباحها  وتأثرت 
 3,2 إلى  لتصل   %  9,3 بنسبة  متراجعة  الحكم،  بهذا 
 ،%  26 بنسبة  ارتفعت  الشركة  عائدات  أن  إال  مليارات. 
مليارا   32,7 إلى  لتصل  سنة  قبل  عليه  كانت  بما  مقارنة 
ارتفعت أسهم »ألفابت«  المحللين، كما  متجاوزة توقعات 
بنسبة 4,5 % في مداوالت بعد إغالق األسواق المالية ما 
قد يشكل مستوى قياسيا جديدا لهذه الشركة العمالقة، 

إذا تأكدت بعد فتح البورصات الثالثاء.
ــورات:  بـ روث  للشركة  المالية  الــمــديــرة  ــت  ــال وق
رائعة  تجارب  توفر  استثماراتنا  جدا.  متينا  أداء  »سجلنا 

عمل  ــرص  وف للمعلنين  قوية  ونتائج  للمستخدمين 
جديدة لغوغل وألفابت«.

غرامة  الماضي،  األسبوع  ــي،  األوروب االتحاد  وفــرض 
على  دوالر(  مليارات  )خمسة  يورو  مليارات   4,34 قدرها 
غير  بطريقة  الستغاللها  العمالقة،  التكنولوجية  الشركة 
الهواتف  لتشغيل  لنظامها  المهيمن  الموقع  قانونية 
»غــوغــل«  األوروبــيــة  المفوضية  واتــهــمــت  الــذكــيــة، 
محركها  الستخدام  للترويج  »أندرويد«  نظام  باستخدام 

للبحث والقضاء على المنافسة.
التي تشمل محرك  الوحدة،  استمرت  الثاني  الربع  وفي 
من  األكبر  الجزء  توفير  في  »يوتيوب«  وخدمة  البحث 

عائدات الشركة مع 32,5 مليارا دوالر.
»غوغل«  في  الرئيسي  الدخل  مصدر  اإلعالنات  وكانت 
أي  يونيو،  في  انتهى  ــذي  ال الربع  في  مليارا   28 مع 
العام  الفترة نفسها من  24 % مقارنة مع  بارتفاع نسبته 

الماضي.

اإلنترنت.. باملنطاد 
في أفريقيا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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لودريان  الفرنسي  الخارجية  ماذا حمل لكم وزير 
حول  رؤيتكم  له  قدمتم  وهل  الماضي،  اإلثنين 

نتائج اجتماع باريس؟
وزير الخارجية الفرنسي لم يزر مصراتة وحسب، 
بل أجرى جولة واسعة حاول من خاللها االستماع إلى 
وجهات نظر كافة األطراف، حتى يتسنى له استيعاب 
لدفع  المناسبة  والسبل  الحقيقية،  الخالف  مواطن 

العملية السياسية إلى األمام.
رؤيتنا تقوم على أنه لم يعد هناك مجال للحلول 
الترقيعية، وأنه يجب وضع أيدينا على مواطن األزمة 

ومعالجة أسبابها بجدية موضوعية.
ال يمكن لعاقل أن يرفض مبدأ االنتخابات وسلطة 
جديدة تكتسب شرعيتها باالنتخاب، ولكن ال يمكن 
دون  االستحقاق  بهذا  نجازف  أن  نفسه  الوقت  في 

توفيرعوامل نجاحه.
صيغة  تأسيس  هو  االنتخابات  نجاح  وأســاس 
القضايا األساسية والمهمة  السياسي على  للتوافق 
وخلق حالة مصالحة سياسية تكفل للجميع المشاركة 
وكذلك ضرورة وضع  لآلخر،  أوإقصاء  اجتثاث  دون 
آلية حقيقية وقابلة للتنفيذ لتحجيم تغول المجموعات 
المسلحة التي صارت تتحكم في إرادة المسؤولين 

وخضوع الدولة لسطوتهم.
استمرار هذه العوامل السلبية ستكون سببا لفشل 
حل  ووضع  لتحجيم  خطة  وضع  دون  انتخابات  أي 
للسالح المنتشر خارج سيطرة الدولة، وسنرى دون 
ذلك سلطة منتخبة رهينة إلرادة مافيا السالح والمال 

الفاسد.
هل ترون إمكانية انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق 

الموعد الذي جرى التوافق عليه في باريس؟
- باألمل أتمنى ذلك، لكن كل المعطيات تشير إلى 
عدم إمكانية ذلك، وفي جميع األحوال فإن النقطة 
الجوهرية هي ضرورة العمل السياسي المكثف لوضع 

صيغة توافق سياسي.
وما هي أسس هذا االتفاق؟

اتباع  وعدم  باآلخر،  القبول  مسألة  أهمها حسم 
وحسم  المسبقة،  الشروط  ووضع  اإلقصاء  سياسة 
مكان  كل  في  المنتشر  الشرعي  غير  السالح  قضية 
بشكل صار يشكل عبئا على أي سلطة، وحجر عثرة 
اإلعالمية  األجواء  تنقية  وضرورة  سياسي،  حل  ألي 
المشحونة بكيل تهم التخوين والتكفير بين البعض 
عوامل  تهيئة  دون  انتخابات  أن  رأيي  في  واآلخر، 

نجاحها مخاطرة كبيرة.
على ذكر مؤتمر باريس، لماذا غاب ممثلو مصراتة 

عن اجتماع باريس في آخر لحظة ..؟
اجتماع باريس كان قاصرا على ممثلي مؤسسات 
يمكن  بجلوسهم  أن  الفرنسي  الجانب  يرى  بعينها 

االنطالق نحو رؤية جديدة لحلحلة األزمة السياسية، 
لتذويب  وتهدف  تقابلية،  كانت  االجتماع  وطبيعة 
أنها  يفترض  و  متنافرة  مؤسسات  بين  الجليد 

متوافقة.
ومن ثم فإن نواب مدينة مصراتة ليسوا طرفا في 
األزمة حتى يذهبوا للمشاركة في باريس وفقا للطرح 
الفرنسي، ونمارس دورنا وأعمالنا من خالل صفاتنا 
البرلمانية وشرعية األصوات التي انتخبتنا، وتوصيلها 

إلى دوائر صنع القرار على جميع المستويات.
 هل اتفاق الصخيرات اليزال وعاء صالحا إلنضاج 
وهل  الليبية،  لألزمة  السياسي  الحل  تحقيق  و

لديكم رؤية أخرى للحل ...؟
اتفاق الصخيرات كان يمثل الحل المتاح، وإن لم 
يكن األمثل وليس من الحكمة أن نرفض ما هو متاح 
من حلول في سبيل حل مثالي لم تكن عوامل تحققه 

متوفرة حينها.
االتفاق نقل الصراع السياسي من طبيعة مسلحة 
السالح  لقوة  ليس  سياسية  طبيعة  إلى  محضة«  «
السياسي،  والطرح  العمل  قوة  بقدر  كبرى  همية  أ
وهذه نقلة إيجابية بطبيعة الحال، لكن يبقى السالح 
هو المهيمن على إرادة شريحة عريضة من مسؤولي 
وظهورها  الدولة  ضعف  في  تسبب  مما  لدولة  ا

تنبغي  ال  وهي صفات  الحيلة،  قليل  العاجز  بمظهر 
لسلطة دولة أن تتصف بها.

ولعل من آثار هيمنة مافيا السالح والمال الفاسد 
عزوف الكفاءات الوطنية عن تولي أية مهام رسمية 
احتراما ألنفسهم، وتهافت أصحاب المصالح والمنافع 
المناصب رغم قلة خبراتهم وعدم  الشخصية على 

قدرتهم.
وما الحل ..؟

أن نستفيد من تجربة الصخيرات وما ترتب عليها 
من نتائج إيجابية وسلبية، واالنطالق إلى األمام نحو 
كل  وترد  تفرق،  وال  تجمع  حقيقية  توافقية  يغة  ص
مشاغب أو من يريد اإلفساد وعدم اإلصالح لمآرب 

خفية.
حيــز  تاورغاء  نازحي  عــودة  اتفاق  دخــول  عد  ب
مصالحات  إنجاز  نحو  توجه  هناك  هل  لتطبيق،  ا

أخرى ...؟
ال أظن أن هناك قضايا عالقة بين مصراتة ومدن 
ضرورة  على  التنويه  يجب  وهنا  أخــرى،  أومناطق 
فرد  ارتكبها  وقضايا شخصية  بين مظالم  التفريق 
فهؤالء  شأنها،  عال  مهما  مسلحة  مجموعة  أوحتى 
ال يمثلون مدينة بعينها، وأنا ضد التعميم أوإطالق 

األحكام على المدن والقبائل.

ومن ثم يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه 
تجاه من اعتدى عليه في شخصه، وتجاه الدولة التي 

تقاعست عن رد المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه.
وماذا عن نازحي تاورغاء ... ؟

عودة النازحين جاء بعد جهود كبيرة قامت بها 
عدة أطراف وجهات، وأخص منهم على سبيل المثال 
المرحوم  السابق  مصراتة  بلدية  عميد  الحصر  ال 
محمد شتيوي، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد 
عالية  وطنية  بروح  يتمتع  الذي  الشكشاك  الرحمن 

وتفان في العمل بمنتهى العقالنية والموضوعية.
وال يخفى على أحد الدور الرائد للمرحوم محمد 
أيدي  استطالة  رغم  تمناه  ما  تحقق  الذي  شتيوي 

الغدر له لكنه انتصر حتى بعد موته، لكن في جميع 
األحوال فإن النسيج االجتماعي الليبي وترسيخ مبدأ 
المواطنة من أهم القضايا التي يجب العمل عليها 

دون كلل أوملل.
خليفة  المشير  مع  للجلوس  مستعدون  أنتم  هل 

حفتر وجها لوجه على طاولة الحوار والتفاوض ..؟
من حيث المبدأ ال يمكن رفض الجلوس مع أي 
طرف يرغب في العمل الوطني المشترك، ويهدف إلى 
تحقيق المصلحة الوطنية، وليس لدينا أية عقدة من 
أي شخص أوطرف معين متى كانت األجندة وطنية 
ومصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، وتم تجنيب المصلحة 
أوالشخصية،  أوالجهوية  أواأليديولوجية  الحزبية 

حينها أهال وسهال بالجميع.
ما موقفكم من االجتماعات التي جرت في القاهرة 

لتوحيد المؤسسة العسكرية ...؟
تلك  مجريات  عن  تفصيلية  معلومات  أملك  ال 
جلوس  حيث  من  العام  المبدأ  لكن  االجتماعات، 
ومنضبط  محكم  تصور  ووضــع  الجيش،  ضباط 
بشكل احترافي للمؤسسة العسكرية هوعمل يجب 
تأييده ودعمه من حيث المبدأ، وأدعم بشكل تام 
أي عمل يهدف لإلصالح والتوحيد واستعادة وجود 

وقوة الدولة.
مساع  عن  تتحدث  التي  المعلومات  في  مارأيكم 
تجري لتشكيل حكومة جديدة، وما الشروط التي 

ترونها لنجاح هذه المساعي؟
قبل الحديث عن أي مساع علينا النظر في األسس 
التي  واألدوات  المساعي،  تلك  عليها  بنيت  التي 
وبسط  سياساتها  لفرض  حكومة  أي  ستمتلكها 
سيطرتها وتوفيرها للخدمات األساسية للمواطن، وال 
أتصور تحقيق ذلك دون الخوض في عمل سياسي 
شامل ومعمق نتفق فيه على المشتركات ونخوض 
فيه تحدي بناء دولة بالمعنى الحقيقي، وليس مجرد 
لألسف  حاليا  نرى  كما  وعاجزة  ضعيفة  دولة  شبح 

الشديد.
وإذا عرضت عليكم حقيبة وزارية في هذه الحكومة 

هل ستقبل ..؟
إنما مدى شرعية  بالعرض والمنصب  المعيار ليس 
السياسي  واإلجماع  التوافق  وقيمة  الحكومة  هذه 
الحكومة  خطة  أيضا  والمهم  الشعبي،  والتأييد 
وبرنامج عملها ومدى تحليها بالقوة والشجاعة وعدم 
المواربة أوالمهادنة مع مافيا السالح والمال الفاسد.
أغلب الحكومات السابقة وقعت في فخ المهادنة، 
الحقا،  والخضوع  االرتهان  حد  إلى  األمر  وصل  بل 
ومرد ذلك عدم امتالك استراتيجية واضحة وكفاءات 
قادرة على بلورة هذه االستراتيجية إلى خطة عمل 
منظم  بشكل  المسلحة  التشكيالت  تفكيك  بهدف 
وعلمي وسلمي وخلق برامج بديلة تحث الشباب على 
ترك السالح وتحفيزه على العمل بشكل الئق وكريم.
وفي ذات الوقت الجهوزية التامة لمواجهة من قد 

يتحدى سلطة الدولة وال ينصاع لقراراتها أولئك يجب 
مواجهتهم بقوة وحسم، لكن ذلك ال يتأتى إال من 
خالل حكومة قوية جاءت لتخدم وتبني ال للتكسب 
واالنتفاع، حينها ممكن أن ننجح، وسيكون الشعب 

كله صفا واحدا وراء هذه الحكومة.
لماذا لم تطبق الترتيبات األمنية المنصوص عليها 

في اتفاق الصخيرات ..؟
إجابة هذا السؤال تجدونه في ثنايا إجابات األسئلة 
الرؤية  وضوح  وعدم  والمواربة  المهادنة  السابقة، 
كفاءات  وال  عمل  وخطة  استراتيجية  وجود  وعدم 
عالية لتنفيذ الترتيبات واالستراتيجية أصال، وكل ذلك 
مجتمعا كان سببا لعدم االلتزام بالترتيبات األمنية بل 
التي  المسلحة  التشكيالت  وشرعنة وترسيخ سطوة 
زادت قوة وسطوة بسبب سياسات الحكومة الحالية .
وكأنكم  الخارج  مع  بالتعامل  خصومكم  يتهمكم 

دولة داخل الدولة، ما ردكم على ذلك ..؟
فهي  محلية  أزمــة  مجرد  ليست  الليبية  األزمــة 
والجريمة  كاإلرهاب  دولية  قضايا  بعدة  مرتبطة 
استمرار  تسبب  و  الشرعية  غير  والهجرة  المنظمة 

األزمة في المساس بأمن ومصالح عدة دول.
تعيش وحيدا  وال  دولية  ليبيا جزء من منظومة 
ثم  ومن  الدولية،  بالسياسات  ونتأثر  بأزماتنا  نؤثر 
من الطبيعي أن يكون هناك تواصل معلن، وأشدد 
على كلمة معلن، فال شي في الخفاء، وهذا أمر ليس 
محظورا، خصوصا أننا نعاني من ضعف المؤسسات 
الرسمية التي نسعى جاهدين لرفع مستوى أدائها 
وعملها الذي صار محل غضب واستياء شعبي كبيرين 

كما هومعلوم.
ما مدى صحة وجود قوات إيطالية على األرض في 

مصراتة ..؟
هذا الكالم عار عن الصحة، هناك مستشفى عسكري 
سبيل  على  معلن  وبشكل  رسميا  أرســل  إيطالي 
التعاون لتقديم المساعدات في بداية عملية البنيان 
سرت  بمدينة  داعش  تنظيم  لمحاربة  المرصوص 
واآلالف  الشهداء  من  المئات  ضحيتها  راح  والتي 
من الجرحى الذين كانوا بحاجة ماسة لرعاية طبية 

متخصصة بالذات في إصابات الحروب.
قوة  سترافقه  اإليطالي  العسكري  المستشفى 
عناصر  الحال، وعدد  الطبي بطبيعة  للطاقم  تأمين 
هذا الفريق بسيط، و هذا أمر طبيعي ومعمول به في 
جميع الدول في أطر التعاون المشترك، إال أن توظيف 
األحداث وتضليل الرأي العام في إطارالحرب اإلعالمية 
الحقيقي،  سياقه  خارج  الموضوع  هذا  استخدمت 
وصار األمر وكأن دولة أجنبية أقامت قاعدة عسكرية 

في مصراتة، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح ...
بصفتك عضوا بمجلس النواب، هل ستحضر جلسة 

التصويت على قانون االستفتاء ...؟
هذه  حضور  إلى  المجلس  أعضاء  جميع  دعوة 

الجلسة سيكون إضافة وقيمة وطنية كبيرة ....

غادر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
ليبيا وفي حقيبته جملة مواقف وردود فعل على 
اتفاق  تطبيق  باتجاه  الدفع  إلى  الرامية  محاولته 
باريس الذي ينص على إجراء انتخابات في ديسمبر 

.2018
وكان المعلم األبرز في جملة التصريحات التي 
تواكبت مع زيارته إلى طرابلس ومصراتة وبنغازي 
وطبرق ولقاءاته بالفاعلين الرئيسيين في المشهد 
الداخلي اإلثنين الماضي هو التصميم الكبير الذي 
لمسه الوزير الفرنسي لدى رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح على االلتزام بالجدول الزمني لمختلف 

االستحقاقات المقبلة.
مجلس  عنها  عبر  مخاوف  مقابل  في  ذلك  جاء 
الدولة على لسان رئيسه خالد المشري، وشروط 
سمعها خالل زيارته إلى مصراتة ولقائه وفدا عن 
المدينة، في حين يحذر محللون من خطورة نتائج 

الدفع نحو إجراء انتخابات بشكل متسرع.
للشأن  متابعون  رصد  الدولي،  الصعيد  على 
الفرنسي– التنافس  استمرار  على  إشارات  الليبي 
مباحثات  تزامنت  إذ  الليبي،  الملف  على  اإليطالي 
لودريان مع جولة وزيرة الدفاع اإليطالية، إليزابيتا 
ترينتا، بين طرابلس وبنغازي، التي جددت خاللها 
هاتين  أن  محللون  ويرى  المصالحة،  روما  دعم 
إرادات  تناطح  تعكسان  قد  المتزامنتين  الزيارتين 
الدفع نحو االنتخابات، في  بين رغبة فرنسية في 

مقابل رفض إيطالي هذا التوجه.
اجتماعه  إثــر  لــودريــان،  تصريحات  وأعـــادت 
برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
فائز السراج التذكير بـ»تعهد المسؤولين الليبيين 
في باريس في 29 مايو بتنظيم انتخابات رئاسية 
وبحلول  محدد،  زمني  جــدول  وفــق  وتشريعية 

نهاية العام«، وفي لهجة ال ينقصها الوضوح، قال 
الوزير الفرنسي: »جئت لتذكير من تعهدوا بهذه 
االلتزامات، وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم المسار 

مع من شاركوا في اجتماع 29 مايو بباريس«.
أعلنوا  والمشري  وعقيلة  وحفتر  السراج  وكان 
تشريعية  انتخابات  بتنظيم  باريس  في  التزامهم 
ورئاسية في العاشر من ديسمبر 2018 في محاولة 

إلخراج البالد من المأزق.
وأكد لودريان أن »فرنسا تدعم كل من يعمل 
بقيمة  فرنسية  مساهمة  معلنا  االتجاه«،  هذا  في 

مليون دوالر في تنظيم االنتخابات.
مع  طرابلس  في  الفرنسي  الوزير  اجتمع  كما 
رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري الذي 
اجتماع  مخرجات  تنفيذ  تواجه  عقبات  أربع  طرح 
باريس، وأعرب المشري عن مخاوف أعضاء مجلس 
أن  يمكن  التي  العراقيل  بعض  خلق  من  الدولة 
وإجراء  الدستور  على  االستفتاء  طريق  في  توضع 

االنتخابات في موعدها المتفق عليه.
أربعة  إلى  أرجع مخاوفه  الدولة  رئيس مجلس 
أسباب، األول »عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه 
المئة والعشرين في نصاب قانوني إلصدار قانون 
االنتخابات«، والثاني »المخاوف المتعلقة بالتالعب 
على  المرشحين  »قدرة  وثالثا  الناخبين«،  بسجل 
تقديم أنفسهم بصورة تنافسية صحيحة«، والرابع 

»القبول بنتائج االنتخابات من جميع األطراف«.
الفرنسي  الدور  المشري عاد وأكد أهمية  لكن 
ليبيا من خالل  في  السياسية  بالعملية  الدفع  في 
ممارسة نفوذها على بعض األطراف المعرقلة تنفيذ 
هذا االتفاق، وضرورة أن تكون فرنسا على مسافة 
على  الموقعة  الفاعلة  األطراف  جميع  من  واحدة 
غابت  التي  مصراتة  لودريان  وزار  باريس،  إعالن 
عن اجتماع باريس، حيث أعلن ممثلو المدينة أنهم 
مع إجراء االنتخابات التشريعية في البالد، لكنهم 
اشترطوا العمل على بعض االستحقاقات المهمة، 

ومنها وضع الدستور واالستفتاء عليه.
ووصل وزير الخارجية الفرنسي إلى مطار بنينا 
لقائه  بعد  مصراتة  مدينة  من  قادما  بنغازي  في 
البلدي عقب  المدينة ومجلسها  عددا من ممثلي 
لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير 
سيالة  محمد  الوطني  الوفاق  بحكومة  الخارجية 

وعددا من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.
المشير  الجيش  بقائد  لودريان  اجتمع  والحقا 
خليفة حفتر، وقال مكتب إعالم القيادة العامة إن 
لقاء المشير حفتر ووزير الخارجية الفرنسي خصص 
»لبحث العديد من المستجدات على مختلف األصعدة 
المحلية والدولية« دون مزيد من التفاصيل، وعقب 

قال  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  مع  لقاء 
»التصميم  لمس  إنه  طبرق  في  الفرنسي  الوزير 
الكبير« لدى صالح، مضيفا: »ليست لدي أي مخاوف 
لمختلف  الزمني  الجدول  حيال  أو  تصميمه  حيال 

االستحقاقات المقبلة«.
وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى حث أطراف 
األزمة الليبية إلى المضي قدما باتجاه إجراء انتخابات 
فيما  الجاري،  العام  نهاية  قبل  ورئاسية  تشريعية 

تواجه تلك المساعي تحديات عدة على األرض.
وفي طرابلس قال الوزير الفرنسي خالل مؤتمر 
سيالة،  محمد  الخارجية  وزيــر  مع  عقده  صحفي 
بشأن  باريس  اتفاق  بالتزامات  للتذكير  جاء  إنه 

عليها  المتفق  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
رزنامة  وفق  يحضروا  لم  الذين  مع  ومشاركتها 

محددة بنهاية العام الجاري.
باتت  هيكلية،  ذات  مركزية  غياب سلطة  وفي 
ليبيا نقطة انطالق للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 
العام.  إيطاليا هذا  إلى  العابرين  عدد  تراجع  رغم 
كما أدى غياب سلطة مركزية تبسط سيطرتها على 
كامل أنحاء البالد إلى ظهور تشكيالت مسلحة ما 

زالت تنشط في مناطق مختلفة.
تراهن  االستقرار،  لبسط  محاولة  تراه  وفيما 
إلى  موقفها  عن  وتدافع  االنتخابات  على  فرنسا 
غسان  ليبيا  إلى  الخاص  األممي  المبعوث  جانب 

سالمة، مخاطرة بإثارة حفيظة باقي الدول المؤثرة 
في ليبيا وأوالها إيطاليا، والشرط األولي لتنظيم 
»إطار  بشأن  توافق  إلى  التوصل  هو  انتخابات 
دستوري« وقانون انتخابي بحلول 16 سبتمبر، في 
وقت يستمر تنازع الفاعلين السياسيين والتشكيالت 

المسلحة على السيطرة على البالد.
السيطرة  الجيش  استرد  الماضي،  يونيو  وفي 
النفطي بعد معارك مع اآلمر السابق  على الهالل 
إبراهيم  الوسطى  النفطية–فرع  المنشآت  لحرس 
من  العديد  بإدارة  حفتر  عهد  وبعدها  الجضران، 
المواقع النفطية لمؤسسة النفط في بنغازي، قبل 
أن يتراجع عن موقفه، ورأى المحلل جالل الحرشاوي 
أنه بعد هذه التطورات »حدث تراجع تدريجي إزاء 

الطموح المعلن في 29 مايو« في باريس.
طموح مفرط

ورصدت »فرانس برس« األجندات الخاصة للدول 
المؤثرة في المشهد الليبي. ومن بين هذه الدول 
إيطاليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، ويرى 
فرنسا  إليه  تشير  الذي  الجدول  أن  كثر  مراقبون 
مفرط في الطموح نظرا إلى الخصومات الميدانية، 

وينصحون ببدء العمل على استقرار االقتصاد.
ألكسندر دوسينا،  واشنطن،  في  الباحث  وحذر 
»انتخابات بشكل متسرع سيؤدي  تنظيم  أن  من 
على  أهلية  حرب  استئناف  وربما  عنف  موجة  إلى 
ميليشيات  تسعى  فقد  ليبيا«.  في  واســع  نطاق 
البالد  موارد  بعض  على  السيطرة  فقدان  تخشى 

إلى عرقلة تنظيم االنتخابات.
سيدريك  الفرنسي  السيناتور  رأى  جهته  من 
ليبيا،  عن  أولي  تقرير  واضعي  أحد  وهو  بيرين، 
أنه يجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
العمل  وبين  والتسرع  »السرعة  بين  يخلط  أال 
مع  انتخابات  »تنظيم  أن  وأوضح  واالتصاالت«. 
نهاية العام يبدو أمرا بالغ التعقيد، مع أن هذا هو 

االتجاه الواجب سلوكه«.

جولة لودريان تعيد االنتخابات إلى دائرة الشروط واملخاوف
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تجاوب »النواب«.. وتحفظات مجلس الدولة.. وشرط مصراتة 

<  حفتر ولودريان <  السراج ولودريان

<  ليبيات أثناء اإلدالء بأصواتهن في إحدي اللجان اإلنتخابية

نواب مصراتة لم يشاركوا 
في لقاء باريس ألنهم 

ليسوا طرفا في األزمة 

على مدار األسبوعين الماضيين شهدت مدينة مصراتة 
وزير  التقى  إذ  األوروبيين  المسؤولين  من  عدد  زيارات 
المدينة،  من  وفدا  لودريان  إيف  جان  فرنسا  خارجية 
ونائبته  ليبيا غسان سالمة،  لدى  األممي  المبعوث  أجرى  كما 

للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مباحثات مع ممثليها.

النواب عن مصراتة، فتحي  الحوار، يشرح عضو مجلس  في هذا 
باشاغا، موقفه من تطورات األزمة، االنتخابات معتبرا أنها »مخاطرة 
غياب  أسباب  ويشرح  والتخوين،  السالح  فوضى  ظل  في  كبيرة« 
ممثلي مصراتة عن اجتماع باريس في آخر لحظة، وحقيقة وجود 

قوات إيطالية في مصراتة، وإلى نص الحوار:

باشاغا لـ »الوسط«

االنتخابات »مخاطرة كبيرة« في ظل فوضى السالح والتخوين

حوار: جيهان الجازوي

الصخيرات نقل الصراع من طبيعة مسلحة إلى طبيعة سياسيةالحكومة الحالية مسؤولة عن زيادة سطوة التشكيالت المسلحة

ال نرفض الجلوس مع أي طرف يرغب في العمل الوطني المشترك ويهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية



إليزابيتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  زيارة  حملت 
ترينتا، إلى طرابلس، عدة رسائل وسيناريوهات 
الليبي،  بالملف  الدولي  االهتمام  طبيعة  بشأن 
المقابلة  الجهة  في  وضعها  إطار  في  السيما 
فرضه  في  مؤخرا  نجح  الذي  الفرنسي  للتفاعل 
لمساعيه على المجتمع الدولي واألمم المتحدة 

من خالل نتائج اجتماع باريس.
ليبيا،  حول  واإلقليمي  الدولي  االشتباك 
ظهرجليا خالل الفترة األخيرة، السيما الفرنسي 
واإليطالي، وهو ما أظهرته تصريحات ال لبس 
فيها لـ»إليزابيتا ترينتا« أوائل يوليوالجاري عندما 
واضحين..  »لنكن  القول  إلى  بها  األمر  وصل 
القيادة في ليبيا لنا«، وذلك في معرض تحذيرها 

لنظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي.
تسجيل  أعقاب  في  جاء  اإليطالي  االهتمام 
فرنسا – على ما يبدو- نقطة لصالحها في هذا 
الدولي  السباق، حين تبنى بيان مجلس األمن 
حول ليبيا، الرؤية الفرنسية للحل، حيث أكد على 
مخرجات باريس، األمر الذي شكل دعما لوجهة 
وتشكك  إيطاليا  ترفضها  التي  الفرنسية  النظر 
التاسع  في جدواها، واجتمعت في باريس، في 
والعشرين من مايو الماضي، أربعة وفود ليبية 
الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  ترأسها  مؤثرة 
فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير 
صالح،  عقيلة  البرلمان  ورئيس  حفتر،  خليفة 
وذلك  المشري،  خالد  الدولة  مجلس  ورئيس 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  برعاية 

والبعثة األممية. 
النتائج،  من  عدد  إلى  االجتماع  وأفضى 
أهمها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 
وضع  يسبقها  أن  على  المقبل،  ديسمبر   10
األسس الدستورية لالنتخابات واعتماد القوانين 
االنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.
وفي أعقاب النجاح الفرنسي في الملف سارع 
ماتيو  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب 
التقى  حيث  طرابلس،  إلى  بزيارة  سالفيني 

مسؤولين عن حكومة الوفاق والمبعوث األممي 
وأطرافا محلية، وهي الزيارة التي ركز جانب كبير 

منها على قضية الهجرة غير الشرعية.
لكن زيارة وزيرة الدفاع تطرقت إلى جوانب 
سياسية وأمنية، ورغم أن تصريحات المسؤولة 
الرؤية  صريح  بشكل  يرفض  لم  اإليطالية 
لكن  باريس،  اجتماع  أومخرجات  الفرنسية 
إجراء  إن  بقولها  ذلك  غير  إلى  ألمحت  الوزيرة 
انتخابات قبل إتمام المصالحة في ليبيا »خطأ«، 
لن يساهم في حل المشكالت التي تواجه البلد. 

الرؤية اإليطالية واجتماع باريس 
أماطت  ترينتا،  إليزابيتا  الوزيرة  تصريحات 
الليبي  الملف  تجاه  اإليطالية  الرؤية  عن  اللثام 
الفرنسية،  نظيرتها  واضح  بشكل  تغاير  والتي 
إجراء  أن  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  اعتبرت  حيث 
انتخابات قبل إتمام المصالحة في ليبيا »خطأ«، 
ما يعني ضمنيا عدم الرضى عن نتائج اجتماع 
باريس، باعتبار أن الفترة المتبقية عن الموعد 
بغير  االنشغال  يتحمل  ال  لالنتخابات  المقرر 

التجهيز لهذه االسحقاقات.
المجلس  رئيس  لقائها  خالل  ترينتا،  وقالت 
»عملية  إن  الثالثاء،  السراج،  فائز  الرئاسي 
شاملة«،  تكون  أن  يجب  ليبيا  في  المصالحة 
لذلك »أعتقد أن الحديث عن انتخابات جديدة 
العملية هو خطأ«، مضيفة  قبل استكمال هذه 
أن  شأنه  من  الخطوات  تلك  في  المضي  أن 
أكان  سواء  نفسها،  المشاكل  أمام  »يضعنا 
من جانبنا كإيطاليا أم من ناحيتكم في ليبيا«، 
مشددة على ضرورة أن تتفهم »البلدان األخرى 
ذلك أيضا«، في إشارة على ما يبدو إلى فرنسا 

التي تتبنى رؤية مغايرة.

مقابلة حفتر
عن  ترينتا  إليزابيتا  تحدثت  اإلطار  هذا  في 
للجيش  العام  القائد  مع  لالجتماع  أنها تخطط 
في  قالت  حيث  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي 
لدى  العسكري  بمطار شيامبينو  مؤتمر صحفي 
االستمرار  الضروري  »من  ليبيا:  من  عودتها 
في إرساء عملية شاملة ترعاها األمم المتحدة، 

جميع  مع  التحدث  الضروري  من  السبب  ولهذا 
المحاورين الليبيين، بما في ذلك المشير خليفة 

حفتر«.
تفاصيل  الوزيرة كثيرا في  لم تخض  وبينما 
بخالف  السياسي،  الحل  بشأن  اإليطالية  الرؤية 
أدلت  االنتخابات،  إجراء  في  التسرع  رفض 
بتصريحات فضفاضة أكثر منها مؤطرة في بنود 
إنها تكرر عدة مرات ضرورة  عمل، حيث قالت 
التقيت  »لقد  متابعة:  )الشاملة(،  المصالحة 
بالحكومة التي تمضي في العملية التي ترعاها 
العملية  إن  أقول  عندما  لكن  المتحدة،  األمم 
يجب أن تكون شاملة، فإن ذلك يعني أن جميع 
الموضوعات األخرى التي تؤثر على البالد يجب 
أن تدخل في إطار هذه العملية، وإال لن نصل 

إلى استقرار ليبيا«.
هذه  تطبيق  كيفية  في  تزيد  أن  وبدون 
الفترة  »في  ستحاول  إنها  قالت  المصالحة، 
تكون جميع  ولكي  أيضا،  حفتر  مقابلة  المقبلة 
عنها  نتحدث  أن  يجب  التي  األخرى  المواضيع 
عليه  يجب  بما  إلخباره  وليس  المنال،  قريبة 

القيام به«.

دعم عسكري
الوزيرة عن  الدعم العسكري، أعلنت  وفي إطار 
لـ»بدء  وزارتها-  السيما   - بالدها  استعداد 
الداخلية  القدرات  تعزيز  إلى  الهادفة  األنشطة 
على  الحفاظ  إطار  في  الليبي«،  الدفاع  لنظام 
لكنها  الليبية،  السيادة  وتعزيز  الداخلي  األمن 
أشارت إلى أن ذلك سيأتي »وفقا الحتياجاتهم 

والحتياجات الشعب الليبي«.
لعملية توحيد  الكامل  الدعم  ترينتا،  وأكدت 
القوات المسلحة، باعتبارها تمثل رهانا لتشكيل 
قوة أمنية موحدة »يجب أن تكون شاملة لجميع 
الدفاع  في  بالمشاركة  الراغبة  األمنية  الجهات 
يكون  أال  ضرورة  على  مشددة  الدولة«،  عن 
أعقاب  في  وذلك  الدولة«،  بيد  القوة  »احتكار 
تقديم بالدها عروضا لتدريب عناصر من أربع 
جهات ليبية، للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير 
التصدي  مجال  في  السيما  الليبية،  القدرات 

للهجرة غير الشرعية والتهريب.

من  إيطاليا  تدعم  نفسه  العسكري  التوجه 
في  والتنسيق  التعاون  آليات  مناقشة  خالل 
إيطالية   - ليبية  عسكرية  مستشفىات  تجهيز 
عمر  علي  منها مستشفى  الجوية،  الكلية  خارج 
الفضاء  طب  ومستشفى  »إسبيعة«،  عسكر 

واألعماق »إمعيتيقة«.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عـقد في طرابلس 
جوزيبي  ليبيا  لدى  إيطاليا  سفير  بحضور 
بيروني، ورئيس أركان الدفاع الجنرال كالوديو 
العسكرية  الوسطى  المنطقة  وآمر  غراتسيانو، 
اللواء محمد الحداد، وآمر قوة مكافحة اإلرهاب 
اللواء  الجوية  الكلية  وآمر  الزين،  محمد  اللواء 

مفتاح عبجة.
توحيد  استمرار  على  االتفاق  شهد  اللقاء 
اإلرهاب  مكافحة  في  البلدين  بين  الجهود 
والهجرة غير الشرعية، والحد منها بتوفير الدعم 
اللوجستي الذي أكد معيتيق أهميته في مكافحة 
ليبيا  احتياجات  كل  وتوفير  والهجرة،  اإلرهاب 

والبرية  البحرية  حدودها  لحماية  المعدات  من 
الحظر  لرفع  اإليطالية  الحكومة  من خالل دعم 
المفروض على ليبيا لتوفير المعدات لقوة حرس 
رفع  إلى  باإلضافة  اإلرهاب،  ومكافحة  الحدود 
قدرات منتسبي قوة مكافحة اإلرهاب، بإيفادهم 
للتدريب في إيطاليا لالستفادة من خبرتها في 

هذا المجال.
وأشاد معيتيق في السياق نفسه بما قدمته 
»البنيان  عملية  جرحى  لعالجها  إيطاليا  دولة 
بالكلية  اإليطالي  المستشفى  في  المرصوص« 
في  للعالج  إيفادهم  جرى  الذين  الجوية، 
الليبية  بالعالقات  الوزيرة  أشادت  فيما  إيطاليا، 
- اإليطالية في كل المجاالت، وأبدت استعداد 

حكومة بالدها لدعم االستقرار في ليبيا.
وخالل المباحثات التي جرت في طرابلس دعا 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السلطات 
برفع جزئي  الليبي  الطلب  إلى »دعم  اإليطالية 
اإلرهاب  محاربة  قوة  لتجهيز  السالح  حظر  عن 
الرئاسي«  والحرس  النفطية  المنشآت  وحرس 
حفظ  على  تعمل  أمنية  »كيانات  باعتبارها 

االستقرار«.

الهجرة غير الشرعية
وباالنتقال إلى ملف الهجرة غير الشرعية، ناقشت 
ضرورة  أكدت  حين  القضية،  مآالت  الوزيرة 
الشرعية«،  غير  والهجرة  بالبشر  االتجار  »وقف 
إلى  ليبيا، الفتة  إلى جانب  وأن بالدها ستبقى 
أن بالدها »تريد فعل المزيد من أجل استقرار 
مشكلة  نتشاطر  نحن  لكن  والبلد،  المنطقة 
تجلب  التي  الهجرة  تدفقات  هي  أيضا،  مهمة 

عدم االستقرار إليطاليا وليبيا«.
الهجرة  إلشكالية  حل  وضع  إيطاليا  وتحاول 
التي تتفاقم بشكل مستمر، حيث قال سالفيني 
امتناع  حال  وفي  إيطاليا  إن  سابق  وقت  في 
الضروري  الدعم  تقديم  عن  األوروبي  االتحاد 
لليبيا لمساعدتها على مواجهة التسيب األمني 
ليبيا  لمساعدة  »ستضطر  المهربين  وأنشطة 
بنفسها«، الفتا إلى أن بالده »ستتخطى الحظر 
وخفر  األمنية  األجهزة  تسليح  على  المفروض 

الساحل الليبي«.

وفي سياق عرضه الرؤية الليبية أكد السراج 
كيفية  هو  الهجرة  قضية  في  »المهم  أن 
إدارتها«، وأن »العالج يجب أن يكون شامال من 
خالل مساعدة دول المصدر تنمويا، وبما يوفر 
فرص عمل لشبابها وحتى ال يضطر لمغادرتها 

في مغامرة محفوفة بالمخاطر«.
لتأمين  القصوى  الضرورة  السراج  وطرح 
الجنوب حين لفت إلى أن »االهتمام بالمهاجرين 
العابرين للبحر المتوسط يجب أال ينسينا الحدود 
المهاجرون  عبرها هؤالء  يتدفق  التي  الجنوبية 
الوقت  في  مثمنا  لتأمينها«،  دعم  إلى  وتحتاج 
لخفر  مساعدات  من  إيطاليا  تقدمه  »ما  نفسه 

السواحل«.
وبالتزامن مع طرح رؤية روما، فإن سياسيا 
إيطاليا معارضا شن هجوما على حكومة بالده 
إنها  قال  التي  الهجرة،  لملف  إدارتها  بشأن 
تسببت في تراجع مكانة إيطاليا على المستوى 
تصريحات  »آكي«  وكالة  نقلت  حين  األوروبي، 
المعارض،  الديمقراطي  للحزب  العام  األمين 
سياسة  انتقاد  االثنين،  مارتينا،  ماوريتسيو 
نجوم-رابطة  خمس  )حركة  إئتالف  حكومة 
الشمال( بشأن إدارة ملف الهجرة، واصفا إياها 

بـ»الفاشلة والدعائية«.
الوزراء  رئيس  خلف  الذي  مارتينا،  وقال 
على  الحزب  قيادة  في  رينزي  ماتيو  األسبق 
خلفية الهزيمة القاسية التي تلقاها في انتخابات 
إيطاليا  لم تحقق  البرلمانية: »  الماضي  مارس 
في  تحسن  أي  كونتي  جوزيبي  حكومة  مع 
الهجرة«،  تدفقات  إدارة  في  األخيرة  األسابيع 
متابعا: »في الواقع، هناك تراجع خطير إليطاليا 

على المستوى األوروبي«.
مع  تزامنت  مارتينا  ماوريتسيو  تصريحات 
خالف أوروبي عميق بشأن مقاربات حل إشكالية 
الهجرة، السيما مع تمسك إيطاليا برفضها أن 
الذين  للمهاجرين  الوحيد  اإلنزال  بلد  تكون 
اتفاق  أعقاب  في  البحرية،  وحداتها  تنقذهم 
نهاية  بروكسل  في  ألوروبا  الـ28  القادة 
إلنزال  إقليمية  »نقاط  في  التفكير  على  يونيو 
المهاجرين« في دول أخرى لمن يتم إنقاذهم 

في المياه الدولية.

الضمان  هيكل صندوق  الفساد  طال سرطان 
االجتماعي، الذي كشف عن مئات من الحاالت 
التي ال تزال تحصل على معاشات رغم انتفاء 
الشروط القانونية لتسجيلهم، وذلك في ظل 
الدولة نتيجة  معاناة أوسع تواجهها قطاعات 
أزمات  وقع  على  الرواتب  وتأخر  السيولة  قلة 

اقتصادية نتيجة األحداث السياسية واألمنية.
تقريره  في  كشف  المحاسبة  ديوان  وكان 
بكافة  مستشر  فــســاد  عــن   ،2017 للعام 
في  كبيرة  ومخالفات  وتجاوزات  القطاعات، 
الماضية، حيث  الست  السنوات  اإلنفاق، خالل 

وصل إجمالي المبالغ إلى 287 مليار دينار.
الضمان  بصندوق  اإلدارة  لجنة  رئيس 
االجتماعي أحمد بريدان، تحدث عن جانب من 
»ثقافة  إطار  في  اعتبره  والــذي  الفساد،  هذا 
التعدي على المال العام«، مؤكدا ضرورة تحمل 
التابعة  الرئيسية  والمكاتب  اإلدارات  مديري 
أية  عن  المسؤولية  للصندوق،  العامة  لإلدارة 
أعقاب  تفرزها ممارسة عملهم، في  قد  أخطاء 
الكشف عن 150 حالة معاش مستمر ألشخاص 
تتقاضاه  معاش   576 إلى  باإلضافة  متوفين، 
فيما  للقانون،  بالمخالفة  متزوجات  مطلقات 
الظاهرة  لحصار  خطة  على  الصندوق  يعكف 
حصر  وعمليات  تشريعية  جــوانــب  تتضمن 

وتنقية للكشوف وبحوث ميدانية.

تشريع جديد
واإلعـالم  العـام  النشـاط  وحـدة  رئيـس 
لـ»بوابـة  قالـت  الجمـل  رجـاء  بالصنـدوق 
مـع  بريـدان  عقـده  اجتماعـا  إن  الوسـط«، 

الرئيسـية  والمكاتـب  اإلدارات  مديـري 
تطـرق  للصنـدوق،  العامـة  لـإلدارة  التابعـة 
ينتـج  قـد  التـي  أوالمخالفـات  الفسـاد  إلـى 
إلـى  باإلضافـة  العـام،  للمـال  إهـدار  عنهـا 

الموقتـة  الحكومـة  قدمتـه  مقتـرح  مناقشـة 
بخصـوص إصـدار قانـون بشـأن المعاشـات، 
بهـدف »تجريـم االزدواجيـة أوالحصـول على 
المنفعـة من غيـر وجه حـق، ليس فقـط على 

الرواتـب  علـى  ولكـن  األساسـية  المعاشـات 
معاقبـة  يشـمل  بنـدا  وتضمنـه  الوظيفيـة، 

لفيـن«. لمخا ا

موارد الصندوق
إن  بريـدان  قـال  الصنـدوق  مـوارد  وبشـأن 
نسـبة  فـي  يتمثـل  الحالـي  الوحيـد  المـورد 
الــ%1 التـي يجـرى اسـتقطاعها مـن الرواتب 
أن  إلـى  الفتـا  والخاصـة،  العامـة  الشـهرية 
رواتـب الحكومـة المؤقتـة بلغـت 450 مليون 
لـم  مليونـا   150 حوالـي  بينهـا  مـن  دينـار، 

الصنـدوق. إلـى   )1%( نسـبتها  تحـل 

تنقية الكشوف
االزدواجيـة  حصـار  مسـاعي  إطـار  وفـي 
المعاشـات  كشـوف  أن  إلـى  أشـار  والفسـاد، 
ألفـا   11 إلـى  ألـف معـاش   27 تقلصـت مـن 
وجـود  يعنـي  مـا  وهـو  بنغـازي،  مدينـة  فـي 

حـق  وجـه  بغيـر  للمعـاش  متقـاض  ألـف   16
فـي السـابق، متوقعـا أن تتقلـص أكثـر بعـد 
المتقاضيـن  عـرض  إعـادة  فـي  الشـروع 
للمعـاش األساسـي بالعجـز الطبـي باسـتثناء 
والصـم  والمكفوفيـن  اإلعاقـة  متعـددي 

األطـراف. ومبتـوري  والمقعديـن 
علـى  تعكـف  الصنـدوق  إدارة  أن  وأوضـح 
توفيـر كافـة اإلمكانيـات وتذليـل الصعوبـات 
التـي تواجـه عمـل اإلخصائييـن االجتماعيين، 
إجراء حصر دقيق للمسـتحقين واسـتبعاد غير 
المتوافقيـن مـن الشـروط القانونيـة؛ بهـدف 
بحـوث  إجـراء  خـالل  مـن  الكشـوف،  تنقيـة 
سـالمة  لضمـان  المعـاش  لطالبـي  ميدانيـة 

المعلومـة والحـد مـن عمليـات التزويـر.

تعديل القانون
بتعديـل  طالـب  الصنـدوق  أن  إلـى  ولفـت 
معـاش  يسـتمر  بحيـث  المعـاش،  قانـون 
المـرأة ذات اإلعاقـة بعد الـزواج، لكـن وزارة 
الشـؤون االجتماعيـة اعترضـت علـى القانون 
الصنـدوق  أن  إلـى  الفتـا  كتابـي،  بشـكل 
تواصـل مـع مجلـس النواب الـذي وافـق على 
مـن  مبـدأ  مـن  وإصـدره  القانـون  تعديـل 
يمتلك الجـزء يمتلـك الـكل، مشـددا على أن 
رواتـب شـهري يوليو وأغسـطس لـن تصرف 
ذات  المـرأة  معاشـات  علـى  تشـتمل  لـم  مـا 

محـدد. العـدد  أن  السـيما  اإلعاقـة، 

روما مستعدة لـ »بدء األنشطة الهادفة إلى تعزيز القدرات الداخلية لنظام الدفاع الليبي«

الفساد يطال املعاشات.. وخطة لحصار الظاهرة
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وزيرة الدفاع اإليطالية تطرح في طرابلس ملفي الهجرة والدعم العسكري

القاهرة - الوسط

القاهرة - نجاح العجيلي
150 اسما في الكشوف 

لمتوفين.. و576 معاشا 
لمطلقات متزوجات

16 ألفا يتقاضونها بالمخالفة للقانون

< جانب من اجتماع معيتيق ووزيرة الدفاع اإليطالية < السراج يستقبل وزيرة الدفاع اإليطالية

< اجتماع مديري إدارات صندوق الضمان االجتماعي

السراج: عالج قضية الهجرة يجب أن يبدأ بمساعدة دول المصدر وتأمين الجنوب

مارتينا: فشل معالجة ملف 
الهجرة أدى إلى تراجع 

خطير إليطاليا على 
المستوى األوروبي

نحن نتشاطر مشكلة مهمة 
وهي تدفقات الهجرة التي 

تجلب عدم االستقرار 
إليطاليا وليبيا



أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني 
على  بناء  االنتخابات  لشؤون  مكتب  إنشاء 
الوزير المفوض رقم 1007 لعام 2018،  قرار 
والذي سيتولى بدوره مهام محددة استعدادا 

لالنتخابات المرتقبة.
المكتب  أن  إلى  بيان  في  الوزارة  وأشارت 
الجديد سيتولى 7 مهام محددة ضمن خطة 
الوزارة استعدادا لالستحقاق المرتقب، تتمثل 
األمنية  الخطط  ــداد  »إع في  المهام  أولــى 
صورها  بكافة  االنتخابية  العمليات  لتأمين 
مع  »التنسيق  وثانيها  تنفيذها«،  ومتابعة 
يخص  فيما  لالنتخابات  العليا  المفوضية 

عملية التأمين«.
ــراف  اإلشـ مــهــام  المكتب  يــتــولــى  كــمــا 
المباشر على غرفة العمليات الرئيسية لتأمين 
االنتخابات والغرف الفرعية بالدوائر االنتخابية 
التنسيق  إلى  لها، باإلضافة  التابعة  بالمناطق 
واإلشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة 

باالستحقاقات االنتخابية مع الجهات المعنية.
التنسيق  المكتب  يتولى  الــقــرار  ــق  ووف
والمصالح  األجــهــزة  جميع  مــع  والــتــواصــل 
التأمين  عملية  يخص  فيما  واإلدارات، 
االحتياجات  وتوفير  اختصاصه،  حسب  كل 
والتجهيزات المتعلقة بغرفة العمليات الرئيسية 
لتأمين االنتخابات والغرف الفرعية التابعة لها، 
عن  دوري  تفصيلي  تقرير  تقديم  عن  فضال 

جميع أعماله وعرضها على الوزير.
إلى  بيانها  نهاية  في  ــوزارة  الـ وأشـــارت 
العملية  سير  لضمان  يأتي  ــراء  اإلج هذا  أن 

بالبالد  للخروج  المطلوب،  بالشكل  االنتخابية 
أرهقت  التي  االنقسامات  وإنهاء  األمــان  لبر 

كاهل المواطن.
وتتفق األطراف الليبية على إجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، 
الدستورية  األســس  وضع  يسبقها  أن  على 
االنتخابية  القوانين  واعتماد  لالنتخابات 
وذلك  المقبل،  سبتمبر   16 بحلول  الضرورية 
التاسع  في  باريس  اجتماع  مخرجات  وفــق 

والعشرين من مايو الماضي.
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كلمة السر وراء تفاقم احلوادث املرورية

»اإلطارات املستعملة« تحصد األرواح

»داخلية الوفاق« تحدد 7 إجراءات لتأمني االنتخابات

انتهاكات  بوقوع  الليبية  السلطات  إقرار  رغم 
غير  المهاجرين  بحق  ــدودة  ــح وم فــرديــة 
تلك  لكن   ،2011 الــعــام  منذ  الشرعيين 
تتداوله  ســؤال  مجرد  تعد  لم  االنتهاكات 
مراقبين-  -وحسب  بل  غربية،  إعالم  وسائل 
توجهه  ومباشر  جاهز  اتــهــام  إلــى  تحولت 
إلى  أوروبــيــون  ومسؤولون  إنقاذ  منظمات 
من  بالضرورة  معلوم  هو  ما  وتتجاهل  ليبيا، 
»قــوارب  ضحايا  ورعاية  إلنقاذ  ليبية  جهود 
األبيض  البحر  مياه  تقذفهم  ممن  الموت« 

المتوسط.
للمهاجرين  ليبية  إنقاذ  جهود  ووســط 
يعرقلها نقص اإلمكانات واالنقسام السياسي 
الليبية  السلطات  تخفي  ال  األمني،  واالنفالت 
وجود انتهاكات فردية بحق المهاجرين، لكن 
المنظمات  تلك  دوافــع  بشأن  تتزايد  أسئلة 
على  دامغة  ــة  أدل إنها  تقول  بما  مدعومة 
جهود  على  تشويش  عمليات  في  تورطها 

حرس السواحل خالل عمليات اإلنقاذ.
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
يستغل  إذ   ،2011 فبراير   17 ثــورة  ــدالع  ان
لنقل  البالد  تعم  التي  الفوضى  المهربون 
باتجاه  سنويا  المهاجرين  من  اآلالف  عشرات 
من  باستمرار  األوروبيون  يشكو  فيما  أوروبا، 
السلطات  تبذلها  جهود  رغم  األزمــة،  تفاقم 

الليبية في هذا السياق.
شبكة  نشرت  الماضي،  العام  منتصف  في 
تقريرا زعم  األميركية  اإلخبارية  إن«  إن  »سي 
سوق  في  للمهاجرين  بيع  عمليات  بوجود 
بليبيا، في المقابل فتح رئيس مكتب التحقيق 
تحقيقا  الصور،  الصديق  العام،  النائب  بمكتب 
بشأن هذه االتهامات، وقال »إن هناك حاالت 
اتجار بشر فعال لكن ليس في سوق، وإنما بيع 
ليس  »لكن  آخر،  إلى  مهرب  من  للمهاجرين 

على هيئة سوق سخرة«.
لحكومة  التابعة  البحرية  القوات  وتقدر 
 80 من  بأكثر  أنقذتهم  الذين  أعداد  الوفاق 
بسيطة  بإمكانات  شرعي  غير  مهاجر  ألــف 
وظروف صعبة، فعلى سبيل المثال جرى إنقاذ 
زوارة  قبالة  شرعي  غير  مهاجر   300 من  أكثر 
تسليمهم  وتم  فقط،  ساعة   72 مــدار  على 
لتلقي  الشرعية  الهجرة غير  إلى جهاز مكافحة 

العناية الالزمة في هذه الحاالت.
غير  للمهاجرين  محطة  ليبيا  وتعتبر 
الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم 
نقصا  المختصة  الجهات  وتعاني  أوروبــا،  إلى 
وتجار  مهربي  لمحاربة  اإلمكانات  في  كبيرا 

البشر والمهاجرين غير الشرعيين.
ملف  إلــى  أضيفت  جديدة  ــة  ورق أن  بيد 
به  وقــذفــت  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
منظمة  عثرت  حين  صــدامــي،  منحى  ــى  إل
العاملة في  آمرز« اإلسبانية  أوبن  »بروأكتيفيا 
زالت  ما  امــرأة  على  المهاجرين  إنقاذ  مجال 
مطاطي  قــارب  على  جثتين  إلى  إضافة  حية 

فرغ منه الهواء، قبالة السواحل الليبية.
ترك  السواحل  خفر  أن  زعمت  المنظمة 
اعتراض  عند  غرقا،  يموتان  وطفال  امــرأة 
القارب الذي كان يقل 158 مهاجرا على متنه 
قبالة المياه الليبية، وقالت المرأة الكاميرونية 
التي عثر عليها حية إن اسمها جوزيفا وعمرها 

40 عاما.
السواحل  حرس  جهاز  نفي  المقابل،  في 
مفبركة،  اعتبرها  التي  االتــهــامــات  لهذه 
ووفقا  مهنية  بكل  اإلنقاذ  »عملية  إن  وقال 
البحر«،  للمعايير الدولية في إنقاذ األرواح في 
كما  الصدد.  هذا  في  دولي  تحقيق  إلى  داعيا 
ردود  خط  على  اإليطالية  الحكومة  دخلت 
بوزارة  مصدر  لسان  على  ذكرت  حيث  الفعل، 
الحكومية  غير  المنظمة  »رواية  أن  الداخلية، 

المتداولة في هذه الساعات هي خبر زائف«.
إال  الحادث،  الحديث عن هذ  ورغم سخونة 

طعام  من  المهاجرون  يتلقاه  ما  الثابت  أن 
ليتم  اإلنقاذ،  عمليات  خالل  ومياه  وأغطية 
إبالغ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي 
فيه  سيتم  التي  الرسمي  اإليــواء  مركز  يحدد 

إيواء المهاجرين غير الشرعيين.
الدولية  الطبية  الهيئة  إبــالغ  يجري  كما 
والمفوضية  للهجرة  الــدولــيــة  والمنظمة 

أنفسهم  لتحضير  األحمر  والهالل  السامية 
المهاجرين،  ــزال  إنـ نقطة  ــى  إل ــدوم  ــق وال
المهاجرين  األجهزة  هذه  تحصر  ذلك  وعقب 
وجنسياتهم،  بيانتهم  وأخـــذ  وتصنفهم 
الغذائية  الوجبات  تقديم  يجري  الحصر  وأثناء 
أو  الخطيرة  الحاالت  وإسعاف  الطبية  والرعاية 

نقلهم إلى المستشفيات.

وعلى سبيل المثال، يقدم مستشفى جراحة 
الرعاية  خدمات  جميع  والتجميل  الــحــروق 

واإلنقاذ رغم قصور اإلمكانات.
قائمة  األسئلة  تبقي  ورد،  اتهام  بين  وما 
القوات  حــوزة  في  فيديو  »تسجيالت  حــول 
مع  إنقاذ  منظمات  ــورط  ت وتثبت  البحرية 
الرئيس  السبب  وأنها  المهربين،  شبكات 

غير  المهاجرين  وضحايا  الهجرة  تزايد  في 
التي  التسجيالت  وهي  البحر«،  في  الشرعيين 
البحرية  القوات  باسم  الناطق  عنها  أعلن 

العميد أيوب قاسم.
بالتشويش  المنظمات  »هذه  قاسم  واتهم 
باالتجاه  المهاجرون  ويبدأ  الحرس  عمل  على 
نحوهم وكثيرا سجلنا حاالت غرق بسبب وجود 
فيديو  أشرطة  عدة  ولدينا  المنظمات  هذه 

تثبت ذلك«.
ليبيون  مسؤولون  يعتقد  األثناء،  هذه  في 
ليبيا  لتحويل  محاولة  هــو  يــحــدث  مــا  أن 
الوسط  »في  ويقولون  ــداء«،  ف »كبش  إلى 
الهجرة  ــة  أزم فيها  توجد  ــذي  ال اإلقليمي 
االنقسام  نتيجة  األضعف  النقطة  ليبيا  تعد 

السياسي والتشتت والوضع األمني الخطير«.
أمام  المنظمات  تلك  موقف  يضع  ومما 
دبلوماسيين  أن  وهو  الشكوك،  من  مزيد 
أوضــاع  يتفقدون  أوروبــيــيــن  ومسؤولين 

المهاجرين غير الشرعيين على الطبيعة.
اإليطالي  السفير  أجرى  المثال  سبيل  فعلي 
زيــارة  ــد،  األح بيروني،  جوزيبي  ليبيا  لــدى 
الشرعية  غير  الهجرة  إيواء  مركز  إلى  تفقدية 
التي  الخدمات  على  لالطالع  زارة،  عين  في 
حكومية  غير  إيطالية  منظمات  تــوفــرهــا 
الموجودين  الشرعيين  غير  للمهاجرين 

بالمركز.
السفير  زار  بيومين،  الــزيــارة  هــذه  وقبل 
اإليطالي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين 
أشاد  طرابلس،  العاصمة  في  المطار  بطريق 
الشغوف  والعمل  لليبيين  المتفاني  بـ»االلتزام 
على  اإليطالية«  الحكومية  غير  للمنظمات 

الرغم من الصعوبات المستمرة.
ومع هذه الشفافية الليبية في التعاطي مع 
يقع  قد  وما  الشرعيين،  غير  المهاجرين  ملف 
السؤال مطروحا  يبقى  بحقهم،  انتهاكات  من 
من  سياسية  دوافــع  هناك  كان  إذا  ما  حول 

وراء هذه االتهامات.

للحوادث  تفاقما  ليبيا  في  مناطق  عدة  تشهد 
في  الداخلية  وزارة  أرجعته  والتي  المرورية 
حكومة الوفاق الوطني، إلى ظاهرة »اإلطارات 
المستعملة«، باإلضافة إلى »السرعة والتهور، 
المركبات  ألغلب  الــدوريــة  الصيانة  ــدم  وع

اآللية، بالطرق السليمة والقانونية«.
إن  بــيــان،  فــي  الداخلية،  وزارة  وقــالــت 
رأس  على  تأتي  المستعملة«  ــارات  ــ »اإلط
األسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث العنيفة 
الفتة  األبرياء،  من  الكثير  يروح ضحيتها  التي 
المخالفين،  لمراقبة  إيجاد وسائل  إلى ضرورة 
يقتصر  »ال  الــحــوادث  هــذه  خطر  أن  السيما 
أرواح  يحصد  بل  السيارة،  صاحب  على  فقط 
مراقبة  يتطلب  ما  لهم«،  ذنب  ال  أشخاص 
على »من يبيعون هذه اإلطارات التالفة وغير 

القانونية، على أنها صالحة لالستعمال«.
الكافية  الدراية  عدم  أن  ــوزارة  ال وتابعت 
اإلطـــارات  هــذه  بخطورة  المواطنين  ــدى  ل
رخيصة  أنها  لمجرد  اقتنائها  وراء  المستعملة 
منها،  الجديد  »ارتفاع  مع  سيما  ال  الثمن، 
الذين  الجشعين،  للتجار  فيصبح ضحية سهلة 
مبالين  غير  السريع،  الربح  سوى  لهم،  هم  ال 

بأرواح الناس األبرياء«.
الجهات  الداخلية  خاطبت  اإلطار  هذا  وفي 
أو  الــتــراخــيــص  مــنــح  بــعــدم  الــعــالقــة  ذات 
المستعملة،  اإلطارات  والتي تخص  اإلفراجات، 
وفقا  اإلذن،  لمنح  إليها  الــرجــوع  بعد  إال 
في  محذرة  الليبية،  القياسية  للمواصفات 
قائلة  اإلطارات،  تلك  اقتناء  من  نفسه  الوقت 
سببها  الحوادث  من  كبير  فجزء  »قاتلة،  إنها 
الجوية  والعوامل  فالمناخ   )..( اإلطارات  فشل 
في ليبيا، ال تتماشى ومواصفات هذه النوعية 
إيقاف  على  تساعد  ال  فهي  ــارات،  اإلطـ من 

تنزلق  وتجعلها  المناسب،  الوقت  في  المركبة 
خاصة على األرض الرطبة«.

»الخطورة ال تكمن  أن  إلى  أشارت  أنها  إال 
في اإلطارات المستعملة، فحسب، بل تتعداها 
ما  يوجد  حيث  أيضا،  الجديدة،  اإلطارات  إلى 
نسبته 10 ـ %15 من اإلطارات الجديدة، التي 
وتحتوي  للمواصفات،  مطابقة  غير  حاليا  تباع 
أضــرارا  وتلحق  ومصنعية،  فنية  عيوب  على 

جسيمة بحياة السائقين«.
وطالبت »داخلية الوفاق« السائقين االلتزام 

تحديدها  تم  التي  والمقاييس،  بالمواصفات 
القياسات  ناحية  من  السيارة  منتج  قبل  من 
والنوعية  الجودة  األساسية لإلطار، مع مراعاة 
إطارات  شراء  مبدأ  عن  والتخلي  أمانا  األكثر 
الخارجي  مظهرها  كان  وإن  حتى  مستعملة، 
إنتاجها  تاريخ  تجاوز  جديدة  إطارات  أو  جيدا، 

الخمس سنوات.
لقي  المسلسل،  هــذا  حلقات  إحــدى  وفــي 
شخصان مصرعهما حرقا وإصابة آخر بكسور، 
جراء حادث تصادم وقع بمنطقة التميمي )90 
سيارة  بين  الثالثاء،  مساء  طبرق(  غرب  كلم 

»هيونداي أزيرا« وشاحنة )كانتر(.
العام  التميمي  مستشفى  من  مصدر  وقال 
مصرع  عن  أسفر  الــحــادث  إن  لـــ»الــوســط« 
حسين محمد الغيقي ومواطن آخر من أوجلة 
على  و»توفيا  األولــى  السيارة  يستقالن  كانا 
الحادث،  جراء  بحروق«  إصابتهما  نتيجة  الفور 
التعرف  جــرى  المتوفين  جثث  أن  إلــى  الفتا 
بعد  الحادث،  وقوع  من  ساعة   12 بعد  عليها 
الشرطة  مراكز  كافة  على  بشأنها  تعميم 
لمعرفة  البالد  أنحاء  بمختلف  األمــن  ونقاط 
الوقت  في  منوها  المحترقة،  السيارة  صاحب 
مستشفى  وصلت  المتوفين  جثث  بأن  نفسه 
موجودة  وهــي  »متفحمة«  العام  التميمي 
إنهاء  انــتــظــار  فــي  المستشفى  بمشرحة 
لذويها  وتسليمها  حيالها  الالزمة  اإلجــراءات 

لدفنها.
وأصحاب  اآللية  المركبات  قــادة  ويعاني 
على  والتصدعات  التشققات  من  الشاحنات 
مدينة  من  الممتد  الرئيسي  الطريق  جانبي 
غربا  بنغازي  مدينة  مدخل  إلى  شرقا  إمساعد 
العديد  وقوع  في  كبير  بشكل  تسببت  والتي 

من الحوادث المرورية.

بانتهاء  األربعاء  أمس  أمني  مصدر  أفاد 
المخطوفين من داخل مقر محكمة  أزمة 
ونيابة ودان الجزئية، حيث جرى تسليمهم 
إلى عائالتهم، وهم القاضي عبد السالم 
السنوسي ووكيل النيابة العامة إسماعيل 
عبد السالم وعنصرين من جهاز الشرطة 
محكمة  في  يعملون  الذين  القضائية 

ونيابة ودان.
إن  ــط«  ــوس »ال ــى  إل المصدر  وقـــال 
أعيان  مجلس  إلى  سلموا  المخطوفين 
جرى  حيث  بهراوة  سليمان  أوالد  قبيلة 
استضافتهم هناك، عقب إطالقهم الثالثاء 
التسليم  إجراءات  أن  إلى  الفتا  الماضي، 
العسكرية   128 الكتيبة  عن طريق  جرت 
األمنية  األجهزة  وأن  بتأمينهم،  المكلفة 
يقف  ومن  الخاطفين  عن  تبحث  تزال  ال 

وراءهم.
من  خطفوا  األربعة  األشخاص  وكان 

داخل  من  الماضي،  األحد  مسلحين  قبل 
مقر محكمة ونيابة ودان الجزئية.

وقال المكتب اإلعالمي لجهاز الشرطة 
»فيسبوك«  على  صفحته  عبر  القضائية 
الحادث كان بغرض  الهدف من وراء  إن 
قضية  في  متهمين  موقوفين  »تهريب 
إجرامية  عصابة  قبل  من  وقود  تهريب 
مسلحة«. فيما دان جهاز الشرطة القضائية 
واقعة االعتداء المسلح، مستنكرا »بشدة 
هذه األعمال اإلجرامية التي تقوض قيام 

دولة المؤسسات والقانون«.
ــي مــن الــجــفــرة  ــن ــصــدر أم ــال م ــ وق
النار  أطلقوا  المسلحين  إن  لـ»الوسط« 
بتأمين  المكلفين  األمــن  عناصر  على 
المحكمة وتمكنوا من خطف القاضي عبد 
السالم السنوسي ووكيل النيابة إسماعيل 
منطقة  باتجاه  واقتادوهما  عبدالرحمن 

أبوهادي جنوب سرت.

المخدرات  مكافحة  فــرع  أعضاء  تمكن 
ضبط  من  أجدابيا،  العقلية  والمؤثرات 
حوالي 270 ألف قرص مخدر نوع ترامادول 

في المدينة.
بفرع  التحقيق  ــدة  وح رئيس  ــال  وق
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبد 
إن  اإلثنين،  لـ»الوسط«  اكنبيص  الفتاح 
بأن  خاصة  مصادر  من  وردت  معلومات 
هناك كمية كبيرة من األقراص المخدرة 
المنطقة  من  تهريبها  سيتم  )ترامادول( 

الغربية إلى الشرقية عبر مدينة أجدابيا.
وأضاف اكنبيص أنه جرى تكليف وحدة 
التحريات بالفرع من أجل جمع المعلومات 
صحته،  من  والتأكد  الــوارد  البالغ  حول 
المخدرات  مكافحة  فرع  مدير  كلف  حيث 
أجدابيا الرائد إدريس اذويب، عقب التأكد 
من صحة المعلومات، بإعداد كمين محكم 
وضبط الكمية فور وصولها إلى المدينة.

المبلغ  الكمية  دخول  بعد  أنه  وأوضح 
أي  دون  جرى ضبطها  أجدابيا  إلى  عنها 
اإلمكانيات،  وبأقل  أي خسائر  أو  مقاومة 
إلى  القضية  إحالة  سيتم  أنه  إلى  مشيرا 
اإلجــراءات  استكمال  بعد  العامة  النيابة 

القانونية الالزمة.

أصيب ثالثة شرطيين جراء اقتحام شاحنة 
بوابة منطقة البيضان التابعة لمديرية أمن 
بكامل  المدينة(  جنوب  كلم   35( أجدابيا 
األشخاص  من  بمجموعة  محملة  سرعتها 
غير  بطريقة  البالد  دخول  يحاولون  كانوا 
البيضان،  شرطة  مركز  ورئيس  شرعية، 
مالزم ثاني محمد الفاخري، قال لـ»الوسط« 
اإلثنين، إن شاحنة مسرعة اقتحمت بوابة 
منطقة البيضان، مما أدى إلى دهس ثالثة 
أفراد من شرطة البوابة دخلوا على إثرها 
غرفة العناية في مستشفى الشهيد محمد 

المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.
وأضاف الفاخري أن قوة الشرطة الحقت 
أن  قبل  النار،  باتجاهها  الشاحنة وأطلقت 
يجرى القبض على من فيها وعددهم 25 

مصريا كانوا يحاولون دخول البالد بطريقة 
كمية  على  بحوزتهم  وعثر  مشروعة،  غير 
أثناء  أنه  إلى  الفتا  الحشيش،  مخدر  من 
الشاحنة  على  والرماية  المطاردة  عملية 
أصيب أحد من كانوا على متنها؛ مما أدى 
مركز  إلى  الباقون  أحيل  فيما  وفاته،  إلى 

شرطة أجدابيا للتحقيق معهم.
الجاري  الشهر  السادس عشر من  وفي 
منطقة  في  ــن  األم بوابة  عناصر  ألقت 
أجدابيا(  مدينة  جنوب  كلم   35( البيضان 
التابعة لمديرية أمن أجدابيا القبض على 
نحو 59 متسلال مصريا بطريقة غير شرعية 
عبر الحدود الشرقية للبالد باتجاه مدينة 
مديرية  صفحة  ذكرته  ما  حسب  أجدابيا، 

أمن أجدابيا على موقع »فيسبوك«.

األهالي  بمواقع مختلفة قرب مدينة شحات حاول  نشبت عدة حرائق بشكل متزامن 
أن  المختصة، السيما  األجهزة  جانب  ملحوظ من  بتقاعس  اتهامات  إخمادها، وسط 

فترة الصيف الحالية تشهد حوادث متشابهة.
مصادر محلية قالت لـ»الوسط« إن أسباب اندالع الحرائق »مجهولة حتى اآلن«، بينما 
خلفت أضرارا مادية وبشرية، لم يجر حصرها، كما لم تصدر بيانات رسمية بتفاصيلها.

ورغم تشكيل المجلس البلدي غرفة طوارئ للكوارث، يغيب دور األجهزة الرسمية 
لمواجهة النيران التي تلتهم المواقع األثرية والغابات الخضراء في مدينة شحات وعدة 

مناطق أخرى بالجبل األخضر.

انتهاء أزمة مخطوفي »محكمة ودان«

شاحنة تقتحم كمني البيضان

حرائق تلتهم حدائق »آثار شحات«

ضبط 270 ألف قرص ترامادول في أجدابيا

حصل 19 طبيبا ليبيا متخصصا في جراحة الوجه 
والفكين على دورة تدريبية، نفذتها شركة 

»سترايكر« إحدى الشركات األميركية المصنعة 
لمستلزمات جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري 

ومستلزمات جراحة الوجه والفكين.
وأشار بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق 
الوطني، إلى أن ترشيح األطباء جرى بناء على 

خطابات رسمية وجهتها شركة التقنية الجديدة، 
الوكيل المحلي لـ»سترايكر«، إلى 5 مستشفيات 
ومراكز تخصصية هي »مستشفى الحوادث أبي 

سليم، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى 
علي عمر عسكر، ومستشفى طرابلس الجامعي، 

ومركز بنغازي الطبي«.
وتضمنت الدورة التدريبية التي نفذت بالعاصمة 

األردنية عمان؛ محاضرات نظرية وتدريبات 
عملية على التدخل الجراحي المحدود عن طريق 

المنظار)Minimal Invasive Surgery ( .، كما 
 Sonopet( شملت التدريبات العملية استخدام جهاز

Stryker – Ultrasonic Aspirator( من داخل 
مختبرات التشريح بجامعة العلوم التطبيقية(.

»سترايكر« األميركية 
تدرب 15 طبيبا ليبيا

< إطارات مستعملة

< إحدى الليبيات تدلي بصوتها في االنتخابات

< حرس السواحل الليبي

»خفر السواحل الليبي« هل يكون كبش فداء للعجز الدولي أمام »قوارب املوت«؟
القاهرة - الوسط

طرابلس –الوسط

مصرع شخصين حرقًا 
وإصابة آخر بكسور، جراء 

حادث تصادم بمنطقة 
التميمي

وضع األسس الدستورية 
لالنتخابات واعتماد القوانين 
االنتخابية الضرورية بحلول 
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»ألماني عند الفوز ومهاجر عند الخسارة«

أثار إعالن العب كرة القدم األلماني التركي األصل، 
مسعود أوزيل، اعتزاله اللعب دوليا واتهامه منتقديه 
بـ»العنصرية« جدال في ألمانيا، في وقت صفقت له 
تركيا ألنه برأيها سجل »هدفا ضد فيروس الفاشية«.

أوزيل عن صحيفة  التعليقات ضد  وصدرت أقسى 
منذ  تشن  والتي  االنتشار،  واسعة  األلمانية  »بيلد« 
أسابيع حملة ضد الالعب األلماني التركي على خلفية 
لقائه في مايو الماضي الرئيس التركي، رجب طيب 
لزعيم  تأييد  بمثابة  الصحيفة  اعتبرته  ما  اردوغان، 
من  أسابيع  قبل  أللمانيا  الوالء  في  ونقص  متسلط 

انطالق نهائيات كأس العالم.
وانتقدت الصحيفة استقالته القائمة »على التذمر« 
ودعم بطل كأس العالم 2014 ل»طاغية« يسعى إلى 
فرض »دكتاتورية إسالمية«، في إشارة إلى إردوغان.

وانتقلت بعدها »بيلد« النتقاد أداء أوزيل »السيء« 
في كأس العالم التي انتهت مؤخرا في موسكو بفوز 
فرنسا بلقب العالم، زاعمة أن تخاذله ساهم في إقصاء 

ألمانيا من الدور األول لمونديال روسيا 2018.
في المقابل، أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد 
تويتر، »أهنىء  االجتماعي،  التواصل  غول عبر موقع 
المنتخب  ترك  بقراره  سجل  الذي  أوزيل  مسعود 

األلماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية«.
وأوزيل مولود في ألمانيا لعائلة تركية مقيمة في 
ألمانيا، وهو تخلى عن جنسيته التركية في 2007 من 

أجل أن يصبح ألمانيًا.

أجواء شعبوية
والعالقات التركية األلمانية متوترة منذ االنقالب 
وتنديد   2016 في  تركيا  شهدته  الذي  الفاشل 
الحكومة التركية باتهام برلين لها بممارسة حملة 
حد  إلى  إردوغان  وذهاب  النظام  معارضي  ضد  قمع 

تشبيه ألمانيا المعاصرة بالنازية.
على  األحد  نشرها  صفحات  أربع  من  رسالة  وفي 
تويتر، هاجم أوزيل )29 عاما( وسائل إعالم قال إنها 
أساءت معاملته معتبرا أنه ضحية ممارسة »عنصرية«. 
االتحاد  لرئيس  خاص  بشكل  االتهام  أوزيل  ووجه 
األلماني لكرة القدم، رينهارد غريندل، النائب السابق 
الشرس  السياسي  والمنتقد  المحافظين  حزب  عن 

للتعددية الثقافية.
مباراة   92 في  هدفا   23 سجل  الذي  أوزيل  وقال 
اآلن  بعد  أكون  »لن  األلماني  المنتخب  مع  خاضها 
وعدم  كفاءته  عدم  بسبب  )لغريندل(  فداء  كبش 
قدرته على القيام بعمله بشكل صحيح«، مضيفا »في 

نظر غريندل ومؤيديه، فأنا ألماني عندما نفوز، لكني 
مهاجر عندما نخسر«.

ولم يصدر أي رد فعل عن زمالئه أو مدربه يواكيم 
لوف أو االتحاد األلماني لكرة القدم.

في المقابل، قالت المستشارة انغيال ميركل إنها 
تحترم قرار أوزيل مؤكدة أن الرياضة تسهم بقسط 
باسمها  الناطقة  وقالت  االندماج.  عملية  في  مهم 
اولريكي ديمر ان »المستشارة تكن خالص التقدير 
الكثير  أعطى  عظيم  كرة  إنه العب  أوزيل.  لمسعود 
وينبغي  قراره  اآلن  اتخذ  لقد  الوطني.  للمنتخب 

احترامه«.
ويقر سياسيون وبعض الصحف المنتقدة لخطوة 
وأن  العنصرية  مشكلة  من  تعاني  البالد  بأن  أوزيل 
الالعب  ألن  اإلطالق  على  عرضية  ليست  القضية 
األلماني التركي األصل يشكل مثاال لالندماج، ويأتي 
تركه المنتخب في وقت يشهد صعودا غير مسبوق 
لليمين المتطرف منذ 1945 عن طريق »حزب البديل 

من أجل ألمانيا«.

تهديد للتعددية
أن  بارلي  كاتارينا  األلمانية  العدل  وزيرة  واعتبرت 
العب  يشعر  عندما  خطر  »ناقوس  تشكل  القضية 
ألماني كبير مثل أوزيل أنه لم يعد ينتمي إلى بالده 

بسبب العنصرية«.

بدورها نددت صحيفة »تاغس شبيغل« الصادرة 
في برلين بـ"األجواء الشعبوية في البالد«. واعتبرت 
الصحيفة أن »رحيل مسعود أوزيل هو قطيعة رياضية 
مستقبل  يتخطى  األمر  أن  واجتماعية.  وسياسية 

المنتخب األلماني«.
ألمانيا  في  التركية  الجالية  مجلس  رئيس  واعتبر 
غوكاي صوفو أوغلو أن »تعددية« المنتخب األلماني 

باتت مهددة بعد أن كانت »مثااًل يحتذى«.
يتعرض  المسلم،  بدينه  يجاهر  الذي  وأوزيل، 
أجل  من  البديل  »حزب  يشنها  لحملة  سنتين  منذ 
ألمانيا«. واعتبرت المسؤولة في الحزب، أليس فيدل، 
اإلثنين أن أوزيل يشكل »أبرز مثال على فشل اندماج 

القادمين من العالم التركي اإلسالمي«.
تعرضه  من  الرغم  على  الصمت  أوزيل  وآثر 
الرئيس  لقائه في مايو  النتقادات حادة على خلفية 
األلماني  المنتخب  في  زميله  عكس  على  التركي، 
قدم  الذي  غوندوغان  ايلكاي  أيضا  األصل  التركي 

اعتذارا.
واألحد أكد أوزيل أن ظهوره مع اردوغان قبل شهر 
من االنتخابات التركية ال يحمل دالالت سياسية وال 
يقلل من انتمائه أللمانيا. لكنه طالب بتفهم تراثه 
وتعّلقه بتركيا. وأكد أوزيل »ال شك أنني نشأت في 
تركيا  في  بعمق  متجذر  عائلتي  تاريخ  لكن  ألمانيا، 

لدي قلبان: ألماني وتركي«.

تصعيد للتهديدات أم تشتيت لالنتباه؟

روحاني: ال تلعب بالنار.. وترامب: إياك وتهديد الواليات املتحدة

باريس–وكاالت

إثر أزمة هي األكبر منذ أن تولى منصبه قبل أقل من عامين 
وعاصفة من االنتقادات، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
المسؤولية في  يتحمل  أنه هو من  الثالثاء على  ماكرون 
بيناال، وذلك في حديثه  الكسندر  الخاص،  قضية حارسه 

أمام نواب في حزبه، قائاًل: »أنا هو المسؤول«.
حكومته  أعضاء  من  وعدد  نواب  أمام  ماكرون  وأضاف 
يريدون  كانوا  إذا   )...( الحقد  جمهورية  ليست  »إنها 
أجيب  أنا  عنه.  بحثًا  فليأتوا  أمامكم،  واقف  مسؤواًل، فهو 

الشعب الفرنسي«.
واستنادًا إلى استطالع نشر الثالثاء عبّر %75 من الشعب 
الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في 
أشرطة  بث  بعد  العام  الرأي  شغل  والذي  بيناال،  قضية 
فيديو تظهر الحارس المقرب من رئيس الدولة وهو يقوم 
بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في األول من مايو، 

على الرغم من أنه لم يكن مكلفًا بتأمين المنطقة.
قوى  جانب  إلى  »مراقبًا«  اليوم  ذلك  في  بيناال  وكان 
يحمل  كان  لكنه  العمال،  عيد  لمناسبة  المنتشرة  األمن 
شارات الشرطة ويرتدي خوذة قوة مكافحة الشغب. ولم 
يطرده اإلليزيه إال بعد كشف أشرطة الفيديو، وقد أعقب 

ذلك فتح تحقيق.
تمنع  ال  النموذجية  »الجمهورية  قائاًل:  ماكرون  وتابع 
)حصول( األخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا 

هو من وضع ثقته في الكسندر بيناال«.
وإذ أكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بيناال »كان ناشطًا 
ملتزمًا للغاية خالل الحملة« االنتخابية، شدد في المقابل 
على أنه »شعر بخيبة األمل والخيانة« جراء أحداث األول 

من مايو.
وكان مدير ديوان الرئاسة الفرنسية، باتريك سترزودا، 
قضية  خلفية  على  برلمانية  لجنة  أمام  الثالثاء  مُثل  قد 
الداخلية  وزير  أعلن  أن  بعد  التساؤالت  وكثرت  بيناال. 
الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما، اإلثنين، 
بمشاركة  علم  على  يكونا  لم  أنهما  البرلمان  نواب  أمام 

بيناال في عملية الشرطة خالل تظاهرة األول من مايو.
من  يكفي  ما  أملك  ال  أنني  »اعتبرت  سترزودا:  وقال 
إلى  40«، في إشارة  المادة  إلى  اللجوء  لتبرير  المعطيات 
القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء 

في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.
واإلثنين أعلن آالن جيبالن، وهو مسؤول في الشرطة 
لم  يدّعيه،  لما  خالفًا  بيناال،  أن  البرلمانية،  اللجنة  أمام 
يكن يحمل تصريحًا رسميًا بالمشاركة في العملية بصفة 

»مراقب«.
في  إلى شلل  أدت  التي  الفضيحة  المعارضة  واستغلت 

البرلمان واتهمت الحكومة بأنها تحاول حماية بيناال.
ولم يوقف بيناال )26 عامًا( عن العمل سوى ألسبوعين 
الذي  باالعتداء  العامة  النيابة  إبالغ  يتم  ولم  مايو.  في 
على  يفرض  القانون  أن  من  الرغم  على  بيناال،  ارتكبه 

الرسميين إخطار السلطات القضائية بأي خرق للقانون.
فيليب  إدوار  الفرنسية،  الحكومة  رئيس  أعلن  والثالثاء 
»أنا أعلم بأن البعض قد يتساءل ما إذا كان القرار المتخذ 

كافيًا«. وتابع أن »جمهورية تسعى لكي تكون نموذجية 
ليست دائمًا مثالية«، مضيفًا: »لم يتم إخفاء أي شيء ولم 

يتم السكوت عن أي شيء«.
المعارضة  من  »الجمهوريون«  حزب  زعيم  وأعلن 
سيتقدم  تكتله  أن  الثالثاء  جاكوب،  كريستيان  اليمينية، 
إطار  في  الفرنسية  الحكومة  عن  الثقة  لحجب  بمذكرة 
إلى  تؤدي  »لن  المذكرة  بأن  أقر  أنه  إال  بيناال.  قضية 
جدًا  العريضة  األكثرية  إلى  نظرًا  الحكومة«  إسقاط 

المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه.

»بانتظار أجوبة«
صفة  وانتحال  العنف  بممارسة  اتهامات  بيناال  ويواجه 
الشرطة  شارة  أعطاه  من  بعد  يتضح  لم  لكن  شرطي، 

وجهاز االتصاالت.
ودان بيناال اإلثنين »االستغالل اإلعالمي والسياسي« 
في  يرغب  كان  أنه  موضحًا  التظاهرة،  في  لتدخله 
»مساعدة« الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك 

في بيان صادر عن محاميه.
اليوم  ذلك  في  رصد  إنه  بيناال  قال  البيان  وفي 
السيطرة  في  »المساعدة  وأراد  عنيفين«  »شخصين 
عليهما« كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. 
اليوم  تستخدم  الشخصية  المبادرة  »هذه  إن  وتابع 

للمساس برئاسة الجمهورية«.
إدارية  مهمات  لبيناال  أسندت  أنها  الرئاسة  وأعلنت 
للرئيس  األمنيين  المرافقين  بين  مرارًا  ظهر  لكنه 

ماكرون.
واإلثنين اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، 
من  كان  أنه  ديلبويش  ميشال  الشرطة  ومفوض 
مسؤولية الرئاسة إبالغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة 

من جانب موظف لديها أو فرض العقاب المناسب.
االشتراكي  الحزب  سر  أمين  فور،  أوليفييه  وقال 
اإلذاعية:  إل«  تي  »آر  محطة  مع  حديث  في  )معارضة( 
»هناك مشكلة مسؤولية. على الرئيس البدء بالرد على 
الفرنسيون  »المواطنون  مضيفًا:  الصحفيين«،  أسئلة 

ينتظرون أجوبة«.

تراجع الشعبية
وأظهر استطالع أجرته شركة »ايبسوس« ونشر الثالثاء 
تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 

2017 تزامنًا مع قضية بيناال.
»لوبوان«  مجلة  لحساب  أجري  الذي  االستطالع  وأفاد 
بأن  بيناال  لوموند قضية  بعد يومين من كشف جريدة 
نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت أربع نقاط، وبلغت 32%.

برونو  واي«  »اوبينيون  االستطالع  شركة  مدير  وقال 
يقول شيئًا مباشرة...  أن  عليه  األرجح كان  جانبار: »على 

وأن يقر بأن العقوبة المتخذة كانت خاطئة«.
باريس:  في  سياسي  محلل  وهو  كوتر  برونو  وقال 
»المشكلة ليست سوء تصرف الكسندر بيناال بل الهيكلية 

التي سمحت بحصول ذلك«.
وتابع: »مهما كانت التداعيات اإلدارية والقضائية لهذه 
القضية، فإن ما قبلها لن يكون كما بعدها بالنسبة إلى 

ماكرون«.

أمام  مفتوحا  الباب  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أبقى 
النووية،  إيران  أسلحة  لنزع  اتفاق  على  التفاوض  إمكان 
وذلك بعد يومين من تبادل حاد للتحذيرات بين الطرفين، 
قلة  سوى  يختبرها  »لم  بعواقب  طهران  تهديد  درجة  بلغ 
لغلق  بإستعدادهم  اإليرانيون  لوح  بينما  التاريخ«،  عبر 
مضيق هرمز الحيوي أمام تجارة النفط العالمية لو تم تنفيذ 

النفطية. األميركية بوقف صادراتهم  التهديدات 
المحاربين  قدامى  جمعية  أمام  كلمة  في  ترامب  وقال 
لكننا  سيحدث،  ماذا  »سنرى  إيران،  مع  للخالف  تناوله  عند 
الذي  اإلتفاق  وليس  حقيقي  إتفاق  إلى  للتوصل  مستعدون 

توصلت إليه اإلدارة السابقة الذي يمثل كارثة«.
اإلجابة  عن  ماتيس  جيم  األميركي  الدفاع  وزير  وامتنع 
بقلق من  إذا كان يشعر  ما  مباشر على سؤال بشأن  بشكل 
في  التوتر  تصعيد  إلى  ترامب  تصريحات  تؤدي  أن  احتمال 

المنطقة وزيادة فرص حدوث سوء تقدير.
عن  بكاليفورنيا  صحفي  مؤتمر  في  عبر  ماتيس  ولكن 
الشرق  في  اإليرانية  التصرفات  بشأن  الكثيرة  مخاوفه 
الحرب  في  األسد  بشار  الرئيس  دعم  بينها  ومن  األوسط 
الحكومة  يقاتلون  الذين  والحوثيين  بسورية  األهلية 

المعترف بها دوليا في اليمن.
سلوكها  إيران  تحسن  كي  الوقت  »حان  ماتيس  وقال 
إظهار  في  تستمر  أن  يمكن  ال  مسؤولة.  دولة  أنها  وتثبت 
تصدير  على  مصممة  ثورية  كمنظمة  المسؤولية  عدم 

اإلرهاب والقالقل عبر المنطقة«.
تماما  أوضح  الرئيس  أن  أعتقد  فإنني  »ولذلك  وأضاف 

أنهم يسيرون في الطريق الخطأ«.
مع  متناقضة  الثالثاء  مساء  ترامب  تصريحات  وبدت 
مطلع  تغريداته  أحد  في  طهران  على  شنه  الذي  الهجوم 
مع  القائم  بالنزاع  للمقارنة  مراقبين  دفع  مما  األسبوع، 
كوريا  رئيس  مع  اإلهانات  ترامب  تبادل  إذ  الشمالية،  كوريا 
قبل،  من  يحدث  لم  مشترك  لقاء  ذلك  ليعقب  الشمالية 
شبه  في  الحرب  حالة  تنهي  إلتفاق  التوصل  عن  وحديث 

الكورية الجزيرة 

ظريف: »كن حذرا«
قد  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وكان 
وكتب  »تويتر«  على  األميركي  الرئيس  تهديدات  على  رد 
للقادة  ترامب  تهديدات  وإثر  العريض »كن حذرًا«.  بالبنط 
اإليرانيين األحد، كتب ظريف: »ال شيء يثير االهتمام! نحن 

بما  إمبراطوريات،  سقوط  وشهدنا  السنين  آالف  منذ  هنا 
البلدان.  بعض  من  أكثر  استمرت  التي  إمبراطوريتنا  فيها 

كن حذرًا!«.
روحاني  اإليراني حسن  لنظيره  األحد  ترامب  وكان تحذير 
مع  العالقة  بشأن  لألخير  نارية  تصريحات  على  ردًا  جاء  قد 

واشنطن.
تغريدة  في  ترامب  كتب  روحاني  إلى  مباشرة  رسالة  وفي 
الواليات  وتهديد  »إياك  »تويتر«:  على  الكبيرة  باألحرف 
المتحدة مجددًا وإال ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة 
تسكت  أن  يمكن  دولة  نعد  »لم  قائاًل:  وتابع  التاريخ«.  عبر 

عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذرًا«.
وجاءت تغريدة الرئيس األميركي ردًا على تحذير روحاني، 
إيران  مع  النزاع  ألن  بالنار«  »اللعب  من  لترامب  األحد، 

سيكون »أم المعارك«.
بنيامين  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  وزراء  رئيس  وأشاد 
عن  صادر  بيان  وبحسب  ترامب.  بموقف  اإلثنين،  نتانياهو، 
»أود  الوزراء:  مجلس  اجتماع  بداية  في  نتانياهو  قال  مكتبه 
ترامب  الرئيس  عنه  عبَّـر  الذي  الصارم  بالموقف  أشيد  أن 
النظام  عدائية  ضد  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  ووزير 
اإليراني«، مضيفًا أن »إيران هي العدو الرئيسي إلسرائيل«.

شبه  اإليرانية  »الباسيج«  قوات  قائد  قلل  المقابل،  في 
يوجهها  التي  التهديدات  أهمية  من  اإلثنين،  الحكومية، 
برور،  غيب  حسين  غالم  الجنرال  وقال  األميركي.  الرئيس 
ترامب  »تصريحات  أن  »إيسنا«،  وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق 
موقع  في  ليس  إنه  نفسية.  حرب  هي  إيران  ضد  الموجهة 

يسمح له بالتحرك ضد إيران«.
ترامب  جعل  الشمالي،  األميركي–الكوري  التقارب  ومنذ 
قال  أن  بعد  األحد  تصريحاته  وجاءت  األكبر.  هدفه  إيران 
الجالية اإليرانية في كاليفورنيا  أمام  وزير خارجيته، بومبيو، 
كبار  على  عقوبات  فرض  تخشى  ال  المتحدة  الواليات  إن 
واشنطن  أن  بومبيو  أكد  كما  اإليراني.  النظام  قادة 
أشبه  إنه  قال  لنظام  تحديه  في  اإليراني  الشعب  ستدعم 
قناة  أموال إلنشاء  أعلن تخصيص  كما  العصابات«.  »بحكم 

بالفارسية لبث الدعاية ضد »نظام الماللي« في طهران.
وأضاف بومبيو أن الواليات المتحدة تأمل أن تخّفض كل 
نقطة  »أقرب  إلى  اإليراني  النفط  من  وارداتها  العالم  دول 
فرض  موعد  نوفمبر،  من  الرابع  بحلول  الصفر«  من  ممكنة 
محذرًا  طهران،  ضد  األميركية  العقوبات  من  جديدة  جولة 
تعرض  الدول  هذه  فإن  ذلك  يحصل  لم  حال  في  أنه  من 

أميركية. لعقوبات  نفسها 
الواليات  انسحاب  ترامب  أعلن  الماضي،  مايو  وفي 
2015 بين طهران  المتحدة من االتفاق النووي الموقع في 

من  وروسيا  وألمانيا  وفرنسا  والصين  وبريطانيا  جهة،  من 
جهة أخرى، الذي أدى إلى رفع العقوبات مقابل كبح البرنامج 
أن  رغم  باالتفاق  األوروبيون  ويتمسك  اإليراني.  النووي 
لعقوبات  تتعرض  قد  معها  أو  إيران  في  العاملة  شركاتهم 

أميركية.
كشف  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  وبعد 
بومبيو موقفًا أكثر تشددًا لواشنطن، حين قال إن الواليات 
إيران  أنهت  حال  في  عقوباتها  ترفع  أن  يمكن  المتحدة 
في  لتدخلها  حدًا  ووضعت  البالستي  الصاروخي  برنامجها 

النزاعات اإلقليمية من اليمن إلى سورية.

إغالق مضيق هرمز
كلمة  قبل  متلفز  خطاب  في  األحد،  قال،  روحاني  وكان 
أمنه  على  اإليراني  الشعب  تحرض  أن  يمكنك  »ال  بومبيو: 
أن  يمكن  إيران  بأن  تحذيره  روحاني  وجدد  ومصالحه«. 
شحن  خط  يعتبر  الذي  االستراتيجي  هرمز  مضيق  تغلق 

العالمية. النفط  حيويًا إلمدادات 
وقال مخاطبًا ترامب: »لقد ضمنا دائمًا أمن هذا المضيق، 
أن »السالم  روحاني  بالنار ألنك ستندم«. وأضاف  تلعب  فال 
ستكون  إيران  مع  والحرب  سالم،  كل  أم  سيكون  إيران  مع 

أم المعارك«.
في  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد  قال  والسبت 
تلتزم  ال  المتحدة  الواليات  إن  خامنئي  علي  اهلل  أية  إيران 
إيرانيين  دبلوماسيين  أمام  خامنئي  وأضاف  باالتفاقات. 
بكالم  الوثوق  يمكن  ال  السابق  في  قلت  »كما  في طهران: 
ترجى من  فائدة  فال  لذلك  بتوقيعها،  وال  المتحدة  الواليات 

معها«. التفاوض 

االنتباه تشتيت 
من جهته، قال أرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي والمفاوض 
الديمقراطية  األميركية  اإلدارات  عديد  في  السابق 
مع  تقدم  إحراز  عدم  من  المحبط  ترامب  »إن  والجمهورية، 
كوريا الشمالية، والغاضب من ردود الفعل السلبية بعد قمة 
هلسنكي، يحاول الهروب وتشديد خطابه وتغيير الموضوع«.
أوروبيين،  مسؤولين  مع  أجراها  مباحثات  إلى  ومستندًا 
أن  الدولية  األزمات  مجموعة  رئيس  مالي  روبرت  الحظ 
هؤالء المسؤولين »ال يتعاملون بجدية )مع تغريدة ترامب( 
روبرت  به  يقوم  عما  االنتباه«  لتشتيت  وسيلة  فيها  ويرون 
في  الروسي  التدخل  قضية  في  الخاص  المحقق  مولر، 
انتخابات الرئاسية األميركية2016، ودعا ترامب مرة أخرى، 
أنه  مؤكدًا  مولر  يجريه  الذي  التحقيق  إنهاء  إلى  اإلثنين، 

مصداقيته«. »فقد 

 إثر عاصفة من االنتقادات

إسالم آباد–وكاالت برلين – وكاالت 

رحيل أوزيل عن منتخب أملانيا يفجر جدال 
حول العنصرية والعالقة مع أنقرة

المرشح الوسيم يلبس رداء الدين

عمران خان نجم »الكريكيت« السابق
على مشارف الحكم في باكستان

السياسي  المعارض  يبدو 
بطل  خان،  عمران  الباكستاني 
الكريكيت السابق الوسيم، في وضع 
جيد للفوز في االنتخابات التشريعية 
في  األربعاء  أمس  انطلقت  التي 
باكستان، رغم أن خصومه يتهمونه 
المنافسة  قواعد  احترام  بقلة 

النزيهة.
كرس  عامًا(   65( خان  أن  ورغم 
األخيرين  العقدين  في  نفسه 
من  محبوبًا  يبقى  أنه  إال  للسياسة، 
فريق  إلدارته  الباكستانيين  ماليين 
األهم  الرياضة  الوطني،  الكريكيت 
في البالد التي فازت ببطولة العالم 

فيها العام 1992.
حديثة  رأي  استطالعات  وتعطي 
لحزبه »حركة اإلنصاف الباكستانية« 
أفضلية الفوز على المستوى الوطني، 
حزب  الرئيسي  منافسه  مقابل 
شريف«،  نواز  اإلسالمية-  »الرابطة 
 2013 منذ  البالد  يحكم  الذي 
القضائية  المشاكل  بسبب  بصعوبة 
نواز  السابق  زعيمه  يواجهها  التي 
تتعلق  بتهم  حاليًا  المسجون  شريف 

بالفساد.
وقد ُأقيل هذا األخير العام الماضي 
منصب  من  للجدل  مثيرة  بطريقة 
رئاسة الوزراء بتهمة فساد ومنع من 
وُاستبدل  الوقت،  ذلك  منذ  الترشح 
في زعامة الحزب بشقيقه شهباز الذي 
إلى  بالنسبة  قوة  أقل  منافسًا  يعتبر 

عمران خان.
الذي  الباكستاني  الجيش  ويتهم 
يتمتع بنفوذ قوي علنًا بالتدخل لتعزيز 
حمالت  وإضعاف  خان  عمران  حملة 
الجيش  ينفيه  الذي  األمر  منافسيه، 

وخان.
السابق  الرياضي  »القائد«  وبنى 
شعارًا  الكريكيت  مضرب  اتخذ  الذي 
مكافحة  على  حملته  له،  انتخابيًا 
الفساد، مشيرًا في كل فرصة سانحة 
هذا  ووعد  شريف.  عائلة  فساد  إلى 

الرفاه  »دولة  بإنشاء  اإلصالحي 
اإلسالمية«.

الذي اشتهر  ويظهر عمران خان، 
في  العاطفية  بمغامراته  الغرب  في 
أكثر  متحفظة  بشخصية  الماضي، 
في باكستان، حيث يقدم نفسه أنه 
مسلم متدين يمسك المسبحة بين 
يديه. وترى الصحفية عريفة نور أنه 

»يلعب بورقة الدين«.
ويطلق عليه البعض اسم »طالبان 
خان« ويهاجمونه لدعواته المتكررة 
إلى إجراء حوار مع مجموعات متمردة 
عنيفة، ولما يحكى عن تحالف حزبه 
الذي  الحق  سامي  الدين  رجل  مع 

يسمى »أب طالبان«.
كما يتم تصويره على أنه متهور 
ويخاطر بمواقف من مواضيع دينية 
حساسة مثل قانون التجديف المثير 
الحركة  بأن  مؤخرًا  وصرح  للجدل. 
دور  »تدهور  إلى  أدت  النسائية 

األم«.
لكن بالنسبة لمناصريه الكثيرين، 
فإن خان منزه عن الفساد وكريم، إذ 
من  تقاعده  بعد  سنوات  أمضى  أنه 
الرياضة في بناء مستشفيات، إضافة 

إلى جامعة.
كما يتم تشبيهه أحيانًا بالرئيس 

بسبب  ترامب؛  دونالد  األميركي 
لهجته الشعبوية وتغريداته الطويلة 
هذا  يعتبر  أنه  إال  »تويتر«.  على 
التشبيه »سخيفًا«، بحسب ما قال في 

مقابلة صحفية في فبراير الماضي.

مستعدون
»حركة  خان،  حزب  تأسيس  وتم 
اإلنصاف الباكستانية« العام 1996، 
لكن حصة هذا الحزب في البرلمان 
تقتصر منذ زمن طويل على بضعة 

مقاعد.
إزديادًا  خان  شعبية  وسجلت 
ماليين  من  بدفع   2012 في  كبيرًا 
نجمهم  كان  الذين  الباكستانيين 
في  يزال  ال  كان  عندما  المفضل 

مالعب الكريكيت.
التي  الوسطى،  الطبقات  أما 
أنهكها الفساد المزمن وسئمت من 
رؤية قادة األحزاب التقليدية ذاتهم 
فقد  عقود،  منذ  السلطة  يحتكرون 
شعارات  في  أنفسهم  أفرادها  وجد 

خان.
التشريعية  االنتخابات  وأفسحت 
الحزب  أمام  المجال   2013 العام 
في  باختونخوا  خيبر  إقليم  لجذب 
نفسه  وبطرح  البالد،  غرب  شمال 

األول  المعارض  الحزب  أنه  على 
حزب  مقابل  الوطني  المستوى  على 
بزعامة  نواز«  اإلسالمية-  »الرابطة 

نواز شريف.
وبعد انقضاء مدة والية البرلمان، 
اإلنصاف  »حركة  بأن  خان  اعترف 
قلة  بسبب  أخطأت  الباكستانية« 
خبرتها في إدارة هذا اإلقليم الفقير 

الذي تقوضه مشاكله األمنية.
الصفحة  أن هذه  فبراير  وأكد في 
األولى،  »للمرة  فقال:  طويت، 
سنذهب إلى االنتخابات مستعدين«، 

مضيفًا: »نتعلم من أخطائنا«.

ثالث زيجات
وُلد عمران خان العام 1952 في 
ودرس  ميسورة  عائلة  في  الهور، 
الباكستانية  الكليات  أفضل  في 
على  خان  وحصل  واإلنجليزية. 
»إكسفورد«  جامعة  من  شهادته 
البريطانية، قبل أن يبرز بسرعة في 
اإلنجليزية.  النوادي  في  الكريكيت 
مع  اللعب  عامًا  الـ19  عمر  في  وبدأ 
باكستان،  في  الوطني  المنتخب 
تاريخ  في  العب  أفضل  وأصبح 

الكريكيت الباكستاني.
الرياضة  من  تقاعده  وبعد 
التي  العاطفية  مغامراته  وسنوات 
في  خاللها  كبيرًا  وقتًا  أمضى 
تزوج من  لندن،  الليلة في  المالهي 
القطب  ابنة  غولدسميث،  ياسمينا 
جميما  البريطاني  الفرنسي  المالي 

غولدسميث العام 1995.
وأنجبا  اإلسالم  اعتنقت  وقد 
العام  ينفصال  أن  قبل  طفلين 
2004. ولم يستمر زواجه الثاني من 
المذيعة ريهام خان إال ثالثة أشهر، 

إذ انتهى في أكتوبر 2015.
مطلع  في  خان  عمران  وتزوج 
تم  امرأة  الثالثة  للمرة   2018 العام 
مستشارته  أنها  على  عنها  التعريف 
وتظهر  واتو.  بشرى  وهي  الروحية 
العروس بحجاب  المناسبة  صور من 
كامل  يغطي  أحمر  وخمار  أبيض 

وجهها، رمز التحفظ في باكستان.

<  الكسندر بيناال يعتدي على متظاهر في باريس 

<   دونالد ترامب<  حسن روحاني

ماكرون يعلن تحمل املسؤولية في 
اعتداء حارسه الخاص على متظاهرين

<  إردوغان والى يمينه  العب الكرة مسعود أوزيل مع ايلكاي غوندوغان وجنك توسون

<   زعيم »حركة االنصاف الباكستانية« عمران خان
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مضادات االحتالل تسقط مقاتلة سورية فوق الجوالن

156 قتيال في سلسلة هجمات انتحارية لـ »داعش« في السويداء
تخلله  واسعًا  هجومًا  األربعاء،  أمس  »داعش«،  تنظيم  تبنى 
في  السويداء  محافظة  صباحًا  استهدف  انتحارية  عمليات 
جنوب سورية، وأوقعت وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

أكثر من مئة قتيل.
الخالفة  جنود  »شن  بيان:  في  اإلرهابي  التنظيم  وأعلن 
أمنية وحكومية داخل  اليوم هجومًا مباغتًا على مراكز  صباح 
والميليشيات   )...( الجيش  مع  واشتبكوا  السويداء،  مدينة 

الموالية له، ثم فجروا أحزمتهم الناسفة وسط جموعهم«.
دون  من  فقط  السويداء  مدينة  ذكر  على  البيان  واقتصر 
التطرق إلى قرى في ريفها الشمالي الشرقي طالتها الهجمات، 

وفق المرصد واإلعالم الرسمي السوري.
عن  انتحارية  عمليات  تخلتله  الذي  الواسع  الهجوم  وأسفر 
مقتل 156 شخصًا منهم 73 مسلحًا مواليًا للنظام والباقي من 
السكان المحليين الذين حملوا السالح دفاعًا عن قراهم، وفق 

حصيلة جديدة للمرصد السوري.
»الحصيلة  إنها  الرحمن  عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال 
الدموية األكبر في محافظة السويداء منذ اندالع النزاع« في 
العام 2011، كما أنها من بين األكبر في سورية جراء هجمات 

لتنظيم )داعش(«.
السويداء  محافظة  كامل  على  السوري  الجيش  ويسيطر 
بمنأى  النزاع  سنوات  خالل  بقيت  التي  الدرزية  الغالبية  ذات 
مقاتلو  يتواجد  فيما  العنيفة،  المعارك  عن  كبير  حد  إلى 
تنظيم »داعش« في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة 
الشمالية الشرقية، وينفذون منها بين الحين واآلخر هجمات 

ضد قوات النظام.
مضاد  هجوم  شن  إلى  السوري  النظام  قوات  وسارعت 
لوقف تقدم مقاتلي التنظيم اإلرهابي في قرى ريف المحافظة 

الشمالي الشرقي.
وأتت هجمات »داعش« في وقت يتعرض فصيل مبايع له 
منذ أيام لهجوم عنيف من قوات النظام في آخر جيب يتواجد 

فيه في محافظة درعا المحاذية للسويداء.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن ثالثة تفجيرات 
السويداء،  مدينة  في  صباحًا  وقعت  ناسفة  بأحزمة  انتحارية 
الشرقي  ريفها  في  قرى  في  أخرى  تفجيرات  وقعت  فيما 
والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم »داعش« هجومًا ضد 

تلك القرى.
وفي وقت الحق أمس األربعاء، فجر انتحاري رابع نفسه في 

المدينة، بحسب المصدر ذاته.
وقتل جراء الهجوم والتفجيرات االنتحارية ما ال يقل عن 54 
شخصًا هم 22 مدنيًا و32 مقاتاًل مواليًا لقوات النظام، بحسب 

آخر حصيلة للمرصد السوري.
وأعاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، ارتفاع الحصيلة من 
48 إلى 45 إلى الكشف عن قتلى بين المدنيين في منازلهم 
في قرى السويداء. وقال عبدالرحمن »باإلضافة إلى الهجمات 
الشمالي  الريف  في  قرى  التنظيم  مقاتلو  داهم  االنتحارية، 

الشرقي وقتلوا بعض السكان في منازلهم«.

وأفاد  بجروح.  العشرات  إصابة  عن  الهجمات  وأسفرت 
جراء  وجرحى  »شهداء  عن  بدوره  السوري  الرسمي  اإلعالم 

اعتداءات إرهابية في السويداء«.
وأظهرت صور نشرها اإلعالم الرسمي السوري من مدينة 
كما  التفجيرات،  أحد  مكان  في  األرض  على  أشالء  السويداء 
ظهرت جثة مرمية على درج إلى جانب جدار مدمر. وفي وسط 
أحد الشوارع، بدت صناديق خضار محطمة على األرض وسط 

بقع من الدماء.
الدولة  لتنظيم  كبير  هجوم  »إنه  عبدالرحمن  وقال 
له بشكل جيد«، مشيرًا  التحضير  أنه جرى  اإلسالمية، ويبدو 
إلى أنه يُعد أحد أكبر الهجمات التي يشنها التنظيم المتطرف 
سيطرته  مناطق  غالبية  خسر  بعدما  سورية  في  أشهر  منذ 

فيها.

نهاية محتومة
مأهولة  المستهدفة  المنطقة  أن  عبدالرحمن  وأوضح 

بالسكان، مشيرًا إلى أن التنظيم اإلرهابي تمكن من السيطرة 
على ثالث قرى من أصل سبع خالل الهجوم.

وتعمل القوات الحكومية في هجوم مضاد على وقف تقدم 
التنظيم.

وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( بأن »وحدات 
الجيش تتصدى لهجوم داعش اإلرهابي على عدد من القرى 
بريف السويداء الشمالي الشرقي وتقضي على عدد كبير من 

اإلرهابيين«.
التي  المواقع  عبدالرحمن،  وفق  حربية،  طائرات  وتستهدف 
القصف  وأسفر  المنطقة.  في  »داعش«  مقاتلي  فيها  يتقدم 
واالشتباكات عن مقتل 21 عنصرًا من التنظيم اإلرهابي، وفق 
المرصد. وتأتي الهجمات في وقت بات الجيش السوري على 
محافظات  يشمل  الذي  البالد  جنوب  كامل  استعادة  وشك 
درعا والقنيطرة والسويداء، بعد سيطرته إثر هجوم واتفاقات 
درعا  %90 من  أكثر من  على  المعارضة  الفصائل  مع  تسوية 

والقنيطرة.

بن  خالد  »جيش  فصيل  يتعرض  سورية،  جنوب  وفي 
الوليد« المبايع للتنظيم اإلرهابي في جيب يسيطر عليه في 
جنوب غرب محافظة درعا منذ أيام لقصف عنيف من الطائرات 

الحربية السورية والروسية.
واعتبرت »سانا« أن هجمات »داعش« على مدينة السويداء 
الضغط  تخفيف  إلى  »تهدف  الشرقي  الشمالي  وريفها 
العسكري« الذي يقوم به الجيش السوري ضد »بقايا التنظيم 

الذي يواجه نهايته المحتومة في ريف درعا الغربي«.
بهزمات  الماضيين  العامين  خالل  »داعش«  تنظيم  ومني 
متالحقة في سورية، ولم يعد يسيطر سوى على أقل من 3% 
من مساحة البالد هي عبارة عن مناطق محدودة متناثرة في 
حمص،  شرق  البادية  وفي  شرقًا،  الزور  دير  محافظة  أقصى 

فضاًل عن الجيب الجنوبي.
كما ينشط التنظيم اإلرهابي في خاليا في محافظة إدلب 

في شمال غرب البالد.

إسقاط طائرة سورية فوق الجوالن المحتلة
وجاءت انفجارات السويداء االنتحارية بعد يوم واحد من إعالن 
جيش االحتالل اإلسرائيلي إسقاط مقاتلة سورية، الثالثاء، من 
باتريوت« عليها بعد أن  طراز »سوخوي« »بإطالق صاروخي 
المحتلة.  الجوالن  هضبة  فوق  الواقع  الجوي  المجال  اخترقت 
ونفت دمشق حدوث أي اختراق، مؤكدة أن مضادات االحتالل 

أصابت المقاتلة في األجواء السورية.
كثب،  عن  »راقب،  إنه  بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
الجوي  المجال  سوخوي  نوع  من  السورية  المقاتلة  اختراق 
بإطالق  إسقاطها  وتم  كيلومترين.  مسافة  اإلسرائيلي 
التي  المرة األولى  صاروخين من طراز باتريوت«. وهذه هي 

يسقط فيها جيش االحتالل طائرة سورية منذ العام 2014.
ووصف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، 
التفاقية  سافر  انتهاك  »هذا  قائاًل:  الخطير،  بالتطور  الحادث 

فصل القوات العام 1974«.
كونريكوس،  جوناثان  الجيش،  باسم  الناطق  وقال 
للصحفيين في مقابلة عبر الهاتف »غادرت المقاتلة السورية 
إسرائيل  وكانت  سورية،  في  فور«  تي  الجوية  القاعدة  من 

تتابعها منذ إقالعها.
وأضاف أنها كانت من »نوع سوخوي 22 أو 24، ويمكن أن 

يكون فيها طيار أو طياران«.
السورية  الطائرة  بأن  اإلسرائيلي  الناطق  أقر  ذلك،  ورغم 
سقطت داخل األراضي السورية بعد خرقها المزعوم لألجواء. 
وقال: »نحن نعرف أن الطائرة تحطمت في الجزء الجنوبي من 

مرتفعات الجوالن السورية«.
وأضاف: »ال يمكن القول ما إذا كان التسلل متعمدًا أم ال، 

وعملية التقييم ال تزال مستمرة«.

تأكيد دمشق
إحدى  إسرائيل  استهداف  دمشق  أعلنت  جهتها،  من 
وقال مصدر عسكري  السورية.  األجواء  في  الحربية  طائراتها 
لإلرهابيين  تبنيه  يؤكد  اإلسرائيلي  العدو  »إن  سوري: 
صيدا  في  تجمعاتهم  تدك  التي  طائراتنا  إحدى  ويستهدف 

)جنوب( على أطراف وادي اليرموك في األجواء السورية«.
ومنذ بداية النزاع في سورية، تتهم دمشق إسرائيل بدعم 
التي  المتشددة،  اإلسالمية  والتنظيمات  المعارضة  الفصائل 
السوري  العسكري  المصدر  واعتبر  بـ»اإلرهابية«.  تصنفها 
دعم  في  االحتالل  دولة  لتورط  استكمااًل  المقاتلة  إسقاط 
قامت  التي  السرية  العملية  إلى  اإلرهابية، مشيرًا  المنظمات 
بـ»جمعية  يسمى  ما  أعضاء  من  المئات  لنقل  إسرائيل  بها 
بعد  ليتم  األردن  إلى  وتوصيلهم  وأسرهم،  البيضاء«  الخوذ 

ذلك نقلهم للواليات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية.
على  البيضاء«  »الخوذ  مع  الغربية  الدول  تعاملت  وبينما 
أنهم موظفو إغاثة، تتهمهم سورية وروسيا بأنهم »عمالء« 
التقارير  بث  أجل  من  الدول  تلك  قبل  من  استخدامهم  يتم 
التي تزعم استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية. وكانت 
على  العام  مطلع  بالصواريخ  هجومًا  شنت  المتحدة  الواليات 
البيضاء«  لـ»الخوذ  تقرير  على  اعتمادًا  سورية  أهداف  عدة 

اتهم النظام باستخدام غاز السيرين في الغوطة الشرقية.

دمشق–وكاالت

الرياض، عدن–وكاالت

نيويورك–وكاالت

مندوب فلسطين: »إسرائيلية أكثر من اإلسرائيليين«

هايلي تهاجم حلفاء واشنطن العرب واملسلمني 
بزعم عدم مساعدة الفلسطينيني

»غريفيث« يواصل جهوده الدبلوماسية

الرياض تعترف بإصابة الحوثيني ناقلة نفطية سعودية في البحر األحمر

اليمن  في  السعودية  تقوده  الذي  العسكري  التحالف  أعلن 
األربعاء أن المتمردين الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية 

في البحر األحمر ما أدى إلى إلحاق »أضرار بسيطة« بـها.
حسابها  على  السعودية  الحكومية  »اإلخبارية«  قناة  وكتبت 
على تويتر نقاًل عن التحالف »هجوم إرهابي حوثي إيراني على 
ناقلة نفط سعودية في البحر األحمر«، مضيفة »تعرض ناقلة 
النفط ألضرار بسيطة والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة 
حمولة  حجم  أو  الهجوم  طبيعة  التحالف  يحدد  ولم  بيئية«. 

الخام التي كانت تنقله السفينة.
في المقابل أوردت وكالة »سبأ« التابعة للمتمردين اليمنيين 
أن »القوة البحرية استهدفت بارجة )الدمام( السعودية قبالة 

السواحل الغربية« لليمن.
اعتراض طائرة الصليب األحمر

أجبرت  أنها  الثالثاء  السعودية  أعلنت  الوقت،  نفس  وفي 
طائرة تابعة للصليب األحمر على الهبوط في جنوب المملكة 
عمليات  منطقة  فوق  وحّلقت  مسارها  عن  انحرفت  أن  بعد 

عسكرية في اليمن.
وأورد بيان لـ»تحالف دعم الشرعية في اليمن« نشرته وكالة 
األنباء السعودية أن »إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب 
مطار  من  إقالعها  بعد  الجوي  مسارها  بتغيير  الدولي  األحمر 

صنعاء متجهة إلى جيبوتي«.
تركي  الركن  العقيد  التحالف  قوات  باسم  المتحدث  وقال 
من  الطائرة  مع  بالتواصل  قامت  التحالف  »قوات  إن  المالكي 
الجوي  الطاقم  يستجب  ولم  العالمي  الطوارئ  تردد  خالل 
إلبعاد  إرشادية  أوامر  إعطاء  »تم  وأضاف،  التحالف«.  لنداءات 
جدوى،  دون  واالشتباكات  العمليات  منطقة  عن  الطائرة 
اإلقليمي  عبد اهلل  الملك  الهبوط في مطار  إجبارها على  وتم 

بجازان«.
الطيران  أنظمة  بمخالفة  الطائرة  طاقم  التحالف  واتهم 
أربعة  للخطر، وكذلك سالمة  الجوي  المجال  وتعريض سالمة 

ركاب كانوا يستقلونها.
من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن طائرة 
إلى  متوجهة  صنعاء  مطار  من  الظهر  بعد  أقلعت  لها  تابعة 
جيبوتي أجرت هبوًطا إضطراريا في السعودية في مطار الملك 

عبداهلل في جازان ألسباب تقنية.
الطائرة  هبطت  وقد  األسباب  معالجة  تمت  أنه  وأضافت 
الدولية للصليب األحمر تحقق  اللجنة  مساء في جيبوتي، وأن 

لكشف مالبسات ما جرى.
وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر أعلنت في يونيو نقل 

71 من موظفيها الدوليين في اليمن، أي أكثر من نصفهم إلى 
الخارج ألسباب أمنية، وذلك بعد مقتل لبناني يعمل لمصلحتها 

في تعز في إبريل.
الحد  إلى  مضطرة  ستكون  أنها  إلى  المنظمة  وأشارت 
وزيارة  الجراحة  مجال  في  خصوصًا  اإلنسانية،  أنشطتها  من 

المحتجزين وامدادات مياه الشرب، والمساعدات الغذائية.
وعلى الصعيد السياسي، أخبرت الحكومة اليمنية، المعترف 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  دوليًا،  بها 
مارتن غريفيث، أنها تشترط على الحوثيين أن يطلقوا سراح 
جميع األسرى والمعتقلين في سجونهم قبل استئناف محادثات 

السالم معهم.
ويحاول غريفيث منذ أسابيع إعادة إطالق محادثات السالم 
التي توقفت طوياًل في أفقر دولة بشبه الجزيرة العربية والتي 
األخطر  بين  من  المتحدة  األمم  تعتبرها  إنسانية  أزمة  تواجه 

في العالم.
التقى  غريفيث  أن  الرسمية  اليمنية  األنباء  وكالة  وأشارت 
العاصمة  في  دغر،  بن  أحمد  اليمنية،  الحكومة  رئيس 
من  بها  المعترف  السلطة  وتتخذ  الرياض.  السعودية، 
مدينة عدن الجنوبية عاصمة مؤقتة. ويقيم عدد من أعضاء 
الحكومة في الرياض، وهي أيضًا مقر إقامة الرئيس المعترف 

به عبد ربه منصور هادي. واشترط بن دغر كذلك »تسهيل 
المتضررين  لكافة  واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات  وصول 

في عموم محافظات البالد« قبل البدء بالمشاورات.
المتوقفة  السالم  غريفيث إلحياء محادثات  وبدأت مساعي 
 13 في  الحكومية  القوات  أطلقت  بعدما  طويلة،  أشهر  منذ 
نحو  بعد  على  الواقعة  الحديدة  مدينة  باتجاه  هجومًا  يونيو 
بهدف  األحمر،  البحر  على  والمطلة  صنعاء  من  كلم   150

الحوثيين. استعادتها من أيدي 
غالبية  منه  تدخل  رئيسيًا  ميناء  الحديدة  وتضم 
إلى  الموجهة  والغذائية  التجارية  والمواد  المساعدات 
تقوده  الذي  العسكري  التحالف  لكن  السكان.  ماليين 
ولمهاجمة  األسلحة  لتهريب  ممرًا  الميناء  يعتبر  السعودية 

البحر األحمر. سفن في 
أكد  قد  الحوثي  الملك  عبد  الحوثيين  زعيم  وكان 
موقعها  على  نشرت  »لوفيغارو«  صحيفة  مع  مقابلة  في 
مرفأ  على  السيطرة  لتسليم  مستعد  أنه  الثالثاء  اإللكتروني 
الموالية  القوات  أوقفت  ما  إذا  المتحدة  لألمم  الحديدة 
وقتل  اإلمارات خصوصًا هجومها.  والمدعومة من  للحكومة 
10 آالف شخص في الحرب بين قوات الحكومة اليمنية  نحو 

2200 طفل. والحوثيين من بينهم 

ومسلمين،  عرب  وخصوم  حلفاء  على  مباغت  هجوم  في 
المتحدة،  األمم  لدى  المتحدة  الواليات  مندوبة  شنت 
العربية  الدول  من  عدد  على  الذعا  هجوما  هايلي،  نيكي 
والمسلمة باالسم بزعم أنها ال تقدم للفلسطينيين سوى 
بالتزاماتها  الوفاء  عن  تمتنع  بينما  المجاني«  »الكالم 
يتلقون  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  لدعم  المادية 

المساعدات من وكالة غوث الالجئين )األونروا(.
وقالت هايلي خالل اجتماع لمجلس األمن الدولي حول 
الشرق األوسط الثالثاء »حان الوقت لتساعد دول المنطقة 
الشعب الفلسطيني بشكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من 
على بعد آالف الكيلومترات«. وأضافت ان »الكالم رخيص، 

ولكن الفعل شيء آخر«.
مساعدتها  الى  إضافة  واشنطن،  ان  وأوضحت 
الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  لوكالة  المالية 
مساعدة  الفائت  العام  قدمت  )اونروا(،  الفلسطينيين 
مباشرة تبلغ 300 مليون دوالر إلى الفلسطينيين، مشيرة 
مليارات  ستة  من  »أكثر   ،1993 منذ  يوازي  ذلك  أن  إلى 

دوالر من المساعدات الثنائية للفلسطينيين«.
العربية– الدول  أعطت  »كم  بسخرية  هايلي  وقالت 
انها لم تعط  المؤكد  وبعضها غنية–للفلسطينيين؟ من 
»العام  ووأوضحت  المتحدة«.  الواليات  فعلت  ما  بمقدار 
الفائت، كانت مساهمة إيران والجزائر وتونس في أونروا 
انتقدت  كما  دوالر«.  ألف   80 مصر  قدمت  بينما  صفرا، 
ضآلة المساعدات التي تقدمها السعودية والكويت ودول 

أخرى، من بينها الصين وروسيا وتركيا للفلسطينيين.
تقليص  إلى  تشر  لم  األميركية  المندوبة  ولكن 
في  المالية  لمساهمتها  كبير  شكل  في  واشنطن 
رام  في  الوطنية  للسلطة  كعقوبة  العام  هذا  الوكالة 
دونالد  األميركي  الرئيس  لقرار  الحاد  انتقادها  بعد  اهلل 
إلى  أبيب  تل  من  األميركية  السفارة  نقل  ترامب 
االلتقاء  عن  باالمتناع  قرارا  واتخاذها  المحتلة،  القدس 
فقدت  واشنطن  ألن  نظرا  األميركيين  بالمسؤولين 
مصداقيتها ولم تعد وسيطا نزيها للتوصل التفاق سالم 

واإلسرائيليين. الفلسطينيين  بين 
الفرنسي فرنسوا دوالتر  وفي هذا الصدد، دعا السفير 
وقال  القرار،  هذا  عن  العودة  إلى  األميركية  نظيرته 
»انطالقا من دورها التاريخي في االستقرار اإلقليمي، ندعو 
والوفاء  مسؤولياتها  تحمل  إلى  وديا  المتحدة  الواليات 
بالتزاماتها في هذا الموضوع الحيوي« بهدف المساعدة 
في سد عجز األونروا المقدر بأكثر من مئتي مليون دوالر.

أين الخطة؟
وأمام الصحفيين، أعرب السفير السويدي أولوف سكوغ 
الذي يتولى رئاسة مجلس األمن خالل يوليو عن خيبة أمله 
من السياسة األميركية في الشرق األوسط. وقال سكوغ، 
»يحدثوننا منذ عام عن خطة ولم نرها بعد، عدم امتالك 
خطة ذات صدقية يمثل مشكلة«، وذلك في إشارة إلى ما 
مستشار  بتفاصيلها  تكلف  التي  القرن«  ب»صفقة  يعرف 
الرئيس األميركي، ترامب، وصهره، جاريد كوشنير. ورغم 
إعالن المتكرر لكوشنير أنه على وشك اإلعالن عن الخطة، 

فإن ذلك لم يحدث حتى اآلن.
نظراءها  الثالثاء  جلسة  في  المتحدثين  الئحة  وضمت 
الدول  من  عدد  وممثلي  واالسرائيلي  الفلسطيني 
وسورية  إيران  مثل  المجلس  في  األعضاء  األخرى  ال14 

والسعودية وفنزويال وكوبا ولبنان.
ورغم أن مصر، أحد حلفاء واشنطن منذ نحو أربعين عاما، 
تعمل بشكل متواصل على تحقيق مصالحة بين السلطة 

التي  اإلسالمية  حماس  وحركة  اهلل،  رام  في  الوطنية 
تسيطر على قطاع غزة، فلقد انتقدت هايلي كذلك الدول 
العربية بسبب عدم قيامها بما يكفي لتحقيق المصالحة 

وتشجيع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
تشجيع  يجب  حين  العربية  الدول  »أين  هايلي  وقالت 
أساسي  أمر  وهو  الفلسطينية،  الفصائل  بين  المصالحة 
بإرهاب  التنديد  يجب  حين  العربية  الدول  أين  للسالم؟ 
دعم  ضروريا  يصبح  حين  العربية  الدول  أين  حماس؟ 

التسويات من أجل السالم؟«.

»ال نتوقع عض يدنا«
لمساعدة  وسائل  عن  نبحث  زلنا  »ما  هايلي  وأضافت 
للقلق.  مثير  وضعه  أن  نعتبر  الذي  الفلسطيني  الشعب 
لكننا لسنا أغبياء. إذا كنا نمد يد الصداقة والسخاء، فإننا ال 
نتوقع أن تُعض )...( ونأمل أن يمد آخرون أيضا أيديهم«.
مؤتمر  في  منصور  رياض  الفلسطيني  السفير  وندّد 
صحفي باالتهامات االميركية قبل انتهاء اجتماع مجلس 
نيكي  السفيرة  مع  عالقات  تربطني  »ال  وقال  األمن. 
لتبدي  فرصة  تفوت  ال  إنها  سلوكها،  بسبب  هايلي 
الدفاع  بحجة  الفلسطيني  الشعب  حيال  السلبي  موقفها 
من  أكثر  إسرائيلية  أصبحت  الواقع  في  إسرائيل.  عن 

اإلسرائيليين أنفسهم«.
الواليات  حلفاء  أقرب  اليوم  »أهانت  هايلي  أن  وأضاف 
المتحدة مثل الدول العربية الخليجية وبينها السعودية« 
المساهم  هي  المتحدة  »الواليات  أن  إظهار  بمحاولتها 

الوحيد في األونروا وفي الجهد الوطني الفلسطيني«.
»يواصلون  األميركيين  إن  الفلسطيني  المندوب  وقال 
على  االخيرة«  اللمسات  وضع  وشك  على  إنهم  القول 
شيء  على  نتفاوض  لن  »لكن  مضيفا  للسالم،  خطتهم 
ولد ميتا حتى قبل أن نتسلمه«، مذكرا بأن الفلسطينيين 

لم يعودوا يعتبرون الواليات المتحدة وسيطا جديا.
مداخلته  في  المعلمي  عبداهلل  السعودي  السفير  وردّ 
األخيرين  العقدين  خالل  »قدمت  المملكة  أن  بالتأكيد 
ستة مليارات دوالر إلى الفلسطينيين على شكل مساعدة 
وبلغت  إغاثة«.  ووسائل  التنمية  في  ومساعدة  إنسانية 
دوالر«  »مليار  األونروا  إلى  المقدمة  المساعدة  قيمة 

للفترة نفسها.
أن  بوليانسكي  ديمتري  الروسي  السفير  مساعد  وأكد 
الجانبين«.  بين  مباشر  حوار  في  يكمن  الوحيد  »الحل 
اقترح  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  أن  وأضاف 
عقد قمة في روسيا، موضحا أن الفلسطينيين فقط وافقوا 

على هذه الفكرة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الدوحة ترحب بـ»العديد« قاعدة أميركية دائمة

واشنطن تجدد الدعوة لقمة خليجية قبل نهاية العام إلنهاء أزمة قطر
الدوحة–وكاالت

أكد القائم باألعمال األميركي في الدوحة، راين 
جهودها  ستكّثف  واشنطن  أن  الثالثاء  كليها، 
في  األزمة  إنهاء  لضمان  المقبلة  األشهر  خالل 
قبل  تعقد  أميركية  خليجية  قمة  خالل  الخليج 

نهاية العام.
الدوحة  في  صحفي  مؤتمر  في  كليها  وقال 
قادة  جميع  يحضرها  قمة  إلى  نصل  أن  »نريد 
الدول )الخليجية(«، مضيًفا »ربما يكون ذلك في 
سبتمبر أو أكتوبر«. وأضاف »سيكون هناك عمل 
مكّثف من قبلنا مع كل بلد مشارك )...( إليجاد 
في  كبيرًا  نجاحًا  نحقق  أن  أجل  من   )...( زخم 
دونالد(  )األميركي  الرئيس  يدعو  عندما  القمة 

ترامب كل زعماء الدول للحضور«.
والسعودية  جهة،  من  قطر  بين  والعالقات 
أخرى،  جهة  من  ومصر  والبحرين  واإلمارات 
على   2017 يونيو  من  الخامس  منذ  مقطوعة 

خلفية اتهام الدول األربع لإلمارة بدعم اإلرهاب، 
وهو ما تنفيه الدوحة.

وتدعو واشنطن المتحالفة مع الدول الخمس 
دول  بين  العالقات  وإعادة  األزمة  إنهاء  إلى 
السعودية  )يضم  الخليجي  التعاون  مجلس 
وسلطنة  والكويت  والبحرين  وقطر  واإلمارات 

عمان( إلى طبيعتها.
الثالثاء  الدوحة  أعلنت  السياق،  نفس  في 
المتحدة تحويل قاعدة  الواليات  أنها تبحث مع 
»العديد« الجوية، األكبر أميركيًا في المنطقة، 
ما  الغنية، بحسب  اإلمارة  قاعدة دائمة في  إلى 

أفادت وكالة األنباء القطرية الرسمية.
وقالت الوكالة أن قطر تعمل حاليًا »مع حليفها 
االستراتيجي األميركي، على رسم خارطة الطريق 
ما  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  لمستقبل 
يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد 

العسكرية الدائمة التابعة للواليات المتحدة«.
وتضم قاعدة »العديد« نحوعشرة آالف جندي 
ضمن  يعملون  جنود  فيها  يقيم  كما  أميركي، 

قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »داعش«. 
كانت  بينما   2005 العام  القاعدة  وتأسست 
في  بديلة  قاعدة  عن  تبحث  المتحدة  الواليات 
المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة 

المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وبالنسبة لقطر، فإن »العديد« توفر لها الحماية 
من أعمال عدائية قد يقدم عليها خصومها في 
من  يعزز  دائمة  قاعدة  إلى  وتحويلها  المنطقة. 
أهميتها ومن أهمية وجودها في اإلمارة الصغيرة. 
كما تضم قطر قاعدة أميركية ثانية هي »السيلية« 
التي تستخدمها القيادة المركزية األميركية مقرًا 

للتحضير للعمليات العسكرية.
إلى  »العديد«  تحويل  إمكان  على  وتعليًقا 
األميركي،  باألعمال  القائم  قال  دائمة،  قاعدة 
»المحادثات  إن  الصحفي  مؤتمره  في  كليها، 
إنجاز هذا األمر متواصلة«. وأضاف  حول كيفية 
أن  أريد  لكن  البحث،  قيد  تزال  ال  »التفاصيل 
أقول إن قطر شريك للواليات المتحدة ال يمكن 

< أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانياالستغناء عنه«.

<  رجال شرطة يمنيون يجولون في شوارع مدينة تعز بجنوب اليمن 

<  سلسلة هجمات انتحارية لـ»داعش« في السويداء توقع عشرات القتلى 

<  نيكي هايلي
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1.6082يورو

1.8098الجنية االسترليني
0.3669الريال السعودي
0.3746درهم إماراتي

0.2026االيوان الصيني

2018 25 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

لتوحيد  على خطة عمل  والبيضاء  في طرابلس  المحاسبة  ديوان  اتفق مسؤولو 
العام«، وذلك خالل  المال  الديوان، بهدف »تحقيق رقابة مالية فاعلة لحفظ  إدارة 
مقر  في  وذلك  والغرب  الشرق  إدارتــي  من  المشكلتين  للجنتين  األول  االجتماع 

الديوان بالبيضاء.
في  تمثلت  وهادفة«،  إيجابية  »نتائج  إلى  االجتماع  ختام  في  صدر  بيان  وأشار 
التقرير  »توحيد  إلى  باإلضافة  واحدة«،  وحدة  المحاسبة  ديوان  أن  على  »التأكيد 

السنوي للعام 2018، وإعداد خطة تشغيلية موحدة للعام 2019«.
والفروع  والمكاتب  العامة  اإلدارات  بين  المباشر  »التواصل  الخطة  كما تضمنت 
إلى  باإلضافة  رشيدة«،  وبسبل  السرعة  بوجه  الرقابية  األعمال  إنجاز  أجل  من 
توحيد  واقتراح  والخارج،  الداخل  في  مشتركة  ومراجعة  فحص  لجان  »تشكيل 
القادم  الثاني  االجتماع  يكون  أّن  المجتمعون  وقرر  للديوان«.  التنظيمية  الهيكلية 

للجنتين في العاصمة طرابلس.

 خطة عمل لتوحيد إدارة ديوان املحاسبة

مليار دوالر

»يحدد سعر رغيف الخبز 
بوزن 300 غرام من الدقيق 
غير المدعوم بشعر 
500 درهم ويتم العمل 
بالتسعيرة عند غياب 
الدقيق المدعوم«
قرار رئيس بلدية
 شحات حسين بودرويشة

*رئيس ديوان المحاسبة
نقال عن افتتاحية مجلة الرقابة المالية يونيو 2018(

بناء مؤسسات فعالة وشفافة 
وخاضعة للمساءلة، وإمكانية 

اضطالع األجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة 

بدور نموذجي في الشفافية 
والمساءلة في تنفيذ مهامها.
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دون  الحاضر  احتياجات  المستدامة  التنمية  تلبي 
تلبية  على  المقبلة  ــال  ــي األج بــقــدرة  الــمــســاس 
االقتصادي  النمو  وتحقق  الخاصة  احتياجاتها 
اعتمدت  وقد  البيئة.  وحماية  االجتماعي  واالندماج 
التنمية  خطة  المتحدة  األمــم  في  األعضاء  الــدول 
في  عقد  الذي  مؤتمرها  في  م   2030 المستدامة 
غاية  و169  هدفا   17 من  م   2015 سبتمبر   25
التعليم  وضمان  الفقر  محاربة  في  أهمها  يتمركز 
االقتصادي،  النمو  وتعزيز  الصحي  والعيش  الجيد 
إلى  المتقدم  العالم  من  البلدان  جميع  وتستهدف 

نموا. البلدان  وأقل  الناشئة  االقتصاديات 
قطعت   2030 عام  بخطة  ليبيا  دولــة  وبالتزام 
المستدامة  التنمية  بــأهــداف  شقين  ذا  التزاما 
والثاني  الداخل  في  األهداف  بتحقيق  يتعلق  األول 
جميع  لتحقيق  الدولي  التعاون  خالل  من  بالمساهمة 
األمم  أكدت  وقد  العالم.  أنحاء  جميع  في  األهــداف 
مختلفة  مناسبات  في  االنتوساي  ومنظمة  المتحدة 

مستقلة  عليا  رقابة  مؤسسات  وجود  أهمية  على 
الفعال  التنفيذ  أجــل  مــن  جيد  بشكل  تعمل 
وأطلقت  المستدامة.  التنمية  ألهداف  والشفاف 
من  العديد  االطــار  هذا  في  اإلنتوساي  منظمة 
للرقابة  العليا  األجهزة  دعم  بهدف  المبادرات 
من  مساهماتها  تقديم  في  والمحاسبة  المالية 
التنمية  أهداف  لتحقيق   2030 خطة  إنجاز  أجل 

المستدامة.
العليا  الذي تقوم به األجهزة  الدور  وقد شكل 
برصد  يتعلق  فيما  والمحاسبة  المالية  للرقابة 
جوهر  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ورقابة 
لإلنتوساي  الرئيسيين  الموضوعين  من  موضوع 
 2016 عام  في  انعقد  الذي  والعشرين  الثاني 

الــذي  الكبير  االهتمام  على  المؤتمر  أكــد  حيث 
والمحاسبة  المالية  للرقابة  العليا  األجهزة  توليه 
تنفيذ  حــول  والتدقيق  المالية  الرقابة  لعمليات 
المناهج  تحديد  المستدامة من خالل  التنمية  أهداف 
استعداد  مدى  رصد  في  المتمثلة  الرئيسة  األربعة 
الحكومات  وجاهزية 
يتعلق  فيما  الوطنية 
ــداف  ــ بــتــحــقــيــق أه
المستدامة  التنمية 
بعمليات  ــام  ــي ــق وال
األداء  على  الــرقــابــة 
بأهداف  يتعلق  فيما 
المستدامة،  التنمية 
في  والــمــســاهــمــة 
 16 ــهــدف  ال تحقيق 
على  ــص  ــن ي ــذي  ــ الـ
فعالة  مؤسسات  بناء 
ــة وخــاضــعــة  ــاف ــف وش
العليا  األجــهــزة  اضطالع  وإمكانيات  للمساءلة، 
في  نموذجي  ــدور  ب والمحاسبة  المالية  للرقابة 

مهامها. تنفيذ  في  والمساءلة  الشفافية 
يلعب  أن  للديوان  يمكن  ــاس  األس هــذا  وعلى 
التنمية  أهداف  تنفيذ  على  الرقابة  في  مهما  دورا 
المجتمعي  الــوعــي  زيــادة  خــالل  مــن  المستدامة 
األدوار  ومناقشة  المستدامة.  التنمية  بــأهــداف 
المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  والمسؤوليات 
الرامية  الجهود  ودعم  المعلومات  لتقديم  باإلضافة 
خالل  من  المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق  إلى 
ومدى  الوطنية.  االستراتيجيات  سالمة  من  التأكد 
ورصد  أحــرزتــه  ــذي  ال التقدم  ومستوى  تطبيقها 
أهــداف  بتحقيق  التنفيذية  السلطة  قيام  كيفية 
والتي  المحلي  الصعيد  على  المستدامة  التنمية 
الموكلة  والمهام  الصالحيات  إطار  في  إجراؤها  يتم 
 19 رقم  تنظيمه  إعادة  بقانون  ــواردة  وال للديوان 
أوكلت  والتي  التنفيذية  والئحته  2013م  لسنة 
وفحص  ومراجعة  األداء  وتقييم  فحص  مهام  إليه 
الخاصة  الحسابات  مراجعة  خالل  من  وذلك  العقود 
خالل  من  األداء  رقابة  بمهمات  والقيام  بعملياتها 
الفعالية  ومستويات  االقتصادية  الجوانب  فحص 
في  تسهم  التي  الحكومية  البرامج  فعالية  ومدى 
نماذج  وتقديم  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق 
والمساءلة في  الشفافية  بها من حيث  يتحدى  عملية 
ونشر  وإحالة  الحسابات  بمراجعة  المتعلقة  العمليات 

المالية. التقارير 
ذات  األطــراف  كافة  مع  التنسيق  األمر  ويتطلب 
الفنية  اللجان  خالل  من  وخارجيا  داخليا  العالقة 
تبادل  مجال  في  خصوصا  باإلنتوساي  المختصة 
ضمن  الديوان  يضع  وأن  القدرات.  وبناء  المعرفة 
مراجعة  مهمات  إجراء  المقبلة  المرحلة  في  أولوياته 

المستدامة من خالل: التنمية  في تنفيذ أهداف 
اقتصاد  تفحص  التي  األداء  برقابة  القيام  ـ 
التي  الرئيسية  الحكومية  البرامج  وفاعلية  وكفاءة 
بأهداف  الصلة  ذات  الجوانب  بعض  في  تسهم 

المستدامة. التنمية 
التنمية  أهــداف  تنفيذ  عملية  ــم  ودع تقييم  ـ 
تتسم  التي  بالمؤسسات  الصلة  ذات  المستدامة 

المساءلة. وتطبيق  والكفاءة  بالشفافية 
والمساءلة  الشفافية  مبدأ  تطبيق  على  الحرص  ـ 

واإلبالغ. التدقيق  متضمنة  العمليات  فى 

الرقابة والتنمية املستدامة

<    ناقلة نفط في ميناء السدرة  )شركة الخليج العربي للنفط(

عودة حركة التصدير في السدرة والبريقة

موانئ النفط تسابق الزمن وحلول بديلة لتعزيز أمن الحقول

إعادة تشكيل لجنتي إدارة شركتي سرت والخليج العربي

تصدير  حركة  إلعادة  الزمن  تسابق  محاوالت  وسط 
جاء  الماضي،  يونيو  قبل  ما  مستويات  إلى  النفط 
بديل  حلول  »إيجاد  على  النفط  مؤسسة  تأكيد 
النفطية  الحقول  في  األمن  لتعزيز  المدى«  وطويلة 

العاملين«. و»تضمن سالمة كل 
أدلــى  اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  رئــيــس 
حقل  زيارته  خالل  الحلول  تلك  حول  بتصريحات 
ومدير  المؤسسة  من  وفد  رفقة  النفطي  الشرارة 
المستدامة،  والتنمية  والبيئة  والسالمة  األمن  عام 
لشركة  التابعين  العاملين  للقاء  بوخطوة،  خالد 
إلى  واالستماع  النفطية  للعمليات  »أكــاكــوس« 
زمالئهم  خطف  حادثة  بعد  قلق  من  يساورهم  ما 

الماضي. األسبوع 
خطف  ــاري،  ــج ال يوليو  مــن  عشر  ــع  ــراب ال ــي  وف
لشركة  موظفين   4 الهوية  مجهولو  مسلحون 
رقم  المحطة  في  النفطية  للعمليات  »أكاكوس« 
التابعة لحقل الشرارة قبل إطالق اثنين منهم.  186

رئيس  تطرق  الشركة،  اهلل  صنع  ــارة  زي ــداة  وغ
األمم  بعثة  رئيس  نائبة  لقائه  خالل  النفط  مؤسسة 
المؤسسة  بمقر  ويليامز،  ستيفاني  للدعم،  المتحدة 
وأكد  السبت،  الحقل  موقع  وزيارته  الحادث  إلى 
أعيان  مع  عقدها  التي  الطارئة  االجتماعات  أهمية 
في  األمنية  والقوات  للحقل،  المجاورة  المناطق 
تم  التي  الجديدة  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  المنطقة، 

الموقع. أمن  على  تطبيقها حفاظًا 
في  المؤسسة  المتحدة  األمم  دعم  أكدت  ويليامز 
اإلنتاج  عمليات  تعرقل  التي  التحديات  كل  مواجهة 
الليبية. الوحيد للدولة  الدخل  الحفاظ على  من أجل 

إنتاج  لزيادة  محاوالت  مع  التطورات  تلك  تزامنت 
أزمة  خالل  حادًا  تراجعًا  سجلت  التي  الليبي،  النفط 

الماضي. اندلعت في يونيو  التي  النفطي  الهالل 
برايس«  »أويــل  موقع  ذكر  المثال  سبيل  وعلى 
إيطاليا  إلى  ليبيا  من  النفط  صادرات  أن  األميركي 
إلى  حاد  بشكل  الماضي  يونيو  شهر  خالل  تراجعت 
في  برميل  مليون   9.73 مقابل  برميل  مليون   3.45
النفطي  الهالل  موانئ  إغالق  بسبب  الماضي،  مايو 

14 يونيو الماضي. وفرض حالة القوة القاهرة منذ 
بمتابعة  المعني  برايس«  ــل  »أوي ــام  أرق وتــدل 
هبوط  نسبة  أن  على  العالمية  النفط  أســـواق 
نسبة  قاربت  قد  إيطاليا  إلى  الليبي  الخام  صادرات 

%64.5 خالل أسبوعين فقط من الشهر الماضي.
المستهلك  إيطاليا،  أن  ــى  إل الموقع  ــار  وأشـ
لشراء  اتجهت  الليبي،  للنفط  األكبر  ــي  األوروبـ
إعالن  مع  بالتزامن  المتحدة،  الواليات  من  الخام 
 4.93 حوالي  الليبية،  الموانئ  في  القاهرة  القوة 
يونيو  شهر  في  األميركي،  الخام  من  برميل  مليون 
يوميًا،  برميل  ألــف   165 يعادل  ما  أي  الماضي، 
 1.9 3.3 مليون برميل في شهر مايو، و  ارتفاعًا من 

أبريل. مليون برميل في 
شرق  النفطية  الموانئ  في  العمليات  واستأنفت 
إلى  تبعيتها  عودة  بعد  أسبوع  من  أكثر  قبل  البالد 
األزمة  عقب  طرابلس  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الوطني  للجيش  العامة  القيادة  قرار  أثارها  التي 
للحكومة  التابعة  النفط  مؤسسة  إلى  تبعيتها  بنقل 

الموقتة.
من  اإليطالية  ــواردات  ال تزيد  أن  المتوقع  ومن 
في  برميل  مليون   2.14 بمقدار  األميركي  الخام 
ورغم  برايس«.  »أويــل  وفق  الجاري،  يوليو  شهر 
الشرقية  الموانئ  عودة  صاحب  الذي  التفاؤل  بعض 
استمر  إغالق  بعد  جديد،  من  العمل  إلى  ليبيا  في 
القوة  الوطنية  النفط  مؤسسة  أعلنت  أسابيع، 
الزاوية عقب هجوم مسلح وخطف  ميناء  في  القاهرة 

العاملين. عدد من 
النفطي  البريقة  ميناء  من  نفط  ناقلة  وتوجهت 
من  برميل  ألــف   600 نحو  لتحميل  إيطاليا  إلــى 
أحد  ــال  وق إيطاليا.  إلــى  لتصديره  الخام  النفط 
ترفع  التي  الناقلة  إن  لـ»الوسط«  بالميناء  العاملين 
الواقع   )6( رقم  الخط  من  تحميلها  تم  ليبيريا  علم 

الميناء. خارج 

المتخصص  تراكزر«  »تانكر  موقع  قال  بــدوره، 
ليبيا  إن  عالميًا  النفط  وشحنات  مخزونات  رصد  في 
إلى  الخام  النفط  من  برميل  ألــف   584 ــدرت  ص

األحد. المتحدة  الواليات 
فيها  تصدر  التي  األولى  المرة  هي  هذه  أن  وذكر 
طويلة،  فترة  منذ  المتحدة  الواليات  إلى  نفطًا  ليبيا 

إلى  النفط  شحنة  تصل  أن  المتوقع  من  أنه  مضيفًا 
أسبوعين. نيويورك في غضون 

شركات  داخل  وتطويره  العمل  تنظيم  إطار  وفي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أصــدر  النفط، 
بشأن  قرارين  أصدر  اهلل  صنع  مصطفى  المهندس 
إلنتاج  سرت  شركتي  إدارة  لجنتي  تشكيل  إعــادة 

للنفط. العربي  والخليج  والغاز،  النفط  وتصنيع 
سيترأس  الثالثاء،  الصادر  األول  القرار  وبموجب 
إدارة شركة سرت، على أن  ناجي محمد احفاف لجنة 
محمد  علي  عبدالسالم  اللجنة  إدارة  في  إليه  ينضم 
موسى  سليمان  ومسعود  عيلة  حمد  الجابري وصالح 

بوحجر. مفتاح  وعصام 
بالشكر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وتوجه 
جهودهم  على  عضويتهم  انتهت  الذين  لألعضاء 

الفترة السابقة . في 
لجنة  تشكيل  ــادة  إع بشأن  اهلل  صنع  قــرار  جــاء 
وفقًا  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج  إدارة شركة سرت 
المؤسسة  إدارة  لمجلس  المقررة  لالختصاصات 
المملوكة  للشركات  بالنسبة  للنفط  الوطنية 
المادة  من  )ي(  الفقرة  حسب  بالكامل  للمؤسسة 
إعادة  بشأن   1979 لسنة   10 رقم  القرار  من   23

للنفط. الوطنية  المؤسسة  تنظيم 
لجنة  تشكيل  بإعادة  قرارًا  اهلل  صنع  أصدر  كما 
وفقًا  وذلك  للنفط،  العربي  الخليج  شركة  إدارة 
المؤسسة  إدارة  لمجلس  المقررة  لالختصاصات 

بالكامل. لها  المملوكة  للشركات  بالنسبة 
محمد  ــمــرار  اســت اهلل،  صــنــع  ــرار  قـ وتــضــمــن 
وكذلك  اإلدارة،  للجنة  رئيسًا  شتوان  بن  بالقاسم 
في  عضوًا،  القطعاني  احتيتة  عيسى  اهلل  فضل 
محمد  أشرف  وهم  لها،  جدد  أعضاء  سينضم  حين 
المشاي  حمد  مسعود  وفــرج  العبار  عبدالسالم 

البرعصي. صخرة  بو  آدم  صالح  وعبدالمطلب 
والتسلم  التسليم  عملية  أن  البيان  ــاف  وأض
بمدينة  لــلــشــركــة  الــرئــيــس  الــمــقــر  ــي  ف جـــرت 
أداء  لـ»تطوير  يهدف  أنــه  إلــى  الفــتــًا  بنغازي، 
لتحقيق  للمؤسسة  التابعة  المشغلة  الشركات 
الخبرات  من  واالستفادة  لها  الموضوعة  األهداف 

بها«. الموجودة 
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دعم بريطاني »ال محدود« ملؤسسة النفط
لدى  البريطاني  السفير  عبَّر 
ليبيا، فرانك بيكر، عن دعم بالده 
النفط  لمؤسسة  »الالمحدود« 
المسؤولة  الجهة  هي  »لتكون 
والغاز  النفط  قطاع  إدارة  عن 
موقع  نشره  ما  وفــق  ليبيا«  في 

المؤسسة على اإلنترنت.
ــر  ــي ــســف وجــــــاء تـــأكـــيـــد ال
رئيس  لقائه  خــالل  البريطاني 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
مصطفى  المهندس  للنفط 
بمقر  الماضي،  األحد  اهلل،  صنع 
بحضور  طرابلس  في  المؤسسة 
الدولي  التعاون  مكتب  مدير 

بالمؤسسة صالح بن علي.
لقاء  إن  المؤسسة  وقــالــت 
بيكر  فرانك  والسفير  اهلل  صنع 
ــاول بــحــث ســبــل الــتــعــاون  ــن ت
ــيــن الــمــؤســســة  ــمــشــتــرك ب ال
البريطانية  والشركات  الوطنية 

والغاز  النفط  مجال  في  العاملة 
لقطاع  الراهن  الوضع  ومناقشة 

النفط.
خالل  شدد  بيكر  أن  وأوضحت 
القطاع  أهمية استقرار  اللقاء على 
باالقتصاد  النهوض  أجــل  مــن 
الوطني والرفع من معاناة الشعب 
إلى  اإلنتاج  عودة  متمنيًا  الليبي، 
»تأكيده  مجددًا  عهده،  سابق 
للمؤسسة  الالمحدود  بالده  دعم 

الوطنية للنفط«.
مجلس  رئيس  أكد  جانبه  من 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
تربط  الــتــي  المتينة  العالقة 
البريطانية  النفط  شركات  بين 
دعوته  ــددًا  ــج م والــمــؤســســة، 
باعتبارها  بالشفافية  »لاللتزام 
لمكافحة  ــة  ــي ــاس األس األداة 

البالد«. الفساد في 
مصطفى  المهندس  وقـــال 

مواطن  كل  حق  »من  اهلل:  صنع 
صرف  يتم  كيف  يعرف  أن  ليبي 
تلتزم  أن  يجب  الشعب.  أمــوال 
كافة  الحكومية  المؤسسات 
كيفية  وتوضيح  الشفافية  بمبدأ 
في  النفطية  ــرادات  اإليـ توزيع 

البالد«. أنحاء  مختلف 
أن  ــة  ــس ــؤس ــم ال ــت  ــافـ وأضـ
مناقشة  ــه  خــالل جـــرى  الــلــقــاء 
باالجتماع  المتعلقة  الترتيبات 
آبردين  مدينة  في  عُـقد  الذي 
لتبادل  فرصة  كونه  وأهميته، 
الوطنية  الشركات  بين  الخبرات 
العاملة  البريطانية  والشركات 
حيث  والــغــاز،  النفط  مجال  في 
تسهيل  ــرورة  ض الجانبان  أكــد 
البريطانية  التأشيرة  ــراءات  إج
النفط،  ــطــاع  ق لمستخدمي 
التدريب  مــجــال  فــي  خصوصًا 

المهارات. وتنمية 

<   مصافي نفطية في تايالند 

برنت يصل إلى 74.01 دوالر للبرميل

النفط يصعد مع تراجع املخزونات األميركية
األربعاء،  أمس  الثانية،  للجلسة  النفط  أسعار  ارتفعت 
الخام  مخزونات  انخفاض  بيانات  أظــهــرت  بعدما 
هدأ  مما  الماضي،  األسبوع  المتوقع  من  أكثر  األميركية 
على  سلبًا  أثرت  التي  المعروض  تخمة  من  المخاوف 

األسواق في الجلسات األخيرة.
أو  سنتًا   57 برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وزاد 
سجل  الخام  وكان  للبرميل.  دوالر   74.01 إلى   %  0.8
أمس،  من  أول  التسوية  عند  سنتًا   38 قدره  ارتفاعًا 

»رويترز«. لوكالة  وفقًا 
 27 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  وارتفع 
بعدما صعد  للبرميل،  68.79 دوالر  إلى   %  0.4 أو  سنتًا 

1 % في الجلسة السابقة. نحو 
من  أول  األميركي  البترول  معهد  بيانات  وأظهرت 
أمس أن مخزونات الخام والوقود في الواليات المتحدة 

الماضي. المتوقع في األسبوع  انخفضت أكثر من 

اإلنفاق  ستزيد  الصين  أن  عن  تقارير  ساهمت  كما 
تقوض  أن  من  المخاوف  تقليل  في  التحتية  البنية  على 
البالد  طلب  المتحدة  الواليات  مع  التجارية  التوترات 

النفط. على 
مليون   3.2 األميركية  الخام  مخزونات  وتراجعت 
 407.6 إلى  يوليو   20 في  المنتهي  األسبوع  في  برميل 
 2.3 انخفاضها  المحللون  توقع  حين  في  برميل،  مليون 

برميل. مليون 
الخام  مخزونات  أن  األميركي  البترول  معهد  وذكر 
تراجعت  أوكالهوما  بوالية  كاشينج  في  التسليم  بنقطة 
المصافي  استهالك  معدل  وانخفض  برميل.  آالف   808

60 ألف برميل يوميًا. من الخام بمقدار 
في  برميل،  مليون   4.9 البنزين  مخزونات  وهبطت 
تراجعها  لـ»رويترز«  استطالع  في  المحللون  توقع  حين 

713 ألف برميل.
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امتياز  عقد  وقعّت  أنها  األربعاء،  أمس  العالمية،  دبي  موانئ  شركة  أعلنت 
لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج العاصمة المالية باماكو.

وسيقع المركز اللوجستي على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار 
وباماكو بجنوب مالي بالقرب من خط سكة الحديد الذي يربط بين المدينتين 

األفريقيتين، بحسب وكالة »فرانس برس«.
ومن المقرر أن يكون المركز اللوجستي قادرًا على التعامل مع أربعة ماليين 

طن من البضائع العامة سنويًا.
يورو(  مليون   43( دوالر  مليون   50 مبلغ  اإلماراتية  الشركة  وستستثمر 
العام  البناء  يبدأ  أن  على  المشروع،  من  األولى  المرحلة  في  مبدئي  كاستثمار 

المقبل، ويستمر 18 شهرًا.

 إيفانكا ترامب توقف ماركة أزياء واكسسوارات تحمل اسمها»موانئ دبي العاملية« تطور مركزا  لوجستيا بمالي
أعلنت إيفانكا ترامب وقف ماركة تحمل اسمها 
واكسسوارات  وأحذية  أزيــاء  مجموعة  وتتضمن 
تضارب  لتجنب  نشاطها  من  وحدت  سبق  التي 
البيت  في  كمستشارة  مهامها  مع  المصالح 

األبيض.
في  كبيرا  ارتفاعا  الماركة  هذه  عرفت  وبعدما 
االنتخابية  الحملة  خالل   2016 العام  المبيعات 
األميركية، عانت من انتخاب دونالد ترامب إذ إن 

عدة متاجر كبرى قررت عدم بيع بضائعها.
إلى  تصريح  في  ترامب  إيفانكا  وأوضــحــت 

في  شــهــرا   17 بعد  بـــرس«  فــرانــس  ــة  ــال »وك
واشنطن ال أعرف إن كنت سأستأنف هذا النشاط 
ما  على  أركز  أني  أعرف  لكني  األيام  من  يوم  في 

أقوم به هنا حتى إشعار آخر«.
السبيل  الــقــرار هو  فــإن هــذا  ــذا  »ل وأضــافــت 

الوحيد العادل لفريقي وشركائي«.
 2014 العام  الحالي  بشكلها  الماركة  وأطلقت 
مجموعة »جي- مع  بعقد شراكة  مرتبطة  وكانت 

المالبس  تنتج  كانت  التي  غــروب«  ابــاريــل   3
واالكسسوارات وتوزعها.

السعر بالدوالرنوع الخام

74.17برنت

68.04غرب تكساس

72.67دبي

71.85سلة أوبك

69.65أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 25 يوليو   * أسعار األربعاء 
<   إيفانكا ترامب

<    سيارات تحمل وقود مهرب

»مالية املوقتة«: مرتبات 
يوليو وأغسطس األحد

الرئاسي: التعاقد مع »جنرال إليكتريك« 
األميركية لتطوير محطات الكهرباء

 الذهب يصعد قبيل 
محادثات يونكر وترامب

يوم  إن  الموقتة  بالحكومة  والتخطيط  المالية  وزارة  قالت 
الموظفين  مرتبات  إلحالة  المقرر  الموعد  هو  المقبل  األحد 
الخزينة  من  الممولة  بالجهات  وأغسطس  يوليو  لشهري 

للدولة. العامة 
الجهات  استيفاء  بعد  المرتبات  إحالة  في  الوزارة  وستشرع 
لديهم،  الماليين  المراقبين  قبل  من  كافة  المتطلبات  العامة 
»المتطلبات  أن  أوضح  الذي  بالوزارة،  اإلعالمي  المكتب  حسب 
ومعتمد، من  أصل  المصرفي،  الحساب  إحالة كشف  في  تكمن 
أغسطس  من  األول  من  اعتبارًا  المدة  ومحدد  المصرف  طرف 
وكشف  والمصرفية  الدفترية  التسوية  وأيضًا  يوليو،   26 حتى 

.»2018 30 يونيو  الصكوك المعلقة حتى 
اعتبارًا من  المصروفات واإليرادات  وتابع: »كما يحال تقرير 
للبيانات  معتمدة  ورقية  نسخة   2018/6/30 حتى   2018/1/1
مالي،  مراقب  لكل  المخصصة  النافذة  في  إلكترونيًّا  المدرجة 
ديوان  من  الواردة  المالية  الحواالت  لجميع  تفصيلي  وكشف 
التسوية  جانب  إلى   ،2018/7/26 حتى  بطرابلس  ــوزارة  ال
إلى  إحالتها  يفيد  وما  اإليرادات  لحساب  والمصرفية  الدفترية 
البيضاء  بمدينة  المركزي  ليبيا  بمصرف  العام  اإليراد  حساب 

رقم )102.190.661(«.
كتاب  »إحالة  أيضًا  تتضمن  المتطلبات  أن  إلــى  ولفت 
حكومية  حسابات  أية  وجود  بعدم  المالي  المراقب  من  معتمد 
الحسابات  إدارة  بسجالت  ظاهرة  غير  اإلدارية  الوحدة  تخص 
اعتبارًا  المصروفة  للمرتبات  العامة  الخالصة  وتسليم  العامة، 
الفحص  معتمد من  يونيو  نهاية  الجاري حتى  العام  بداية  من 

المالي بكل جهة عمل عامة«. والمراجعة والمراقب 

للشركة  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أذن 
إليكتريك«  »جنرال  شركة  مع  بالتعاقد  للكهرباء  العامة 
واألعمال  وتركيب  فك  تنفيذ  على  لــإشــراف  األميركية 
للصيانة  والمطلوبة  الخاصة،  المعدات  وتوريد  الفنية 

اإلنتاج. بمحطات  الغازية  للوحدات  والتطوير 
والشركة  األلمانية  الشركة  مع  بدأ  قد  التفاوض  وكان 
للكهرباء  العامة  الشركة  مع  العمل  الستئناف  التركية 
الجهاد  صندوق  طريق  عن  المتوقفة  المشاريع  الستكمال 

حسب  ــاري،  ــم ــث ــت االس
رئيس  بــاســم  الناطق 
ــي  ــاس ــرئ ــمــجــلــس ال ال

السالك. محمد 
ــدن  ــم ال تــــزال  وال 
االنقطاع  تعاني  الليبية 
ــمــتــكــرر فــي الــتــيــار  ال
الـــكـــهـــربـــائـــي وفـــق 
األحمال  طــرح  برنامج 
الشركة  تنفذه  الــذي 
ــلــكــهــربــاء  الـــعـــامـــة ل
بعض  ــروج  ــ خ نــتــيــجــة 
عن  اإلنـــتـــاج  ــدات  ــ وح
درجات  وارتفاع  الخدمة 
عن  ــاًل  ــض ف ــرارة،  ــحـ الـ

ــرى  مــشــكــالت أمــنــيــة أخ
والسرقات،  السطو  عمليات  نتيجة  الشبكة  تضرر  بسبب 
الالزمة  والغاز  الوقود  كميات  نقص  جراء  اإلمدادات  ووقف 
العسكرية  المواجهات  عن  فضاًل  الكهربائي،  التيار  لتوليد 

االشتباكات. مناطق  في 
وإجراء  المشكالت  حل  للكهرباء  العامة  الشركة  وتحاول 
لسد  محاولة  في  جديدة  مشاريع  وإنشاء  صيانة  عمليات 
السابقة  الفترات  خالل  اضطرت  حيث  الشبكة،  في  العجز 
كمية  الشبكة  فقدان  بسبب  األحمال؛  طرح  برنامج  لتفعيل 

الصيف. فصل  ودخول  الكهربائية  الطاقة  من  كبيرة 

الدوالر  استقرار  مع  األربعاء،  أمس  الذهب،  أسعار  ارتفعت 
ورئيس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بين  اجتماع  قبيل 
تتعلق  قضايا  لمناقشة  يونكر  كلود  جان  األوروبية  المفوضية 

بالتجارة.
 1226.19 إلى   %  0.2 للذهب  الفورية  األسعار  زادت  فقد 
العقود  في  الذهب  أسعار  ارتفعت  )األونصة(،  لألوقية  دوالر 
1226.20 دوالر  0.1 % إلى  األميركية اآلجلة تسليم أغسطس 

لوكالة »رويترز«. وفقًا  لألوقية، 
قبيل  أمــس  والــيــورو  ــدوالر  ال على  يذكر  تغير  يطرأ  ولــم 
فرضت  بعدما  االجتماع  ويأتي  ويونكر،  ترامب  اجتماع 
واأللومنيوم  الصلب  واردات  على  رسومًا  المتحدة  الواليات 
بتوسيع  ترامب  هدد  بينما  يونيو،  في  األوروبي  االتحاد  من 
السيارات  ومكونات  السيارات  لتشمل  اإلجــراءات  هذه  نطاق 

األوروبية.
االقتصادي  النمو  بيانات  أيضًا  المستثمرون  يترقب  كما 
يوم  إعالنها  المنتظر  العام  من  الثاني  للربع  األميركي 
التوقعات  أعلى  النمو  يتجاوز معدل  أن  يتوقعون  الجمعة، حيث 

.% 4.1 الراهنة البالغ 
في  الفضة  ارتفعت  األخــرى،  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
15.46 دوالر لألوقية، في حين  0.1 % إلى  المعامالت الفورية 
والمس  لألوقية.  دوالر   918.17 إلى   %  0.4 البالديوم  زاد 

المعدنان أعلى مستوياتهما في أسبوع أول من أمس.
وكان  لألوقية.  دوالر   832.65 إلى   %  0.5 البالتين  وارتفع 
دوالر   845.90 عند  أسبوعين  في  مستوى  أعلى  بلغ  المعدن 

السابقة. الجلسة  في  لألوقية 

خبير في البنك الدولي:

تهريب الوقود إلى تونس يبتلع 17 % من ميزانية ليبيا

التجارة  لتراجع  موازيا  التهريب  انتعاش  وجاء 
فإن  ــدراســة،  ال وحسب   ، البلدين  بين  البينية 
على  أثرت  فبراير   17 ثورة  أعقبت  التي  األحــداث 
المستثمرة  التونسية  المؤسسات  معامالت  رقم 
نحو  تونس  خسائر  بلغت  إذ  والمصدرة،  بليبيا 

.2011 800 مليون دوالر سنويا منذ العام 
ــدراســة،  ال ــق  وف أيــضــا،  الخسائر  ــذه  ه وشملت 
المؤسسات غير المرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع 
ليبيا بسبب غياب الرؤية، وعدم اليقين من سالمة مناخ 

االستثمار واألعمال على المستوى اإلقليمي.
وتونس  ليبيا  بين  الــتــجــارة  حجم  أن  يذكر 
رأس  معبر  إغالق  بعد  خاصة  كبير،  بشكل  تناقص 
شريان  يشكل  الذي  البلدين  بين  الحدودي  جدير 

التونسي. للجنوب  حياة 
فقد  التجارة،  لــوزارة  الرسمية  األرقــام  وبحسب 
تونس  بين  الثنائية  التجارية  المبادالت  تراجعت 
الكامل  التوقف  نتيجة   %  75 من  بأكثر  وليبيا 
كانت  تونسية  مؤسسة   100 من  أكثر  ألنشطة 

الليبية. السوق  تعمل بصفة كلية مع 
1000 شركة بإعادة برامجها  كما قامت أكثر من 
التصديرية واإلنتاجية، التي كانت موجهة في العادة 

نحو طرابلس بسبب األوضاع األمنية.
تونس،  فــي  ــي  ــدول ل البنك  ممثل  ويــوصــي 
بانسجام  معا  وليبيا  تونس  تعمل  أن  بضرورة 
للتحكم  البلدين  سياسات  لتوافق  وتسعيان  تام 
كال  في  االضطرابات  عن  الناتجة  المخاطر  في 

الدولتين.

تكبدها  كبيرة  خسائر  عن  الدولي  البنك  كشف 
تونس،  إلى  الوقود  تهريب  جراء  الليبي  االقتصاد 
المالية  المؤسسة  في  اقتصادي  خبير  قــدر  إذ 
500 مليون لتر  الوقود المهرب بـ  الدولية، كميات 

سنويًّا.
سار  عبداهلل  ونقل  البنك،  أعدها  دراسة  وحسب 
متقطفات  المستدامة  التنمية  إدارة  في  الخبير 
إلى  أدى  ليبيا  من  البنزين  تهريب  فــإن  منها، 
أو  ليبيا  في  الميزانية  مستوى  على   %  17 خسارة 

الجمارك في تونس.
كميات  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  وقدرت 
دول  إلى  تهريبها  قبل  ضبطها  جرى  التي  الوقود 
لتر  مليون   25 بنحو  تونس،  بينها  ومن  الجوار، 

. 2017 خالل العام الماضي 
والغاز،  الوقود  أزمة  لجنة  رئيس  أن  إلى  يشار 
السوق  احتياج  من   %  40 إن  قال  الهجرسي،  ميالد 
الوقود  مــن  تغطيته  يجرى  التونسي  المحلي 
قدرها  التهريب  خسائر  أن  مضيفا  المهرب،  الليبي 
حملة  ــدأت  ب منذ  دوالر  مليار  بنحو  مسؤولون 

الوقود. تهريب  مكافحة 
خلفية  على  الماضي  يوليو  في  أزمة  واندلعت 
الحدودية حركة  القرى  التونسيين من  إعاقة بعض 
على  للضغط  الليبيين،  المسافرين  ومــرور  تنقل 
السلع  بتهريب  لهم  والسماح  الليبية،  السلطات 

المدعومة، عبر منفذ رأس جدير.
صورًا  نشرت  والغاز  الوقود  أزمــة  لجنة  كانت 
بسبب  الطريق  إلغالق  وعمليات  كبيرة  الحتجاجات 
ــردان  ق بــن  مدينة  فــي  التهريب  عمليات  منع 
للمقايضة  الليبية  السيارات  واحتجاز  التونسية 

التهريب. بفتح  عليها 
المركزي  لألمن  العامة  اإلدارة  عناصر  ويحاول 
السيارات  دقيق  تفتيش  عبر  الخروقات  هذه  مواجهة 
إلى  الــوقــود  تهريب  لمنع  إجدير  رأس  منفذ  في 
العاملين  إن  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  وقالت  تونس، 
بفرع التمركزات األمنية في رأس إجدير يعملون على 

منع عمليات التهريب واالختراقات األمنية.

القاهرة - عالء حموده
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الشاهد: تغيير الحكومة التونسية يضر باالقتصاد ويهز ثقة املستثمرين

»رويترز«  وكالة  أجرته  للرأي  استطالع  في  خبراء  قال 
السنة  في   %  5.2 بنسبة  سينمو  المصري  االقتصاد  إن 
في  القاهرة  مضي  مع  يوليو  في  بدأت  التي  المالية 

اقتصادية. إصالحات 
تطبيقها  جــرى  التي  اإلصــالحــات،  هــذه  وساهمت 
الدولي  النقد  صندوق  يدعمها  تقشف  خطة  بموجب 
في  دوالر،  مليار   12 قيمته  قرض  ببرنامج  وترتبط 
حيث  من  عربي  بلد  أكبر  في  االقتصادي  النمو  إنعاش 

السكان. عدد 
خبراء  من   13 آلراء  ــرز«  ــت »روي استطالع  وكشف 
-2018 المالية  للسنة  النمو  معدل  أن  االقتصاد 
يقل عن  ما  5.2 %، وهو  أن يسجل  المتوقع  2019 من 

.% 5.8 توقعات الحكومة بمعدل نمو 
أن  االقتصاد  خبراء  من   12 توقعات  متوسط  وكان 
المالية  السنة  في   %  5.5 نمو  معدل  االقتصاد  يسجل 

.2020-2019
لدى  االقتصادية  الخبيرة  جونسون  نادين  وقالت 
توقعات  »بشأن  إيكونوميكس«  أفريكان  سي  كيه  »إن 
صندوق  ببرنامج  مصر  التزام  فإن  القادمة،  الفترة 
قدمًا  المضي  على  السلطات  ــدرة  وق الدولي  النقد 
إلطالق  أساسيين  سيكونان  الصعبة  اإلصالحات  في 

النمو في مصر«. إمكانات 
في  ملحوظًا  تقدمًا  البلد  »حقق  لـ»رويترز«:  وقالت 
لذلك  اآلن،  حتى  الدولي  النقد  صندوق  برنامج  ظل 
األجل  المتوسطة  االقتصادي  النمو  توقعات  تظل 

قوية«. لمصر 
السابقة  توقعاته  على  الدولي  النقد  صندوق  وأبقى 
في   %  5.5 بنسبة  لمصر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لنمو 
انتعاش  من  رئيس  بدعم   2019-2018 المالية  السنة 

الطبيعي. الغاز  إنتاج  وزيادة  السياحة 

بدعم من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

خبراء: االقتصاد املصري ينمو 5.2% في 2019-2018

عن  أيضًا  »رويترز«  أجرته  الذي  االستطالع  كشف  و 
سيسجل  المدن  في  المستهلكين  أسعار  تضخم  أن 
 %20.9 الحالية انخفاضًا من  المالية  14.2 % في السنة 

السابقة. التوقعات  في 
إلى  التضخم  ينخفض  أن  اقتصاد  خبراء  وتوقع 

.2020-2019 12.2% في السنة المالية 
ستاندرد  لدى  االقتصادي  الخبير  خان  بالل  وقــال 

تحديات  يواجه  زال  ما  االقتصاد  إن  وقالت جونسون 
وتشمل  اإلصالحات،  من  المزيد  تتطلب  قد  هيكلية 
العمل  ســوق  في  الكفاءات  وغياب  البطالة  ارتــفــاع 

والتعليم. الصحية  الرعاية  مستويات  وضعف 
وتقليص  الخاص  القطاع  تطوير  »جهود  وأضافت: 
بشكل  البطالة  لخفض  أساسيًا  سيكون  الدولة  دور 

واضح )وال سيما بين الشباب(«.

بسبب  مرتفعًا  التضخم  يظل  أن  »نتوقع  تشارترد: 
قد  عليه،  وبناء  األخيرة.  اآلونة  في  الدعم  تخفيضات 
األجل  في  التقديري  األسرة  دخل  على  الضغوط  تستمر 

القريب«.
إلى   2016 العام  في  الصرف  سعر  تحرير  وأدى 
انحسار  مع  لكن  قياسية.  لمستويات  التضخم  ارتفاع 
انخفاضه  التضخم  معدل  واصــل  ــاس،  األس فترة  أثر 
في   %  11.4 وسجل  الحين،  ذلك  منذ  مطرد  بشكل 

.2016 مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 
 %  14.4 إلى  ارتفاعه  التضخم  عاود  يونيو،  في  لكن 
أثر على  الذي  الوقود والكهرباء  الدعم على  بعد خفض 

المتوقع. بأسرع من  االقتصاد 
أسعار  المركزي  البنك  أبقى  الماضي  الشهر  وفي 
16.75 و17.75 %  الفائدة على الودائع واإلقراض عند 
أحدث  بعد  التضخم  ارتفاع  من  مخاوف  بفعل  بالترتيب 

التقشف. إجراءات 
الفائدة  سعر  يسجل  أن  اقتصاد  خبراء  ستة  وتوقع 
السنة  في   %  17 نحو  ــدة  واح لليلة  اإلقـــراض  على 
إلى  انخفاضه  توقعوا  لكنهم   ،2019-2018 المالية 

التالية. 15 % في السنة المالية 
الوطني  دبي  اإلمــارات  بنك  قال  بحثية،  مذكرة  وفي 
االحتفاظ  على  نسبيًا  أكــبــر  قـــدرة  أثبتت  مصر  إن 
فيه  شهدت  الــذي  الوقت  في  األجانب  بالمستثمرين 

األسواق الناشئة موجة نزوح منها في األشهر الماضية.
تطبيع  إلى  الجهود  تتحول  أن  »نتوقع  البنك  وقال 
أكثر  وضع  ظل  في  النمو  وتعزيز  )النقدية(  السياسة 

لالقتصاد«. استقرارًا 
أمام  مجال  هناك  يكون  أن  يتوقع  أنه  البنك  وأضاف 
بمقدار  الفائدة  سعر  لخفض  المصري  المركزي  البنك 

100 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.

<   عامل بناء في أحد المشاريع بالعاصمة اإلدارية في مصر »رويترز« 

تغيير  إن  الشاهد،  يوسف  التونسي،  ــوزراء  ال رئيس  قال 
المنهك  البالد  اقتصاد  على  مخاطر  له  سيكون  الحكومة 
ويهز ثقة شركاء تونس ومقرضيها، رافضًا دعوة من رئيس 

البالد للتنحي وسط أزمة اقتصادية خانقة.
ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هذا الشهر 
األزمة  استمرت  إذا  منصبه  من  لالستقالة  الــوزراء  رئيس 
السياسية واالقتصادية التي تعصف بالبالد، ليسحب بذلك 

دعمه الشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.
تفاقهما  خانقة  اقتصادية  أزمة  وطأة  تحت  البالد  وترزح 
أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها وفي مقدمتها حزب 
للحكومة،  شامل  بتغيير  يطالب  الذي  الحاكم  تونس  نداء 

حسب تقرير لوكالة »رويترز«.
وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء 
الحكومة معلاًل ذلك بفشلها  الرئيس، بتغيير  تونس ونجل 
للنقابات  الشغل  اتحاد  ذلــك  في  ويدعمه  االقتصادي. 

العمالية الذي يتمتع بنفوذ قوي.
بينما يرفض حزب النهضة تغيير رئيس الحكومة ويدعو 
إلى تعديل جزئي حفاظًا على االستقرار السياسي في مرحلة 

بها  يطالب  جريئة  اقتصادية  إلصالحات  البالد  فيها  تحتاج 
المقرضون الدوليون.

نجل   ،2016 في  السبسي  عينه  الذي  الشاهد،  واتهم 
في  األزمــة  إن  وقــال  تونس،  نــداء  حزب  بتدمير  الرئيس 

الحزب أثرت على مؤسسات الدولة.
وفي أول رد على مطالب التنحي قال الشاهد في مقابلة 
نشرتها وكالة تونس أفريقيا الرسمية لألنباء )وات( أول من 
أمس »الحديث عن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على 
االقتصاد التونسي وعلى التزامات الدولة وأولوياتها«، لكنه 
ذلك  في  بما  األزمة  من  الخروج  على  منفتح  أنه  على  شدد 

الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.

محتوى دعائي
تونس  شركاء  ثقة  سيهز  الحكومة  تغيير  أن  وأضــاف 
الدوليين. وقال الشاهد إن حكومته لها أولويات من بينها 
صندوق  مع  ومفاوضات  النقابات  مع  اجتماعية  مفاوضات 
الدولية  السوق  إلى  الذهاب  إلى  باإلضافة  الدولي،  النقد 

وإعداد قانون المالية العام 2019.

في  العجز  لخفض  تخطط  الحكومة  إن  قائاًل  ومضى 
ميزانيتها العام المقبل إلى 3.9 % من 4.9 % هذا العام، مع 
توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في 

إيرادات السياحة.
ستبدأ  االقتصادية  البيانات  أن  الوكالة  الشاهد  وأبلغ 
الجاري، وأن حكومته تخطط  العام  بالتحسن بحلول نهاية 
األولى  للمرة  »إلى %3.9 فقط  الميزانية  العجز في  لخفض 

بعد ثورة 2011«.
مشكلة  على  يتغلب  أن  أيضًا  الشاهد  على  ويتعين 
عملياتهم  المهاجرين  مهربو  وينقل  المهاجرين.  تهريب 
على نحو متزايد إلى تونس منذ حملة شنها خفر السواحل 

في ليبيا المجاورة.
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس  أقال  الماضي  الشهر  وفي 
عندما  المهاجرين  عشرات  توفي  أن  بعد  براهم  لطفي 
غرق قاربهم الذي كان متجهًا إلى إيطاليا بعد أن أبحر من 

جزيرة في جنوب تونس دون أن تعترضه قوات األمن.
وقال بيان للحكومة إن الشاهد عين هشام الفراتي، وهو 

مسؤول بارز بوزارة الداخلية، ليحل محل براهم. <    يوسف الشاهد

<    محمد السالك
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روح رياضية

أهداف االتحاد الدولي للكرة وهى االرتقاء 
بالخلق الرياضى وإعطاء املزيد من 

األهمية للعب النظيف والروح الرياضية

صالح الحاراتي

أسدل الستار عن »كاس العالم » وانتهت جولة من التنافس الشريف والروح الرياضية والمتعة 
الكروية،

أيام حافلة بالبهجة خاصة لو رأينا للمشهد بعيدا عن رؤية ذلك الحدث بعين المنافع والجانب 
مع  األندية  لتعاقدات  العالمي محفال مهما  الرياضي  الحدث  ذلك  باعتبار  واالقتصادي  التجاري 
الدول  وكذلك  المضيفة  الدولة  منه  تستفيد  أنه حدث  وباعتبار  أوالمعروفة،  الصاعدة  النجوم 

المشاركة.
نعم ذلك جانب من حقيقة »كاس العالم« وهو الجانب الذى يثير انتباه من له مصلحة فى 

ذلك »البازار«.
بالخلق  االرتقاء  وهى  للكرة  الدولي  االتحاد  أهداف  من  وتعتبر  مهمة  مسألة  هناك  ولكن 
الرياضى وإعطاء المزيد من األهمية للعب النظيف والروح الرياضية وتحقيق أكبر قدر من العدالة 
فى التحكيم.. وتلك جوانب ال ينتبه إليها الناس رغم أهميتها. حيث يبدو لي الحكم وكأنه قاضي 
المحكمة ومعه مساعدوه ثم قضاة النقض متمثال في الحكم الرابع والخامس الذى يحاذي خط 
المرمى ليحدد تجاوز الكرة لخط المرمى او تجاوز خط الملعب عند الضربات الركنية.. وأخيرا 
وللمزيد من إحقاق العدالة تم إقرار تقنية ال )VAR( من خالل مراجعة الفيديو حتى ال يظلم 
أحد عند احتساب التسلل أو ضربات الجزاء؛ وهذه التقنية تشابه دور قاضي المحكمة العليا أى 

المرجعية النهائية إلحقاق العدالة فى حدها األقصى.
« The video assistant »أو تقنية حكم الفيديو المساعد، هي اختصار لـ ،VAR تقنية الـ

referee«
وتعد تلك التقنية من أحدث التقنيات المستخدمة في مالعب كرة القدم لمساعدة الحكام، 
والتي قرر االتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اعتمادها بشكل دائم في مباريات كرة القدم، بهدف 
القضاء على الجدال وانتقادات قرارات التحكيم ، لغاية سامية هى تحقيق أقصى قدر من العدالة.

األمر الذي أضيف مؤخرا أيضا هو االعتداد وأولوية االعتبار للعب النظيف، حيث تم تأهل فريق 
عن آخر للترقي إلى جولة المنافسة التالية ليس بسبب النقاط أو عدد األهداف ولكن بالنظر إلى 

عدد اإلنذارات واللعب النظيف وهذا يحدث ألول مرة.
ثم نأتى لعنوان المقال.. حيث العبارة التى تتردد على أسماعنا كلما شاهدنا مباراة خاصة فى 
كرة القدم، عبارة )الروح الرياضية( التي يرددها المعلقون والتي تقال عندما يقوم أحد الالعبين 
بمساعدة العب من الفريق الخصم على النهوض بعد سقوطه أو االعتذار له عن خطأ غير متعمد، 
أو التوقف وإخراج الكرة خارج الملعب لعالج العب مصاب وما إلى ذلك.. باختصار هي االستمتاع 

بممارسة أي رياضة مع وضع األخالقيات واالحترام وإحساس الزمالة مع المنافسين في االعتبار.
الروح الرياضية قيمة أخالقية تؤكد على االلتزام بضبط النفس ومعاملة الخصوم بإنصاف 
وتلقي المعاملة ذاتها والحفاظ على احترام القضاء )أي الحكم(؛ وعلى المتنافسين أال يتفاعلوا مع 

الخسارة او النصر بطريقة صبيانية أو غير الئقة.
لدينا وفى كل مجاالت الحياة ستجد أن روح المنافسة مرهونة دائما بالتعصب للرأي ولطرف 
عن آخر وال وجود لآلخر المتنافس واألمر يتفاقم وال نتعلم من تجاربنا.. فى السياسة نجد التعصب 
الفو.. ويستخدم  أجل  والخداع من  الحيل  لتنافس شريف.. تستخدم كل  اآلخر وال وجود  ونبذ 
الكذب والمال الفاسد وبروباجندا اإلعالم فى التحريض وبث خطاب الكراهية وال وجود لما يسمى 
بـ »الروح الرياضية« بالرغم من أن الحقيقة -وكما في الرياضة- ال يوجد فائز باستمرار فكذلك 

فى السياسة هي آراء واجتهادات قد تصيب وقد يشوبها الخطأ.
الخالصة أن الجوهر الذي يجب العمل على تواجده باستمرار هو التنافس الشريف بال ضغائن.. 
وهذا ما نفتقده في كافة مجاالت حياتنا وليس في الرياضة فقط.. ونحن فى حاجة ماسة له 
ومطلوب في عالم السياسة الذي نعانى فيه من ويالت الخصومة وفجورها.. ذلك جزء مما يجب 

أن نستخلصه ونستفيد منه من كاس العالم.

النفط الذى يجر ليبيا وينصبها
هو  وأولها  ونقاط ضعف  قوة  نقاط  من  اإلقليم  عليه  يشتمل 
التوظيف األمثل للموارد النادرة لكي تكون من نقاط القوة في 
سياستها الخارجية وقوة دافعة القتصادها الوطني بدال من أن 
تصبح كعب أخيل الذي يمسك به من يريد أن يؤذيها ويطيح 

بها أرضا.
أو  األمريكية  المتحدة  الواليات  هي  ليست  البترولية  ليبيا 
النفطية  الدول  من  كغيرها  بل  البتروليتين  الروسي  االتحاد 
أكثر  الداخلي  والصراع  الخارجية  لألطماع  المعرضة  الضعيفة 
استراتيجية  موارد  تملك  ال  والتي  الضعف  في  شبيهاتها  من 
نادرة كالنفط، فال شك أن النفط الليبي يمكن أن يتحول إلى 
الجغرافي والسياسي في ظل ظروف  الكيان  خطر يهدد وجود 
داخلية  صراعات  معها  تضافرت  ما  إذا  دولية  إرادات  وصراع 
وسياسات غير رشيدة، فهذا النفط هو بمثابة سالح ذي حدين، 
المصالح  إحدى  يمثل  النفط  هذا  كون  في  يتمثل  األول  حده 
توجد  ال  التي  الجماعة  ألن  الليبيين،  بين  المشتركة  الكبيرة 
بينها مصالح مشتركة ال يمكن أن تتحول إلى شعب بالمعنى 
وتنمية  الليبي  االقتصاد  يلعب دور عتلة  فالنفط ال  السياسي، 
مصادره األخرى، بل يلعب دورا سياسيا باعتباره إضافة قيمية 
كبيرة إلى مجمل المشتركات األخرى بين أعضاء الجماعة ولعل 
استخداماته  عن  النظر  بصرف  الليبيين«  رزق  »مصدر  تعبير 
بالنسبة  المصدر  السياسية، يوضح مدى حيوية وخطورة هذا 
ال  فالنفط  منه،  نصيبه  كان  ما  كيف  الجماعة  في  فرد  لكل 
آثاره  الحاضرة، بل تطال  األجيال  وتأثيره على  أهميته  تقتصر 
ال  للنفط  اإليجابي  الدور  هذا  لكن  القادمة،  األجيال  مستقبل 
تتعامل مع مخاطر  إال في ظل عقالنية سياسية  إنجازه  يمكن 
النظام الدولي واستقرار داخلي كثمرة لسياسة رشيدة ال تعطي 
الفرصة للجهوية والقبلية بأن تستحل الوطن وتضع حدا لتغول 

المركزية باسم الوطن أيضا.
أما إذا أسئ التعامل مع النفط كسلعة استراتيجية وكمصدر 
كارثة  إلى  سيتحول  قطعا  فإنه  الليبيين،  توحد  وطنية  لثروة 
تتسبب في دمار الوطن، ألنه ينبغي علينا أن ندرك بأن وجود 
لعبتين،  في  طرفا  أبينا-  أم  شئنا   – جعلنا  بالدنا  في  النفط 
ليست مجرد  والزبائن وهي  الباعة  بين  السوق  لعبة  إحداهما 
عرض وطلب في سوق للخضار أبوابه مفتوحة أمام الشاحنات 
التي تأتي من المزارع صباح كل يوم، بل هو صراع بين زبائن 
تكلفة  بأقل  كمية  أكبر  على  لالستحواذ  أقوياء  منهم  الكثير 
الواحد  القرن  اليوم هي عصب حضارة  ماتزال حتى  مادة  من 

والعشرين.
في ظل التنافس والصراع فإن كل طرف البد أن يسعى ألن 
يكون له تأثير ونفوذ على القوى الداخلية وفي حالة التشظي 
والصراع المسلح بين القوى الداخلية فإن كال منها يبحث عن 
حليف دولي يمده بأسباب القوة فتتعدد خيارات التحالف أمام 
المتصارعة  السياسية«  »القوى  الدولية وال تصبح  القوى  هذه 

في  الليبية  الموانيء  من  نفط  شحنة  أول  خرجت  عندما 
المصدرة  الدول  نادي  ليبيا  دخلت  الماضي،  القرن  ستينيات 
للنفط وبالتالي دخلت في تصنيف اقتصادي وسياسي لن تخرج 
منه إلى أن ينضب النفط أو يستغني عنه العالم كطاقة محركة 
باعتبارها  ليبيا  دخلت  فقد  اإلنسانية،  الحضارة  أدوات  لمعظم 
الكبرى  القوى  أجندة  إلى  البترولية  للطاقة  مصدرة  دولــة 
فإن  هنا  ومن  النادرة،  االستراتيجية  الموارد  على  المتصارعة 
وجود ليبيا في النظام الدولي أصبح مشموال بنظرتين، األولى 
تاجرا  باعتبارها  إليها  ينظرون  الذين  النفط  زبائن  نظرة  هي 
يبيع سلعة تتميز بالندرة النسبية وهم في حاجة ماسة إليها، 
أما النظرة الثانية فتأتي من قبل القوى الكبرى المتصارعة على 
قيادة النظام الدولي واحتكار الموارد النادرة، فهذه القوى تنظر 
إلى النفط الليبي باعتباره ورقة وأداة ال يستهان بها في لعبة 

الصراع االستراتيجي بينها.
هاتان النظرتان تمثالن حقيقة ال يجب تجاهلها وتقتضي من 
ناحية أخرى القبول من حيث المبدأ بمعادلة »أن النفط يمكن 
أن يجلب المنفعة كما يمكن أن يجلب الضرر« وأن ترجيح كفة 
باألوضاع  بعيد  حد  إلى  يرتبط  الضرر  احتماالت  على  المنافع 
النظام السياسي خارجيا ورشده  الداخلية، فعقالنية  السياسية 
في تسيير الدولة داخليا وتمتعه برضى غالبية فئات المجتمع، 
يجعله أكثر قدرة على التعامل مع احتماالت الضرر والضغوطات 
القوى  بين  الصراع  اشتد  الدولية، وكلما  البيئة  المتدفقة من 
السياسي  النظام  كان  أو  الدولة  مؤسسات  وتشظت  الداخلية 
غير عقالني، فإن احتماالت الضرر تتحول إلى كارثة واحتماالت 
المنفعة تتحول إلى نقمة إلى الحد الذى يجعل الكثيرين يتمنون 
لو أن ليبيا لم تكن دولة بترولية، وهذه األمنية العبثية ال تدل 
إال على عجز العقل الليبي على إدارة ما منحته الطبيعة والصدف 

الجغرافية لليبيا من نعمة ليست جديرة بالتبرؤ والجحود.
أن  والتاريخ  الجغرافيا  وصدف  الطبيعة  قوانين  شاءت  لقد 
أفريقيا منطقة نفطية فأصبحت  الرقعة في شمال  تكون هذه 
جانب  إلى  بالتمنيات  وال  بالعمل  ال  تغييرها  يمكن  ال  حقيقة 
حقيقة أخرى وهي أن هذه الرقعة أصبحت دولة صغيرة ضعيفة 
كغيرها من عشرات الدول حسب المعايير التي تقاس بها اوزان 

القوى الفاعلة في النظام الدولي.
العقالنية  تؤطرا  ان  يجب  اللتان  هما  الحقيقيتان  هاتان 
داخليا وفي  الدولة  إدارتها لشئون هذه  الليبية في  السياسية 
النظام  قوى  تجاهها  به  تقوم  ما  على  افعالها  وردود  أفعالها 
الدولي من مواقف وافعال، فأي تجاهل ألي من هاتين الحقيقتين 
يعرض الكيان الجغرافي والسياسي لهذه الدولة للخطر. علينا 
ليست  واالقتصادية  السياسية  السيادة  نسبية  أن  ندرك  ان 
والسيما  الدول  بجميع  يتعلق  بل  فقط  بليبيا  يتعلق  موضوعا 
ولهذا  الدولي،  النظام  في  ليبيا  مع  أوزانها  تتشابه  التي  تلك 
فإن اإلدارة العقالنية لشؤون الدول يقتضي المواءمة بين ما 

العصابات  إلى  تتعداها  بل  الخيارات،  هذه  موضوع  هي  فقط 
إال  يحتاج  ال  قط  ومخلب  أداة  تكون  أن  يمكن  التي  المنظمة 
لتقوية دابره لينتزع لمموله وحليفه مكانا على خارطة الصراع 
هذا  يتدحرج  اآللية  لهذه  وطبقا  المنوال  هذا  وعلى  الداخلي، 
الصراع مهما بلغ حسن نوايا بعض أطرافه، ليصبح لعبة بين 
أيدى القوى الدولية المتصارعة على موازين وأحجام مصالحها، 
والتي قد تقتضي مصالحها في مرحلة من مراحل الصراع بأن 
تتفق على تثبيت هذه المصالح على األرض في شكل كيانات 

وحدود دولية وأعالم وأناشيد وطنية وسيادات وهمية.
دولية  ظــروف  وآزرتها  القوى  هذه  مصالح  اتفقت  ما  إذا 
مواتية، فإنها الشك لن تعدم األدوات الكفيلة بإنجاز مثل هذا 
المشروع التقسيمي، فستجد أمامها القبلية التي تغازل الجهوية 
والمناطقية وستجد الفيدرالية التي تغازل التقسيم وتجد أمامها 
تعتبره  ما  على  للحفاظ  وطنية  بأسمال  تتدثر  مركزية  أيضا 
مكتسبات جهوية. كل هذه األسلحة واألدوات، بل بعضها فقط 
يكفي لجر عربة الصرع االنتحاري على النفط إلى تفجير الوطن 

إلى عدة أشالء وكيانات عدمية ولن تكون ثالثة فقط.
إن حضور النفط كأداة في لعبة الصراع االستراتيجي ال يقل 
خطورة على لعبة الزبائن االحتكارية. فالواليات المتحدة – على 
سبيل المثال- ليست زبونا للنفط الليبي بنفس أهمية الزبائن 
األوربيين، ولكنها في إطار استراتيجيتها الكونية قد تدخل في 
صراع مع قوى وفواعل دولية يجعل من النفط الليبي بالنسبة 
إليها ورقة ال يمكن االستغناء عنها في هذا الصراع وبالتالي ال 
تسمح بأن يكون تدفق هذا النفط إلى األسواق أو عدم تدفقه 
يخضع لتأثير القوى المتصارعة معها أو يصب في مصلحة تلك 
السياسية  العقالنية  فإن  الحالة  هذه  مثل  وفي  فقط،  القوى 
توجب على متخذي القرارات الليبية المتعلقة بالنفط أال يندفعوا 
القرارات  تلك  باتخاذ  ونواياهم-  مبرراتهم  بلغ صدق  – مهما 
على ضؤ الصراع الداخلي فقط دون اعتبار للصراعات الدولية 
جزء  الليبي  النفط  بأن  والتسليم  النفط  تجري حول هذا  التي 
من لعبة االستراتيجية الدولية، التي ينبغي التعامل معها بحذر 
الداخلية وكأنها اصطفاف غير مدروس  القرارات  حتى ال تبدو 
ضد مصالح قوة عظمى ال يستطيع الكيان الليبي الهش تحمل 

ردات فعلها الغاشمة.
وهوال  الليبيين  أيدى  بين  الطبيعة  وضعتها  هبة  النفط 
يتحول إلى نعمة أو نقمة إال بفعل تصرفاتهم ونظرتهم إليه 
إال  نقمة  إلى  يتحول  أن  يمكن  ومنفعته، فال  وتفهم خطورته 
في ظل الصراع الداخلي وعدم االستقرار أو في ظل نظام غير 
عقالني في مواجهة الخارج، غير رشيد على الصعيد الداخلي، 
إلى  الليبيين  يقود  فعاال  عنصرا  النفط  هذا  يكون  ما  فبقدر 
أداة  يكون  أن  يمكن  ما  بقدر  تالحمهم،  من  ويقوي  التنمية 
مشتركات  من  بينهم  ما  رغم  جمعهم  وتفرق  كيانهم  تمزق 

وروابط عضوية.

 ليبيا البترولية ليست هي الواليات املتحدة األمريكية أو االتحاد الروسي البتروليتني بل كغيرها من الدول 
النفطية الضعيفة املعرضة لألطماع الخارجية والصراع الداخلي

 حضور النفط كأداة في لعبة الصراع االستراتيجي ال يقل خطورة 
صالح السنوسيعلى لعبة الزبائن االحتكارية

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري

 املعارضة تحت مجهر القذافي )8(
المعارضة، بجميع فصائلها، كانت تعتقد 
القذافي لها. كانت  أنها بعيدة عن رصد 
النظام،  مجهر  تحت  بالكامل  تحركاتها 
الوطنية  الجبهة  عن  يعرف  كان  الــذي 
إلنقاذ ليبيا، وعن أمينها العام سواء أثناء 
تواجده في القاهرة، أو في بغداد، أو في 
وكان  أمريكا.  في  أو  مدريد  أو  الخرطوم 
العزيز  عبد  إبراهيم  يطيق  ال  القذافي 
الدفعة  على  األول  وهو  األوجلي،  صهد 
الخامسة، الذي تخرج في الكلية العسكرية 
الملكية. وكان يعرف كل شيء عن حركة 
في  العسكري  المسئول  احــواس،  أحمد 
داخل  قتله  ثم  تتبعه،  والــذي  الجبهة، 
الحدود الليبية التونسية. وكان يعرف كل 
شيء عن ابريك سويسي المسئول المالي 
المخابرات  لدى  ومندوبها  الجبهة،  في 

المركزية األميركية.
كان نظام القذافي يعرف كل شيء عن 
المسلمين-  اإلسالمية–األخوان  الجماعة 
في  أو  لندن،  في  تواجدهم  في  ســواء 
وأسلوب  تمويلهم،  طرق  يعرف  أمريكا، 
أزعجه كثيرا قيام منصور  إعالمهم، ولقد 
معارض  كفصيل  بطرحهم  الكيخيا 
التحالف  جبهة  أن  أيضا  ويعرف  لنظامه، 
الوطني المزمع االتفاق عليها قد طرحت، 
منصورالكيخيا،  من  رأي  على  تأسيسا 
يعي  والنظام  اإلسالمية.  الجماعة  شمل 
المعارضة  لتوحيد  محاولة  أية  أن  جيدا 
غير  تكون  اإلسالمية  الجماعة  تشمل  ال 
كل  يعرف  القذافي  نظام  كان  متكاملة. 
شيء عن منظمة تحرير ليبيا التي شّكلها 
البكوش،  مختار  الحميد  عبد  المرحوم 
أنه  أيضا  ويعرف  األسبق،  الــوزراء  رئيس 
فوض الدكتور محمد يوسف المقريف أن 
يتحدث باسمه، فيما يتعلق بكل ما يخصه 
ليبيا،  تحرير  منظمة  وما يخص  شخصيا، 
التحرير  جبهة  مع  االنصهار  في  ونواياها 
الوطني. القذافي كان يعرف كل شيء عن 

جبهة التحالف الوطني التي تسعي إلى:
االستبدادي  القمعي  نظامه  إسقاط   -
في ليبيا، مثلما أسماه ميثاق التحالف في 

القاهرة في عام 1987.
مسودة  على  القذافي  حصل  وقــد   -
ميثاقها بمجرد أن فرغ من إعداده منصور 
وعبد  عميش  فتحي  وإبراهيم  الكيخيا 
اهلل شرف الدين وهم أعضاء اللجنة التي 
كلفت بإعداد مشروع الميثاق في القاهرة.

في  جديد  نظام  إقامة  على  االتفاق   -
ديمقراطيا  يكون  القذافي  بعد  ليبيا 
الفصائل  جميع  عليه  تتفق  دستوريا 

المشكّلة لجبهتي التحالف الوطني!
القذافي كان يعرف تماما من كان وراء 
إخراج  تم  أن  إلى  األســاس  من  الفكرة 
 1986 عــام  في  السطح  إلــى  المشروع 
وكان السباقون في ذلك ثالثة تنظيمات 
منصور  الوطني  الكفاح  حــركــة  ــي:  ه
والجبهة  خيال،  بن  وعــاشــور  الكيخيا 
الوطنية الليبية، والجبهة الليبية الوطنية 
الديمقراطية، هؤالء هم النواة التأسيسية 

لتوحيد المعارضة.
نظام القذافي كان يعرف كل شيء عن 
محمد  مؤسسة  وعن  الدستوري  االتحاد 
بن غلبون سواء في بريطانيا، أو نشاطه 
عبدو،  عن  شــيء  كل  يعرف  اإلعــالمــي، 
اإلعالمية  المؤسسة  هذه  مؤسس  والد 
ويعرف  اإلسكندرية،  في  توفي  أنه  وكيف 
غلبون  بن  بعائلة  النجار  المنصف  عالقة 
مهمته  وطبيعة  ليبيا،  مغادرته  وأسباب 
في الكويت. القذافي كان يقرأ المعارضة 
المعارضة  تكن  لم  مفتوح.  كتاب  وكأنها 
مخترقة فحسب، بل المعارضون أنفسهم 
إرضائه، فهل كانت  يتسابقون في  كانوا 
أسباب ذلك؛ خوفا أو طمعا؟ أم ترك الباب 

الخلفي مواربا للرجوع؟.
يعرف،  القذافي  كان  شديد؛  باختصار 
الفصائل  عن  شيء  كل  نظامه  وكذلك 

المعارضة بمسمياتها كلها، بما في ذلك 
الحزب  وعن  تشاد.  في  الجبهة  مشروع 

الديمقراطي الليبي ومحمود المغربي.
تصله  الوطن  مجلة  بــروفــات  كانت 
مجلة  وكــذلــك  الــعــدد،  يصدر  أن  قبل 
)الميدان(!  المسماة  المسعودي  فاضل 
في  يمرح  الزادمه  السالم  عبد  كان  لقد 
الهمس  يعرف  المعارضة،  فصائل  أروقة 
الدائر بينهم، كانت مراقبته لهم لصيقة 
سيف  غيث  دمــوع  وصلته  لقد  ودقيقة، 
النصر التي سفحها في مؤتمر المعارضة 
كلمته  يلقي  أن  قبل  )دالس(  بوالية 
محمد  اجتماعات  ويعرف  المؤتمر،  في 
المركزية في جنيف  المقريف والمخابرات 

مع ضباط حركة ورفلة االنقالبية.
كان القذافي يعرف جيدا أن المعارضة 
بظروف  تمر  التحالف  على  االتفاق  قبل 
على  االتفاق  عدم  بسبب  وقاسية  صعبة 
السياسية  ظروفها  يعرف  كان  توحيدها. 
الداخلية  االنعكاسات  ويدرك  االجتماعية، 
كان  كلها؛  والدولية  واإلقليمية  والعربية 
يقرأها بشكل استطاع من خالله التعامل 
معها، كما أدرك أن تجربتها السياسية في 
غاية التواضع. ال تجربة حقيقية لديها، وال 
خبرة، وال رؤية عميقة للمستقبل، واألهم 
الفصائل.  بين  الثقة  عدم  يرصد  كان 
كان يعرف أن بعضها يتجنب الدخول في 
حوارات موضوعية حرة لضحالة ثقافتهم 
الصحيحة  الرؤية  على  قدرتهم  وعــدم 
له  متخصص  بشكل  وقراءتها  لألحداث 
وصوال  والتقييم  التحليل  على  القدرة 
السياسي  للواقع  حقيقية  بنتائج  للخروج 

واالقتصادي.
المشهد  اربك  أنه  القذافي كان يعرف 
جعلهم  مما  بمطاردتهم  المعارضة  لدى 
أنفسهم  لتأمين  لألجنبي  يلجؤون 
واألهـــم  ــال،  ــي ــت االغ ــن  م وحمايتهم 
تمكنهم  التي  السيولة  تدفق  ضمان 

األشخاص  أن  يعرف  كان  العيش!  من 
يتجاوزون  ال  المعارضة  في  المؤثرين 
فقط  تبع  فهم  الباقون  أما  الخمسين، 
وال يُعوّل عليهم، وعلى الرغم من ذلك 
المعارضة  أوصال  لفك  استراتيجية  اتبع 
كل  عن  العفو  أعلن  حيث  التبع،  من 
الوطن،  أرض  إلى  يرجع  أن  يريد  من 
جميع  بتغطية  الجماهيرية  وتتكفل 
في  مريحة  إقامة  على  ومساعدته  ديونه 
أرض الوطن من عمل ومسكن والبداية 
ليبيا  الجديدة. وتأسيسا على ذلك وصل 
وتحقق  معارضين،  كانوا  ممن  الكثيرون 
هدف إفراغ المعارضة من قوتها البشرية 
وكوادرها الصغيرة، ولم تدرك المعارضة 
نفسها  أن وجدت  بعد  إاّل  القذافي  هدف 
عليهم،  تعتمد  كانت  ممن  نزوحا  تواجه 
كادرها  في  فــراغ  من  تعاني  وأصبحت 
المعارضة  يعرف  كان  القذافي  البشري. 
معرفته  أساس  على  معها  وتعامل  جيدا، 

العميقة لها.
نشاط  إجمالي  من  بسيط  موجز  هذا 
لنظام  الــمــعــارض  الكيخيا،  منصور 
القذافي، وهو على نحو ما يوضح أن رجل 
وبهذه  االجتهاد،  وهذا  القدرة،  بهذه 
الرؤية الخطيرة ال يمكن لنظام القذافي 
باالختطاف  إما  ينهيه  وأن  يتجاوزه،  أن 
النظام  كان صوتا ضد  ألنه  االغتيال؛  أو 
ثمة  فليس  األبد،  إلى  أن يصمت  يتعين 
خطر على نظام القذافي أكثر من توحيد 
كله  ذلك  وفوق  ضده؛  المعارضة  جهود 
ألن  مؤثرة،  دولية  عالقات  من  له  ما 
من  والعربي  الغربي  العالم  في  هناك 
دوائر  في  وله  رأيه،  ويحترم  إليه  يستمع 
من  فعال  هناك  واحترام،  حضور  القرار 
إليه ويقدر جهوده من أجل  كان يستمع 
التغيير السياسي في بالده. منصور كان 
باختصار شديد رجل دولة من طراز رفيع 

قلة كانوا بحجمه وكفاءته.

كان نظام القذافي يعرف كل شيء عن األخوان املسلمني سواء في تواجدهم في لندن، أو في 
أمريكا، يعرف طرق تمويلهم، وأسلوب إعالمهم

 كان عبد السالم الزادمه يمرح في أروقة فصائل املعارضة، يعرف الهمس الدائر
محمد المهدي الفرجاني بينهم، كانت مراقبته لهم لصيقة ودقيقة املدينة.. مكانًا وإنسانًا

 في نمط االقتصاد الرأسمالي تعتمد عملية 
الَتمْدُين على تحريك العملية االقتصادية: حسب 

املنحنيات اللوجستية: رأس املال واملنتوج والعمال

نور الدين خليفة النمر

مدينته،  في  شارعه  صار  وقد  تذكاره  عن  حُسنين  علي  كتابات  في  طرابلس  المكان،  فصُل  يمكن  ال 
فيكتب عنه، ودافعه حنينٌ إلى مرتع صباه حيث شاءت األقدار أن يحل به وهو في السابعة من عمره، 
تاركا شارع ميزران مسقط رأسه ورأس كل من أبيه وأمه وأخوته وأعمامه وعماته وأخواله وخاالته. وقد 
انتهت رحلته بالمدينة إنسانًا مسعاه األنجح إعادة تشكيل العالم الذي عاش فيه بإرادة أبوية كل ذاك 

العمر، بأن صار معيشه وفق رغبات قلبه، وهوى روحه.
فالمدينة التي تبتدئ مكانًا وتنتهي إنسانًا في السيرة هي العالمَ الذي يخلقه الكاتب، فيصبح مكانه أو 
باألحرى الحيّز الذي حُكِمَ عليه بالعيش فيه. فيكتب في »شارع كوشة الصّفار بين ذاكرتين« »ولما 
زارنا أبي للمرة الثانية في سنة 1931 الحظ ازديادَ عددِ األسِر االيطاليةِ المقيمةِ في أرجاء البالد وال 
سيما في منطـــقة شارع ميزران األمر الذي جعله ينقلنا قبل مغادرته )إلى مغتربه تاجرًا في أفريقيا( إلى 
5 بزنقة  رقم  البيتَ  لنا  استأجر  القديمة حيث  المدينة  أسوار  المسلمين(–على حد قوله–داخل  )حومة 

المُّكني المتفرعة عن شارع كوشة الصُّفار“.
الكتابة عن شارع تمتد منه أزّقة تتقاسم اسمه الكوشة )مخبز( والولي سيدي الصفار، اليتعلق بستاتيكية 
تحويل  فعل  وهو  التَمدْيُن،  حالة  في  اإلنسان  بدينامية  مايتعلق  بقدر  )المدينة(  المكان  في  المادة 
المُسميات.  أسماء  بتبديل  التَمدْيُن  عملية  تشكيل  إلعادة  الجمعية  القوة  ممارسة  المحالة  يتعمد 
بالتداول  األخرى- عرفت  العالم  لسواها في مدن  يحدث  بما  وأزقتها–أسوة  القديمة  فمدينة طرابلس 
والتواتر بين األجيال المتعاقبة التي كانت تقوم – تلقائيا وحسب ظروفها – بتغيير أسمائها واستبدالها. 
فنجد اليوم لبعض منها اسمين أو أكثر. ويضرب مثال بالتحول في التسمية من المادة والكم زنقة المجر 
على  ُقصرت  العربي  زنقة  أيضًا،  بريون.  العََلمْ  السم  نسبتها  إلى  المرابط  زنقة  )الصفة(  الكيف  إلى 
اسم القاجيجي. كما اليمكن فصل مسألة نوع المدينة التي نرغبها، لنعيش فيها، عن نوع العالقة مع 
الطبيعة، فتتبدل العالقة بقرار األب المترحل إلى نيجيريا، نقل عائلته من شارع الزاوية والتي هي ضمنا 
زاوية الوليّ خليفة ابوغرارة، الذي تبدّل باسم ميزران الثري الليبي من أصل تونسي الذي بنى الجامع. 

وهو الشارع المفتوح على ريف حُسم أمر كولونته استعمارا إيطاليًا برقم 81.
حسب  االقتصادية:  العملية  تحريك  على  التَمدْيُن  عملية  تعتمد  الرأسمالي  االقتصاد  نمط  في 
لكي  إنتاج  فائض  الرأسمال  أصحاب  باستخراج  والعمال.  والمنتوج  المال  رأس  اللوجستية:  المنحنيات 
يستخرجوا )يُبزلوا( منه فائض قيمة، والذي بدوره يجب أن يُعادَ استثمارُه لتوليد فائض قيمة إضافي. 
ونتيجُة إعادة االستثمار المستمر هي توسيعُ فائض اإلنتاج بمعدٍّل رسملة مركب، يوازيه توّسعٌ في 

التَمدْيُن.
مقابل هذا النمط يمكن وصف التمدين الذي ترصده سردية مؤرخ الثقافة الليبية علي حُسنين للحياة 
في المدينة القديمة، من عشرينيات القرن الـ 20 حتى ستينياته، بأنه تَمدْيُن المجال فيه قيمي، ونعني 
العملية التي يُطلق عليها مخططو االقتصاد اسم »الحلقة المفرغة« المؤسسة لقاعدة التخّلف المادي، 
التي يتستر فيها الفقر وراء عناصر اقتصاديات الكفاف، وفي المقابل تُظهر نمط الجمود المادي الذي 
ينشأ فيه توازن بين االقتصادي أو بالتعبير الخلدوني »المعاشي«، وبين االجتماعي، يشكله توازن بين 
إمكانيات الفرد ومتطلباته، حيث يتمتع الفرد بنعمة االطمئنان الذاتي التي تسميها األدبيات األخالقية 
فعلى  المحالت  لشاغلي  المتنقلة  الوصفية  تقابلنا هذه  السرد  اقتطاع جزافي من  أي  ففي   .« »القناعة 
»الناصية اليسرى لزنقة العيّان يقع مشغل األسطى محمد بن يوسف وابنه محمد )ُكرزُم( اللذين كانا 
َطة.  يزاوالن حياكة الحوالي النسائية الصوفية نحو حولي الضامة و حولي المقرون والفراشية المُخَطَّ
يالصقه دكان محمد بن رحومة ويليه مشغل األسطى هنكة حاكة األردية القطنية. وفي وقت الحق قام 
عبد الفتاح البدوي بتحويل المحل األخير إلى مقهى أداره في وقت الحق محمد شويشين ثم اتخذه عمر 

شلقم طاحونة،إلعداد عجين الخبز. والمذكور هو شقيق )الكمباري( صاحب الطاحونة المواجهة له«.
اتبع المؤرخ الثقافي علي حُسنين طرائقية أو أسلوبية التوّقف اإلخباري في محطات سردية بذكِر موجز 
لموقع أو عقار متميز أو شخص ـ وبقدر اإلمكان وبحسب األحوال – إيراد اسم مالك العقار أو ساكنه أو 
مزاول النشاط في رحابه. ومن باب التوثيق األمين في سياق الحديث عن الشارع الموصوف يعرّج على 
ذكر بعض ما شهده من أحداث والتطرق لما ال يزال في الذاكرة من أسماء سكانه–دونما تقيد بالزمن- 

ومن أسماء من تميز منهم بمزاولة حرفة أو مهنة أو بممارسة هواية أو نشاط ما.
لو اكتفى بهذا لكان النص وصفًا لعالم رتيب يسير على منوال واحد مُكرّر. ولكن مقال »كوشة الصفار 
بين ذاكرتين »سيظل نصًا مشوّقًا ممتعًا لنا نحن الذين أدركنا بعضًا من عوالمه المسرودة، ومستثيرًا 
الكتابة  جعل  محاوال  بخطابه  تقصدّهم  الذين  الحالي  الجيل  أبناء  والسيما  ومستمعيه  قرائه  لفضول 

لهم متعة تجوال.
مساهمة في األربعينية المُزمع إقامتها في مجمع اللغة العربية ـ طرابلس تذكارًا لمؤرخ الثقافة الليبية 

المرحوم األستاذ علي حُسنين.



رأي

 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
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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سالم العوكلي

 وعدم الحرب مشكلة

الكأس املقدس دورة قيصر روسيا!
هدف بوتين!

حولت  براون  لدان  شهيرة  رواية  دافنتشي  شفرة 
في  المقدس  الكأس  الرئيس  موضوعها  لفيلم، 
استخدمه  الذي  الكأس  المسيحية،  الميثولوجيا 
يسوع في العشاء األخير، يقال أن الكأس ذات قدرة 
جاٍر عن هذا  فالبحث  األساس  إعجازية، وعلى هذا 

الكأس المعجز.
األمريكية  اللعبة  القدم  كرة  أن  يبدو  لكن 
الالتينية، التي استعيرت من الحضارة المكسيكية 
كثيرة،  بقرون  الميالد  قبل  سادت  التي  القديمة 
العشرين  القرن  في  األوربية  للحضارة  وفرت  قد 

الكأس المقدس كـ )كأس العالم(.
الكأس  هذه  عليه  بوتين سقطت  روسيا  قيصر 
المقدسة كما معجزة عندما حظيت روسيا بالدورة 
قاضم  بوتين  العالم،  لكأس  والعشرين  الحادية 
السوريين،  ودماء  أوكرانيا،  في  والغاص  القرم، 
مثلما هتلر من حظي بأولمبياد برلين 1936، لكن 
المناسبة  استغل  هتلر  أن  بينهما  القاطع  الفارق 
لتوكيد استبداده والعنصر اآلري، فيما بوتين أراد 
روسيا  يوكد عظمة  بأن  حقيقته  ينسينا صورة  أن 
األكبر من تحمل مدينة  روسيا بطرس  اإلنسانية، 
أن  في  روسيا  قيصر  فلح  هكذا  اسمه،  بطرسبرج 
ال  بجدارة   2018 العالم  دورة كأس  ويحصد  يزرع 
يُشكك فيها أحد، رغم أن سفينة مونديال موسكو 
يذكر  مما  صرصر  ــاح  ري بدئها  قبيل  ضربتها 
روسيا  مونديال  أن  بل   ،1980 موسكو  بأولمبياد 
واللقاء  الطيبة،  المفاجآت  مونديال  بات   2018
اإلرهاب  أن  حتى  السلس،  والسياسي  الرياضي، 

ريحه  وذهب  تبدد  قد  العالم  على  يُخيم  كان  ما 
كأن لم يكن، وعلى ذلك قمة الدولتين النوويتين 
روسيا  كأس  ختام  يوم  تالي  موعدها  حدد  األكبر 
المقدس، حيث ترامب يلتقي بوتين يوم االثنين، 
أجواء  في  اللقاء  فيجيء  األحد  المونديال  وختام 

الفوز الروسي والسماحة البشرية.
هدف ماكرون!

يحظى  أن  في  نجح  الفرنسي  المدرب  ديشامب 
بعد  لفرنسا  المقدسة  بالكأس  الرئيس  ماكرون 
فيه  كان  ما  المونديال   1998 باريس  مونديال 
العبا ديشامب، المدرب في مونديال موسكو نجح 
فيما لم يتوقعه أحد تقريبا حيث جاء بالكأس من 
الشاب  الرئيس  لقد حقق هدف  البالد،  دورة خارج 
ماكرون  كما  رصيد  وال  له  تاريخ  ال  شاب  بفريق 
ما  أفريقية  وبفريق فرنسي متعدد األصول خاصة 
الهجرة أزمة أوروبا مصدرها، وبذا ديشامب حصد 

الكأس المقدس هدف ماكرون المسكوت عنه.
معجزة  الخصم  أن  ديشامب  معجزة  إلى  أضف 
الكروية  البشرية  أحبته  من  موسكو  مونديال 
تصبو  لما  أيقونتها  كما  الختام  اللقاء  في  وبدأ 
يراقص  الشاب  الرئيس  ماكرون  فوز،  من  إليه 
الخصم  الفريق  لبالد  الجميلة  الرئيسة  كوليندا 
نحوه  الخطى  يحث  الختام  عند  ديشامب  الــذي 
كفخ  وظف  الذي  ديشامب  أفراده،  ومحييا  مسلما 
واإلنهاك  له،  الجم  والتأييد  الخصم  فريق  حماسة 
فدع  والتأييد،  اللعب  من  أصابه  الــذي  الشديد 
اللعب للخصم واالستحواذ المرهق واكتفِ بحصاد 
النتيجة بسهولة مريبة ال تخطر على بال، فتحقق 

تحقيق  إال  يريد  ال  مدرب  بفضل  ماكرون  هدف 
األهداف، حيث كل لعبة جماعية البد أن يسوسها 
سائس محنك مبتغاه الفوز، مثال ماكرون المشدود 
باللعب بطريقة ديجول، فريق ديشامب لخص هذا 
إنسان،  مليار  من  أكثر  أعين  أمام  وحققه  التوق 
وال  يلعب  حين  إال  إنسانا  يكون  ال  اإلنسان  )حيث 

يلعب إال حين يكون إنسانا( كما قولة شيلر.
جهة  من  األصــول  المتعدد  الفريق  هذا  لكن 
اإلمبريالية  لفرنسا  البنيوية  األزمة  كشف  أخرى 
لكن  والحرية،  والمساواة  باإلخاء  تنادي  التي 
إلى  الهجرة  منع  على  السبل  بكل  يعمل  ماكرون 
بكأس  بفوزه  يتمكن  لن  ديشامب  و  هذه،  فرنسا 
الفخ  هذا  من  ماكرون  افتكاك  في   2018 العالم 

البنيوي.
هدف كوليندا!

كوليندا  كما  الثالث  العقد  في  دولة شابة  كرواتيا 
خمسين  من  صغيرة  سياحة  وبالد  جميلة  تقريبا 
ولدت  دولة  البشر،  من  ماليين  وأربعة  كلم  ألف 
من أتون حرب أهلية دامت حوالي خمس سنوات 

و300 ألف مهاجر و30 ألف قتيل.
بقوة  العودة  كرواتيا  هدف  كما  كوليندا  هدف 
دولة  تكون  وأن  اإلنساني  والمجتمع  الحياة  إلى 
في  المتواضع  الهدف  هذا  ناجحة،  لكن  صغيرة 
عالم الدول الكبرى جعل فريق كرواتيا لكرة القدم 
في  واألمنية  والرغبة  الحماسة  فريق  ومدربه 
تحقيق الذات، العالم المكلوم والمفجوع باإلرهاب 

الدولي وجد في كرواتيا من خالل فريقها العزاء.
ففازت  كوليندا  هدف  منح  المفاجآت  مونديال 

لم  الذي  العالم  فريق  كرواتيا  فريق  يكون  بأن 
يهتم بالنتيجة بل بالمسار، لم يبحث في التفاصيل 
حيث يكمن الشيطان بل في المعنى جملة، فالبشر 
اإلرادة  منحه  لفريق  المقدسة  كأسه  منح  الكروي 
والمثابرة والعزيمة في أن يخرج من الحال الراهن 

إلى حال آخر حتى دون فوز بالمراد،
فريق  جناه  كما  سيكون  كوليندا  ستجنيه  ما 
يحقق  لم  هدف   ،2018 العالم  كأس  في  كرواتيا 
كرواتيا  فريق  كان  بهذا  معجزة.  حقق  لكنه  الفوز 
في مونديال روسيا كما قصيدة في عالم ال شعري.

هدف األهداف!
الفرجة، ولم يحمل  الفوز بل  الجمهور ليس  هدف 
العلم الوطني إال الفرق المشاركة التي سرعان ما 
خرج  كلما  يتغير  الذي  فريقه  علم  حمل  جمهورها 
علم  كاد  الختام  في  حتى  المونديال،  من  فريق 
كرواتيا أن يكون علم البشرية الكروية مع استثناء 

حصل عليه الخصم بالد الغال فرنسا.
هدف الجمهور اختزل في كرواتيا التي توقع جزء 
من هذا الجمهور أنها لن تحظى بالكأس المقدسة 
كسر  كما  العالم  كأس  فمونديال  كأسه،  فمنحها 
أرندت:  األلمانية حنة  الفيلسوفة  رأت  التي  للعزلة 
]اإلرهاب ال يمكن أن يسود الناس مطلقا، إال في 
حال كونهم معزولين بعضهم عن بعض، وبالتالي 
هو  األنظمةاالستبدادية  كل  اهتمامات  أول  فإن 
بدء  العزلة  تكون  أن  يمكن  لذا  العزلة،  إحــداث 
في  2022م  القادم  العالم  كأس  اإلرهـــاب.[... 
عنها:  المسكوت  المزيد في مهمته  يحق  قطرهل 

كسر العزلة؟

 تحاشى قادة الجيش الوطني هذه الحرب لسنوات عدة، وحاولوا عن طريق الوسطاء من البيئة 
االجتماعية أو السياسية الوصول إلى حل مع هذه الجماعات يجنب مدينة درنة هذه املعركة

 ال نملك إال أن نسجل في مدرسة الديمقراطية مهما كانت الصعاب لكي نمحو
 األمية السياسية وننتمي لهذا العصر

هكذا فلح قيصر روسيا في أن يزرع ويحصد دورة كأس العالم 2018 بجدارة ال ُيشكك فيها أحد

كأس العالم القادم 2022م في قطرهل يحق املزيد في مهمته املسكوت عنها؟

شموس كشمسه

 يا إلهي. لم يعد في مدينتي مكان واحد 
لعبادتك!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

تمثل السير الذاتية* والسير والمذكرات واليوميات، وحتى أدب الرحالت، أهمية كبيرة من حيث احتواؤها 
ينسب  أن  يمكن  ما  كل  ومع  األحداث.  على  حية  وشهادات  واجتماعية  وسياسية  تاريخية  جوانب  على 
إلى هذه األدبيات من نقص وجزئية وعدم دقة، وحتى تحيز وتحامل، إال أن هذا ال يقلل من أهميتها، 
هذه  فإن  محترفين  ومؤرخين  أكاديميين  باحثين  قبل  من  تمارس  التي  التاريخية  بالكتابات  ومقارنة 
األخيرة ال تخلو، هي األخرى، من تحيزات وتحامالت وإخفاء للحقائق. في األنظمة االستبدادية تظل مثل 
هذه الكتابات محل تجريم ومطاردة إذا لم توافق مزاج النظام القائم، وال تتاح لها فرصة الظهور إال في 

المنافي أو بعد زوال النظام االستبدادي حيث يتمكن الصامتون من الكالم.
الذاتية  سيرهم  البعض  فكتب   ،2011 سنة  بعد  الفرصة  هذه  مثل  كبير،  حد  إلى  أتيحت،  ليبيا  في 
بـموقع  حلقات  على  الفرجاني  المهدي  محمد  ينشره  ما  الشهادات  هذه  من  وشهادتهم.  ومذكراتهم 
اختفاء  واقعة  »الوسط« بخصوص  األسبوعي من صحيفة  الورقي  والعدد  اإللكتروني  الوسط«  »بوابة 
منصور الكيخيا المعارض الليبي، التي يضمها عنوان عام هو »منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء 

القسري«.
بالطبع، قد ال تخلو شهادته هذه من بعض جوانب االعتوار المذكورة أعاله، وهذه يقع عبء تحديدها 
وتصحيحها، إن وجدت، على ضمير أشخاص آخرين لهم اطالع موثوق على مالبسات القضية. لكن ما 
أريد أنا التوقف عنده هنا معلومان جزئيتان جدا وردتا في الحلقة )6( من السلسلة أرى أنه عليَّ واجب 

تصحيحهما، ألن لديَّ علما موثوقا بها.
في وقفة مفاجئة في هذه الحلقة يسأل الكاتب:

بروية  استعرضت  ولقد  والمعتقالت؟  السجون  في  حينها  كانوا  بمن  بالزج  محقا  القذافي  كان  »هل 
أسماء وانتماءات السجناء واكتشفت أنهم لم يكونوا جميعا ذوي انتماءات حزبية سواء كانت محلية أم 
العرب، وهم من كانوا  القوميين  البعث، وماركسيون، وآخرون من  قومية. كان هناك سجناء من حزب 
يعرفون بـ 106 وهو عدد أعضاء الحركة التي تم الحكم عليهم سنة 1967** في زمن النظام الملكي 
]...[ وكان بالسجن، أيضا، جماعة اإلخوان المسلمين، وعدد من حزب التحرير اإلسالمي« هنا أحب أن 
المقال.  إليها صاحب  أشار  التي  الفترة  الليبيين في  العرب  بالقوميين  األولى  تتعلق  أصحح معلومتين. 
فأنا كنت في السجن من األسبوع األخير بسنة 1978 وحتى 3 مارس 1988، وعشت حوالي سبع سنوات 
في زنزانة واحدة مع اثنيين كانا منتميين إلى تنظيم القوميين العرب ومن الذين ألقي القبض عليهم 
نفس  في  أعضاء  كانوا  آخرون  أفراد  أيضا  يوجد  كان  كما  بالسجن.  أحكام  ضدهم  وصدرت  وحوكموا 
التنظيم، لكنهم لم يعتقلوا، لكن وجود هذين الشخصين وغيرهم من أعضاء الحركة في سجن القذافي 

لم يكن بسبب اتهامهم بانتمائهم إلى حركة القوميين العرب، وإنما بسبب تهمة سياسية أخرى.
من  إذ  منهم***.  اي شخص  بالسجن  معنا  موجودا  يكن  فلم  المسلمين  األخوان  إلى  بالنسبة  أما 
بدايات سنة  الثقافية«  »الثورة  بـ  يعرف  ما  اعتقالهم في سياق  أفرج عنهم عقب  القذافي  أن  المعروف 
1973، بفترة وجيزة، وقد شاهدت شخصيا اعترافات ثالثة أو أربعة من قياداتهم مبثوثة على المرئية 
الليبية أذكر منهم: حواس وهويسة ود. عمر النامي. وكان معروفا أن القذافي »يعطف« على األخوان 
المسلمين، إذ منذ البداية التحق بعض قادة األخوان في ليبيا بنظام القذافي وتقلد بعضهم مناصب 
عليا، يكفي أن نشير هنا إلى د. إبراهيم الغويل ود. محمد المقريف ود. محمد أحمد الشريف. وفي ندوة 
1976(، أعلن القذافي صراحة أنه ال خالف بينه  6 فبراير  )1 إلى  الحوار اإلسالمي المسيحي بطرابلس 

وبين األخوان المسلمين سوى أنهم يريدون حزبا وهو ال يريد حزبا.
وأن موقفه منهم يمثل موقف جمال عبد الناصر منهم، فاألخوان هم، مثلما قال، من بادر عبد الناصر 
كتب  ليبيا«  إلنقاذ  الوطنية  »الجبهة  وراءها  كانت  التي   1984 مايو  أحداث  وبعد  هو.  وليس  بالعداء 
اللجان  »حركة  عن  الصادرة  األخضر«  »الزحف  صحيفة  في  طبعا(  باسمه  موقعا  )ليس  مقاال  القذافي 
الثورية« وأذيع في المرئية الليبية، ذكر فيه أن التنظيم السياسي الليبي الوحيد الذي اتصل به »مجلس 

قيادة الثورة« بعد 1969 بشكل رسمي هو »تنظيم األخوان المسلمين«.
يكتبها  التي  تلك  فهي  السيرة  أما  بنفسه.  »سائرها«  يكتبها  التي  تلك  الذاتية  بالسيرة  يقصد   *

شحص عن شخص آخر.
** الحقيقة أن الحكم صدر في 15/ 1/ 1968

، في السجن حالة  ** يمثل د. عمر النامي الذي يقال أنه أعيد اعتقاله في الثمانينيات ومات، أو صفيَّ
خاصة.

هنا  الطيبين؛  سكانه  وجوه  أطياف  لي  تراءت  حتى  العقيب،  بشارع  لحق  الذي  الدمار  رأيت  إن  ما 
ومن  اإلدارية،  شهادتنا  لنا  ليوثق  ابتسامته  بدفء  يستقبلنا  المحلة  مختار  صويد،  بن  سالم  كان 
هلوم،  بن  وجمعه  التركي،  عوض  دكان  نحو  متجها  األبيض،  بجرده  بوسن  السالم  عبد  يلتف  هنا 
ومنصور  ودومه،  وكريمش،  باقو،  فتحي  الحضيري..  حامد  بوجازيه،  ومصطفى  البابور،  وخليفة 
أمام  من  يتوعدهم  اهلل  خلفهم سي سعد  ومن  محمود،  خلفه  ومن  الكيخيا،  ناصر  هو  وها  الزغبي، 
وطول  بالصحة  األحياء  ويمتع  رحمته،  بواسع  منهم  رحل  من  اهلل  يتولى  الفاخري.  محمد  سي  محل 

العمر.
مثلما  فتمتمتُ  )نوردوف(  العجيب  األلماني  ذلك  تذكرت  العقيب  جامع  أطالل  وصلتُ  وعندما 
قال: »يا إلهي. لم يعد في مدينتي مكان واحد لعبادتك!«. مدينته هي )ولفزبرج( كانت أطالال مثل 
مجرد  وجده  شارعه  إلى  سكانها  من  عاد  من  وكان  القديمة،  بنغازي  شوارع  وبقية  العقيب  شارع 
تكدسوا  إليها  عادوا  الذين  )ولفزبرج(  سكان  من  آالف  العشرة  أما  األشباح،  فيها  تتسكع  خرائب 
كانوا  العمالقة.  الجرذان  فيها  وتمرح  والصراصير  القمل  فيها  يسرح  خشبية،  ثكنات  في  بالعشرات 
ال يحصلون على ما يكفيهم من طعام، أو خرق يسترون بها أنفسهم، فالمدينة دكتها تماما قنابل 

بالتحديد. انتحار هتلر بعامين و245 يوما  أي بعد   1948 يناير سنة  الحلفاء. كان ذلك في 
سكنا  )ولفزبرج(  مدينة  اتخذا  ولكنهما  كافة،  المانيا  شوارع  في  يتسكعان  والبؤس  الفقر  كان 
مدينة  إلى  قياسي  زمن  في  فأحالها  ــوردوف(  ن هاينز  )هر  يوم  ذات  إليها  وصل  أن  إلى  لهما 
وفيما  طوابق،  أربع  من  أكثر  ارتفاعها  يتعدى  لم  مبان  الخشبية  األكواخ  مكان  فُأقيمت  متكاملة، 
بين  الخضراء  المساحات  وتمتد  والزهور.  الورود  تتراقص  شرفاتها  في  الملونة،  العصافير  تغرد 
كلها  ألمانيا  في  عامل  يكسبه  أجر  أعلى  يتقاضون  لعمال  سكنا  أصبحت  لقد  الحديثة.  المباني  هذه 
أللعاب  ومساحات  والحدائق  الترفيه،  ودور  والمطاعم  واألسواق  والكنائس  المدارس  وانتشرت 
1956، عشرون  األطفال، ناهيك عن مستشفيات ومستوصفات متكاملة. فلقد أصبح بالمدينة، سنة 
ألف سيارة، بعدما كانوا ينتجون قبل  )الفولكسواجن( فقط ينتجون يوميا نحو  ألف عامل في مصنع 

20 سيارة فقط. الحرب 
 ،1948 سنة  يناير  أيام  من  بارد  يوم  مساء  ذات  )نــوردوف(،  أعدّ  أن  بعد  من  ذلك  تحقق  لقد 
حتى  باضطراد.  يتطور  المصنع  أخذ  الوقت  ذلك  ومن  فيه،  وأقام  بالمصنع  بمكتبه  سريرا  لنفسه 
المراكز  ستحتل  موديالته  من  ثالثة  وأن  العالم  في  مصنع  أكبر  إلى   -2018- السنة  هذه  وصل 

التوزيع. في  عالميا  األولى 
مكاسب  من  حققه  فمما  المدينة،  إعمار  على  سياسته  أسس  اإلنتاج،  في  المصنع  بدأ  أن  بمجرد 
وال  لص  يصله  لم  الذي  المدينة،  لمجلس  فوائد  وبدون  المدى  طويلة  قروضا  منها  يخصص  كان 
لبناء  فوائد  بدون  قرض  في  حقا  بإخالص  يعمل  سنة  يمضي  عامل  لكل  ووفر  متسلق،  وال  مخادع 

. مسكنه
لمن  تُدفع  فقط   4% أرباحه  من  تُستقطع  )الفولكسواجن(  مصنع  أن  الناس  يعرفه  لم  ما 
19 عضوا يمثلون الدولة  يسمونهم أصحاب المصنع، وتديره جمهورية ألمانيا بمجلس يتكون من 
يعشق  )نوردوف(  مثل  ليبي  مواطن  إلى  تحتاجان  وسرت؛  بنغازي  والعمال.  المصنع  إدارة  وهيئة 
أننا  يؤمن  إنسان  لندن.  في  وبناته  لزوجته  قصر  شراء  في  يفكر  وال  مدينته،  إلى  وينتمي  بالده، 
وتظل  الذهب،  بماء  كتبت  إن  حتى  قبيحة  الرديئة  الكلمة  وستظل  تاريخنا،  سجل  في  كلمات  مجرد 
ظلت  التي  بنغازي  كتاتيب  من  كتّاب  ألواح  بمداد  كتبت  وإن  حتى  ومبهجة  باقية  الطيبة  الكلمة 
المرحوم  يكون  قد  الطيبة،  أفعالهم  وال  أسماءهم  ال  الناس  ينس  لم  ُكثر،  رجال  منها  تخرج  منارات 
ولكنني   1991 سنة  رحل  أنه  أعلم  فأنا  الحدادة،  جامع  كتّاب  في  تعلم  قد  شمسه،  الحفيظ  عبد 
بتسمية  بتكريمهم  حتى  الوطنيين  رجالنا  على  نبخل  فنحن  شبابه،  أو  طفولته  عن  شيئا  أعلم  ال 
ورجال  تجار  من  أنه  أعلم  ولكنني  ألطفالنا.  مآثرهم  عن  الحديث  عن  ناهيك  بأسمائهم،  شوارعنا 
المجتمع  مناشط  عن  يغب  لم  وأنه  الليلية،  العمال  مدرسة  تأسيس  في  ساهم  المبكرين،  الصناعة 
لتأسيس  مبكرة  بإرهاصات  قيامه  هو  تقديري،  في  مأثرة  وأبرز  أفضل  أن  غير  بنغازي.  في  المدني 

المنتجة. باألسرة  حديثا  عرفناه  ما 
باتساعها  يعبث  مدينة،  أطالل  مجرد  بنغازي  تركت  التي  الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  من 
األسر  عن  بالبحث  شمسه  الحفيظ  عبد  المرحوم  حينها  قام  والقمل،  والبق  والفقر  الكافر  الجوع 
بالقماش  بالقادرات على تعليم استخدامها، ثم يزودهم  الحياكة ويبعث لها  الفقيرة، يزودها بآالت 
يتعدى  ال  الرجال  لباس  كان  الوقت  ذلك  ففي  بمعرفته.  ويبعه  تنتجه  ما  منها  ويشتري  والسلك 
)سروال وسورية بيضاوين(، وقبعة بيضاء )المعرّقه(، ثم أسس مصنعا لصناعة الحقائب من الجلد، 
فلم يعد دباغو الجلود يبحثون عمن يصدر إنتاجهم. مثل هذا الرجل هو ما تحتاجه بالدنا إلعمارها، 
وبالدنا والدة ورجالها قادرون على تحقيق مثل هذه المشاريع، فاإلعمار الحقيقي هو إعمار اإلنسان 

المكان. قبل 
منتصف  وفي  الدرفيلي،  آل  يملكها  أرض  على  أقيم  العقيب  شارع  جامع  أن  لكم  أقول  أن  نسيت 
الحالي  بشكله  صممه  أن  بعد  من  بناءه  بسيكرى  على  محمد  المرحوم  الشيخ  أعاد  السبعينيات 
يتولى  مثلما  تماما  الشارع،  وكذلك  أهله،  يتواله  البيت  عمار  أن  يعني  ذلك  مازق.  نجيب  المهندس 
ويحترمون  والوطن  باهلل  يؤمنون  رجال  إلى  فيحتاج  الدولة  عمار  أما  مدينتهم،  عمار  المدينة  أبناء 

العمر«. تاريخ أسرهم ويعون جيدا أن »الصيت أطول من 

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

عالقة األخوان املسلمني بنظام القذافي

على  الككلي،  عمر  الصديق،  مــع  تــواصــل  فــي 
بخير..  له:  فقلت  أحوالي،  عن  سألني  الماسنجر، 
المعهودة  بقدرته  رد  الحرب.  انتظار  في  ومازلنا 
على تكثيف العبارة: »الحرب مشكلة وعدم الحرب 
انتظرتها  التي  الحرب  إلى  إشــارة  في  مشكلة«. 
مختطفة  خاللها  كانت  سنوات  لعدة  درنة  مدينة 
من التاريخ والجغرافيا في قبضة جماعات تكفيرية 
الزمن،  وخارج  المكان  خارج  من  قادمة  مسلحة، 
بإلحاح  عملت  فيها،  والتحكم  على حكمها  تناوبت 
غير  الدولة  حتى  أو  المدنية  الدولة  قيام  ضد 

المدنية، وضد المستقبل برمته.
الحرب  من  مناص  ال  أن  يــدرك  الككلي  كان 
جماعات  الخصم  يكون  حين  نزاع،  هكذا  مثل  في 
التفاوض  أو  الحوار  ضد  بنيويا  محصنة  متطرفة 
وال  ــواب  األب جميع  تقفل  المصالح،  مقايضة  أو 
تترك سوى طريق واحد مملوءة بالسواتر الترابية 
تصبح  فعال  وحينها  معها،  للتداول  والمفخخات 
يغدو  مثلما  ضــرورة،  جميعا  نمقتها  التي  الحرب 
قاسية  ضرورة  باإلنفلونزا  المصابة  الطيور  حرق 

رغم تاريخ الرومانسية المحتشد بجمال الطيور.
الحرب  هــذه  الوطني  الجيش  ــادة  ق تحاشى 
من  الوسطاء  طريق  عن  وحاولوا  عدة،  لسنوات 
البيئة االجتماعية أو السياسية الوصول إلى حل مع 

المعركة،  هذه  درنة  مدينة  يجنب  الجماعات  هذه 
دون التفريط في حقوق الثكالى واألرامل واليتامى 
بين  الموازنة  وكانت  الجماعات،  هذه  ضحايا  من 
النهاية  في  الحرب  صالح  في  والحرب  العدالة 
األجهزة  تعجز  حين  للعقاب  مطروحة  كوسيلة 

القانونية للوصول إلى العدالة بطرق سلمية .
حلف  تدخل  أن  2011–وبعد  مارس  شهر  في 
الناتو تحت قرار حماية المدنيين من آلة القذافي 
الفتاكة لتظهر التيارات اإلسالموية بكل مستويات 
المطالب  الشعبي  الحراك  ساحة  قلب  في  تطرفها 
بإسقاط النظام ـ كنا ثلة من األصدقاء نجلس حول 
الحراك  لميدان  المتاخم  النجمة  طاولة في مقهى 
ما  الحديث حول غبطة  نتداول  درنة،  السلمي في 
وكل  الكابوس،  انزياح  بعد  ما  أحالم  وعن  يحدث 
أو لذة  التعبير،  واحد منا تحدث عما يشغله، حرية 
في  التفكير  أو  مرة،  ألول  انتخابات  في  المشاركة 
تكوين حزب، أو بناء أبراج في درنة شبيهة بدبي، 
وغيرها من األحالم، لكن صديقًا »معكوس« كما 
نقول في لهجتنا، تحدث عن همه الخاص المتمثل 
في افتتاح بار في أحد الشوارع الخلفية متمنيا كما 
الذي  الجوارب  نقيع  احتساء  من  يتخلص  أن  قال 
أضر ببصره وذاكرته، وفي اللحظة نفسها تتداعى 
استولوا  الذين  المتطرفين  خطابات  أسماعنا  إلى 

درنة  بيت  أنشأها  التي  بالميدان  المنصة  على 
الجديد  الوعي  للحديث عن  الثقافي لتكون منصة 
الصوت  كــان  البلد.  ومستقبل  والديمقراطية 
مهاجما  اهلل  وحكم  الشريعة  عن  يتحدث  الموتور 
العلمانيين والديمقراطية وطواغيت الدولة مرددا 
الدم  الهدم..  »الهدم  الفاشي  الوهابية  شعار 
ممازحا،  الحالم  لصديقي  وقلت  فضحكت   ، الدم« 
أن  أخاف  الطاولة:  على  التبغ  بعلبة  أمسك  وأنا 
تباع  مثلما  الخفاء  في  يوما  السجائر  هذه  تباع 
المخدرات. وحين قفلت هذه الجماعات بعد سنوات 
صديقي  بي  اتصل  مخزونه،  وحرقت  التبغ  محالت 
قائال: مازلت أتذكر ما قلته كلما ذهبت إلى شارع 

معتم كي أشتري علبة تبغ مهرب.
استولى التكفيريون على مدينة درنة مستغلين 
واقعها االجتماعي كحاضرة ال تتمتع بقوة عشائرية 
إلى  السنين  مئات  بها  ورجعوا  مسيطرة،  قبلية  أو 
الخلف، وحولوا الساحة التي كان يباع فيها البخور 
وتقطع  الرؤوس  فيها  تُحز  ساحة  إلى  والياسمين 
والمزمار  البنادير  وأخرسوا  الجلود،  وتجلد  األيدي 
بعد أن أقفلوا الزوايا الصوفية ـ روح درنة ـ واغتالوا 
ونبشوا  منها،  ينزحوا  لم  الذين  شيوخها  بعض 
مقابر »الصحابة« وهدموا األضرحة، وأحالوا الحياة 
في درنة إلى مأتم دائم، والمزاج فيها إلى مظهر 

التي  المدينة  على  الظالم  وخيم  يتوقف،  ال  حداد 
نشرت نور المعرفة في محيطها.

لم  والسلب  واالبتزاز  والخطف  القتل  أعمال 
فيها  تتغير  لم  التي  السنوات  هذه  طيلة  تتوقف 
الجماعات  هذه  فيها  ترتكب  التي  الالفتة  سوى 
جرائمها في ظلها، ودعْمُ الكثير من المسؤولين 
من  بعض  فيهم  بمن  ومصراتة،  طرابلس  في 
الوطني،  المؤتمر  في  ليمثلوها  درنة  انتخبتهم 
لهذه الجماعات لم يتوقف، وفتاوى شيخ دار اإلفتاء، 
الصادق الغرياني، الذي كان يدعو هذه الجماعات 
وضد  الشرعية  الدولة  مؤسسات  ضد  للجهاد 
كانت  لذلك  تتوقف.  لم  بدرنة،  المحيطة  القبائل 
الحرب ضرورة أو »عدم الحرب مشكلة« وكان البد 
حرب،  أية  تتطلبه  الذي  الطبيعي  الثمن  دفع  من 
بشيء  يدين  ال  إرهــاب  ضد  تكون  حين  بالك  ما 
هذه  ومثل  السلم،  أخالقيات  أو  الحرب  ألخالقيات 
الحرب شبيهة باستئصال ورم خبيث، ال يخلو من 
العالج  مضاعفات  من  يخلو  وال  يسيل،  الذي  الدم 

الكيميائي للحد من انتشار هذا الورم مرة أخرى.
البد  منها،  البــد  ــرورة  ض الحرب  تكون  حين 
أن  إليه  تسعى  الذي  االجتماعي  والسلم  للسالم 
الدولة  قواعد  إرساء  أجل  من  أخرى  كمعركة  يثمر 
نظام  على  خرجوا  حين  الناس  فيها  رغب  التي 
أحالمهم  كل  مقابل  والغذاء  األمن  يعطيهم  كان 
أنتجه  ما  وفق  إنسانيتهم  تتحقق  بأن  األخــرى، 
من  بهم  ترقى  سامية،  حقوقية  قيم  من  التقدم 
معيشة القطيع الذي ال يهمه سوى األمن والغذاء 

إلى براح الحياة اإلنسانية الحديثة.
سالمه  فــي  الــحــرب  تعيث  الـــذي  المجتمع 
عملية  إدارة  مــن  لــه  ــد  الب خــرابــا  االجتماعي 
للمصالحة تجعله يتجاوز جراحه وضغائنه من أجل 
درنة  مثل  حالة  وفي  الطبيعية،  حياته  يستأنف  أن 
اإليطالي  الغزو  استطاع  حيث  ــ  قرن  بعد  تتكرر 
قواته  بها  نزلت  التي  بالمدينة  قواعده  يثبت  أن 
وبين  بينها  يفصل  بسور  ويسيجها   2011 عام 
اآلن  تحركها  التي  نفسها  الفتن  مثيرا  محيطها، 
السلطة  مواقع  في  المتمركزة  الدينية  الفاشية 
تدبيج  من  النهاية  في  البد  كان  ــ  العاصمة  في 
برعاية   )1946 الحرابي  )ميثاق  للمصالحة  ميثاق 
توقفت  بموجبه  الذي  السنوسي  إدريس  السيد 
حتى  الحساب  وتصفية  االنتقام  نــزوعــات  كل 
تشكل الدولة الجديدة مؤسساتها الكفيلة بإرساء 
السلطة  غياب  ورغم  االنتقالية،  العدالة  من  نوع 
أدار  الذي  األمير  آنذاك في  متمثلة  اآلن،  الروحية، 
المدنية  بالدولة  الحلم  أن  إال  المصالحة،  تلك 
مواثيق  ترعى  أن  يمكنها  خفية  روحية  سلطة 
الماضي  صفحة  نطوي  تجعلنا  جديدة  مصالحة 

ونتطلع بعيون أطفالنا إلى المستقبل.
مدرسة  ــي  ف نسجل  أن  إال  نملك  ال  نعم 
نمحو  لكي  الصعاب  كانت  مهما  الديمقراطية 
أن  البد  العصر،  لهذا  وننتمي  السياسية  األمية 
يقرع جرس الحصة األولى في هذه المدرسة ونبدأ 
في  المجتمعات  فعلت  مثلما  الديمقراطية  بتهجي 
أثمان على هذا  بداية طريقها، ومثلما دفعت من 
اليائسين  مقوالت  تخدعنا  ال  أن  ويجب  الطريق، 
الديمقراطية  أن  على  يصرون  الذين  الكسالى 
إحدى  الديمقراطية  ألن  تناسبنا،  ال  أو  بنا  تليق  ال 
الشغف  وألن  الطبيعي،  اإلنساني  التطور  مراحل 
إنسانية،  غريزة  بالحقوق  والمطالبة  بالحرية 
وصلت  التي  المجتمعات  وبين  بيننا  الفارق  وألن 
واإليمان  اإلرادة،  هو  نضاالتها  بتاريخ  التمتع  إلى 
بطاقات النفس البشرية الكامنة، واالستعداد لدفع 
الثمن  بدل  الحرية  طريق  على  اإليجابي  الثمن 
الباهظ المجاني الذي ندفعه على طريق الطغيان 

وكل مرة يعيدنا إلى المربع األول.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أحمد الفيتوري

في  بمن كانوا حينها  بالزج  القذافي محقا  هل كان 
واملعتقالت؟ السجون 



ثقافة

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

12

بني سطور رسائل الفاخري
قصة »أمير املؤمنني الذي حج مرتني« )2/2(

طويلة  كانت  دنماركية.  فتاة  دخلت  اللحظة  تلك  في 
فواخر(  )ناقة  تدعوها:  أن  الحاجة  دعا  مما  وجميلة، 
الوافرة  المرأة  على  البادية  أهل  يطلقه  مصطلح  -وهو 
الرعبية الفصحي- ثم طلبتني  الطويلة، أو بهنكة باللغة 
غير  والديها.  على  نتعرف  لكي  بيتها،  إلى  نتتبعها  أن 
أو  نعناع  دون  شاي،  فناجين  أربعة  شربت  الحاجة  أن 
لم  لكنها  تخرج،  لكي  الفتاة  تلك  انتظار  في  )كاكاوية( 
قلت  االنتظار.  ووطأة  بالملل  تشعر  بدأت  ثم  تفعل. 
كل  إن  أهله،  مع  يعيش  الدنمارك  في  أحد  ال  إنه  لها 
تلك  عائلة  معرفة  إلى  سبيل  وال  بمفرده،  يعيش  واحد 
مني  طلبت  عندئذ  مباشرة.  معها  بالتحدث  إاّل  الفتاة 
دعوتها إلى مائدتنا. وحين فعلتُ، وقبلت الفتاة الدعوة 
استخدام  في  بدأت  مائدتنا،  إلى  وجاءت  بابتسامة، 
-لوزة  كاسحة(  )لوزة  الحاجة  أخرجت  السرية؛  أسلحتها 
صلدة القشرة- وقدمتها للفتاة لكي تكسرها من أجلها، 
أسنانها!  قوة  مدى  معرفة  تريد  إنها  همس  في  قائلة 
لكنها  النية،  بسوء  المشبوبة  الحاجة  فطنة  من  ضحكت 
اختبارها  في  استمرت 
أن  وطلبت  العجيب، 
الماء  من  كوبًا  لها  تحضر 

تتأكد من مشيتها. لكي 
الحاجة  تأكدت  عندما 
من  االختبار  نهاية  في 
والبصر  السمع  أحوال 
وطريقة  األسنان،  وصحة 
زواجي  على  وافقت  السير، 
الحاجة  وعدتُ  وقد  بها. 
-رغم  لكنها  أحالمي،  تهجر  أن  بشرط  طلبها  بتنفيذ 
تطمئن  لكي  ستزورني  إنها  قالت  ذلك-  على  موافقتها 

أحوالي!. على 
يدعو  حد  إلى  الحاجة  قرصتني  الصباح  أوائل  وفي 
جنبها  على  بصقت  عيني  فتحت  وحين  االستيقاظ،  إلى 

كالعادة، ونظرت إليّ بازدراء، ثم رحلت!
لذلك أريدك -يا سيدي الحاج- أن تعمل معروفًا أن تخبر 
الحاجة أن الزواج يحتاج إلى الكثير من المال، وأنا ال أملكه. 
وأنت تعرف حين يكون اإلنسان فقيرًا، يصعب عليه الزواج 
أن  تريد  ال  الحاجة  ولكن  فرس!  من  بالك  فما  كلبة،  من 
تدرك ذلك. أريدك أن توفر عليها مشقة السفر لزيارتي في 
جزءًا  أكون  بأن  لي  تدعوا  أن  وهي،  أنت  وأريدك،  أحالمي. 

من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.
شيء آخر أحب أن أقوله إليك -يا سيدي الحاج )مرتين(- 
وأعزك،  وأحترمك،  اإليمان،  حد  إلى  كثيرًا  أحبك  أنني  هو 
وأخوتي  والحاجة،  أنت،  أنك  وأعلم  وأتذكرك في كل حين، 

األحياء، وأصدقائي ثروتي الحقيقية، وأنا أعتز بكم جميعًا.
كوبنهاجن: خليفة الفاخري في 1987/12/2

ألمانيا  من  الفاخري،  خليفة  بها  بعث  أخرى  رسالة  من 
مصطفى  الدكتور  شقيقه  إلى   ،1971/2/3 بتاريخ 
وهو  بالرسالة،  ورد  مما  عنوانها  اقتبست  ولقد  الفاخري. 
أنه  الرغم من  وعلى  الطريق«،  : »مطر.. مطر على طول 
كان قد وظفها بطريقة ما في قصة )ال تجِر أمام الكالب(، 
لهذه  ثانية  قراءة  ولعل  آخر،  بشكل  وظفت  هنا  أنها  إاّل 
استقاللية  الفاخري  بكتابات  للمهتمين  ستوضح  الرسالة 
النص  حيث  من  ال  إليه  ترمي  ما  حيث  من  القصة  هذه 
فقرات  يجد  ما  كثيرًا  الفاخري  لكتابات  والمتتبع  وبنائه. 
مرة  كل  وفي  مرة،  من  أكثر  واستثمرها  صياغتها  أجاد 
تصلنا بمعنى آخر على الرغم من أن الجملة أو كلماتها لم 
تتغير. وأنا أذكر تمامًا أنه استثمر الدعاء بأن نكون جزءًا 
من الحل وليس جزءًا من المشكلة في مناسبة وموضوع 

آخر يختلف تمامًا عن هذه القصة.
المطر هذه كاملة. القادمة سننشر قصة  الحلقة  في 

في أوائل الصباح 
قرصتني الحاجة إلى حد 

يدعو إلى االستيقاظ

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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محمد اقنيص..

العاصمة  في  وتحديدًا  ليبيا  في  المالوف  فن  اشتهر 
لفن  تطوير  وهو  عشر،  الثامن  القرن  منذ  طرابلس 
الدينية  المناسبات  في  يقدم  وكان  األندلسي،  الموشحات 
واالجتماعية خصوصًا األفراح، ويرجع فضل المحافظة على 
هذا الفن والتراث لـ»الزاوية العيساوية«، الذي انتقل عبرها 
للناس حتى وصل للبث المباشر في القسم العربي باإلذاعة 
اإليطالية في طرابلس الغرب في أكتوبر 1938، ومن الذين 
قدموا فقرات المالوف في ذلك الوقت الشيخ محمود كانون 

المعروف باسم »البرداش«.
وفي سنة 1949 انتقل هذا الركن إلى قيادة الشيخ محمد 
اقنيص، فكان يقدم حصة إذاعية أسبوعية في هذا الركن، 
التقليدية من حيث اآلالت،  الطريقة  الذي كان يقدمه على 
وهنا سنحاول التعريف برائد من رواد فن المالوف وهو الشيخ 

اقنيص.
اسمه الكامل محمد أبوبكر أحمد تومية، ولد في طرابلس 
من  تتكون  متواضعة  أسرة  في   1916 سنة  الزاوية  شارع 
خمسة أفراد كان والده الشيخ أبوبكر تومية إمام جامع أبو 
غرارة العتيق )جامع موالي محمد اآلن( وشيخ زاوية أبو غرارة 
العيساوية في ذلك الوقت، كان الوالد يشتغل )النول( وينسج 
األردية، ومنه تعلم شيخنا هده الحرفة، التحق بمدرسة شارع 

الزاوية للتعليم االبتدائي.
بمنطقة  الكائن  والده  محل  إلى  يذهب  كان  أنه  كما 
»المنصورة« وعمره ثالثة أعوام ليتعلم، فكان يجلس أمام 
الصنعة  النول يشاهد والده ويتعلم فكانت نظراته تقنص 

ومن هنا أطلق عليه أحد أصدقاء والده هذه الكنية )قنيص(، 
بما أن والد الشيخ قنيص كان شيخ الزاوية في الجامع كان 
ويحضر  دائمة  بصفة  الزاوية  على  يتردد  اقنيص  الشيخ 
الزوايا  أسهمت  الذي  المالوف  فن  وتعلم  الذكر  جلسات 
الفن  هذا  الشيخ  تعلم  نشره.  على  المحافظة  في  الصوفية 
على يد الشيخ محمد أبو ريانة الذي الزمه وكان صديقه على 
الرغم من فارق السن بينهما، ُأخذ الشيخ اقنيص أسيرًا إبان 
الحرب العالمية الثانية وقضى في األسر ثالث سنوات ونصف 

السنة.

بدايته
لتعليم  متخصصة  فرقة  أول  كون  األسر  من  عودته  بعد 
اقنيص  الشيخ  كان   1950 وفي سنة  المالوف،  فن  الشباب 
بتكليفه  وقاموا  الليبية  لإلذاعة  المالوف  أدخل فن  أول من 
هو وبعض المشايخ بحفظ هذا التراث، وتدوينه وهو ما قام 
محمد مرشان بتدوينه في كتابه »الموسيقى قواعد وتراث« 
ومنها نوبة جمر الهوى المحفوظة في أرشيف اإلذاعة الليبية.

وكان من ضمن الفرقة الشيخ محمد اقنيص ونوري كمال 
وسالم قدري ومفتاح علي وغيرهم ثم ُأسست فرقة مالوف 
وأدت بعض النوبات، ولم تستمر أعمال هذه الفرقة، بسبب 
والموشحات  للمالوف  اإلذاعة  فرقة  بتأسيس  اإلذاعة  قيام 
وتولى قيادتها األستاذ حسن عريبي، وكان ذلك سنة 1964 
محمد  والشيخ  ريانة  أبو  محمد  الشيخ  الفرقة  مدربو  وكان 

اقنيص والشيخ علي منكوسة في جانب المالوف.
مع  هذا  األوساط  بين  وانتشرت  النوبات  تسجيل  وتم 
قرار  صدور  ومع  التقليدي،  للمالوف  اقنيص  ركن  استمرار 
لجنة  1964 بشأن تكوين  التليسي سنة  الوزير خليفة  من 

المحافظة على التراث األندلسي سجلت ما يقرب من 250 
يد  له  فكانت  اإلذاعة،  بقسم  زالت محفوظة  ما  نوبة وهي 

طولى في المحافظة على كثير من النصوص النغمية.
تم  وعندما   ،1956 سنة  اإلذاعة  فرقة  بتدريب  قام  كما 
تأسيس النوادي الثقافية للرياضة والفنون كان مدربًا للفن 
أنشأ  من  أول  يعتبر  أنه  كما  الزاوية،  بشارع  االتحاد  لنادي 
اإلذاعة  المالوف داخل  مجموعة صوتية متخصصة في فن 

ولحن لها كثيرًا من الموشحات.
النشاط  قسم  في  كموظف  الوظيفي  بالسلك  والتحق 
وكان   ،1958 سنة  والتعليم  التربية  وزارة  في  المدرسي 
المدارس  كل  في  والموشحات  المالوف  على  الطلبة  يدرب 
االبتدائية واإلعدادية في مدينة طرابلس، في هذه الفترة 
السيدي،  بشارع  العربية«  »للفرقة  كمدرب  عمل  أيضًا 

واستمر في هذه الوظيفة حتى سنة 1977.
كما عمل الشيخ اقنيص كمتعاون مع معهد جمال الدين 
كثير  يديه  على  تتلمذ  والمسرح،  للموسيقى  الميالدي 
الفن  عالم  في  نجمها  برز  التي  واألسماء  الشخصيات  من 
جراد  أبو  ومصطفى  عريبي  حسن  الفنان  أمثال  والمالوف 

ومحمد أبو جراد ومحمد خرم.
ليبيا  وخارج  داخل  في  المالوف  فن  انتشار  في  شارك 
ومن  أخرى،  أحيان  في  ومحاضر  حينًا  كمادح  البلد  ومثَّل 
بين المهرجانات الدولية التي شارك فيها كانت في تونس 
والمغرب والجزائر السودان واليمن والعراق والكويت ومصر 

وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

محطات
وسام  أهمها  من  كان  التكريمية،  الجوائز  من  كثير  حاز 

أسس  واآلداب،  للفنون  التقديرية  الدولة  وجائزة  الريادة 
المالوف والمشحات، منها فرقة »الشروق«  كثيرًا من فرق 
الدين  جمال  »معهد  وفرقة  الغربية«  »الزاوية  وفرقة 

الميالدي« و»فرقة اقنيص«.
العربي،  الوطن  في  الموسيقيين  كبار  تقدير  محل  كان 
المهدي،  صالح  الدكتور  الموسيقار  مع  وتعاون  فالتقى 
والموسيقار الفنان عطية شرارة، وأحمد الحفناوي وعبدالفتاح 
صباح  القدير  الفنان  سعى  الفنية  لسمعته  ونظرًا  منسي، 
صيف  في  الزاوية  بشارع  الكائن  بيته  في  لزيارته  فخري 
لمهرجان  الخامسة  الدورة  تسمية  تمت  كما   ،1989
طرابلس للمالوف والموشحات باسم الشيخ اقنيص تكريمًا 
الشيخ  دورة  اسم  تحت  وكانت  المالوف،  فن  في  لجهوده 

محمد تومية–اقنيص والتي كانت في أغسطس 2006.

من موشحاته
تعتبر »دمعي جري عن صحن خدي كالمطر« و»الحادي 
صح« و»يا محمد« و»ظبي سباني« و »يا أهل الحمى« و»قد 

هاجت أشواقي« من أشهر موشحاته.

وفاته
وشيع   2000 أبريل   26 الموافق  األحد  فجر  في  توفي 
جثمانه من جامع موالي محمد في شارع الزاوية إلى مقبرة 
على  سيرًا  ميزران  في  منيذر،  سيدي  الجليل  الصحابي 
طرابلس  العاصمة  تشهد  لم  مهيبة  جنازة  كانت  األقدام، 
لها، فقد تجمع آالف من محبيه وتالميذه وأصدقائه  مثياًل 
المالوف  أعالم  من  علم  لتوديع  المدينة  أهل  ومعظم 

الطرابلسي.

عاد من األسر ليؤسس أول فرقة لتعليم الشباب

ليبيا تحيي التقاليد املوسيقية القديمة في مهرجان »تستور«  الدولي
للمالوف  ليبيا  »فرقة  تشارك 
الدولي  تستور  مهرجان  في  والموشحات« 
التقليدي،  العربية  والموسيقى  للمالوف 
الثانية  دورته  فعاليات  انطلقت  الذي 
والخمسين، السبت، وتتواصل حتى الرابع 

من أغسطس المقبل.
المهرجان  خالل  الليبية  الفرقة  وقدمت 
آخر  عرضا  وتقدم  يوليو،   22 في  عرضا 
ليالي  بذلك  لتثري  الخميس،  اليوم 
األصيل،  الليبي  الفن  بتقاليد  المهرجان 
أيدي  على  لجيل  جيل  من  يتواصل  والذي 

مجموعة من المهتمين بهذه الفنون.
ويهدف برنامج المهرجان هذا العام إلى 
الفنية  األذواق  جميع  واستيعاب  التنويع 
ودوليًا،  عربيًا  المهرجان  إلحياء  والدفع 
على  االنفتاح  المهرجان  يبرر منظمو  فيما 
»توجه  بأنه  الموسيقية،  األنماط  مختلف 
المالية  الموارد  تنمية  أجل  من  ربحي 
للمهرجان مع الحرص على المحافظة على 

هويته الثقافية«.
»دورة  شعار  تحت  الدورة  هذه  وتأتي 
تستور  مدينة  تحتضنها  التي  الشباب«، 
التي تقع شمال تونس، بخمسة عشر حفاًل 
نصفها فقط مخصص لفرق المالوف، وهي 
»فرقة ليبيا للمالوف والموشحات« وعرض 
و»فرقة  زغندة،  لفتحي  الليل«  »عنبر 

في النسخة الثانية والخمسين..

الوسط – أسماء بن سعيد

 شيخ املالوف الليبي

تأبني األديب واملؤرخ داوود حالق في شحات

شحات،  والثقافة  اإلعالم  مكتب  نظم 
الراحل  والمؤرِّخ  لألديب  تأبين  الخميس، حفل 
إشراف  تحت  مؤمن حالق،  موسى حمد  داوود 
والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة 
المدني ونادي الصداقة شحات ومصلحة اآلثار.

شعار  تحت  نظم  الذي  التأبين  حفل  حضر 
الهيئة  رئيس  من  كل  لألوفياء«  الوفاء  »يوم 
المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة 
حسين  شحات  بلدية  وعميد  الفاخري،  جمعة 
اإلعالم  مكاتب  مكتب  ومدير  بودرويشة، 
من  ونخبة  العبيدي،  علي  بالهيئة  والثقافة 
وفقًا  المثقفين،  والشعراء  والقاصين  الكتَّاب 

للهيئة. اإلعالمي  للمكتب 
تخلل الحفل عدد من الكلمات تنعي األديب 
وُقدِم  بالعطاء،  الحافلة  سيرته  وتسرد  الراحل 
وسيرته  المرحوم  محطات  ألهم  مرئي  عرض 
التأبين  حفل  هامش  على  وأقيم  الذاتية، 
معرض لمجموعة من منشورات وكتب المؤرخ 

داوود حالق.
لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  كلمة  وفى 
تكليفنا  منذ  »حرصنا  قال:  الفاخري  جمعة 
القامات  تكريم  على  الهيئة  رئاسة  بمهام 
وكان  المتميزة،  لمسيرتهم  منا  وفاًء  الوطنية 

»المحبة  مهرجان  فعاليات  اختتمت 
السبت،  الواحد«  والبيت  والوئام  والسالم 
الثقافة  مكتب  برعاية  جندوبة،  بمنطقة 
للفروسية  الفرعي  االتحاد  وتنظيم  غريان، 

بالجبل الغربي.
اللجنة  أعضاء  من  كل  االفتتاح  حضر 
أكرم  للثقافة  العامة  للهيئة  التسييرية 
من  وعدد  القيادي،  وعبدالحكيم  الكاتب 
الثقافية  والمكاتب  بالهيئة  اإلدارات  مديري 
للمكتب  وفًقا  المنطقة،  وأهالي  بالبلديات، 

اإلعالمي للهيئة.
وشارك في المهرجان الذي انطلق الجمعة 
أكثر من 100 فارس من مختلف مدن الجبل، 
يقدمون عرضا يتضمن لوحات تعكس التنوع 

الثقافي للمنطقة.
على  والتقدير  الشكر  شهادات  ووزعت 
الفرسان المشاركة من مختلف المناطق وهى 
عقد شهداء قصر وامس وعقد القلعة وشهداء 
الصيعان وعقد ككلة والمحاميد وأوالد طالب 

وادي  والمحاميد  الجرسان  أم  والرفاقة  تيجي 
الزنتان  والخوت  الجرسان  أم  والشهداء  الحى 
والمتانين  المدينة  وغريان  غريان  واألجاويد 
غريان وشهداء الجبل غريان والشهامه غريان 
والنواصي  غريان  والعز  غريان  والقواسم 
حسب  غريان،  والنصر  غريان  واتحاد  غريان 

مكتب الهيئة العامة للثقافة بغريان.
والتقدير  الشكر  شهادات  وزعت  وكذلك 
على  واألفراد  والخاصة  العامة  للجهات 
مساهمتهم ومشاركتهم، والقنوات الفضائية 
المحفل  لهذا  تغطيتهم  على  األنباء  ووكاالت 
الفروسية  اتحاد  وبدورهما  الثقافي،  الرياضي 
للثقافة  العامة  الهيئة  الغربي ومكتب  بالجبل 

غريان.

المكرِّمين  ضمن  من  حالق  داوود  المرحوم 
لدى  المعروفة  الهيئة  ظروف  برغم  حياته  في 

الجميع«.
وأضاف: »قمنا وبمجهودات األخيار من أبناء 
الخارج، وكنا نتابع  الوطن بتأمين عالج له في 
ولكن  عليه،  لالطمئنان  مرافقيه  مع  ونتواصل 

إرادة اهلل فوق كل شيء«.
مع  تواصلنا  الراحل  ذكرى  »ولتخليد  وتابع: 
عميد بلدية شحات حسين بودرويشة لتسمية 
أحد شوارع قورينا باسم داوود حالق، وبدورنا 
الثقافي  المركز  على  الراحل  اسم  بإطالق  قمنا 

بشحات«.
شحات  شمال  صنبر  قرية  في  داوود  ولد 
ودرس  هناك  طفولته  وعاش   ،1942 العام 
اآلداب  بكلية  والتحق  الثانوية  ونال  درنة  في 
وينشر  يوثق  كان  ببنغازي،  الليبية  بالجامعة 
التي  قورينا  مجلة  في  وقصصه  األدبي  نتاجه 
وشارك  أصدقائه،  من  مجموعة  مع  حررها 

بصحف حائطية بنادي الصداقة بشحات.
 1974 العام  قصصية  مجموعة  أول  نشر 
ألف  كما  بنغازي،  في  الحقيقة  دار  في  وطبعها 
كتاب  أهمها  من  العلمية،  الكتب  من  عددًا 
وكتاب   ،1993 العام  اإلنجيلي«  »مرقص 
2002، كما كان للراحل  الوجه اآلخر«  »قورينا 
األدب  مجاالت  في  المؤلفات  من  العديد 
ممطرة«  ليلة  »ذات  منها  واآلثار،  والتاريخ 
األسالف«  و»أوشاز   1973 قصيرة  قصص 
األخضر  بالجبل  المعلقة  الكهوف  عن  دراسة 
قصيرة  قصص  هرم«  و»قناص   ،1989 العام 
 ،2008 العام  الخالدة«  ليبيا  و»بذور   ،2007
مؤسسة  مسيرة  كتاب  تأليف  على  أشرف  كما 

نادي الصداقة 2005.

الوسط - نهلة العربي

رشيدية  و»فرقة  والموشحات«،  المالوف 
بنزرت،  من  المالوف«  و»شيوخ  القيروان« 
و»مجموعة نوى« من القيروان، و»رشيدية 
سوسة« وعرض »واّلدة« لفرقة »المالوف 
المرسى  و»جوق  التونسية«،  واألغنية 

للمالوف«، و»جوق سوسة للمالوف«.
للفنانة  بحفل  افتتح  المهرجان  وكان 
عرض  البرنامج  وتضمن  كراولي،  نبيهة 
»برزخ« لسفيان سفطة، و»الزيارة« لسامي 

اللجمي، إلى جانب مشاركة الفنانين هالة 
يوسف،  وريان  مصباح  وصبري  المالكي 
من  الشعبية«  للفنون  أسوان  و»فرقة 
ومسرحية  الروسي،  للبالية  وعرض  مصر، 
وجيهة  التونسية  للمخرجة  كنزة«  »مدام 
الوطنية  »الفرقة  وتقدم  الجندوبي، 
حفل  األسود  محمد  بقيادة  للموسيقى« 

الختام.
مدينة  مهرجان  دورات  أولى  وأقيمت 

 1967 عام  المالوف  لموسيقى  تستور 
مغاربيا  مهرجانا  بعدها  عامين  ليصبح 
والجزائر  ليبيا  من  فرق  فيه  شاركت 
مهرجان  إلى  يتحول  أن  قبل  والمغرب، 
العربية  والموسيقى  للمالوف  دولي 

التقليدية بداية من العام 1978.
ويقول شكيب الفرياني مدير المهرجان: 
أعرق  من  للمالوف  تستور  »مهرجان 
مهرجان  بعد  تونس  في  المهرجانات 
ويسعى  الحمامات  ومهرجان  قرطاج 
الموسيقي  التراث  على  للمحافظة 
العربية  والموسيقى  )المالوف(  األندلسي 

التقليدية«.
تاريخها  من  شهرتها  تستور  وتستمد 
لألندلسيين  قبلة  فكانت  األندلسي، 
فيها  للعيش  اإلسبان  المهاجرون  وانتقل 
وكانت  والبرابرة.  واليهود  المسلمين  مع 
عشر  السابع  القرن  بدايات  في  تعتبر 
وتتميز  تونس،  في  موريسكي  مركز  أكبر 
على  سكانها  بمحافظة  اليوم  المدينة 

التراث الموسيقي والغنائي.
للمالوف  عريبي  حسن  فرقة  وكانت 
بقيادة  العربية،  واأللحان  والموشحات 
الماضي  الشهر  شاركت  عريبي،  يوسف 
في فعاليات مهرجان »فن زمان« للتقاليد 
الموسيقية في دورته الثانية نابل-تونس.

قدمت الفرقة الليبية خالل 
المهرجان عرضا في 22 يوليو، 

وتقدم عرضا آخر الخميس

وزعت شهادات الشكر والتقدير 
على الفرسان المشاركة

من مختلف المناطق 

100 فارس في مهرجان 
»املحبة والسالم« بغريان

<   مهرجان تستور الدولي للمالوف عمره يتجاوز الخمسين عاما

<   مشاهد من حفل تأبين األديب والمؤرخ داوود حالق

<   درع لتكريم الراحل
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حوار: عبدالرحمن سالمة

حوار: الصغير الحداد

طابا: محمد علوش

طابا: الوسط

في البداية رحب بنا الفنان الكبير، وقال: أرحب بكم وسعيد جدًا 
وفي  والعطاء،  التميز  في  رفيقنا  هو  الفني  فاإلعالم  معكم،  كوني 
الحقيقة رغم ما يبذله الصحفيون الفنيون من جهد بما يتوفر لها 
من إمكانيات محدودة، إال أننا في ليبيا نحتاج لمزيد من االهتمام 
بالحركة الفنية والثقافية، ألنها جزء ال يتجزأ من الجانب الفني وهي 
أيضا داعمة للفن وكذلك تسهم في معرفة الجيد من الردئ من 
هذه  حول  آراءهم  يقولوا  لكي  للنقاد  فرصة  وإعطاء  النشر  خالل 

األعمال.
فقط  رمضان  شهر  قبيل  الليبية  الدراما  تنشط  لماذا   •

وبشكل غير ناضج؟
الثقافة  عن  المسؤولين  ذنب  ولكنه  الفنان  ذنب  ليس  هذا 
وال  الفنية  األعمال  هذه  يتابعون  وال  يشجعون  ال  فهم  واإلعالم، 
يدعمونها ربما لعدم وجود ميزانيات من الحكومة، ولكن أنا كفنان 
ليبي ما هو ذنبي إن لم تكن هناك ميزانيات ودعم ألعمالنا الفنية، 
آخر،  مواطن  أي  يحتاجه  ما  يحتاج  إنسان  هو  النهاية  في  فالفنان 
فمثال أنا لدي عمل جاهز وهو نص دراما تلفزيونية ومجاز، يحتاج 
فقط إلى تمويل ودعم من الوزارة والجهات المسؤولة، واألعمال 
التراجيدية غير األعمال الكوميدية السريعة، ألنها تحتاج من ينفق 
يقدم  ال  أغلبها  فإن  أعمالنا  دعم  عدم  وبسبب  ويدعمها،  عليها 
األوان،  فوات  بعد  الناس  يشاهده  قدم  وإن  القنوات  على  بالمرة 

خصوصا األعمال التي تحمل رسائل حول األوضاع الراهنة.
• ما هو تعليقك على مقولة أن هناك أزمة نص في ليبيا؟

الجيدة موجودة،  الليبية  الفنية  النصوص  القول،  لست مع هذا 
والدليل أعمالنا متراكمة لدى رئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، 
لديهم  أو  ينفذه،  يوجد من  ال  ولكن  لديهم  جاهز  لدي نص  وأنا 
رئاسة  أناشد  وأنا  واألثاث،  للتكييفات  فقط  مخصصة  ميزانيات 
أعمالنا  تنفيذ  الوزراء بمسائلة كل من هو مقصر في عمله بعدم 
وهل  كافية؟  ميزانيات  وجود  عدم  في  تكمن  القصة  وهل  الفنية، 
الصرف  يريدون  ال  ولكنهم  ميزانيات  لديهم  المسؤولين  هؤالء 

موجود  الفنان  يالم،  ال  الليبي  الفنان  الفنية؟!  األعمال  هذه  على 
كبار  ومؤلفين  موجودين  الكبار  والمخرجين  موجودة  والنصوص 
عملهم  يتفهمون  كبار  مسؤولين  يحتاجونه  ما  فقط  موجودين 

ورسالتهم فقط ال غير.
• ما هو جديدك الفترة المقبلة؟

والمرض  الوهن  يصيبه  الحقيقي  فالفنان  الجديد  لدي  دائمًا 
إذا مكث فترة طويلة من دون عمل ومن دون حركة على خشبة 
المسرح أو أمام الشاشة الصغيرة أو في مرسمه، وأنا في الفترة 
محمود  التلفزيوني  المخرج  مع  الفنان  عمل  لدي  كان  الماضية 

في  للعمل  عودته  وأحيي  خاللكم  من  أحييه  والذي  الزردومي 
زميلنا  تأليف  ومن  ورياح»  »أمواج  مسلسل  وهو  جديد  من  ليبيا 
الفنان  مع  أعمال  عدة  من  انتهيت  وأيضًا  الحوات،  خليفة  الفنان 
شاركت  كما  ثمانية»  »هدرازي  منها  عبدالكريم  فرج  الكوميدي 
محمد  المبدع  وإخراج  تأليف  من  مسموع  درامي  عمل  في 
متحركة  رسوم  مسلسل  كتابة  من  انتهيت  كذلك  العقوري، 
اإلذاعة  لدى  موجودة  تأليفي  من  أعمال  عدة  ولدي  لألطفال 
قالها  كلمة  أتذكر  وهنا  وغيرها،  وتنفيذ  إنتاج  إلى  تحتاج  الليبية 
الفنان رجب البكوش عليه رحمة اهلل، إن الفن ليس من بدأ ولكن 
فالفن  ثقافي،  اجتماعي وتواصل  والفنان هو تواصل  من واصل، 
االجتماعية  بمناسباتك  تضحية  أقلها  شيء  بكل  وتضحية  عطاء 
فقد ال تستطيع مواكبتها أو حتى الجلوس بشكل كاف مع األسرة 

واألوالد.
• وما هي الكلمة التي توجهها للشعب الليبي في ظل هذه 
البناء  أعمال  في  البدء  فيها  ننتظر  والتي  الراهنة  المرحلة 

واإلعمار؟
الوقت  نضيع  وال  نشرع  وأن  البناء  على  نعول  أن  علينا  نحن 
ونبدأ في مرحلة البناء واإلعمار، اآلن مدينة بنغازي بدأت تتعافى 
تبدأ  أن  األخرى  هى  نأمل  التي  درنة  مدينة  وكذلك  هلل  والحمد 
جديدة  مرحلة  في  تبدأ  األخرى  وهى  عليها  من  الغبار  نفض  في 
المهرجانات  إقامة  شاهدنا  الماضية  الفترة  وفي  العمل  من 
ننتظر  كما  البيضاء،  مدينة  وكذلك  بنغازي  مدينة  في  الفنية 
إقامة المهرجانات الفنية والثقافية في مدينة درنة، ونأمل أيضا 
الليبية ونرى مزيدًا  أن تصيب هذه العدوى الجميلة بقية المدن 
يجب  التي  العالجات  ربما  ليبيا،  ربوع  كل  في  المهرجانات  من 
بكل صنوفه  الفن  هو  الوطن  جراحات  لملمة  في  عليها  التعويل 
الليبيون سيجسدون  الفنانون  وعندما تلتئم المهرجانات ويلتقي 
لوحة وطنية نقطع الطريق بها على من يسعون لتمزيق الوطن 
عليهم،  سننتصر  بالفرشاة  يفلحوا،  لن  ولكنهم  هويته،  وطمس 
الحبيبة،  ليبيا  بناء  في  سنسهم  وبالمسرح  سنقهرهم،  وبالكلمة 
الواقعة  للمدن  وبتنشيطها  وببلدياتها  وبالمسؤولين  بالفنانين 

في نطاقها، ولكن ما ينقصنا فقط هو حبنا لبعضنا.

ليست لدينا أزمة نصوص.. وميزانيات الثقافة تذهب للتكييفات واألثاث
الفنان إبراهيم 
الخمسي صاحب 
عطاء كبير في 
المسرح والتلفزيون 
الليبي، يعيش داخل بيت 
فني من الدرجة األولى، 
فزوجته الفنانة الراحلة 
فاطمة عبدالكريم وابنته 
الفنانة خيرية الخمسي.. 
هو فنان يعشق خشبة 
المسرح عشقه للحياة، 
قدم أعمااًل كثيرة ألغلب 
الفرق المسرحية في 
مدينة بنغازي، كما أجاد 
فن كتابة السيناريو 
والحوار.

بالفرشاة سننتصر وبالكلمة 
سنقهر اإلرهاب

إبراهيم الخمسي في حوار مع »الوسط«:

تختتم الجمعة، فعاليات مهرجان »ليالي الصيف« في مدينة 
طابا المصرية، حيث استمرت الحفالت لمدة أسبوع في الفترة 

من 20 إلى 27 يوليو الجاري.
حين  في  الحفالت،  أولى  كرم  فارس  اللبناني  الفنان  وأحيا 
معين  بدأ  حيث  الثانية،  الليلة  شريف  معين  اللبناني  الفنان 
الغالية  مصر  إلى  شكره  موجها  الزمان«،  »طال  بموال  الحفل 

التي دائما ما تجمع كل العرب مثل الفلسطينين واألردنيين.
يوجهون  واألردن  فلسطين  من  الحضور  وكل  أنه  وأضاف 
لمصر هذه األغنية وغنى »مصر التي في خاطري«. وبعدها قدم 
لكوكب  غنى  كما  دار«،  و»يا  كلمة»  و»أصعب  »بعدك»  أغاني 
عيونها«،  رمش  و»على  وليلة«  ليلة  »ألف  كلثوم  أم  الشرق، 
وديع  اللبناني  للنجم  دار«  يا  و»دار  جديد«  في  جديد  »كله 
النعم«،  أرض  يا  يا مصر  »عظيمة  لوديع  أيضا  وغنى  الصافي، 
باإلضافة إلى أغاني »قطعلي قلبي«، »عندك بحرية يا ريس«. 
العراقي  السينمائي،  »الجونة«  مهرجان  مدير  الحفل  وحضر 

انتشال التميمي.
من  الرابعة  الليلة  سليمان  كارمن  المصرية،  الفنانة  وأحيت 
المهرجان »ليالي الصيف«، حيث أعربت عن سعادتها بتواجدها 
في طابا للمرة األولى، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجود مثل هذه 
طابا  مهرجان  ينافس  أن  وتمنت  مصر،  في  الجميلة  األماكن 

هايتس للموسيقي كافة المهرجانات العالمية.
ووجهت نجمة »أراب أيدول» التحية لكل الحضور من الدول 
أو األردن. وغنت كارمن عدد كبير  العربية سواء من فلسطين 
»مش  شفتك«،  ما  يوم  »من  »صابرة«،  منها  األغاني  من 

لكوكب  غنت  كما  »مايستاهلوش«،  براوة«،  »أما  هتكلم«، 
عزيزة  للفنانة  و»مستنياك«  عمري«،  »أنت  كلثوم  أم  الشرق، 

جالل.
وسبق كارمن في إحياء الحفالت، الفنان األردني زياد صالح، 
حيث أحيا الليلة الثالثة من المهرجان، في حضور جماهيري من 

كافة البلدان العربية.
»جمال  الشهيرة  أغنيته  نغمات  على  المسرح  زياد  صعد 
»إلعب  منها  مصرية  أغنيات  بتقديم  وصلته  واستكمل  الروح« 

يال«، »يا بنت السلطان«، »الديك بيدن«.

وغنى صالح ورقص مع الحضور، حيث نزل من على المسرح 
الذي  الجمهور  وسط  ليتواجد  فرقته  أفراد  من  عدد  بصحبة 

تفاعل معه.
ضمت  هايتس،  طابا  في  الصيف»  »ليالي  مهرجان  حفالت 
وبوسي،  صبري  ورامي  شيبة  أحمد  المصريين  الفنانين  أيضا 
حسن،  هاني  وينظمه  الطرابيشي،  عماد  إشراف  تحت  ويقام 
تنشيط  الحفالت هو  تنظيم هذه  األساسي من  الهدف  ويعتبر 
أخرى  مرة  لتعود  طابا  وتحديدا  سيناء،  جنوب  في  السياحة 

عاصمة السياحة العربية واألجنبية.

طابا تتألأل بنجوم الغناء من الوطن العربي

● من هي مجدولين خليفة؟
هي  الفني  أو  الشخصي  الصعيد  على  مجدولين 
إلى هدفها رغم كل  الوصول  إنسانة طموحة وتحاول 

الصعوبات والظروف.
● ما هي بداياتك الفنية؟

حفل  في  غنائي  خالل  من  كانت  الفن  في  بدايتي 
مسرح  في  الخاصة  االحتياجات  وذوي  لألطفال  خيري 
وتفاجأت  الجمهور،  علي  تعرف  ومنها  »الكشاف« 
بهذا  كثيرا  لي وسعدت  أي جديد  وانتظار  لي  بحبهم 

الحب واالهتمام.
كبير  بعدد  الليبية  الساحة  امتالء  تجدين  كيف   ●

من األصوات؟
األفضل،  تقديم  أجل  من  لي  ومحفزا  دافعا  أجده 
وأسعد كثيرًا عندما أستمع إلى أصوات زمالئي وأسعد 
بمجهوده  ويكافح  يحاول  جديد  لصوت  أستمع  عندما 

الذاتي رغم الصعوبات والظروف.
● كيف تحافظين على مكانتك لدى الجمهور؟

في اعتقادي أنه طالما أقدم فنا راقيا بالمستوى الذي 
فأنا ال  قدمته ستظل مكانتى عند جمهوري كما هي، 
أعتمد على لون معين بل أفضل تقديم أكثر من لون، 

واللون الطربي والكالسيكي أجد نفسي فيهما كثيرا.
● مالذي ينقص األغنية الليبية اليوم؟

ينقصها  الشعبية  وليست  الشبابية  الليبية  األغنية 
ولكن  جميلة،  أصواتا  نمتلك  ألن  واإلنتاج،  الدعم 

لألسف ال حياة لمن تنادي.
عالم  نراك في  أن  الممكن  الغناء هل من  بعد   ●

التمثيل؟
أفضل  ال  لكنني  تمثيلية،  عروض  عدة  لي  قدمت 
المجازفة في التمثيل حاليا، ألنني أسعى ألن أكون في 

المستوى المالئم.
● هل أثر الفن على حياتك الشخصية؟

تحاول  الناس  بعض  هناك  لكن  بالضبط،  ليس 
تشويه صورة الفنان من دون أي وجه حق ومن دون 

هو  هؤالء  تجاهل  لي  بالنسبة  أدلة،  أو  أسباب  أية 
األفضل، ألن عملي هو من يتحدث عني.

●  هل تعتقدي أن الفنان الليبي غير مقبول عربيا؟
الفنان الليبي مرفوع عنه النظر عربيًا، وعندي فضول 

أن أعرف األسباب.. هل منهم أو من الفنان الليبي؟!
● ما هو جديدك الفترة المقبلة؟

أغنية من كلمات رفيق شوقي وألحان وسام الدين، 
ستكون  أخرى  أعمال  وعدة  علوان  محمد  وتوزيع 

مفاجأة.
● لمن توجهين رسالتك؟

أتوجه بالشكر لعائلتي الداعم الكبير لي وأصدقائي 
ولكل من يحب مجدولين.

مجدولني خليفة: كثرة األصوات الجيدة 
يدفعني لالجتهاد.. وخطوة التمثيل مؤجلة

أعرب الفنان اللبناني فارس كرم عن سعادته بالتواجد مع 
»الوسط»  مع  حواره  في  مشيرًا  طابا،  في  العربي  الجمهور 
على هامش الحفل إلى أنه اختار أغنية »حب برم» لتقديمها 

فيديو كليب حيث انتهى من تصويرها في فرنسا أخيرًا.
لماذا وافقت على إحياء حفلتين في طابا المصرية خالل عام 

تقريبا؟
طابا بالنسبة لي لها مكانة خاصة في قلبي واألجواء دائما 
كل  في  الجمهور  واستقبال  لي،  بالنسبة  مختلفة  تكون  ما 
التواجد  على  إصرار  ويزيدني  يشجعني  معي  وتفاعله  حفل 
مرات أخرى، وأتمني دائما أن أكون على قدر هذا الحب من 

الجمهور.
● ما هي األغنية التي اخترتها لتصوير بطريقة الفيديو 

كليب؟
خالل  بالفعل  تصويرها  وتم  برم«  »حب  أغنية  اخترت 
األيام الماضية في فرنسا، والسبب في اختيارها أنني أحببتها 
وأحسست بأن لها طعم مختلف عن أغاني األلبوم، وأتوقع أن 

تحقق النجاح مثل أغنية »بدنا نولعها«.
● وما هو سبب اختيار اسم األلبوم بعدد ساعات؟

دائما ما تطرح أسماء معتادة في األلبومات، فأردت تقديم 

عدد  وهذا   »44:36« تسميته  وقتها  وقررت  جديدة  فكرة 
دقائق األغاني، فأنا دائما أحب األفكار الغريبة والجديدة ولم 

أقلق من تحقيق الصدى الجيد لدى الجمهور العربي.
● لماذا لم تقدم أغاني مصرية ضمن ألبومك؟

وصلت للجمهور المصري بأغانيا اللبنانية مثل »نسوانجي« 
و»التنورة« و»بدنا نولعها«، وسعيد بحب الجمهور المصري 
لي من خالل اللون الذي أقدمه، ولكن أتمنى أن اقدم أغنية 

مصرية في القريب.
● البعض يصفك بالجرئ في طرح أفكارك.. تعليقك؟

الكل انتقدني في معظم أغاني مثل »البطيخ« و»التنورة« 
و»نسوانجي«، فإن لم توجه لي سهام النقد على أغاني، أشعر 
وكأني أسير في الطريق غير الصحيح، فأنا اختار األغنية التي 
تشبه فارس كرم ودائما ما أحب الجرأة وما يحبه الجمهوره، 
فحكمي األول واألخير هو الجمهور والجميع على رأسي، ولكن 

الولد الصغير الذي يغني أغاني فارس هو مقياس النجاح.
● لماذا دائما تحب اللون الشعبي في اختياراتك الفنية؟

غنائه،  في  ونجحت  تقديمه  في  برعت  الذي  اللون  ألنه 
فاللون الشعبي يشبهني وأصبحت محبوب به لذلك دائما ما 
أتمسك بتقديمه في كل ألبوماتي، فهو تراثنا الموجود وأنا 

أقدمه في قالب جديد وهذا األجمل على قلبي.
تقديما  األكثر  أصبح  الشعبي  اللون  بأن  تعتقد  هل   ●

خالل هذه الفترات؟
حقق  ما  منها  الشعبي  باللون  قدمت  كثيرة  أغاني  هناك 
النجاح ومنها ما لم يحقق أي نجاح ولكن حاليًا بعدما قدمته 
اتجهوا  كثيرين  مطربين  وهناك  بالسيء،  الجيد  أختلط 

لتقديم الشعبي.
● هل من الممكن أن نجدك في أي عمل درامي الفترة 

المقبلة؟
ليس لدي أي خطط لدخول مجال التمثيل، وقلتها من قبل 
أنا ال أعرف الكذب والتمثيل يشبه الكذبة الكبيرة وليس لدي 
أي نيه أن أكون ممثل في حياتي، إضافة إلى أنني ليس لدي 

الوقت لإلشتراك في أي عمل تمثيلي.
● لماذا تأخرت في الزواج؟

فأنا  سيكون،  اهلل  يكتبه  وما  للزواج،  مشاريع  أي  يوجد  ال 
أحب االستقرار وأن يكون لدي عائلة ولكن حتى اآلن لم أجد 

من هي مناسبة لتكون زوجتي.

أفضل الغناء باللون الشعبي فهو تراثنا 
 المطرب الليبي ينقصه الدعم ولن أغيره

واإلنتاج

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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فارس كرم: ال يوجد
من هو أجرأ مني في الغناء.. 

واالنتقادات ال تشغلني

<    »الوسط« تحاور الفنان إبراهمي الخمسي

<    معين شريف<    كارمن سليمان <    جمهور حفالت ليالي طابا



 17 دون  الليبي  الشباب  منتخب  يواصل 
شمال  بطولة  لخوض  استعداداته  سنة، 
سوسة  مدينتي  في  ستقام  التي  أفريقيا 
من  الفترة  خالل  التونسيتين  والمنستير 
بمشاركة  المقبل  أغسطس   28 وحتى   20
والمغرب  والجزائر  وتونس  ليبيا  منتخبات 
تنزانيا  في  أفريقيا  لنهائيات كأس  المؤهلة 

.2019
الليبي،  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويعمد 
الحبيب  للمنتخب  الفني  المدير  بقيادة 
البدنية  اللياقة  معدل  رفــع  إلــى  إمــبــارك، 
والذهنية، إضافة إلى معدالت حفظ خطط 
اللعب، من خالل عدد من المباريات الودية 
الماضي  األحــد  اختتمها  محلية،  فرق  مع 
بملعب نادي األولمبي بالزاوية أمام منتخب 
المنطقة الغربية، وفاز فيه بسباعية نظيفة، 
على  سابق  وقــت  فــي  المنتخب  فــاز  كما 
هدفين  بنتيجة  الوسطى  المنطقة  منتخب 

دون مقابل.
شمال  بطولة  مباريات  جــدول  ويشمل 
أغسطس(   20( اإلثــنــيــن  لــقــاء  أفريقيا 
بملعب  تــونــس  أمـــام  الليبي  للمنتخب 
بالمنستير، والجزائر مع  مصطفى بن جنات 

المغرب بالملعب األولمبي بالمنزه.
تونس  تلتقي  أغسطس(   24( الجمعة 
جنات  بــن  مصطفى  بملعب  الجزائر  مــع 
بالملعب  ليبيا  مع  والمغرب  بالمنستير، 

األولمبي بسوسة.
المنتخب  يلتقي  أغسطس(   28( الثالثاء 
بملعب  التونسي  نظيره  مــع  المغربي 
فيما  بالمنستير،  جــنــات  بــن  مصطفى 
الجزائري  نظيره  مع  الليبي  المنتخب  يلتقي 
بالملعب األولمبي بسوسة، ويتأهل صاحب 
نهائيات  إلى  التصفيات  من  األول  المركز 

المنتظر  عاًما   17 تحت  أفريقيا  أمم  بطولة 
إقامتها في تنزانيا العام 2019.

ليبيا  لمنتخب  الفني  الــجــهــاز  أعــلــن 
 24 تضم  قائمة   ،2003 مواليد  للناشئين 
إفريقيا  شمال  لبطولة  لالستعداد  العبا، 

لهذه المرحلة السنية.

الخروبي،  محمد  المنذر  هم  والالعبون 
فرج ناصر فكرون، مؤيد فرج ساطي، حسام 
الدائم،  عبد  ناصر  محمد  الزياني،  سليم 
الشاعري،  إبراهيم  أحمد  محمد،  عمر  مختار 
الرحمن  عبد  خالد  الكاديكي،  رفيق  تميم 
مالك  المجيد،  عبد  عبد اهلل صالح  إبراهيم، 
ياسين  الــهــادي،  منير  محمد  الــبــرنــاوي، 
صهيب  رمضان،  علي  محمد  العبود،  عادل 
الدين بو سته، محمد فتحي سويسي،  نور 
محمد،  الطاهر  محمد  الكيب،  محمد  أحمد 
البكوش،عبد  عاصم عمار مفتاح، عز الدين 
المهيمن راشد، محمد مجدي علي، شيباني 
بوبكر  محمود،  محمد  الساعدي،  مبروك 

فضيل.

في
املرمى

قطبا العاصمة 
»يغتاالن« أحالم 
بطل الدوري

إدارة نادي النصر تستقبل رئيس هيئة 
الشباب والرياضة بحكومة الوفاق، المهندس 

زياد قريرة، على هامش زياراته التفقدية 
للمرافق الرياضية مدينة بنغازي.

اللجنة األولمبية الليبية، شاركت في اجتماع اللجان األولمبية ◆
األفريقية »آنوكا«، والذي انعقد بالعاصمة الجزائرية على 

هامش الدورة الثالثة لأللعاب األفريقية للشباب.
ومثل اللجنة األولمبية الليبية في هذا االجتماع رئيسها 

الدكتور جمال الزروق

◆

طرابلس  وأهلي  االتحاد  ناديا  لعب 
دور الجالد لفريق النصر، بعد أن وجه 
كالهما سهامه »الغتيال« أحالم الفريق 
 2017 الممتاز  الدوري  ببطولة  الفائز 
االنتقاالت  فترة  انطالق  مع   2018  -

الصيفية.
تمكنت  االتحاد،  فريق  جانب  فعلى 
كبريات  من  واحدة  إبرام  من  إدارتــه 
المالعب  شهدتها  الــتــي  الصفقات 
توقيع  على  الحصول  الليبية، من خالل 
سالم  الليبي،  ــدوري  ال هــداف  وصيف 
المسالتي »روما«، بعد أن كانت وقعت 
النصر من خالل  إدارة  اتفاق مع  عقود 

تواجد اإلدارتين في تونس حاليا.
فريقه  عاما(،   27( المسالتي  وقــاد 
الــدوري  ببطولة  التتويج  إلــى  النصر 

بعد   ،2018  -  2017 األخير  للموسم 
عشر  خالله  سجل  مميزا  أداء  قدم  أن 
العبي  أفضل  ضمن  وضعه  ما  أهداف، 

الموسم.
إدارة  تمكنت  اآلخــر،  الجانب  وعلى 
الحصول  من  طرابلس  األهلي  نــادي 
على خدمات هداف فريق النصر، مفتاح 

طقطق.
ووقع طقطق »22 سنة« في القاهرة، 
ــنــادي أهلي  ل الــفــخــري  الــرئــيــس  مــع 
إشتيوي، على عقد  إسماعيل  طرابلس، 

انتقال حر لمدة ثالث سنوات.
ويعد مفتاح طقطق من المهاجمين 
هذا  قدم  الذي  النصر،  لفريق  الشباب 
الذي  فريقه  الموسم موسما مميزا مع 
تحصل معه على بطولة الدوري الليبي.
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يواصل نادي 
تشيلسي اإلنجليزي 
تحركاته القوية من أجل 
التعاقد مع حارس مرمى 
مميز خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، وذلك 
لخالفة البلجيكي تيبو كورتوا المقترب 
من الرحيل إلى نادي ريال مدريد 
اإلسباني.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن 
ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي 
الجديد طلب من إدارة نادي العاصمة 
اإلنجليزية لندن التحرك من أجل التعاقد 
مع الحارس الذي عمل معه سابقا في 
نادي نابولي اإليطالي، وهو اإلسباني 
خوسيه مانويل »بيبي« ريينا. info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● من مباراة سابقة بين النصر والهالل

● جانب من مباراة منتخب الشباب ونظيره المصري 

● المنتخب األول لكرة القدم الليبي

مالعب 14
● زياد قريرة

البطوالت  واجهة  إلى  الليبية  األندية  فرق  تعود 
بالنسخة  منافساتها  في  والمشاركة  العربية 
االستثنائية والجديدة هذا الموسم والتي سحبت 
األهلي  فريق  وأوقعت  بالرياض  مبارياتها  قرعة 
البيضاوي  ــوداد  ال فريق  مواجهة  في  طرابلس 

المغربي.
إلى  عودته  طرابلس  األهلي  فريق  ويسجل 
العربية من جديد بعد غياب دام قرابة  الواجهة 
في  الليبية  القدم  كرة  سيمثل  حيث  سنوات،   8
في  الخامسة  للمرة  لألندية  العربية  البطولة 
تاريخه، والتي ستنطلق منافساتها بداية من 10 

أغسطس المقبل.
في  طرابلس  األهلي  فريق  القرعة  وأوقعت 
لقب  »حامل  البيضاوي  ــوداد  ال فريق  مواجهة 
دوري األندية األبطال األفريقي، ذهابا في العاشر 
أن  على  بالمغرب،  المقبل  أغسطس  شهر  من 
نفس  من   28 يوم  الحاسم  العودة  لقاء  يقام 
التي يختارها  الجوار  الشهر، بملعب أي من دول 

األهلي طرابلس.

المغربي الثالث
ويعد فريق الوداد البيضاوي، هو الفريق المغربي 
الثالث الذي يواجهه فريق األهلي طرابلس، الذي 
سبق أن تقابل مع فريق الجيش المغربي في أول 
معه  وتبادل   1985 عام  رسميا  له  ظهورعربي 
الفوز، غير أن بطاقة التأهل ذهبت لفريق الجيش 

المغربي.
وعاد األهلي طرابلس ليجدد مواجهته بفريق 
المغرب  واجــه  عندما   2001 عــام  آخــر،  مغربي 
فريق  الليبية  الكرة  ممثل  وتمكن  الفاسي، 
الدور  من  الفاسي  المغرب  إقصاء  من  »الزعيم« 

األول »ذهابا وإيابا«.
وتعود أولى مشاركات فريق األهلي طرابلس 
عام  إلى  العربية  األندية  بطولة  تصفيات  في 
عربيا  األول  ظهوره  الفريق  سجل  حين   1985
وأوقعته القرعة فى مواجهة بطل المغرب الجيش 

بمدينة  األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث  المغربي 
الجيش بهدفين  المغربية عن فوز فريق  الرباط 
التيمومي،  الدولي، محمد  نجمه  أحرزهما  لصفر، 
تحقيق  من  طرابلس  األهلي  فريق  تمكن  بينما 
الفوز فى لقاء اإلياب بطرابلس بهدفين لهدف، 
ورضــا  المعداني  إبراهيم  مــن  كــل  أحرزهما 
السنوسي، بينما أحرز هدف تقليص الفارق لفريق 
الجيش المغربي، العبه، عبد الرازق خيري، ليغادر 

األهلي التصفيات بفارق هدف واحد.

الترجي محظوظ
 1992 عام  له  الثانية  العربية  المشاركة  وخالل 
جدد فريق األهلي طرابلس الظهور في منافسات 
بطولة األندية العربية للمرة الثانية، حيث أوقعته 
القرعة في مواجهة فريق الترجي التونسي، حيث 
خاض الفريق مباراة واحدة فقط بسبب انسحاب 
التصفيات،  من  الجزائري  مليلة  عين  أمل  فريق 
فاقتصر التنافس بين األهلي والترجي الذي تفوق 

على ملعبه بهدفين لصفر.
الكرة  ليمثل   2001 عام  طرابلس  أهلي  وعاد 
الليبية للمرة الثالثة عربيا، حيث تقابل مع فريق 
على  الذهاب  لقاء  فى  فاز  الذى  الفاسي  المغرب 
أحرزهما كل من  لهدفين،  أهداف  بأربعة  ملعبه 
تمكن  بينما  القذافي،  والساعدي  الشبلي  خالد 
العودة  لقاء  فى  الفوز  تحقيق  من  األهلي  فريق 
بطرابلس بهدفين لصفر، أحرزهما كل من أشرف 
األهلي  فريق  وترشح  اإلدريسي،  وأنيس  معمر 

لألدوار النهائية قبل أن ينسحب من البطولة.

أهلي  عــاد  ســنــوات،  لسبع  دام  غياب  وبعد 
ليسجل  العربية،  للبطولة  مــجــددا  طرابلس 
فريق  والتقى   2008 عــام  الخامسة  مشاركته 
حيث  عربيا«  الثانية  »للمرة  التونسي  الترجي 
وطرابلس  بتونس  واإليــاب  الذهاب  لقاءا  أسفر 
عن تعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف، ليحسم 
بفضل  لصالحه  الترشح  بطاقة  الترجي  فريق 

ركالت الترجيح على ملعب طرابلس.

إحالل وتبديل
اهتمامها  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  تخف  لم 
وحرصها على إحداث انطالقة جيدة في البطولة 
فيها  قدما  للمضي  حافزا  للفريق  لتمثل  العربية، 

حتى منصة التتويج.
من  انطلق  ــالوي،  األه للفريق  الفني  الدعم 
دعم الفريق بعدد من الالعبين المميزين، أمثال 
مسعود،  أبوبكر  موسى  الشط،  فريق  ظهير 
انتقال حر، وأربعة العبين جدد، هم:  في صفقة 
مهاجم المدينة يحيى الزليتني، والمهاجم الدولي 
بنادي التحدي عامر التاورغي، وجناح أيسر األهلي 
أحمد  المتميز  والمهاجم  معتوق،  علي  بنغازي 
بنغازي،  واألهلي  الليبي  الــدوري  هداف  اكــراوع 
كما جددت اإلدارة عقد المحترف جونيور مكسيم 
موسما واحدا، وأخيرا ضم المدافع الجزائري، علي 
قشي عبد العزيز، لمدة موسم في صفقة انتقال 

حر.

تأهب تقني
المرتقبة  طرابلس  األهلي  فريق  مباراة  ستكون 
الــوداد  األفريقي  األبــطــال  دوري  بطل  أمــام 
البيضاوي المغربي فى العاشر من شهر أغسطس 
المقبل ضمن منافسات البطولة العربية لألندية، 
أول اختبار أمام المدرب الجديد، المصري إيهاب 
ممثل  مع  وتحضيراته  مهامه  باشر  الذى  جالل، 
الكروي  الموعد  لهذا  استعدادا  الليبية  الكرة 

المرتقب.
في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  إلى  جالل  ويتطلع 
التي  االنطالقة  لتحقيق  بالمغرب،  الذهاب  لقاء 

تعينه على المضي قدما نحو األفضل.

بالعربي.. »الزعيم« يبحث عن ذاته
بنغازي–زين العابدين بركان

أهلي طرابلس يعود للبطوالت العربية من بوابة الرباط المغربي

منتخب الشباب يخطط لـ »غزو الشمال«
من أجل التأهل لنهائيات أفريقيا

التجاذبات الكروية تهدد صدارة »فرسان المتوسط« للمجموعة األفريقية
يحيط الغموض بمستقبل استعداد المنتخب 
مواجهته  قبل  القدم،  لكرة  األول  الوطني 
الغــوس،  بالعاصمة  نيجيريا  ــام  أم الهامة 
ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة 
الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس 
األمم األفريقية التي ستستضيفها الكاميرون 

في مارس من عام 2019.
مدرب  فيها  يمضي  التي  اللحظة  ففي 
بفترة  عمروش،  عادل  الجزائري  المنتخب، 
بسبب  مضطرب  بشكل  العامة  ــداد  اإلعـ
لم  المنتخب،  لها  يتعرض  التي  الغيابات 
يتمكن حتى اآلن من خوض مرحلة اإلعداد 
المباريات  من  عدد  يتخللها  التي  التنافسية 
جمهورية  في  مسبقًا  لها  وأعــد  الــوديــة، 
تتمكن  لم  المنتخب  إدارة  أن  إال  التشيك، 
حتى اآلن من الحصول على تأشيرات دخول 

البعثة إلى التشيك.
منتخبات  الليبي  المنتخب  ويــتــصــدر 
أهــداف  وخمسة  نقاط  بثالث  المجموعة 
على  األولى  الجولة  في  فوزه  من  حصدها 
سبتمبر   3 في  ويلتقي   ،1  -  5 السيشل 
المقبل نظيره النيجيري، فيما يلتقي منتخب 
 7 يوم  الثالثة  الجولة  في  أفريقيا  جنوب 
نفس  من   12 في  نيجيريا  ثم  سبتمبر، 
 12 في  السيشل  يلتقي  أن  قبل  الشهر، 
مبارياته  يختتم  ثم  القادم بسيشل،  أكتوبر 

أمام جنوب أفريقيا في 13 أكتوبر القادم.
نهائيات  إلى  يتأهل  أنه  بالذكر،  جدير 
ــتــي ســتــقــام في  كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا ال
المراكز  أصحاب   2019 سنة  الكاميرون 
عدا  المجموعات  فــي  والــثــانــيــة  ــى  األولـ
في  يشارك  الــذي  المنظم  البلد  مجموعة 

التصفيات أيًضا.
األهلي  نــادي  إدارة  وأصـــدرت  وسبق 

الليبي  االتحاد  إلى  موجًها  خطاًبا  طرابلس 
انضمام  بعدم  فيه  يخطره  القدم  لكرة 
العبيه الدوليين إلى معسكر الفريق الوطني 
الستكمال  األخير  يستعد  حيث  المقبل، 
أفريقيا  ــم  أم ــى  إل المؤهلة  التصفيات 
أفريقيا،  جنوب  بمباراة   2019 بالكاميرون 
في  األول  معسكرين  يخوض  أن  وينتظر 

تونس والثاني في البرتغال.
طرابلس  األهــلــي  إدارة  مــوقــف  وجـــاء 
األول  الكروي  الفريق  العبي  لضم  الرافض 
بحجة  المنتخب،  صفوف  إلــى  الدوليين، 

حيث  العربية،  البطولة  في  الفريق  انشغال 
المغربي  البيضاوي  الوداد  لمواجهة  يستعد 
في الدار البيضاء يوم 10 أغسطس المقبل، 
أنها  الرفض، على  آخرون رسالة  بينما فسر 
على  الكرة  اتحاد  إلدارة  عقابية  فعل  ردة 
خلفية تفاقم األزمة األخيرة الخاصة بمباراة 

نصف كأس ليبيا أمام االتحاد.
يتصدر  الليبي  المنتخب  أن  يــذكــر 
بفارق  و  نقاط  بثالث  الخامسة  المجموعة 
في  تأتي  التي  إفريقيا  جنوب  عن  األهــداف 

المركز الثاني.

منع انضمام الدوليين وإلغاء المعسكر  يعرقالن المنتخب األول

األهلى طرابلس يعود إلى الواجهة 
العربية بعد غياب ويجدد عالقته 

بالمدرسة المصرية

ماليني 
استرليني 

لتعوض 
كورتوا
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● أهلي طرابلس خاض أقوي البروفات أمام االتحاد قبل المواجهات العربية

قائمة تضم 24 العبا، لالستعداد 
لبطولة شمال إفريقيا



تنافس جديد وحامي الوطيس، بدأ بين األندية 
الليبية، عقب فراغها من خوض غمار الموسم 
والمعقدة..  والشاقة  الطويلة  بنسخته  الكروي 
في  األندية  إدارات  دخلت  عاجل  نحو  فعلى 
سباق االنتدابات والتعاقدات المحموم من أجل 
إحداث عملية اإلحالل والتبديل في قوام فرقها، 
على أمل تصحيح المسار والوصول إلى منصات 

التتويج.
توجيه  فــي  البطل  دور  ــوال  األمـ ولعبت 
أغنياء  من  الدنانير  يملك  من  نحو  الالعبين 
التي  األربعة  الفرق  مقدمتهم  وفي  األندية، 

تنتظرها استحقاقات أفريقية.
رابع  حل  ــذي  ال طرابلس  األهلي  ففريق 
الترتيب على مستوى بطولة الدوري، وانسحب 
على  النهائي  نصف  ــدور  ال لقاء  خــوض  من 
فخرج  االتحاد،  أمــام  الكأس  بطولة  مستوى 
ما  الواجهتين،  على  الوفاض  خالي  »الزعيم« 

دفعه للدخول لسوق االنتقاالت مبكرا وبقوة.

نصيب األسد لـ»الزعيم«
من  جملة  طرابلس  األهلي  إدارة  وأبــرمــت 
المحليين  الالعبين  من  عــدد  مع  التعاقدات 
للمشاركة  استعدادا  األجــانــب،  والمحترفين 
شهر  من  العاشر  فى  سيستهلها  التى  العربية 
الــوداد  فريق  بمواجهة  المقبل  أغسطس 
فريقه  تشكيلة  عزز  حيث  المغربي،  البيضاوي 
األول بالمدافع الجزائري، علي قشي عبد العزيز، 
من  القادم  الثنائي  مع  تعاقده  إلى  باإلضافة 
األهلي ببنغازي، المدافع على معتوق، والمهاجم 
من  القادم  الهداف  خطف  كما  كــراوع،  أحمد 

فريق النصر »بطل الدوري«، مفتاح طقطق.

الهداف والعب الغريم
ونجح األهلي طرابلس في ضم هداف الدوري 
جانب  إلى  التاورغي،  عامر  التحدي،  وفريق 
تعاقده مع الالعب الشاب بلقاسم رجب القادم 
احتفاظه  مع  االتحاد،  التقليدي،  الغريم  من 
خاضوا  الذين  والمحترفين  المحليين  بنجومه 
معه الموسم الماضى باستثناء المدافع الدولي، 
تجربة  أول  لخوض  تحول  الذى  الورفلي  سند 

احترافية له مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي 
على سبيل اإلعارة.

النجوم  من  والتوليفة  النخبة  هذه  وسيقود 
وهو  جالل،  إيهاب  الجديد  المصري  المدرب 
بعد  األهلي طرابلس  الرابع في سجل  المدرب 
تجربة مواطنيه، حسام البدري وطلعت يوسف 

وطارق العشري.

واحد لـ »العميد«
االتحاد  فريق  فهناك  ــر،  اآلخ الجانب  على 
بعد  له  لقب  أول  حقق  الــذى  الكأس  بطل 

له على مستوى بطولة  تتويج  آخر  منذ  غياب 
إلى  العودة  اختار  فقد   2009 عام  الكأس 
مع  التعاقد  من  باقترابه  الجزائرية  المدرسة 
وهو  شيخة  بن  الحق  عبد  الجزائري  المدرب 
الذي  االتحاد  فريق  تاريخ  فى  الرابع  المدرب 
عربية  مدرسة  أول  الجزائرية  المدرسة  كانت 
الستينيات  منتصف  فى  بخبراتها  يستعين 
الجزائري  المدرب  مع  مرة  ألول  تعاقد  حين 
مع  تعاقد  ثم  الزيتوني،  مصطفى  الشهير، 
المدرب  الحميد كرمالي  المدرب عبد  مواطنه 
على  لقب  ألول  الجزائري  المنتخب  قاد  الذى 

عام  بالجزائر  أفريقيا  أمم  بطولة  مستوى 
لموي  كمال  الجزائري  المدرب  وكان   1990
ثالث وآخر مدرب جزائري يقود االتحاد، وهو 
أول مدرب جزائري يتوج بلقب بطولة الدوري 
الليبي حين قاد االتحاد لبطولة الدوري الليبى 

موسم 1990 - 1991.
وبدأت أولى انتدابات حامل بطولة الكأس 
مهاجم  مع  بالتعاقد  اآلخــيــرة  نسخته  فى 
وهداف فريق النصر، سالم المسالتي » روما« 
خالل  صفقاته  باقي  عن  اإلعالن  انتظار  في 

األيام المتبقية من فترة االنتقاالت الصيفية.

المشوار الطويل.. مغربي
وصيف  بنغازي،  األهلي  فريق  مستوى  وعلى 
االستعانة  اختار  فقد  الليبي،  ــدوري  ال بطل 
األولى  المرة  المغربية، وهى  بالخبرة والتجربة 
يمثل  مع مدرب  فيها  يتعاقد  التى  تاريخه  فى 
الشاب،  المدرب  خالل  من  المغربية،  المدرسة 
مهاجما  معه  الذي سيسطحب  فرتوت،  يوسف 
من كوت ديفوار»سبق له اللعب بفريق الوداد 
فى  األحمر  الفريق  تشكيلة  ليعزز  البيضاوي، 
الموسم المرتقب مع الثنائي المحترف، المهاجم 

النيجيري ايبونغ، والمدافع البوركينى فاروقا.

انهالت  فقد  الموسم  النصر بطل  فريق  أما 
خسر  حيث  اللقب  إحرازه  بعد  المشاكل  عليه 
الذى  المسالتى  سالم  نجومه،  أبــرز  جهود 
الذى  االتحاد ومفتاح طقطق  فريق  إلى  تحول 
وكالهما  طرابلس،  األهلي  فريق  إلى  انتقل 
ولعبا  للفريق،  األهم  التهديفية  النافذة  يمثل 
الدور األهم في تحقيق بطولة الدوري الممتاز.

ويمر النصر حاليا بفترة فراغ عقب استقالة 
رئيسه، الشريف الوافي، ونائبه أسامة بوزيد، 
اإلداريــة،  قياداته  اكتمال  الفريق  وينتظر 
ليتمكن من المضي قدما في التحضير لموسم 
لقبه  عن  خالله  سيدافع  حيث  مــاراثــونــي، 
المحلي، وسيعود خالله لخوض غمارالمشاركة 

األفريقية.
وعلى مستوى فريق األخضر، فقد أعلن عن 
تعاقد مع نجم  وانتداباته حيث  أولى صفقاته 
يوسف  الالعب  الخمس  فريق  ميدان  وسط 
المدرب  مع  التواصل  خطوط  وفتح  ــزان،  ف
مدينة  فريق  لقيادة  قاسم  أشــرف  المصري 

البيضاء للموسم القادم.
بمدينة  السويحلي  نــادي  إدارة  وأعلنت 
مصراته عن تجديد الثقة في المدرب الوطني 
تواليا،  الثالث  للموسم  المرجيني،  علي 
ماثيوس  البرازيلي،  المهاجم  عقد  وجــددت 
تعزيز  أجل  من  التوالي  على  الثاني  للموسم 
االتحاد  فريق  جاره  عاد  فيما  الفريق،  تشكيلة 
الثاني  للموسم  تعاقده  ليجدد  المصراتي 
تجربته  بعد  عطية  رضا  الوطني،  المدرب  مع 
بقاء  على  بالحفاظ  الماضي  الموسم  الناجحة 

الفريق في دوري األضواء.
السابق،  مدربه  التحدي  فريق  واستعاد 
الفريق  حظوظ  على  لإلشراف  السنفاز،  أحمد 
»الفهود«  إدارة  ونجحت  المقبل،  للموسم 
أبرز نجوم  في تجديد تعاقداتها مع عدد من 
الدوري  مسابقتي  في  تألقوا  الذين  الفريق 
أبرزهم  األفريقي،  األبطال  ودوري  المحلي 
الطلحي، ومحمود علي،  المرمى فتحي  حارس 
الفريق  هــداف  غــادر  فيما  الرملي،  ومحمود 
األهلى  فريق  إلى  التاورغي،  عامر  والموسم، 

طرابلس.

االنتقاالت  سوق  تشهد  سنوات  منذ  مرة  ألول 
، بعدما نجح  الصيفية في إيطاليا، أحداثا مثيرة 
كريستيانو  البرتغالي  مع  التعاقد  في  يوفنتوس 
وهي  التاريخي،  مدريد  ريال  هداف  رونالدو، 
الوسط  في  كبيرة  ضجة  أثــارت  التي  الصفقة 
عقب  العالم،  أو  إيطاليا  في  ســواء  الرياضي، 

العجوز«. لـ»السيدة  انضمامه 
أبــرز  نستعرض  التقرير،  هــذا  خــالل  ومــن 
حتى  إيطاليا،  ميركاتو  في  والخاسرين  الرابحين 

اآلن، وفقا لـ»يورو سبورت«:

يوفنتوس
األلقاب  على  يوفنتوس  سيطرة  من  بالرغم 
انضمام  أن  إال  ســنــوات،  عــدة  منذ  المحلية 
إضافيا  حافزا  سيشكل  رونــالــدو،  كريستيانو 
تجاه  الناصعة  مسيرته  استكمال  في  للفريق، 

التاريخ. المجد، وكتابة 
الرابحين من صفقة  أبرز  البيانكونيري،  ويعد 
انضمام رونالدو للفريق، على جميع المستويات، 

سواء من الناحية االقتصادية أو الفنية.
النادي،  أرباح  زادت  رونالدو،  انضمام  فعقب 
قيمهة  وارتفعت  الالعب،  قمصان  بيع  نتيجة 
الفنية  القيمة  عن  فضال  البورصة،  في  أسهمه 
بداية  للفريق،  بالتأكيد  رونالدو  التي سيضيفها 

من الموسم الجديد.

رونالدو
بالصفقة،  يوفنتوس  فــوز  عن  النظر  بغض 
انتقاله  من  الرابحين  من  يعد  رونالدو  أن  إال 

العجوز«. لصفوف »السيدة 
رونالدو، معروف برغبته في خوض التحديات، 
محاولة  أجل  من  جاء  لـ»اليوفي«،  وانضمامه 
قيادته للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب 

عن خزائن النادي منذ العام 1996.
الدوري  في  ينجح  أن  المتوقع  من  رونالدو 
»اليوفي«،  سيطرة  ظل  في  خصوصا  اإليطالي، 
في  نجاحه  وحال  إيطاليا،  داخل  األلقاب  على 
فسيكتب  بالتشامبيونزليغ،  للفوز  الفريق  قيادة 

تاريخا جديدا في مسيرته الرائعة.

روما
الصفقات  عديد  أجــرى  رومــا  أن  من  بالرغم 
أن  إال  مميزة،  مواهب  مع  وتعاقد  الجيدة، 
كانوا  الذين  العبيه  بعض  في  فــرط  النادي 
وتخلى  تشكيلته،  في  رئيسية  أعمدة  يشكلون 
باكير،  أليسون  البرازيلي  الحارس  عن  رومــا 
هي  صفقة  في  ليفربول،  لصفوف  انضم  الذي 
 75 مقابل  المرمى،  حــراس  تاريخ  في  األعلى 

مليون يورو.
خسارة  يمثل  ليفربول،  عن  أليسون  رحيل 
في  الالعب  تألق  بعدما  خاصة  لروما،  كبيرة 
الموسم األخير، وكان أحد عوامل توهج روما في 
األعوام  الفريق من قبل في  لم يشهده  موسم 

األخيرة.
تخلى  بل  فقط،  أليسون  في  روما  يفرط  لم 
عن رادغا ناينغوالن، العب وسط الفريق، الذي 

انتقل إلنتر ميالن.

هيغواين جونزالو 
الميركاتو  في  الخاسرين  أحــد  هو  هيغواين 
انضمام  بعد  خاصة  إيطاليا،  فــي  الصيفي 

رونالدو لصفوف يوفنتوس.
في  عامين،  قبل  لـ»اليوفي«،  انضم  هيغواين 
ذلك  في  النادي  تاريخ  في  األغلى  هي  صفقة 
خالل  الرحيل  مشارف  على  ليصبح  التوقيت، 

فترة االنتقاالت الجارية.

● هدف سالم روما في شباك االخضر

● هيغواين ورونالدو إحدي أقوي صفقات ميركاتو ايطاليا

● التاورغي ينضم لألهلي
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كشف االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 
النسخة  لنيل  المرشحين  قائمة  عن 
التي  "األفضل"،  جائزة  من  الثالثة 
 24 يوم  لندن  في  بها  الفائز  سيعلن 

سبتمبر المقبل.
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  وفاز 
نظرا  الماضيتين،  النسختين  بلقب 
لمستواه واإلنجازات التي حققها مع ريال 
مدريد، ومنتخب بالده خالل تلك الفترة، 
وتمنح جائزة األفضل هذا العام، وفقا لما 
قدمه الالعب خالل الفترة بين 3 يوليو/
تموز 2017، حتى 15 يوليو/ تموز 2018، 
كما تم تقليص عدد الالعبين المرشحين 

من 25 إلى 10 فقط.
وسيتم منح الجائزة بناء على تصويت 
باإلضافة  المنتخبات،  ومدربي  قادة 
تركت  كما  المتخصصين،  للصحفيين 
موقع  عبر  الجمهور  لتصويت  مساحة 
الفيفا، فيما ستستمر فترة التصويت من 

24 يوليو/ تموز حتى 10 أغسطس/آب.

منافسة شرسة
يشتد الصراع هذا العام على اللقب أكثر 
من أي نسخة سابقة، حيث اعتاد الجميع 
للجائزة  رونالدو،  كريستيانو  حسم  على 
تأثيره  بسبب  الماضيين  العامين  في 
في  مدريد  ريال  نتائج  على  الطاغي 
العام  ومساهمته  األبطال،  بدوري  الفوز 
يورو  بلقب  بالده  فوز  في  الماضي  قبل 

.2016
وتعود المنافسة القوية هذا العام، إلى 
ويعد  العالم،  كأس  نهائيات  عام  كونه 
وكريستيانو  مودريتش،  لوكا  الرباعي 
وأنطوان  مبابي،  وكيليان  رونالدو، 
حظا  األوفر  المرشحين  من  جريزمان، 
خالل  لمستواهم  أوال  بالجائزة،  للفوز 
الجماعية  األلقاب  ثم  الماضي،  الموسم 

حققها  التي  والفردية 
مع  سواء  معظمهم 

النادي أو المنتخب.
الكرواتي  وينافس 

هذا  بشراسة  مودريتش 
المميز  اللقب، نظرا لألداء  العام على 

لقب  وتحقيق  الريال،  مع  قدمه  الذي 
كرواتيا  قيادة  ثم  أوروبا،  أبطال  دوري 
العالم  كأس  لنهائي  الوصول  إلنجاز 
وتقديم مستوى جيد وثابت، ليتوج أداءه 
العب  كأفضل  الذهبية  بالكرة  بالفوز 
أفضل  بلقب  فوزه  عن  فضال  بالبطولة، 

العب بمونديال األندية.
وبالرغم من الخروج من ثمن نهائي 
العالم، إال أن كريستيانو سيكون  كأس 
حاضرا بقوة ضمن الالعبين المرشحين، 
أبطال  دوري  للقب  الريال  قاد  بعدما 
أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، كذلك 

حصد لقب الهداف بـ 15 هدفا.
ويتواجـد ثنائي بطـل العالم، منتخب 
وأنطـوان  مبابـي،  كيليـان  فرنسـا، 
بقـوة  المرشـحين  ضمـن  جريزمـان، 
للفـوز بلقـب األفضـل، حيث قـدم األول 
بطولـة اسـتثنائية فـي المونديـال علـى 
الرغم من صغر سنه، بإحراز 4 أهداف، 
سـان  باريـس  مـع  مسـتواه  بجانـب 
المحليـة،  بالثالثيـة  والفـوز  جيرمـان 
مـع  موسـمه  جريزمـان،  أنقـذ  فيمـا 
علـى  بالحصـول  مدريـد  أتلتيكـو 
لقـب الـدوري األوروبـي، ثم سـاهم 
مع فرنسـا في حصــد كأس العالم 

وصناعـة  أهـداف   4 بتسـجيل 
هدفيـن، بجانـب الفـوز بالكـرة 

أفضـل  كثالـث  البرونزيـة 
العب 

فـي 
. لـة لبطو ا

الرابح والخاسر في ميركاتو إيطاليا
رونالدو ويوفنتوس وروما األبرز في عملية االنتقاالت الصيفية 

امليركاتو.. »يذبح« بطل الدوري الليبي
فترة االنتقاالت الصيفية تكشف الصراع بين أندية األغنياء والفقراء

تقرر أن تقام جولة الذهاب من المرحلة 
الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، خالل 
األيام الثالثة األخيرة من شهر يوليو 

الجاري بمدينة البيضاء، بينما ستحتضن 
مدينة مصراتة مرحلة اإلياب أيام 

السابع والثامن والتاسع من أغسطس 
القادم.

ومن المتوقع أن تشهد المنافسات 
صراعا كبيرا، بعد أن أسفر توزيع الفرق 

المتأهلة للمرحلة الثانية، عن وقوع 
فريقي االتحاد»حامل اللقب« واألهلي 

بنغازي المتصدر عن المنطقة الشرقية 
في المجموعة الثانية والتي ضمت إلى 

جانبهما فريقي اتحاد الشرطة والمروج.
وفي المقابل ال يتوقع أن تكون 

المجموعة األولى سهلة بوجود األهلي 
طرابلس والنصر باإلضافة لفريقي 

الجزيرة والهالل، وسيتأهل فريقان من 
كل مجموعة للمرحلة الثالثة والحاسمة 

لتحديد هوية البطل.

خمير.. أمل الرماية الليبية في األولمبيادالقرعة تلهب نهائيات اليد في البيضاء ومصراتة

شباب السلة يتأهب ألفريقية الجزائر

أكد رئيس االتحاد العام للعبة، عادل قريش، أن مشاركة 
للشباب  أفريقيا  بطولة  في  خمير،  إبراهيم  الليبي،  الرامي 
استضافتها  والتي  األرجنتين،  في  لألولمبياد  المؤهلة 
الجزائر، تعد هي األولى على المستوى الدولي لالعب نادي 

زوارة.
دورة  في  البرونزية  الميدالية  خمير  إبراهيم  وحقق 
األلعاب األفريقية الثالثة للشباب التي استضافتها الجزائر، 

الذي  خمير  إبراهيم  هو  واحد  رام  على  الظهور  واقتصر 
توقع له قبل المشاركة الظهور بشكل مميز نظرا المتالكه 

موهبة تؤهله للوصول إلى العالمية.
من جانبه، أعرب، قريش، عن سعادته بالقالدة البرونزية 
منافسات تخصص  في  خمير  إبراهيم  الرامي  حققها  التي 
تراب، لدورة األلعاب األفريقية للشباب بالجزائر مؤكدا أن 

غياب الدعم حال دون مشاركة العديد من األبطال.

19 سنة  التنازلي لمشاركة منتخب الشباب دون  العد  بدأ 
األفريقية  المنطقة  تصفيات  في  للمشاركة  السلة،  لكرة 
األولى التي تستضيفها الجزائر بداية من 31 يوليو الجاري 
وتتواصل ألربعة أيام، وبمشاركة منتخبات: ليبيا والجزائر 
إلى  األول  الترتيب  على  المتحصل  يتأهل  و  والمغرب، 

نهائيات أفريقيا بمالي في سبتمبر القادم.
اللعبة، تجمعين بطرابلس  باتحاد  الفنية  اللجنة  وأجرت 
وبنغازي، لالعبين الذين تم اختيارهم من مناطق مختلفة 
يدربه  الذي  سنة،   19 دون  الشباب  منتخب  لتكوين 

عزالدين الوراد، وبسام البركي.

● مودريتش

األربعة األقرب لحصد جائزة األفضل
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تريد في ليبيا؟

تنهي عمليّاتها؟

هم ضحايا قصفها؟

حدود حركتها في المنطقة؟

ال تعلن عن كل عملياتها في ليبيا؟

قوات »أفريكوم«تهتدي إلى أهدافها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

إيطاليا مستعدة لمساعدة القوات 
الليبية على المشي على أقدامها

رئيس هيئة أركان الدفاع اإليطالي
الجنرال كالوديو غراتسيانو

 كل شيء

األنثى .. وتجمع أنث.. كحمار وحمر..!

بأنهم من  أنفسهم  أن جل من يصنفون  أجزم 
ساسة هذ ا البلد الذي بات بائسًا بأنهم

ليسوا أكثر من بؤساء

فدوى بن عامر

في العادة يبتعد حديثي دائمًا عن السياسة وخاصة الليبية، هذا إن كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه 
عبارة السياسة الليبية. أما حديثي اليوم فلبد أنه سيقترب منها قليًل.

أجزم أن جّل من يصنفون أنفسهم بأنهم من ساسة هذا البلد الذي بات بائسًا هم ليسوا أكثر من 
بؤساء ودليل بؤسهم حال بلدنا. وأزعم أن معظمهم من الفشلة ودليل فشلهم حال بلدنا. وأشدد على 
والدليل حال بلدنا.  المتتاليات  الخيبات  إال  قيادات ال تعرف  ليبيا هي  السياسية في  القيادات  أن معظم 

والحظوا معي أنه ال وجود على ما أعلم المرأة قيادية أو حتى نائبة ألحد تلكم القيادات السياسية.
عليه  لهم  سيادة  ال  والوطن  الذكور-  -أقصد  اعتقدوا  كما  األعلون  هم  أنهم  على  الدليل  ما  إن  ثم 
حتى إنهم إن ُأريد لهم االجتماع كان ذلك خارج حدود الوطن وتحت إشراف مندوب ما من خارج الوطن 
أيضًا. هذا الفعل يشي لي بل يؤكد أن صناديد السياسة الليبية في مجملهم ال يملكون من أمرهم شيًئا 
وبالتالي هم ليسوا األعلون، فلماذا إًذا اإلصرار على إهانة المرأة لجنسها! وكيف لهم االعتقاد أنهم األعلى 
رغم عدم تحقيقهم أي منجز، فقط ألنهم لم يُخلقوا امرأة؟ تاهلل لقد امتقع وجه الزمان وشح قلمه فما عاد 

يعرف ماذا يكتب عن وطن خُرِّب بسواعد أبنائه.
أفراده  يتمّلك  مجتمع  ُذُكــورًا.  لكونهم  فقط  الذكور  بسيادة  يُؤْمِن  مجتمع  من  نتوقع  ماذا  ولكن 
الشعور بالتفوق الوهمي على جنس النساء فل يتورع بعضهم عن الحّط من شأن المرأة، كل ذلك ونحن 
في القرن الواحد والعشرين. الحقيقة الساطعة هي أن ذلك المجتمع ليس إال مجتمعًا لم يصل بعد لطور 

اإلنسانية.
دعوني أخبركم أنه في الجانب اآلخر من العالم يعيش رجل اسمه مارك زوكربيرح. سيُعتبر هذا الرجل 
في عالمنا المتخلف رجًل فاشًل رغم أنه مدير الفيسبوك. أما دليل فشله فبالطبع توظيفه امرأة نائبة له 
تدعى شيرل ساندبيرغ. ودعوني أخبركم أن زوكربيرج ليس الفاشل الوحيد فحسب بل شركة غوغل التي 
كانت المرأة ذاتها نائبة للمدير فيها قبل توظيفها في الفيسبوك. ليس هذا فقط وإنما الفشل يلحق 
أيضًا شركة ماكينزي حيث كانت شيرل مستشارة فيها وقبلها كان البنك الدولي فاشًل هو اآلخر بسبب 
عمل صاحبتنا شيرل فيه كمديرة. وأما جامعة هارفرد األمريكية فلبد أنها الفشل بعينه ألنها أجازت شيرل 
األربعينية  المرأة  متابعي صفحة  من  إنسان  مليون  االثنين  في  فمتمثل  األعظم  والفشل  االقتصاد.  في 

شيرل في الفيسبوك.
ولكنني أعلم أيضًا أنه عند نقصان العقل -وال أعني عقل المرأة- فإن الكلمات ستنطلق تباعًا من فم 
أي سياسي ليبي تسبق بذلك تفكيره، فيكون حديثه خاليًا تمامًا من الدهاء السياسي والرزانة معًا ال بل 
يكون مدعاة للحرج الشديد. وعندها سيقع في مأزق بليد ومنزلق بعيد يستحيل الخروج منه، فل اعتذار 
ينفع وال تبرير يجدي ذلك أنه بكلماته تلك إنما يعبّر عن مكنونات رأسه. ومنطلًقا من عجزه عن فعل 
أي شيء لن يتمكن إال من إلقاء اللئمة على المرأة المُستهان بها أبدًا، فهو بذلك يعرب عما يجول في 

خاطره فيتحدث كاشًفا الصورة الحقيقية للمرأة في وجدانه ووجدان شريحة من المجتمع.
المرأة  تزدري  التي  الثقافة  تلك  بعينها،  أمة  أو  بأكمله  المجتمع  ثقافة  بحديثه  ويفضح  يفصح  ولعله 
وتُنزل من قدرها وهذه لعمري هي الخارقة الحقيقية. فمجتمع غارق في ذكوريته حتى شحمة أذنيه من 
المؤكد أنه لن يصنع إال الخوارق المبهرة. وربما أوحت كليمات مسطورات في قاموس لغتنا الجميلة عن 

المقصود.
الروائي يوسف زيدان،  الثالثة لرواية ظل األفعى للمبدع  القراءة  أنه وبعد االنتهاء من  القول  خلصة 
راجعتُ لسان العرب ليطمئن قلبي وما اطمأن ألنني وجدتُ مكتوبًا ما هلعتُ ألجله وبالحرف الواحد: 

»اأُلنْثى: خلفُ الذكر من كل شيء، والجمع ِإناٌث؛ وُأنٌُث: جمع ِإناث، كحمار وحُمُر«!.
وبذا بطل العجب، هذا إن كان هناك عجب أو تعجب. ربما تعين علينا ومن منطلق أخلقي وقبل كل 
شيء االعتراف بأننا مجتمع يعاني من خيبات عقلية ال حد لها أو قرار. ففي بلدنا، ليس هناك حاليًا إال قرار 

الفشل... والفشل ثم الفشل الذي يلحق معظم الساسة الليبيين أينما وكيفما وّلوا الوجوه.

يشاهد سكان األرض الجمعة أطول خسوف كّلي للقمر في القرن 
الحادي والعشرين يظهر فيه أحمر اللون ويلمع إلى جانبه كوكب 

المريخ الذي سيكون في أدنى مسافاته من األرض.
وقال باسكال ديكان عالم الفضاء في مرصد باريس لوكالة 

فرانس برس "إنه تقاطع نادر لظواهر فلكية مهمة"، وهي الخسوف 
الطويل مع وقوع القمر في أبعد مسافاته عن األرض، ووجود المريخ 

على أدنى مسافاته من األرض.. وتحدث ظاهرة خسوف القمر حين 
يقع على خّط واحد مع الشمس واألرض، وحينها تحجب األرض نور 

الشمس عنه. وستدوم مرحلة الخسوف الكّلي ساعة و43 دقيقة، 
ليكون بذلك أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وسيواصل المريخ اقترابه من األرض حتى آخر الشهر، ثم يعود 
ويبتعد. ولن يكون ممكنا مشاهدة المريخ على هذا القرب من 

األرض مجددا سوى في العام 2035.
وسيبدو المريخ بالعين المجرّدة نقطة المعة، أما باستخدام 
التلسكوب أو النظارات الخاصة، فيمكن التمتّع برؤية تفاصيله.

علج الهجرة غير الشرعية يجب أن 
يكون علجًا شامًل يشمل مساعدة 

دول المصدر تنمويًّا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني
فائز السرّاج

مصر تدعم جهود المبعوث 
األممي غسان سلمة، وعازمة على 

تحقيق التوافق بين األشقاء في ليبيا.

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري

 األرض على موعد مع ظاهرة فلكية تجمع القمر واملريخ

وقع  االختيار  أن  فنيتان  مطبوعتان  ذكرت 
في  للمشاركة  سويفت  تيلور  المغنية  على 
أو  »كــاتــس«  مسرحية  عــن  مــأخــوذ  فيلم 
الدور  هذا  سيكون  و  الموسيقية،  القطط 
تيلور  تلعبه  سينمائي  دور  أكبر  هو 

اآلن. حتى 
ومجلة  فــارايــتــي  مجلة  ــت  ــال وق
 28 ( سويفت  إن  ريبورتر  هوليوود 
الفيلم  بطولة  في  ستشارك  عامًا( 
في  بريطانيا  في  تصويره  يبدأ  الذي 
جنيفر  والممثلة  المغنية  مع  نوفمبر، 
ومقدم  أوسكار  على  الحائزة  هدسون 
كــوردن  جيمس  الحوارية  البرامج 

مكيلين. إيان  البريطاني  والممثل 
وعـــرضـــت مــســرحــيــة الــقــطــط 
مرة  ألول  ويبر  لويد  آندرو  للمؤلف 
1981، وهي مقتبسة  عام  لندن  في 
إليوت،  تي.إس  لقصائد  كتاب  من 

العالم. أنحاء  في  مرارًا  وعرضت 
في  تمثيلي  دور  أول  سويفت  ولعبت 
الفيلم  في  مشاركتها  خالل  من   2010 عام 
داي«،  »فاالنتاينز  الكوميدي  الرومانسي 
مرات  عشر  غرامي  جائزة  على  حائزة  وهي 
مبيعات  أعلى  »ربيوتيشن«  ألبومها  وحقق 

.2017 في عام 
نقاًل  ريبورتر«  »هوليوود  مجلة  وقالت 
من  إن  ــاج  ــت اإلن مــن  قريبة  مــصــادر  عــن 
غريزابال  دور  هدسون  تلعب  أن  المتوقع 
األغنية  تغني  التي  الشخصية  وهــي 
العرض  في  »ميموري«  الشهيرة 

لمسرحي. ا

تيلور سويفت تلعب
مع »القطط«

تولت السلطات في مدينة ماكاو، عاصمة ألعاب الميسر 
الصينية، رعاية 500 كلب تركتها شركة تملك حلبة سباق 

لهذه الحيوانات أغلقت بعد اتهامات بسوء معاملتها. 
وكانت حلبة »كانيدروم كلوب« المملوكة ألنجيال ليونغ، 

أقوى النساء نفوًذا في منطقة ماكاو ذات االستقالل الذاتي 
في جنوب الصين، الحلبة الوحيدة المرخص لها لسباق 

الكالب في آسيا. وتعود هذ الحلبة إلى العام 1931، لكنها 
تعرّضت النتقادات منذ وقت طويل من مجموعات الرفق 

بالحيوان. ومن االتهامات الموجّهة للقائمين على الحلبة 
أنهم كانوا يعاملون الحيوانات بوحشية، ويقتلون الكالب 

التي تخسر سباقات متتالية. وجاء القرار من سلطات 
ماكاو، الملقبّة بالس فيغاس آسيا، بعد جدال طويل بين 

أنصار الرفق بالحيوان والثرية أنجيال ليونغ النائبة في 
البرلمان والتي تنفي هذه االتهامات. والسبت، أعلنت 

حكومة ماكاو أن الكالب البالغ عددها 533 صارت 
في عهدتها، وفي رعاية متخصصين ومتطوّعين 

من جمعيات للرفق بالحيوان.

ماكاو تتبنى 
500 كلب

أطفال في حضرة اآلثار 
املستردة باألزياء الرومانية
زارت مجموعة من األطفال المعرض األول للقطع األثرية المستردة، المقام في 

للجميع«. »التراث  شحات تحت شعار 
اللون  المتداخلة مع  الزاهية  أزياء تاريخية غلبت عليها األلوان  وارتدى األطفال 
زيارتهم للمعرض في نسخته  األبيض، ما أضفى عليهم مظهرًا مبهجًا، خالل 

األولى.
ترميمها  بعد  للمصلحة،  أثرية جرى تسليمها  المعرض عرض قطع  ويتضمن 

تعد  الذي  اإلنساني  الثقافي  الموروث  بأهمية  التوعية  إطار  وصيانتها وتسجيلها، في 
الغنية به، إضافة إلى سبل حمايته وتطويره«. وتحتضن بنغازي  الدول  ليبيا إحدى 

الثالثة في  النسخة  فيما تستضيف طبرق  أغسطس،  للمعرض في  الثانية  النسخة 
المعروضة فيما يتعلق  القطع  الكثير من  الزيارة تعرف األطفال على  نوفمبر. وخالل 

فنانيين مهرة، ما يعكس  أيدي  التي صنعت فيها على  التاريخية  والحقبة  بوصفها 
تاريخ وحضارة بالدهم، وهو األمر الذي تبرز أهميته في ظل األحداث والمتغيرات 

الوجود اإلنساني. الممتد في عمق  ليبيا  بتاريخ  النشأ  الحاجة لتوعية  وفي ظل 
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