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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»احسبها صح«.. حملة ضد التدخين
 بمركز بنغازي الطبي

ص 16

التزام

فضاء

تحقق وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
في مالبسات قضية قد تكون أول جنحة 

مرتكبة في الفضاء، بحسب ما أفادت 
صحيفة »نيويورك تايمز«. فرائدة 

الفضاء األميركية آن ماكالين متهمة 
السابقة  بانتحال شخصية شريكتها 
واالطالع على بياناتها المالية بما 

يتعارض مع القانون خالل مهمة لها 
مدتها ستة أشهر في محطة الفضاء 

الدولية، وفق ما أفادت الصحيفة 
األمريكية.

صعد امتثال الدول األعضاء في منظمة 
الدول المصدرة للنفط »أوبك« خالل 

الشهر الماضي، في إشارة لقوة االلتزام 
باتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام 

التي تستمر حتى نهاية الربع األول 
من العام المقبل. وكشف تقرير نشرته 

منظمة أوبك أن امتثال الدول المشاركة 
في اتفاقية خفض مستويات اإلنتاج بلغ 

%159خالل شهر يوليو الماضي وهو 
أعلى بنحو %22 من مستوى االلتزام 

المسجل في يونيو السابق له. 

مليار2.68
 دوالر

إجمالي قيمة صادرات مصر في مايو 
الماضي.

نفط

كل شيء

جنحة 

قريبا في ليبيا
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تفوق ليبي يضع 
»النصر« و »االتحاد« 
في مواجهة مغاربية

14

12 تنظيم مهرجان بنغازي للمسرح املغاربي في أكتوبر

»حمدوك«
السياسية  المشكالت  فخاخ  تحاصر 

الوزراء  رئيس  االقتصادية مهمة 
الجديد عبداهلل حمدوك،  السوداني 

فالرجل تولى السلطة في ظروف 
فيها  البالد  تعاني  استثنائية، 

من تداعيات ثورة أزاحت نظام 
متسلًطا  ديكتاتوريًا  حكم 

اقتصادية  وأزمات 
ال تنتهي. يراهن 

الكثيرون على أن 
األممي  الخبير 

عصا  يمتلك  السابق 
تنتشل  ربما  سحرية 
السودان من أزماته 

لكن  المتراكمة، 
رهان حمدوك أكبر 

على موارد السودان 
الشخصية  وخبرته 
في إدارة االقتصاد 

براغماتي،  وفق نهج 
الرهانين تبدو  وما بين 
في  المسؤولية  صعوبة 
السودان،  مسار  تصحيح 

النجاح  بما يعني أن 
اختيار وحيد، ال يعني 
االنزالق  نقيضًا سوى 

في قاع جب عميق يسلم 
للمجهول! البالد 

األزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
الحرب  في  نسبيا  تصعيدا  األسبوع  شهد  فيما 
الدائرة على تخوم طرابلس، منذ قرابة الـ150 
يوما، ظهرت مبادرات دبلوماسية لوقف الحرب، 
وحل األزمة الليبية، في شكل تصريحات وبيانات 
من هنا وهناك، آخرها وأبرزها دعوة في مجموعة 
عقد  يعقبها  هدنة  على  باالتفاق  السبع  الدول 
مؤتمرين األول محلي والثاني دولي، وفق بيان 
بياريتس  في  المجموعة  أعمال  ختام  في  صادر 

الفرنسية.
مصادر دبلوماسية غربية تحدثت عن اقتراح 
النسخة  يصحح  ليبي–ليبي  مصالحة  بمؤتمر 
التي خطط لها المبعوث األممي غسان سالمة 
بـ»المؤتمر  والمعروفة  الحرب  ــدالع  ان قبل 
الوطني الجامع«، والتي أجهضتها حرب العاصمة 
طرابلس، لكن المصادر تحدثت عن متغير جديد 
إذ  الجديدة،  الدولي للخطوة  المجتمع  في رؤية 
المسلحة  التشكيالت  قادة  بمشاركة  »سيحظى 

في مصراتة والزنتان«.
المصادر موعد  الوقت نفسه، لم تكشف  في 
أسئلة  طرح  أعادت  بل  االجتماع،  هذا  مكان  أو 
المشاركين  أسماء  عن  القديمة  »غدامس« 
متغيرات  ضــوء  في  المؤتمر  حضور  ومعايير 
إلى هدف  تشير  لكن  أبريل،  من  الرابع  بعد  ما 
للمؤتمر  جديد  أساس  وضع  وهو  للمؤتمر  عام 
بالمغرب  الصخيرات  في  عقد  الــذي  السابق 
الطويل  المدى  على  للسماح   ،2016 العام  في 
بإعادة توحيد السلطة التنفيذية، وهو ما أشارت 
إلى  منسوبا  الدولية،  فرنسا  إذاعة  أيضا  إليه 

مصادرها.
الليبي– المؤتمر  وال يتوقف األمر عند حدود 
المؤتمر  عقد  المقرر  من  بل  المقترح،  الليبي 
أواخــر  في  نيويورك  في  المرة  هــذه  الدولي 
لألمم  العامة  الجمعية  هامش  على  سبتمبر 
بين  الدبلوماسية  المصادر  وربطت  المتحدة. 
لندن  مع  فرنسا  مشاورات  وبين  المقترح  هذا 
في  دائمة  هدنة  إلقامة  تسعى  التي  ــا  وروم
طرابلس وإجبار طرفي الصراع على االلتزام بها.
لنجاح  األساسي  الشرط  أن  اعتبروا  محللون 
قابلة  هدنة  إلى  »التوصل  هو  الخطوة  هذه 
إطالق  وقف  على  اتفاق  إلى  تتطور  للتمديد، 
النار، وإجراء أممي جاد يوقف ضخ السالح القادم 

الدولية  القرارات  واحترام  الخارج  من  ليبيا  إلى 
بشأن  تــفــاوض  ذلــك  ويــواكــب  بالخصوص، 
التموضعات العسكرية ما بعد سكوت المدافع«.
فإن  المحللين،  وحسب  نفسه،  الوقت  في 
تكون  ليبية–ربما  طاولة  حول  لقاء  »ترتيب 
شكال معدال لطاولة غدامس، تأخذ في االعتبار 
تمثيل  الحرب–بمعنى  أنتجتها  التي  المعطيات 
الميدانية  القوة  ممثلي  حضور  أي  )الميدان( 
الرئيسة–تحت رعاية أممية، ويوضع فوقها كل 
ما هو منبع خالف وحروب بين الليبيين، ومصدر 
أهمية  إلى  مشيرين  المستقبل«،  على  قلق 
األطــراف  بحضور  دوليا  »االجتماع  يكون  أن 
ينتج عن  المؤثرة، ويتبنى ما  اإلقليمية  الدولية 

»الطاولة« الليبية، ويضمن تنفيذها«.
ما  الطرح  هذا  األخير من  الشق  يدعم  وربما 

تمخضت عنه قمة الدول الصناعية السبع الكبرى 
جاءت  إذ  األسبوع،  هذا  الفرنسية  بياريتس  في 
فيه  تشارك  دولي  مؤتمر  لعقد  واضحة  الدعوة 
كافة األطراف المعنية على المستويين المحلي 
واإلقليمي، ويقول محللون إن هذه الدعوة تعيد 
سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث  مقترح  تدوير 
عيد  هدنة  مع  متزامنا  طرحه،  أن  سبق  الذي 

األضحى، قبل أسبوعين.
الكبرى  ــدول  ال إن  غربية  مصادر  وتقول 
للنزاع  حد  وقف  بضرورة  قناعة  إلى  وصلت 
سياسي  حل  على  التركيز  خالل  من  ليبيا  في 
طرابلس،  حول  الراهن  الوضع  على  والحفاظ 
كان  بل  الميداني،  الوضع  تجمد  ظل  في 
الحرب  وقــف  ضـــرورة  على  واضــحــا  التأكيد 
بالوكالة التي تدور رحاها على تخوم العاصمة 

طرابلس منذ خريف هذا العام.
جريدة  كشفته  ما  جــاء  السياق،  هــذا  وفــي 
الرئيس  اعتراف  من  الفرنسية  »لوبينيون« 
السبع  قمة  خالل  مرة  ألول  ماكرون  إيمانويل 
بعضنا  مع  القتال  وقف  على  بـ»االتفاق  الكبار 
وحسب  ليبيا«.  أراضــي  في  بالوكالة  البعض 
األربعاء،  أمس  عددها  في  الفرنسية  الجريدة 
الجمعية  انعقاد  من  شهر  من  أقل  بعد  فإنه 
إيمانويل ماكرون  المتحدة، حاول  العامة لألمم 
استعادة السيطرة على القضية الليبية في قمة 

مجموعة السبع في بياريتس.
بياريتس،  ففي  »لوبينيون«  ذمــة  وعلى 
مــرة  ألول  الــفــرنــســيــة  ــة  ــاس ــرئ ال ــرفــت  اعــت
بمسؤوليتها في هذه الحلقة من الصراع الليبي. 
االتفاق  من  »تمكنا  ماكرون  إيمانويل  وقــال 
بالوكالة  البعض  بعضنا  مع  القتال  وقف  على 
ثقة  الجريدة من  واستغربت  ليبيا«.  أراضي  في 
ماكرون دون توضيح المعسكر الذي كان يصب 
الواقع، لم  الفرنسي. وأوضحت »في  فيه الدعم 
تقدم  واحدة.  في سلة  بيضها  فرنسا كل  تضع 
الدعم لكل من حفتر وحكومة السراج من خالل 
وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث يتمحور دعمها 
فزان  منطقة  في  اإلرهاب  مكافحة  حول  رسميا 

كما في شرق البالد«.
وصف  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  لكن 
بـ»التطور  السبع  مجموعة  قمة  عن  صدر  ما 
موقف  »ترميم  إلى  يهدف  الــذي  اإليجابي«؛ 
دولي موحد من المسألة الليبية، يسمح لإلخوة 
معقبا:  عافيتهم«،  يستعيدوا  بأن  الليبيين 
رأسها،  المجاورة، وتونس على  الدول  »ويمكن 
وذلك  ليبيا«،  في  االستقرار  من  االستفادة  من 
التونسي  الرئيس  لقائه  له عقب  في تصريحات 
وكاالت  اتحاد  نشرها  الناصر،  محمد  الموقت 
اليوم  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول  أنباء 

الخميس.
وما بين مبادرة المؤتمرين المحلي والدولي 
لحل األزمة، وأسئلة العالم واإلقليم المتوقعة في 
المشهد الليبي، تبقى الحرب هي الواقع الراهن 
الذي يفرض نفسه، بانتظار هدنة وفق شروط 
وحرب  الليبي،  الدم  إلراقة  نهاية  تضع  محددة 
قرابة  تفصح  لم  العاصمة  تخوم  على  بالوكالة 
الخمسة أشهر عن مؤشرات الحسم ميدانيا ألي 

من طرفيها.

< قادة مجموعة الدول السبع الكبار خالل اجتماع فى مدينة بياريتس الفرنسية مطلع هذا األسبوع

ما بين مبادرة المؤتمرين المحلي 
والدولي تبقي الحرب هي الواقع الراهن 

الذي يفرض نفسه على الجميع

محللون اعتبروا أن الشرط األساسي 
لنجاح هذه الخطوة هو »التوصل إلى 

هدنة لوقف إطالق النار«

نزيف االقتصاد الليبي من البوابة التونسية
دراسة دولية حتذر:

حذرت دراسة دولية تابعة للبنك الدولي 
والسوق  التهريب  تجارة  »تغول«  من 
التونسية–الليبية  الحدود  عبر  الموازية 
ينتشر  حيث  إجدير،  ــردان–رأس  ق بن 
في  األجنبية  للعمالت  جملة  تــجــار 
نشاط  تفشي  عن  فضال  سرية،  أماكن 
األسلحة  وتهريب  المشروع  غير  االتجار 

والمخدرات وسبائك الذهب.
الدولي  للبنك  المستشارة  ووفــق 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حنان 
القانون  في  المتخصصة  يعقوب،  بن 
لها  دراسة  في  اإلجرام  وعلم  الجنائي 
روفر،  كزافييه  الخبير  مع  باالشتراك 
ــردان–رأس  ق بن  حــدود  اعتبرت  فقد 
المنطقة،  في  أهم مركز تهريب  إجدير 
المناطق  جــمــيــع  بـــــ»أم  وتــوصــف 

المضطربة«.
وفي الوقت الراهن تحافظ المنطقة 
الكثيفة،  المرور  حركة  على  الحدودية 
 930 نحـو  عبرت   2017 العام  ففي 
في  ذروتها  ومع  يوميا،  الحدود  سيارة 
مارس 2017 عبرت 2180 سيارة، على 

الرغم من الوضع األمني المضطرب.
المهربة  الــســلــع  أهـــم  وتتمثل 
النفط،  فــي  تــونــس  ــى  إل ليبيا  مــن 
األحذية،  المنسوجات،  الموز،  التفاح، 
الكهربائية،  المنزلية  التجهيزات 
أسباب  تعود  إذ  المطاطية.  والعجالت 
الضريبي  الضغط  في  الفرق  إلى  ذلك 
الدعم،  سياسة  واختالف  البلدين  بين 
 80% علما بأن ليبيا تدعم النفط بنحو 
إلى  تُهرب  المقابل،  وفي  قيمته.  من 

ليبيا سلع تونسية مدعمة، مثل الحليب 
والزيت والقمح ومشتقاته.

البنك  أعدها  سابقة  دراسة  وقدرت 
الليبي  البنزين  تهريب  أن  الــدولــي 
 500 خسارة  ليبيا  يكبد  تونس  إلــى 
 17% يعادل  ما  أي  سنويا  لتر  مليون 
الخسائر  تالحق  كما  ليبيا.  ميزانية  من 
إذ  بتونس،  البنزين  توزيع  شركات 

يقلص التهريب %30 من المبيعات.
تفاصل ص8

القاهرة - الوسط

إدارة  مجلس  رئيس  فيه  نجح  الــذي  الوقت  في 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
للمنتخب  الفني  المدير  استقالة  أزمة  احتواء  في 
خاصة  أخرى،  أزمة  واجه  الدامجة،  جالل  الوطني 
االتحاد  من  السنوي  الدعم  مصير  عن  بالسؤال 
الليبي،  نظيره  إلى  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 

البالغة قيمته 1.25 مليون دوالر.
واتجاهاته  الدعم  طبيعة  حول  األسئلة  تتزايد 
ليكون قضية  ومدى االستفادة منه بشكل صحيح، 
رأي عام في الرياضة الليبية مع قرب وصول الدعم 
 2006 العام  في  يقدم  كان  حيث  الجديد،  المالي 
ويصل  يتزايد  أن  قبل  دوالر،  مليون  ربع  بقيمة 
مليون دوالر  بواقع  مليون دوالر سنويًا،   1.25 إلى 
مباشر، وربع مليون مؤجل، وفقًا لبعض االشتراطات 

الدولية.
أما فيما يخص قضية استقالة الدامجة، فقد أكد 

استقاالت  أي  يتلق بشكل رسمي  لم  أنه  الشلماني 
من  أو  المنتخبات  لجنة  وأعضاء  رئيس  قبل  من 
المدير الفني للمنتخب الوطني جالل الدامجة، كما 
أكد أن الجميع مستمر في أداء مهامه الوطنية في 
هذه المرحلة التي يتحمل فيها الجميع المسؤولية، 
ليدخل المنتخب الوطني األول في أزمة فنية لمدة 
ونفي  استقالته  الدامجة  كشف  بين  ما  ساعة،   24

الشلماني لها عبر المركز اإلعالمي التحاد الكرة.
الوطني  المنتخب  معسكر  أن  الشلماني  وأوضح 
السبت  من  بداية  موعده  في  سيكون  القدم  لكرة 
أسبوعين  من  ألكثر  وسيستمر  بالمغرب  المقبل 
األمــم  لكأس  المؤهلة  للتصفيات  اســتــعــدادًا 
سيخوض  حيث   ،2021 بالكاميرون  األفريقية 
مباراتين  المغرب  معسكر  خالل  الوطني  المنتخب 
وديتين دوليتين أمام كل من منتخب بوركينافاسو 
دولية  ودية  ومباراة  الرابع من شهر سبتمبر،  يوم 
شهر  من  السابع  يوم  النيجر  منتخب  أمام  ثانية 

سبتمبر المقبل.

حرب العاصمة تقفل شهرها الخامس بين كر و فر ودعوات خجولة للحل السياسي

أحمد عز: سعيد 
بالنجاح الكبير
لـ »والد رزق٢«

< معبر رأس أجدير على الحدود الليبية التونسية

القاهرة - الوسط

إنقاذ 403 مهاجرين 
خالل أسبوع

أنقذ حرس السواحل القطاع 
األوسط 403 مهاجرين غير 

شرعيين قبالة ساحل الخمس، 
خالل الفترة من 18 وحتى 25 

أغسطس الجاري، كانوا على متن 
خمسة قوارب مطاطية.

وأوضح الحرس، في بيان، أنه 
أنقذ يوم 18 أغسطس 37 مهاجرا 

كانوا على متن قارب مطاطي، 
على بعد نحو 43 ميال شمال شرق 
الخمس، وفي 24 أغسطس تمكن 

زورق أوباري التابع للحرس من 
نجدة 187 مهاجرا. وأنقذ حرس 

السواحل 179 مهاجرا آخرين 
األحد الماضي، كانوا على متن 

قاربين مطاطين. وأشار الحرس 
إلى خبر إنقاذ 65 مهاجرا، وانتشال 
خمس جثث، المنشور يوم الثالثاء 

الماضي. وتابع: »أما الجثث فال 
تزال حتى كتابة هذا الخبر محفوظة 
في نقطة الخمس لحرس السواحل، 

وقد بدأت تتحلل، رغم مخاطبة 
رئيس القطاع والمسؤولين.

تفاصل ص4

باريس، القاهرة–الوسط

اتحاد الكرة يحتوي استقالة الدامجة ويواجه أزمة املليون دوالر

»الوسط« تفتح ملف بزنس أباطرة السالح في ليبيا

عودة حافالت النقل العام إلى شوارع طرابلس



أطلق مركز السينما العربية دليل السينما 
العربية عبر موقعه على اإلنترنت باللغة 

اإلنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي 
يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها 

مجتمعة ألول مرة.
ويهدف الدليل إلى توفير المعلومات 

المرتبطة بالسينما العربية لصناع األفالم 
داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع 

األفالم والسينمائيين العرب الوصول 
لألسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة 

السينما العالمية في التعرف بسهولة على 
إنتاجات السينما العربية.

كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل 
عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، 

وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين 
الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما 

العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما 
العربية.

كما يرسل الدليل إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات 
وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن األفالم العربية المشاركة 

بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما 
العربية ومشاريعهم السينمائية.

تواصـل 02

إن سميــت سمـي محـمـد***وإن ناديت نادي سعيده
وإن حاديت حادي الزينين***إللـي يشبحوا للبعيـده

حصل هاشتاغ »#ماهو_المشروب_المفضل_لديكم« على آالف التعليقات 
حيث عبــر كل معلق عن نوع المشـروب المفضل لديه.

موقع  صفحات  ــرواد  ل المفضل  المشروب  حول  التعليقات  وتباينت 
لمشروبهم  المتفاعلون صورا  نشر  حيث  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
إلى جانب تعليقاتهم. وتفاعل مع هاشتاغ »#ماهو_المشروب_ المفضل 

رأس  القهوة على  ألف شخص، حيث جاءت   11 المفضل_لديكم« حوالي 
قائمة المشروب المفضل لديهم.

»#ماهو_املشروب_
املفضل_لديكم«

فى  األشهر  الفورية  المراسالت  تطبيق  ظل  لطالما 
العالم »واتسآب« األكثر شهرة حيث يستخدمه 1.5 مليار 
شخص حول العالم، ومن وقت آلخر يفاجىء واتس آب 
فى  التحكم  هى  أحدثها،  جديدة  بميزات  مستخدميه 

.»status« أصدقائك لمشاهدة الحالة الخاصة بك
لك  يتيح  البريطانية،  »إكسبريس«  جريدة  وبحسب 
ومن  حالتك،  بمشاهدة  لهم  تسمح  من  »واتسآب« 
تمنعهم من ذلك، بعدما كان الحل الوحيد فى السابق 

هو الذهاب إلى اإلعدادات واختيارها يدويا كل مرة.
ولكن مع الميزة الجديدة المنتظر طرحها يمكنك بكل 
بساطة اختيار من يشاهد حالتك بضغطة واحدة، األمر  

الذي سيسهل استخدام التطبيق أكثر وأكثر.
وبالرغم من إعالن مارك زوكيربرج مؤسس فيسبوك 
ومالك »واتسآب« وانستجرام أن التحديث سيصدر بحلول 
عام 2020، إال أن النسخ التجريبية للتحديث احتوت على 
على  منها  المستفيدين  جمهور  اقتصر  ولكن  الميزة، 

المطورين فقط.
وهو إعالن مسبق لباقي المستخدمين لكى يكون على 

انتظار التحديث المنتظر قريبا لمنصتي أندرويد وآيفون.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
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كيف تتعود على النوم دون وجود هاتفك بجانبك؟

»فيسبوك« تتيح تحكما أكبر بالبيانات الشخصية

كلمة1000

● الجنود المجهولون بالشركة العامة للكهرباءيقومون بصيانة خطوط ضغط عالي ومنخفض في مدينة زوارة 

وزاد  النوم  غرف  إلى  الذكي  الهاتف  دخل 
استخدامه داخلها مع انتشار تطبيقات التواصل 
االجتماعي واستخدامها من قبل شريحة واسعة 
العالم،  أنحاء  مختلف  في  الناس  من  وكبيرة 
وتراكمت عادات جديدة لم تكن معهودة سابقا، 
إلى أن أصبح التخلص من هذه العادات الجديدة 

أمرا صعب المنال.
األمر بصورة غريبة، فعندما أصبح  بل تحول 
القلق  حالة  في  أو  مباشرة،  النوم  الصعب  من 
الذي يسبق النوم، صار التوجه إلى تصفح وسائل 
شخصية  عالجية،  حالة  االجتماعي  التواصل 
قبل  كثيرون  إليها  يلجأ  طبية،  وليس  بالتأكيد 
النوم للتخلص من األرق واإلجهاد بحسب سكاي 

نيوز. وفي نهاية المطاف، وعندما يقول شخص 
ما إنه يريد أن يتخلص من الهاتف الذكي خارج 
لسخرية  مدعاة  األمر  هذا  صار  النوم،  غرفة 
البعض على أساس أن أحدا ال يمكنه فعل ذلك، 

ألن األمر صار أشبه باإلدمان.
للنوم  األساسية  الفكرة  تتلخص  باختصار، 
النوم،  غرفة  من  إخراجه  في  ذكي  هاتف  دون 
وليس بإبقائه بجانب السرير أو تحت الوسادة، 
اليد  متناول  الحالة في  أنه يظل في هذه  ذلك 

في حال الشعور بالقلق واألرق.
بمنبه  االستعانة  دون  من  المبكر  وللصحو 
إال  القارئ  عزيزي  عليك  ما  الذكي،  الهاتف 
تعد  التي  تقليدية،  منبه  ساعة  على  أيضا أكثر أمنا من الهاتف الذكي ببطاريته التي الحصول 

قد تنفجر في أي لحظة وألي سبب من األسباب، 
كما طالعتنا العديد من األخبار في هذا الشأن.

أوالصحف  المطبوعة  الكتب  قراءة  وتعد 
الورق  من  تكن  لم  إن  خصوصا  الورقية، 
المصقول أو الالمع، من األمور التي تساعد على 

النوم من دون هاتف ذكي.
الصباح، وبعد نوم مريح وهادئ ألكثر  وعند 
من 6 ساعات، وخالل تناول قدح من القهوة مع 
اإلفطار الشهي والطازج، يمكن للصحفي أو رجل 
األعمال أو أي شخص يعمل في أي مجال أن يقرأ 
التواصل  التي يريدها، أو تصفح وسائل  األخبار 
الشعور  المرة دون  وهذه  المختلفة،  االجتماعي 

بالتعب واإلرهاق أو الشكوى من قلة النوم.

جديدة  خاصية  عن  الثالثاء  »فيسبوك«  كشفت 
التي  بالبيانات  التحكم  للمستخدمين  تتيح 
التواصل  عليها من خارج نطاق شبكة  تحصلت 
األهمية  على  ــدل  ت خطوة  فــي  االجتماعي، 
لحماية  المجموعة  توليها  باتت  التي  المتزايدة 

المعطيات الخاصة.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أقل من أسبوع على 
الكشف عن قيام »فيسبوك« بتدوين مقتطفات 
بعض  بين  لمحادثات  صوتية  تسجيالت  من 
تواصل  شبكة  أكبر  أن  علما  المستخدمين، 
اجتماعي لطالما نفت اعتماد ممارسات من هذا 

النوع، وفق »فرانس برس«.
بفضل  تسعى  أنها  إلى  المجموعة  وأشــارت 
إلى  تعيد  أن  ــى  إل الجديدة  الخاصية  هــذه 

المستخدمين قدرة التحكم ببياناتهم.
ما كانت  إذا  يقرروا  أن  وبات هؤالء مخولين 
البيانات التي تجمعها »فيسبوك« من تطبيقات 
باالطالع  يقومون  أخرى  إلكترونية  مواقع  أو 
عليها، مثل خدمات البيع عبر اإلنترنت، ستربط 

بحساباتهم على شبكة التواصل االجتماعي.
وقالت ستيفاني ماكس المسؤولة عن تطوير 
هذه الخاصية خالل مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت 

»نستخدم عادة هذه المعطيات القتراح إعالنات 
تم  التي  أوالمعلومات  بالمنتجات  صلة  على 
في  ــضــروري  ال مــن  ــان  ك لكن  عنها.  البحث 
تحكم  نطاق  وتوسيع  الشفافية  تعزيز  نظرنا 

المستخدم بهذا النوع من البيانات«.

أغراض الترويج
على  الثالثاء،  الجديدة  اإلعدادات  وأطلقت هذه 
وكوريا  وإسبانيا  إيرلندا  في  التجربة  سبيل 
الجنوبية قبل نشرها على الصعيد العالمي »في 
األشهر المقبلة«. وسيتسنى للمستخدم أن يقرر 
»فيسبوك«  جمعتها  التي  البيانات  كانت  ما  إذا 
أو  منها  بجزء  ستربط،  الشبكة  خــارج  مــن 

بكاملها، بحسابه الشخصي.
من  »فيسبوك«  تلتقطها  المعلومات  وهذه 
مثال  إلكترونية  تجارة  مواقع  من  وهناك،  هنا 
أوتطبيقات أو حتى مواقع صحفية، عبر األدوات 
الشركات  متناول  في  المجموعة  تضعها  التي 
أو  الحركة  تقييم  أو  الترويج  ألغــراض  األخــرى 

البحث عن منتجات.
الجهاز  نــوع  أيضا  البيانات  هــذه  وتشمل 
المستخدم للولوج إلى الشبكة وماركته وموقعه 

باقتراح  لـ»فيسبوك«  يسمح  ما  الجغرافي، 
إعالنات تتكيف بشدة مع المتطلبات تباع بسعر 
لعائدات  مهما  مصدرا  وتعتبر  للشركات  أغلى 

شبكة التواصل االجتماعي.

خطوة أولى من نوعها
بالنسبة إلى »فيسبوك«، ال تقضي المسألة بأن 
تحرم نفسها بالكامل من هذه البيانات القيمة.

ربطها  ــدم  ع المستخدم  ــرر  ق ــال  ح ــي  وف
سنظل  لكننا  طلبه،  سنلبي  »فإننا  بحسابه، 
ونحن  الهوية.  مجهولة  ستكون  وهي  نتلقاها 
التفاعالت  عن  إحــصــاءات  ــراء  إلج نستخدمها 
الترويجية مثال لكن من دون معرفة األشخاص 
المعنيين«، بحسب ما أوضحت ستيفاني ماكس.

من  جــزء  تغيير  ــى  إل »اضــطــررنــا  وكشفت 
بنى  واعتماد  الخاصية  هذه  إلنشاء  هيكليتنا 
تحتية جديدة للشبكة كي يتسنى لنا عدم ربط 

البيانات بالحساب«.
نوعها  من  ــى  »األول هي  التعديالت  وهــذه 
التي  ماكس  بحسب  القطاع«،  في  تطرح  التي 
أملت أن تدفع هذه الخطوة »القطاع إلى التفكر 

في مسألة الشفافية وقدرة التحكم«.
إلى  بالنسبة  كبيرا  ــزال  ي ال  الــرهــان  لكن 
مبدأ  عــن  دافــعــت  لطالما  التي  »فيسبوك« 

الشفافية التامة بشأن خصوصية مستخدميها.

مركز السينما العربية 
يطلق دليله على اإلنترنت

بلغ اليوتيوبر السويدي، فيلكس كيللبيرغ المعروف باسم 
»PewDiePie« حاجز 100 مليون مشترك عبر قناته في 

يوتيوب ليصبح أول صانع فردي للمحتوى عبر المنصة 
ليبلغ هذا الحد.

نجاح كيللبيرغ هو األبرز في تاريخ المنصة، حيث 
ساهم بتشكيل هوية يوتيوب ويتوقع أن يقدم كتابا 
قريبا حول تجربته باإلضافة إلى استضافته في برامج 

حوارية والحصول على رعاية تجارية لمحتواه، لكن 
شهرته ارتبطت بالكثير من الجدل حول استخدامه لغة 

حوار اتهمت بالعنصرية وصور معادية للسامية في 
.2017

ويتخصص كيللبيرغ في ألعاب الفيديو عبر قناته منذ 
تأسيسها، ويركز مؤخرا على تقديم محتوى يتفاعل فيه 

مع القنوات األخرى.

كيللبيرغ يحظى بمئة مليون مشترك

 »واتسآب« يكشف عن  ميزة 
جديدة طال انتظارها

#هشـتاغ

كشف موقع ديجيتال تريندز المتخصص باألخبار التقنية، عزم 
شركة إتش إم دي العالمية، التي تعمل على تطوير وتسويق 
الجيل  شبكات  يدعم  هاتف  إطالق  »نوكيا«،  بعالمة  هواتف 

الخامس، بسعر اقتصادي منافس.
وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل 
 10 ونوت   10 إس  كغاالكسي  التي طرحتها سامسونغ  تلك 

بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دوالر.
القادم سيأتي بسعر  فإن هاتف »نوكيا«  الموقع  وبحسب 
من  الجديد  الجيل  يدعم  أن  ويحتمل  دوالر،   800 من  أقل 
معالجات سنابدراغون، كما أنه سيدمج مودم بدل أن يكون 
شريحة إضافية. وتسعى »نوكيا« للعودة للمنافسة في عالم 
بأسعار منخفضة، خاصة  توفير هواتف  عبر  الذكية،  الهواتف 

بعد هيمنة الهواتف اآلسيوية واألمريكية على السوق.

مقاطع  إضافة  أن  »تويتر«  المصغر  التدوين  منصة  كشفت 
عدد  أضعاف   10 يجذب  أن  يمكن  تغريدة  أى  إلى  فيديو 

المشاركات، وذلك أكثر من التغريدات بدون فيديو.
التغريد مع  الهندى، فإن   »gadgetsnow« وبحسب موقع
وضع صورة يزيد من عدد مرات إعادة التغريد بنسبة 150% 
أكثر من التغريد بدون صور وحتى التغريد مع وضع صورة 
متحركة GIF تكتسب مشاركة بنسبة %55 أكثر من تلك التى 
ال تملك GIF، خاصة وأن الصور المتحركة واإليموجى واحدة 

من الطرق األساسية لالتصال بالناس عبر اإلنترنت.
تحاول  الذى  التأثير  نوع  بناء على  وقالت منصة »تويتر«: 
التقاطه، قد ترغب فى استخدام مقطع فيديو الفاصل الزمني 

أو صورة حية أو سلسلة من الصور الثابتة.

نوكيا تحضر هاتف 5G بسعر اقتصادي

تويتر: إضافة فيديوهات 
تزيد التفاعل 10 أضعاف

أشهر  شوبرا،  بريانكا  السابقة  العالم  جمال  وملكة  الهندية  النجمة  تعتبر 
نجمات بوليوود اللواتي استطعن دخول عالم هوليوود من أبوابه الواسعة 
حيث قدمت أعماال إلى جانب كبار النجوم العالميين وحققت نجاحات كبيرة .

نجاح بريانكا وانتشارها ساهما في جعلها النجمة األكثر متابعة عبر مواقع 
التواصل االجتماعية من دون منافسة حيث تحتل أخبارها عناوين الصفحات 

وتتحول إلى ترند بشكل دائم
الزفاف  وحفل  جوناس  نيك  األميركي  الغناء  نجم  من  زواجها  وكان 
األسطوري الذي أقيم خير دليل على شهرة شوبرا في عالم مواقع التواصل .

فإن  واإلعالنات  الفنية  أعمالها  من  تجنيها  التي  المكاسب  إلى  وإضافة 
شركة اإلنتاج السينمائي التي تمتلكها بريانكا ووالدتها مادو شوبرا تعود 

عليها بأرباح كبيرة جعلتها من أغنى النجمات على الصعيد العالمي.
التواصل  مواقع  على  شوبرا  نجومية  لكن 
نوع  من  مداخيل  لها  حققت  االجتماعي 
من  ضخمة  مبالغ  على  تحصل  فهي  آخر 

السوشيال ميديا.
تطبيق  على  األغنياء  قائمة  كشفت 
»انستغرام« التي يتم تجميعها سنويا عن 
يتقاضون  الذين  األغنى  المشاهير  قائمة 

أكبر قدر من المال مقابل منشور واحد .
وتبين وفق الالئحة تلقي بريانكا مبلغا 
بوست  كل  عن  دوالر  ألف   180 يقارب 
تفاعلي تقوم بنشره على موقع »انستغرام« 
مع عدد متابعين يصل إلى 43 مليون متابع 

حول العالم.
نجمة  تتصدر  حين  في   ،19 المرتبة  بذلك  وتحتل 
بقائمة  ربحا  نجم  كأعلى  جينر  كايلي  الشهيرة  األمريكية  والموديل  الواقع 
األغنياء على تطبيق »انستغرام« من خالل تلقيها مبلغ مليون ومائتي ألف 

دوالر لكل مشاركة في تطبيق »انستغرام«.
كما يحتل أفضل العب في العالم كريستيانو رونالدو المرتبة الثالثة من 

بين أكثر المشاهير دخال في »انستغرام«.

بريانكا شوبرا تحقق ثروة من 
منشوراتها على »انستغرام«
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األزمة الليبية تبحث عن مخرج في مؤتمرين محلي ودولي
اتسعت دائرة المبادرات الدبلوماسية لحل األزمة 
مع  مسدود  طريق  إلى  تصل  أنها  بدا  التي  الليبية 
اقتراب حرب العاصمة طرابلس على دخول شهرها 
تسريبات  صيغة  في  التطور  هذا  وتبلور  السادس، 
لعقد  محتمل  توجه  عن  ودبلوماسية  إعالمية 
فتيل  لنزع  دولي  واآلخر  محلي  أحدهما  مؤتمرين 

األزمة المعقدة منذ الرابع من أبريل الماضي.
اقتراح  عن  تحدثت  غربية  دبلوماسية  مصادر 
التي  النسخة  يصحح  ليبي–ليبي  مصالحة  بمؤتمر 
قبل  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  لها  خطط 
الوطني  بـ»المؤتمر  والمعروفة  الحرب  ــدالع  ان
الجامع«، والتي أجهضتها حرب العاصمة طرابلس، 
رؤية  في  جديد  متغير  عن  تحدثت  المصادر  لكن 
»سيحظى  إذ  الجديدة  للخطوة  الدولي  المجتمع 
مصراتة  في  المسلحة  التشكيالت  قادة  بمشاركة 

والزنتان«.
موعد  المصادر  تكشف  لم  نفسه،  الوقت  في 
أسئلة  طرح  وأعــادت  بل  االجتماع،  هذا  مكان  أو 
»غدامس« القديمة عن أسماء المشاركين ومعايير 
الرابع  بعد  ما  متغيرات  ضوء  في  المؤتمر  حضور 
من أبريل، لكن تشير إلى هدف عام للمؤتمر وهو 
الذي عقد في  السابق  للمؤتمر  أساس جديد  وضع 
الصخيرات بالمغرب في العام 2016 ، للسماح على 

المدى الطويل بإعادة توحيد السلطة التنفيذية.
ال يتوقف األمر عند حدود المؤتمر الليبي–الليبي 
الدولي هذه  المؤتمر  المقرر عقد  المقترح، بل من 
هامش  على  سبتمبر  أواخر  في  نيويورك  في  المرة 
المصادر  وربطت  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
مشاورات  وبين  المقترح  هذا  بين  الدبلوماسية 
هدنة  إلقامة  تسعى  التي  وروما  لندن  مع  فرنسا 
على  الصراع  طرفي  وإجبار  طرابلس  في  دائمة 

االلتزام بها.
محللون اعتبروا أن الشرط األساسي لنجاح هذه 
للتمديد،  قابلة  هدنة  إلى  »التوصل  هو  الخطوة 
تتطور إلى اتفاق على وقف إطالق النار، وإجراء أممي 
الخارج  ليبيا من  إلى  القادم  جاد يوقف ضخ السالح 
ويواكب  بالخصوص،  الدولية  القرارات  واحترام 
بعد  ما  العسكرية  التموضعات  تفاوض بشأن  ذلك 

سكوت المدافع«.
في الوقت نفسه، وحسب المحللين، فإن »ترتيب 

معدال  شكال  تكون  -ربما  ليبية  طاولة  حول  لقاء 
التي  المعطيات  االعتبار  تأخذ في  لطاولة غدامس، 
أنتجتها الحرب- بمعنى تمثيل )الميدان( أي حضور 
ممثلي القوة الميدانية الرئيسة–تحت رعاية أممية، 
بين  وحروب  خالف  منبع  هو  ما  كل  فوقها  ويوضع 
مشيرين  المستقبل«،  على  قلق  ومصدر  الليبيين، 
بحضور  دوليا  »االجتماع  يكون  أن  أهمية  إلــى 
األطراف الدولية اإلقليمية المؤثرة، ويتبنى ما ينتج 

عن )الطاولة( الليبية، ويضمن تنفيذها«.
ما  الطرح  هذا  من  األخير  الشق  يدعم  وربما 
تمخضت عنه قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في 
الدعوة  جاءت  إذ  األسبوع،  هذا  الفرنسية  بياريتس 
واضحة لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة األطراف 
المعنية على المستويين المحلي واإلقليمي، ويقول 
محللون إن هذه الدعوة تعيد تدوير مقترح المبعوث 
األممي، غسان سالمة، الذي سبق أن طرحه، متزامنا 

مع هدنة عيد األضحى، قبل أسبوعين.
وصلت  الكبرى  الدول  إن  غربية  مصادر  وتقول 
من  ليبيا  في  للنزاع  حد  وضع  بضرورة  قناعة  إلى 
على  والحفاظ  سياسي  حل  على  التركيز  خــالل 
الوضع الراهن حول طرابلس، في ظل تجمد الوضع 
ضرورة  على  واضحا  التأكيد  كان  بل  الميداني، 
تخوم  على  رحاها  تدور  التي  بالوكالة  الحرب  وقف 

العاصمة طرابلس منذ خريف هذا العام.
جريدة  كشفته  مــا  ــاء  ج الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
»لوبينيون« الفرنسية من اعتراف الرئيس إيمانويل 
ماكرون ألول مرة خالل قمة السبع الكبار بـ»االتفاق 
في  بالوكالة  البعض  بعضنا  مع  القتال  وقف  على 
أراضي ليبيا«. وحسب الجريدة الفرنسية في عددها 
انعقاد  من  شهر  من  أقل  بعد  فإنه  األربعاء،  أمس 
إيمانويل  حاول  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
ماكرون استعادة السيطرة على القضية الليبية في 

قمة مجموعة السبع في بياريتس.
اعترفت  بياريتس،  ففي  »لوبينيون«  ذمة  وعلى 

الرئاسة الفرنسية ألول مرة، بمسؤوليتها في هذه 
إيمانويل ماكرون  الليبي. وقال  الصراع  الحلقة من 
بعضنا  مع  القتال  وقف  على  االتفاق  من  »تمكنا 
واستغربت  ليبيا«.  أراضــي  في  بالوكالة  البعض 
المعسكر  توضيح  دون  ماكرون  ثقة  من  الجريدة 
وأوضحت  الفرنسي.  الدعم  فيه  يصب  كان  الذي 
سلة  في  بيضها  كل  فرنسا  تضع  لم  الواقع،  »في 
واحدة. تقدم الدعم لكل من حفتر وحكومة السراج 
من خالل وزير الداخلية فتحي باشاغا حيث يتمحور 
منطقة  في  اإلرهــاب،  مكافحة  حول  رسميا  دعمها 

فزان كما في شرق البالد«.
وصف  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  لكن 
بـ»التطور  السبع  مجموعة  قمة  عــن  صــدر  مــا 
دولي  موقف  »ترميم  إلى  يهدف  الذي  اإليجابي«؛ 
الليبيين  الليبية، يسمح لإلخوة  موحد من المسألة 
الدول  »ويمكن  معقبا:  عافيتهم«،  يستعيدوا  بأن 
من  االستفادة  من  رأسها،  على  وتونس  المجاورة، 
له عقب  ليبيا«، وذلك في تصريحات  االستقرار في 
الناصر،  محمد  الموقت  التونسي  الرئيس  لقائه 
التعاون  منظمة  دول  أنباء  وكاالت  اتحاد  نشرها 

اإلسالمي، اليوم الخميس.
على الصعيد نفسه، فإن القوى اإلقليمية المؤثرة 
في  صعبا  سؤاال  تشكل  باتت  الليبي  المشهد  في 
فإن  المثال  سبيل  فعلي  السياسي،  الحل  مستقبل 
الوفاق  حكومة  دعمها  تخفي  ال  التركية  الحكومة 
منذ انطالق األزمة، وبدا أكثر وضوحا خالل مباحثات 
وزير  مع  باشاغا،  فتحي  المفوض  الداخلية  وزير 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، في العاصمة التركية، 
بين  التعاون  »آفاق  بحث  خاللها  جرى  والتي  أنقرة 
رسمي.  بيان  وفق  العسكري«  والتعاون  البلدين، 
في  »كلينغنديل«  معهد  في  الباحث  يرى  ثم  ومن 
في  التركي  »التدخل  أن  حرشاوي،  جالل  الهــاي، 
أن  إلى  مشيرا  ومهما«،  حقيقيا  اليوم  أصبح  ليبيا 
»موسكو تواصل التحدث إلى تركيا، وستسمح لها، 

إذا لزم األمر، بالتفاوض«.
والدولي  المحلي  المؤتمرين  مبادرة  بين  وما 
المتوقعة  واإلقليم  العالم  وأسئلة  األزمة،  لحل 
الواقع  هي  الحرب  تبقى  الليبي،  المشهد  في 
وفق  هدنة  بانتظار  نفسه،  يفرض  الذي  الراهن 
الليبي،  الدم  إلراقة  نهاية  تضع  محددة  شروط 
فيها  فائز  ال  العاصمة  تخوم  على  بالوكالة  وحرب 

وال مهزوم.

اقتراح غربي يعدل نسخة غدامس بإشراك املجموعات املسلحة

»قمة السبع« 
تعيد تدوير مقترح سالمة

طاولة  على  واالقتصادية  السياسية  الملفات  وتعقد  تنوع  مع 
قادة الدول الصناعية السبع الكبرى خالل قمتهم في بياريتس 
من  بنصيب  الليبية  األزمة  حظيت  األسبوع،  هذا  الفرنسية 
مؤتمر  عقد  إلى  الدعوة  في  تمثل  القمة،  خالل  المناقشات 
المستويين  على  المعنية  األطــراف  كافة  فيه  تشارك  دولي 
ما  وفق  الحرب،  لوقف  واضحة  دعوة  دون  واإلقليمي،  المحلي 

جاء في بيان الدول السبع.
ويقول محللون إن هذه الدعوة تعيد تدوير مقترح المبعوث 
األممي، غسان سالمة، الذي سبق أن طرحه، متزامنا مع هدنة 

عيد األضحى، قبل أسبوعين.
لكن بيان مجموعة السبع الكبار جدد في الوقت نفسه دعم 
النار« و»الحل  »الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم إلطالق 
األمم  و»مجهودات  ليبيا  في  لالستقرار«  كضامن  السياسي 

المتحدة واالتحاد األفريقي إلقامة مؤتمر ليبي–ليبي«.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وجه  السياق،  وفي 
لم  إذا  الهجرة  تدفقات  من  سيعاني  »الجميع  أن  من  تحذيرا 
تصريحات  في  وذلك  ليبيا«،  في  لألزمة  حٍل  إلى  التوصل  يتم 
مهمة قبيل القمة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مفيد 

تصعيد  ومنع  السالم  عن  الدفاع  أجل  من  القضايا  هذه  في 
األوضاع.

أخيرا على  باريس مضت في تحركات جديدة  أن  إلى  يشار 
الروسي  نظيره  مع  ماكرون  اتفق  إذ  الليبي،  الملف  صعيد 
ضرورة  على  الماضي  األسبوع  قمتهما  خالل  بوتين  فالديمير 
رغبته في  األخير عن  عبَّـر  ليبيا في وقت  إلى  االستقرار  إعادة 

معرفة موقف باريس من األحداث األخيرة.
تطورات األوضاع الليبية، خصوصا حرب العاصمة طرابلس، 
التي جرت  الثنائية  المحادثات  نقاشات في  حظيت بجانب من 
بين عدد من القادة، ومن بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح 
وزراء  ورئيس  ترامب،  دونالد  األميركي،  والرئيس  السيسي، 

إيطاليا، جوزيبي كونتي.
شراكة  قمة  جــاءت  الكبار،  السبع  قمة  أعمال  وبــمــوازاة 
األفريقي  الساحل  دول  دعت  التي  وأفريقيا  السبع  مجموعة 
خاللها المجموعة الدولية إلى إعادة بسط االستقرار في ليبيا 
كشرط لتوفير األمن والتنمية في مجمل المنطقة، وفي القارة 
التطرف  إشكاليتي  معالجة  إلى  إضافة  خصوصا،  األفريقية 

والهجرة بشكل أكثر جدية وحزما.

أحد  بوصفه  الليبي  الوضع  نحو  االنتباه  لفت  على  وحثت 
رؤساء  من  العديد  وشارك  اإلقليمي.  االستقرار  انعدام  عوامل 
وبصفته  بفرنسا.  السبع  مجموعة  قمة  في  األفريقية  الدول 
العمل  وفرقة  الخمس  الساحل  دول  مجموعة  باسم  متحدثا 
من أجل القضاء على التطرف في الساحل؛ حث رئيس بوركينا 
على  الدولي  المجتمع  كابوري،  كريستيان  مارك  روش  فاسو، 

اتخاذ تدابير منسقة لتحقيق االستقرار في ليبيا.
كابوري أصر على الربط بين األزمة األمنية في ليبيا وعدم 
مقتنعا  زلت  »ما  وقال  بأسره،  والعالم  الساحل  في  االستقرار 
بأن جزءا من مشكلة األمن في العالم يحدث حاليا في منطقة 
اإلرهاب  »مسألة  »تويتر«،  عبر  حسابه  على  وكتب  الساحل. 
وحث  الليبية«،  األزمة  عن  فصلها  الصعب  من  الساحل  في 
السالم  إلحــالل  واضــح  موقف  اتخاذ  »على  السبع  مجموعة 
بالتوصل  القمة  خالل  المطالبة  وتمت  ليبيا«.  في  واالستقرار 
والحد  سياسية  تسوية  خالل  من  ليبيا  في  الوضع  حلحلة  إلى 
باألسلحة  الجهادية  الميليشيات  تغذية  وعدم  الصراعات  من 
استقرار  لزعزعة  تستخدمها  والتي  النزاع  أثناء  سرقت  التي 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أما  الساحل.  منطقة 

وال  معروف،  ليبيا  في  األزمة  من  للخروج  »الطريق  أن  فاعتبر 
في  للبدء  النوايا،  وإخــالص  السياسية  لــإلرادة  سوى  يحتاج 
عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب األزمة، وفي 

القلب منها قضية استعادة االستقرار«.
وأفريقيا،  السبع  مجموعة  شراكة  قمة  أمام  كلمته  وفي 
وفوضى  اإلرهــاب  على  »القضاء  إلى  المصري  الرئيس  دعا 
وضمان  ليبيا،  في  الخارجية  التدخالت  وإنهاء  الميليشيات، 
واستكمال  إنفاقها،  في  والشفافية  الدولة  موارد  توزيع  عدالة 
االتفاق  في  ــوارد  ال النحو  على  الليبية  المؤسسات  توحيد 

الليبي«. السياسي 
باريس  استضافت  القمة،  عن  بعيدا  ليس  مكان  وفــي 

األوضاع  وتقييم  لدراسة  ليبيا؛  حول  دوليا  سداسيا  اجتماعا 
لألمين  الخاص  الممثل  بمشاركة  ليبيا  في  والمالية  األمنية 
وضم  سالمة.  غسان  طرابلس  في  المتحدة  لألمم  العام 
ومصر،  واإلمارات  وأميركا  وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا  االجتماع 
إحاطته  في  األمن  لمجلس  سالمة  قدمها  التي  الخطة  وبحث 

بالجلسة التي عُـقدت في 29 يوليو الماضي«.
الدورية حول  إحاطته  الماضي، قدم سالمة  29 يوليو  وفي 
التي  الدولي،  األمن  مجلس  إلى  ليبيا  في  األوضاع  تطورات 
في  للعنف  الجغرافي  النطاق  اتساع  من  التحذير  خاللها  جدد 
ليبيا، وأكد الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي من أجل وقف 
التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات الستئناف 

السياسية. العملية 
على أي حال، ورغم المناقشات التي حظي بها الملف الليبي 
إقليميا ودوليا خالل قمة الدول السبع، إال أن الدعوة الحاسمة 
والواضحة لوقف إطالق النار )وفق آليات محددة( لم تصدر عن 
طاولة  إلى  األزمة  تصدير  كان  محللين-  -وحسب  بل  القادة، 
محدود  غير  أفق  في  تكلفة  وأقلها  الحلول  أيسر  هو  جديدة 

لحرب غير معروفة النتائج.

القوى اإلقليمية المؤثرة في المشهد 
الليبي باتت تشكل سؤاال صعبا في 

مستقبل الحل السياسي

باريس استضافت اجتماعا سداسيا دوليا
للبحث عن مخرج لحرب العاصمة طرابلس

باريس، القاهرة–الوسط

أبطالها عمداء بلديات وممثلو املجتمع املدني وأعيان قبائل اجلنوب

مصالحة مرزق.. املؤسسات الليبية هي الضمان الوحيد
مرزق–الوسط

وأعرقها(  الليبي  الجنوب  مدن  أقدم  )من  مرزق  مدينة  تعيش 
ظروفا إنسانية صعبة رغم توقف االشتباكات التي اندلعت في بداية 
مساعدات،  أي  وصول  عدم  نتيجة  واألهالي«،  »التبو  بين  أغسطس 
وأغلب  طويلة،  لساعات  والمياه  الكهربائي  التيار  انقطاع  واستمر 
كما  الطبية،  األطقم  نقص  إلى  إضافة  متعطلة،  الخدمية  المراكز 
إلى  العائالت  مئات  ونزوح  العشرات  مقتل  في  االشتباكات  تسببت 
بين  االتهامات  تبادل  وسط  آمنة،  مناطق  عن  بحثا  المدينة  خارج 
المسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  وقوات  الرئاسي  المجلس  قوات 

واستمرار معاناة األهالي.
يتمتع الجنوب الليبي بوجود 3 أعراق »عرب وطوارق وتبو«، وبدال 
وتنويع  الجنوب  نهضة  لتعزيز  العرقي  االختالف  هذا  استخدام  من 
في  األعراق  تلك  أهالي  يعيش  لألسف  وحدته؛  على  والعمل  ثقافته 

ظل خالف قبلي حاد.
السعي لحل األزمة

المدني  المجتمع  وممثلو  الليبي  الجنوب  بلديات  عمداء  ويسعى 
من  مرزق،  بها  تمر  التي  اإلنسانية  األزمة  لحل  واألعيان  والحكماء 
للعائالت  المساعدات  تقديم  كيفية  لمناقشة  اجتماعات  عقد  خالل 
على  والعمل  ليبيا،  في  المتحدة  األمم  بعثة  مع  والتواصل  النازحة 
النازحة،  العائالت  تخصيص ميزانية طارئة وتشكيل لجان الستقبال 
السؤال  لكن  مرزق..  أهالي  أزمة  حلحلة  في  للتدخل  وفد  وتعيين 
الذي يفرض نفسه هل تنجح جهود الحوار والمصالحة بين مكونات 

المدينة من دون ضمانات ترعاها المؤسسات في ليبيا؟.
مرزق »منطقة منكوبة«

المنطقة  عن  للدولة  األعلى  المجلس  أعضاء  من  وفد  طالب 
الجنوبية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعالن مرزق »منطقة 
منكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة« و»تشكيل لجنة لحصر األضرار 
الظروف  توفير  على  والعمل  الحقائق«،  وتقصي  الحقوق  وتثبيت 
المناسبة لعودة النازحين، وضرورة ربط الجنوب بباقي مناطق ليبيا 
بشبكة طرق برية، خالل اجتماع بمقر المجلس في طرابلس، وضم 

المجلس  وأعضاء  بقي،  محمد  المجلس  لرئيس  األول  النائب  الوفد 
حماد بريكاو، وصالح المخزوم، ومحمد الزيداني.

عمل  أولويات  »ضمن  الجنوب  في  األوضاع  أن  السراج  أكد  فيما 
اإلمكانات  جميع  الدولة  »مؤسسات  بتسخير  متعهدا  الحكومة«، 
كما  اإلعالمي،  المكتب  بحسب  بالمنطقة«،  المشاكل  لحل  المتاحة 
أبدى السراج للوفد »حرصه على السلم األهلي والحفاظ على النسيج 
االجتماعي في مرزق«، داعيا إلى »العمل الجماعي للعودة إلى طريق 
وحكماء  الوطني  الوفاق  حكومة  عملت  الذي  والمصالحة  التفاهم 

وشيوخ مرزق على تمهيده قبل وقوع االعتداءات األخيرة«.
من جانبهم شدد أعضاء وفد مرزق على »حرصهم على لم الشمل 
والسلم األهلي، وأنهم يحملون القوة المعتدية وحدها مسؤولية ما 
المكتب  نشره  ما  وفق  ومادية«،  بشرية  خسائر  من  بالمدينة  لحق 

اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
إلحالل  مبادرة  األربعاء،  أمس  أعلنت،  بدورها  الفزانية  الهيئة 
التبو  قبائل  بين  العنف  أعمال  تصاعد  ووقف  مــرزق،  في  السالم 
واألهالي، بالتعاون مع »جميع أهل المساعي الحميدة من كل مناطق 
اعتبار  إلى  »الوسط«،  عليها  اطلعت  التي  المبادرة،  وتدعو  ليبيا«. 

مرزق مدينة محايدة، وتشكيل لجنة قضائية لتعويض المتضررين.
بنود مبادرة الهيئة الفزانية

الطرفين  ثقة  ومحل  محايدا  وسيطا  بصفتها  إنها  الهيئة  وقالت 
وتتواصل  االتفاق  بنود  تنفيذ  على  تشرف  سوف  والتبو(،  )األهالي 
بحكمة.  االجتماعي  للحوار  المناسبة  الظروف  لتهيئة  الجميع  مع 
من  خالية  مرزق  تكون  أن  أهمها  بنود  سبعة  المبادرة  تضمنت 
المظاهر المسلحة، لينعم أهلها باالستقرار، وتفعيل القضاء والنيابة 
العامة التي تشرف على سير العدالة وسيادة القانون، وتفعيل مراكز 
الشرطة ويتولى مديرية أمن مرزق ضابط محل ثقة الطرفين. إضافة 
تعويض  بهدف  األضرار  وحصر  الحقائق  تقصي  لجنة  تشكيل  إلى 
الحقائق  وكشف  الليبية،  الدولية  المؤسسات  قبل  من  المتضررين 
في تقرير شامل، واإلسراع بتوفير اإلغاثة وكل أنواع الدعم للسكان.

بعد  المبادرة،  توقيع  من  شهر  لمدة  مهلة  على  الهيئة  واتفقت 
عودة  عملية  في  البدء  ليتم  سالمتهما،  بضمان  الطرفين  تعهد 

كريمة للنازحين حال استكمال تأمين المدينة من قبل مديرية األمن 
وإعالن مرزق منطقة خضراء آمنة خالية من مظاهر التسلح، وتشرف 
الهيئة الفزانية على تنفيذ بنود االتفاق وتتواصل مع الجميع بغرض 
تهيئة الظروف المناسبة للحوار االجتماعي وبث روح التسامح والحوار 

وحسن الجوار بين الجميع.
مبادرة لرأب الصدع

في  االجتماعية  المكونات  بين  المصالحة  لجنة  أعلنت  أن  وسبق 
مرزق »مبادرة اجتماعية وطنية تهدف إلى رأب الصدع وإرساء دعائم 
منطقة  من  أعيانا  وضمت  السلمي«  والتعايش  االجتماعي  السلم 
وأعيان  الوسطى،  والمنطقة  الغربية  بالمنطقة  والجبل  الساحل 
غرب  جنوب  الحياة  وادي  وأعيان  عتبة،  ووادي  أوباري  من  الطوارق 
وأعيان  »مشايخ  والتقت  وساطة  عملية  بدأت  إنها  وقالت  ليبيا. 
المدينة  له  20 أغسطس؛ لمناقشة »ما تعرضت  التبو« في  ووجهاء 
وجرحى  قتلى  من  خلفه  وما  واألهالي،  التبو  بين  مسلح  صراع  من 

ونزوح للطرفين«.
سلطة الدولة

بضرورة  المصالحة  شروط  تتوافر  أن  مرزق  أهالي  ويأمل 
وفرض  واألمنية،  العسكرية  بمؤسساتها  الدولة  سلطة  وجود 
المدينة  في  جرى  ما  وحيادية  بموضوعية  ترصد  وأن  سيطرتها، 
والقضاء  للصراع  أدت  التي  األسباب  وتشخص  األرض،  على 

الموقتة. المسكنات  عن  بعيدا  فعليا  عليها 
عريقة مدينة  مرزق 

مدن  أقــدم  من  نسمة(  ألــف   12 )نحو  مــرزق  مدينة  وتعد 
الحضارات  من  كثير  حولها  وأقيمت  وأعرقها،  الليبي  الجنوب 
تاريخها  ويعود  هذا،  وقتنا  حتى  عليها  شاهدة  آثارها  بقيت 
العرض  خط  على  الجنوب  أقصى  في  وتقع  الفراعنة.  عهد  إلى 
وتشتهر  الزراعة  على  اقتصاديا  وتعتمد   ،13 الطول  وخط   25
موقعها  إلى  إضافة  النخيل.  من  اليدوية  واألعمال  بالتمور 
 1310 العام  بنيت  التي  مرزق  قلعة  وتضم  المميز  االستراتيجي 

ميالدية.

> قادة مجموعة الدول السبع الكبار خالل اجتماع يف مدينة  بياريتس الفرنسية مطلع هذا األسبوع
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بزنس أباطرة السـالح فـي ليبيا
السيطرة،  خارج  ليبيا  في  األسلحة  تجارة  ملف  يزال  ال 
وتكشف األحداث بين الحين واآلخر عن إمبراطور جديد من 
المحكمة  حكمت  الماضي،  اإلثنين  فيوم  السالح،  أباطرة 
الفيدرالية في لوس أنغلوس، بالسجن 30 عامًا على تاجر 
أسلحة أردني يحمل الجنسية األميركية، إلدانته بالتواطؤ 
في بيع صواريخ أرض- جو إلى مجموعات مسلحة في ليبيا، 
األسلحة  أن  إال  المتحدة،  األمم  فرضته  الذي  الحظر  رغم 

مازالت تتدفق على المعسكرين المتناحرين في ليبيا.
الذي  األردني  باإلدانة  فيها  أقر  التي  التهريب  عملية 
 53( أسعد-غانم  نجم  رامي  األميركية  الجنسبة  يحمل 
»مرعبة«،  بأنها  أوتيرو  جيمس  القاضي  وصفها  عامًا(، 
صاروخية  منظومات  لبيع  بالتفاوض  السلطات  واتهمته 
وقال   ،2015 في  مسلحة  ليبية  لمجموعة  الصنع،  روسية 
سفر  ونظم  أجور  دفع  على  فاوض  »غانم  إن  المدعون 
حال  دوالر  ألف   50 على  الحصول  عليهم  عرض  مرتزقة 
الليبية  للحكومة  تابعة  طائرات  إسقاط  من  تمكنوا 
عمالء  اتصل  فيما  المتحدة«،  األمم  من  بها  المعترف 
سريون من عناصر األمن الداخلي بغانم في أثينا واتفقوا 
على بيعه أسلحة تتجاوز قيمتها 200 ألف دوالر من بينها 
بنادق قنص ومعدات للرؤية الليلية، وفق »فرانس برس«.
العاصمة  حول  المعارك  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  ففي 
الليبية طرابلس وعلى أطرافها، بين قوات القيادة العامة 
تحت  المنضوية  والقوات  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
ذات  المسلحة  المجموعات  مئات  تتنازع  الوفاق،  حكومة 
متصل  بعضها  ليبيا،  في  النفوذ  على  المتقلبة  الوالءات 
البعض  يشكل  فيما  المتخاصمة  السياسية  بالسلطات 
اآلخر أنشطة إجرامية، وعجزت أي سلطة ليبية منذ 2011 
عن ضبط المجموعات المسلحة أو دمج مقاتليها في قوة 
وطنية، وهو ما حول ليبيا إلى سوق رائجة لتجارة السالح، 
بها  يعمل  التعقيد،  غاية  في  حقيقية  شبكات  خالل  من 

وينتفع منها ماليين األشخاص.

غنائم نظام القذافي
 ،2011 عام  في  القذافي  معمر  بنظام  اإلطاحة  منذ 
السالح  أسواق  انتشار  أن  إال  تحديات  عدة  ليبيا  تواجه 
في  األمنية  الجهات  أمام  المعوقات  أهم  من  يعتبر 
المسلحة  الجماعات  ظهور  ومع  االستقرار،  إلعادة  البالد 
المختلفة تنامت الظاهرة التي مثلت مصدرا للخطر على 
تجارة  ازدهرت  الجنوب  ففي  الليبيين..  المدنيين  حياة 
إليها،  الليبي  الجيش  دخول  قبل  علني،  بشكل  السالح 
وفي  وإليها،  ليبيا  من  السالح  تهريب  عمليات  ونشطت 
يُباع  كان  قريب،  وقتٍ  إلى  الجنوب(،  )عاصمة  سبها 
سنًة(،   32( »ن.م«  السالح  تاجر  بحسب  علنا،  السالح 
من  السوق  في  المتداول  السالح  غالبية  إن  قال  الذي 
السالح  مخازن  من  الناس  عليها  استحوذ  التي  الغنائم 

القذافي. أثناء سقوط نظام  افتتحت  التي 

الثقيلة األسلحة  اقتناء 
»س  السالح  تاجر  كشف  »الوسط«  لصحيفة  حوار  وفي 
أن جهات  وأكد  الغامض،  أسرار عالمه  ن ل« في سبها، 
الليبي،  الجنوب  في  السالح  سوق  انتعاش  وراء  دولية 
دينار   1500 كان  الثورة  قبل  البندقية  ثمن  إن  وقال 
ومضادات  وسعرالرشاش  دينارا،   150 بـ  تباع  واآلن 
الطائرات يصل إلى 3000 دينار، وأن رواج سوق األسلحة 
في  والصراع  المسلحة  الكتائب  تكوين  بسبب  الثقيلة 
المسلحة  الجماعات  حصول  سهولة  عن  فضاًل  المدن، 
المواطنين بدأوا بعد  أن  السالح، وأكد  والمهربين على 
لكن  الخفيفة  األسلحة  اقتناء  في  القذافي  نظام  سقوط 
المسلحة  الجماعات  وانتشار  السياسي  االنقسام  بعد 
الثقيلة.  األسلحة  القتناء  السعي  الجميع  بدأ   2014 في 
الخارجية لبعض  الجهات  أن دعم  إلى  وأشار »س ن ل« 

والذخائر. األسلحة  توفر  المسلحة أسهم في  الجماعات 
مطلوبًا  السالح  جعل   ،2014 في  السياسي  االنقسام 
تشتري  القبائل  بعض  وأصبحت  نوع،  أي  من  بشدة، 
كتائب  وتكونت  المدن  سكان  وكذلك  الثقيلة  األسلحة 
وبدأ  الصراعات.  تلك  في  استخدمت  وبالطبع  مسلحة، 
سعرها يرتفع ووصل ثمن صاروخ الراجمة إلى 800 دينار 

السلطات  لدى  ومعروف  القانونية  غير  األسلحة  تجارة 
عليه  حُكم  عام2017  يونيو  وفي  العالم  أنحاء  جميع  في 
بسبب  يورو  ألف   300 قدرها  وغرامة  سنوات   3 بالسجن 
هليكوبتر  وطائرات  وذخيرة  أوتوماتيكية  أسلحة  بيعه 
في  بلدان  إلى  العسكرية  المعدات  من  وغيرها  ودبابات 

حالة حرب بما في ذلك ليبيا.

60 مليون قطعة سالح
دعا مفوض السلم واألمن باالتحاد اإلفريقي، إسماعيل 
بأسلحة  ليبيا  إغراق  منع  إلى  الدولي  المجتمع  شرقي، 
قطعة  مليون   60 من  أكثر  بالفعل  تنتشر  حيث  إضافية، 
سالح، واعتبر شرقي في مقابلة مع »إذاعة فرنسا الدولية« 
أن ما يحدث منذ 4 أبريل يدفع إلى إعادة النظر في الوضع 
الليبي المتجه نحو حرب حقيقية، محذرًا من »حرب طويلة 
المنطقة  استقرار  تزعزع  البشرية  األرواح  في  ومكلفة 

بأسرها«.
الذي  األسلحة  حظر  انتهاك  من  قلقه  عن  أعرب  كما 
يواجه  األمن  مجلس  »إن  قائاًل:  المتحدة،  األمم  أصدرته 
إيقاف  للغاية  اليوم تحديًا كبيرًا، وسيكون من الضروري 
تدفق األسلحة الذي سيزيد من حدة األزمة، ويطيلها في 

تتوفر ذخائرها بسهولة  التي  األسلحة  التركيز على  وكان 
في ليبيا.

السجن 10 سنوات بحق مهرب جزائري
عشر  بالسجن  جزائرية  محكمة  قضت   2018 فبراير  في 
تهريب  في  تورط  جزائري،  أسلحة  مهرب  على  سنوات 
محكمة  ودانت  ليبيا،  من  الصنع  تركية  سالح  قطعة   16
الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مهربًا لألسلحة 
ينحدر من والية خنشلة الواقعة شرق البالد بـ10 سنوات 
وفي شهر  إم«.  إف  »موزاييك  راديو  بحسب  نافًذا،  حبسًا 
نوفمبر 2017 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل مهرب 
بمحافظة  إمناس  عين  في  »طارات«،  منطقة  في  أسلحة 

إيليزي الواقعة على الحدود مع ليبيا.
ليبيا تسلم مهربًا لألسلحة إلى السلطات اإليطالية

تاجر  الماضي،  أبريل  في  الليبية،  السلطات  سلمت 
أسلحة  تهريب  بعمليات  المتهم  جيورجي  فرانكو  السالح 
من أوروبا إلى ليبيا والمحتجز في طرابلس منذ عامين، إلى 
عام  في  اعتقال  بحقه مذكرة  اإليطالية، وصادر  السلطات 
من  كبيرة  كميات  لبيع  وسيط  العمل  في  لتورطه   2016
جيورجي  فرانكو  ونقل  ليبية.  ألطراف  والذخيرة  األسلحة 
لبلدة أسكولي بطائرة خاصة من طرابلس إلى روما، ليتم 

حبسه في سجن ريجينا كويلي.

ضبط »الثعلب«
البرتغالية  السلطات  ألقت  الجاري،  أغسطس  منتصف  في 
بـ»الثعلب«  الملقب  مسيو  جاك  البلجيكي  على  القبض 
غير شرعي  السالح بشكل  تجار  أشهر  أحد  »المارشال«  أو 
بالعالم والمتهم بنقل معدات عسكرية إلى بلدان في حالة 
األوسط  الشرق  صحيفة  ونقلت  ليبيا،  ذلك  في  بما  حرب 
من  واحدًا  مسيو  أن  بلجيكية  إعالم  وسائل  عن  اللندنية 
في  الصراعات  مناطق  إلى  السالح  تجارة  أباطرة  أشهر 
صحيفة  أن  إلى  ونوّهت  وآسيا،  األوسط  والشرق  إفريقيا 
»الثعلب«  صفقات  على  علقت  البلجيكية  نيوز«  »التست 
و13  بندقية  ألف   100 لتوريد  طلبات  تلقى  إنه  وقالت 
مليون رصاصة و25 طائرة هليكوبتر وإنه تسلم في مقابل 

ذلك 88 مليون يورو وكلها جرت بطرق غير شرعية.
في  طويل  بتاريخ  مسيو  يتمتع  إعالمية  لتقارير  ووفقًا 

للتأكيد أن  الطرفين  إلى »التواصل مع  المستقبل«، ودعا 
ال حل عسكريًّا لألزمة الليبية«، مضيًفا »من الضروري أن 
يستأنف الحوار ليس فقط بين حفتر والسراج، ولكن بصفة 

تشمل كافة األطراف«.

سالمة: 23 مليون قطعة سالح منتشرة في ليبيا
قال مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سالمة، إن 
تستطيع  ال  ليبيا  في  سالح  قطعة  مليون   23 نحو  هناك 
مع  التعاون  ضرورة  إلى  داعيًا  ضبطها،  أو  جمعها  البالد 
والهام«،  بـالـ»الخاص  دورهم  وصف  التي  الجوار  دول 
مها مع عدد من الباحثين  وتحدث في مائدة مستديرة نظَّ
والصحفيين المصريين في القاهرة، عن دور دول جوار ليبيا 
واللجنة الرباعية التي تضم في عضويتها الجامعة العربية 
في  األفريقي  واالتحاد  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  واألمم 

تسوية األزمة الليبية.
وأبدى المبعوث األممي اهتمامًا خاصًا بدول جوار ليبيا 
)مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد(، الفتًا إلى أن دور 
الجامعة العربية »ال يمكن االستغناء عنه«، لكن دول جوار 
ليبيا لهم »موقع خاص« ألن »الخطر عليهم داهم ولديهم 

مصالح حقيقية« و»مخاوف حقيقية وشرعية«.

عمالء فرنسيون تعقبوا سرًا أسلحة مهربة إلى ليبيا
توداي«  »مالطا  صحيفة  كشفت   2018 نوفمبر  وفي 
الذين  الفرنسيين  العمالء  هوية  تقرير،  في  المالطية، 
ينفذون عملية سرية من مالطا لتعقب شحنات من أسلحة 
كانوا  العمالء  إن  وقالت  ليبيا،  إلى  أرسلت  الصنع  فرنسية 
الفرنسي )دي جي إس  يعملون لصالح جهاز االستخبارات 
آي( ونفذوا مهمات استطالع في ليبيا. وتعود الواقعة إلى 
ميرلين«  2016 عندما تحطمت طائرة »فيرتشايلد  العام 
من  القريب  لوقا،  مطار  من  إقالعها  من  دقائق  بعد 
من  خمسة  موت  عن  أسفر  ما  فاليتا،  المالطية  العاصمة 

ركابها التسعة.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات أفادت بأن األفراد الذين 
للعمليات  تابعون  عناصر  هم  الطائرة  متن  على  كانوا 
لتعقب  مراقبة  مهام  ينفذون  كانوا  الفرنسية،  الخاصة 
مقاطعة  في  منزل  من  ليبيا  إلى  مهربة  فرنسية  أسلحة 
إبان  الفرنسية  الدفاع  وزارة  تفصح  ولم  المالطية.  بلزان 

تحطم الطائرة سوى عن اسم قائدها فابيان بيرت، الذي 
كان يقود الطائرة بمعاونة مارسيل بوريت، وكالهما يعمل 
لدى شركة »سي إيه إي« في لوكسمبورغ المتخصصة في 
المعنية  الوحدة  لصالح  يعمالن  وكانا  الجوية،  المراقبة 
األشخاص  أن  موضحة  الفرنسية،  المخابرات  في  بالنقل 
االستخبارات  جهاز  في  أعضاًء  كانوا  اآلخرين  الثالثة 

الفرنسي.
وقال المصدر المقرب من التحقيقات إن الشهادات التي 
صورة  رسمت  القضية  في  المالطية  السلطات  جمعتها 
كالسيكي  كفيلم  بلزان  مقاطعة  في  المنزل  داخل  للحياة 
تراقب طرق  لم تكن  »الطائرة  أن  التجسس، وأضاف  عن 
تهريب البشر والمخدرات، بل كانت تتأكد من أن األسلحة 

الفرنسية ستسلم لألشخاص المالئمين في ليبيا«.

رئيس النيجر: 23 مليون قطعة سالح منهوبة من ليبيا
إيسوفو  محمدو  النيجر  رئيس  قال  الماضي  يوليو  وفي 
الملحة الستعادة  الحاجة  إدراك  عليه  الدولي  المجتمع  إن 
في  واعتبر  األمن،  تحقيق  يمكنها  التي  ليبيا  في  الدولة 
أن   »24 »فرانس  وقناة  الدولية  فرنسا  إذاعة  مع  مقابلة 
»الوضع المتأزم في ليبيا هو الذي زاد من حدة التهديدات 
التي تواجه دول الساحل، لذلك البد من حل سريع لألزمة 
عن  وكشف  الدولة«،  غياب  هي  المشكلة  ألن  ليبيا  في 
»نهب 23 مليون قطعة سالح من ليبيا وهي الترسانة التي 
أيدي  في  تقع  والتي  الساحل،  بلدان  عبر  بها  االتجار  يتم 

اإلرهابيين، وتقع أيضًا في أيدي المواطنين العاديين«.

استمرار تدفق السالح إلى ليبيا
أكد نائب الحزب الديمقراطي اإليطالي، إيفان سكالفاروتو، 
فإن  ليبيا،  على  المفروض  السالح  توريد  حظر  رغم  أنه 
تزويد  تواصل  المتحاربين  تدعم  التي  األجنبية  القوى 
لجنة  أمام  وقال  جديدة،  بأسلحة  الميدان  في  القوات 
القادمة  األسلحة  »إن  النواب،  بمجلس  الخارجية  الشؤون 
من أطراف معروفة وللطرفين تتسبب في حدوث انتكاسات 
على الجبهة وتدفع الفرقاء الستمرار القتال«، ولفت إلى أن 
»الكلمات المجيدة للعصر الذي تباهى فيه المسؤولون في 
روما بأنهم يتحكمون في المسألة الليبية بتفويض مباشر 
األمريكي تبدو بعيدة جدًا، مثلما تم تنظيم  الحليف  من 
العام  نوفمبر من  باليرمو في  الليبية في  األطراف  مؤتمر 
الماضي«. وتابع »سيستمر الوضع على هذا النحو طالما لم 
يتحرك وزير الخارجية موافيرو وأعطى مؤشرا واضحا وقدم 
الحكومة  تفعله  ال  ما  حول  العام  والرأي  للبرلمان  حسابا 
تحت  يحدث  الذي  باألسلحة  المشروع  غير  االتجار  لوقف 

أعينها على الشاطئ المقابل للبحر األبيض المتوسط«.

اعتقال خبير يحقق في عمليات تهريب السالح إلى ليبيا
اعتقلت السلطات التونسية عضو لجنة خبراء األمم المتحدة 
بشأن ليبيا منصف قرطاس، وسط أزمة دبلوماسية متنامية 
»مغرب  لنشرة  وفًقا  وتونس،  الدولية  المؤسسة  بين 
كونفيدنوسيال« الفرنسية الخاصة، فإن المحقق التونسي 
عن  المسؤول  هو  األلمانية،  الجنسية  أيضًا  يحمل  الذي 
تتبع انتهاكات حظر األسلحة المفروض على ليبيا »بما في 
ذلك عبر تونس«، وجرى اعتقاله يوم 26 مارس الماضي، 
من  بقرار  بوشوشة،  سن  في  الوقائي  االحتجاز  مركز  في 
بالتجسس،  يتهمه  الذي  العكرمي  بشير  العام  المدعي 
وقالت النشرة إن اعتقال منصف قرطاس توصف داخل مقر 

األمم المتحدة في نيويورك بأنها عملية »خطف«.

مبادرات لجمع السالح
يذكر أن العديد من الدول المهتمة باألزمة الليبية وكذلك 
الليبية  المدني والشخصيات االعتبارية  المجتمع  منظمات 
إال  ليبيا  في  السالح  لجمع  عدة  مبادرات  طرحت  والدولية 
القائم  الليبي  المجتمع  المطلوب في  النجاح  أنها لم تلقَ 

على النظام القبلي.
األمن  مجلس  بقرارات  عماًل  مفروض  األسلحة  وحظر 
1970 )2011(، و2009 )2011(، و2095 )2013(،  أرقام 
و2174 )2014(، »التي تلزم جميع الدول األعضاء باتخاذ 
لحظر  والفعال  الكامل  التنفيذ  لضمان  فورية  خطوات 
تدفق  استمرار  يشهد  ليبيا  في  الواقع  لكن  األسلحة«، 
السالح وسط عالمات استفهام كبيرة تعجز عن معرفة من 

يملك الحل.

وسط مئات المجموعات المسلحة ذات الوالءات المتقلبة

جهود املنظمة الدولية للهجرة ال ترتقي
ملا تجنيه من أموال باسم دعم ليبيا

الناطق اإلعالمي للقوات البحرية العميد أيوب قاسم:

طرابلس ــ الوسط

بنغازي ــ سالم العبيدي

ال شك أن القوات البحرية لها دور كبير في حماية ومراقبة 
المياه الليبية من األعمال غير المشروعة ومكافحة التهريب 
والجريمة والمتاجرة بالبشر، ومراقبة حركة السفن والمرور 
البري بالمياه الليبية، وعدم إخاللها بقواعد الحركة والمرور 

المنصوص عليها في االتفاقات الدولية.
أيوب  العميد  الليبية،  البحرية  القوات  باسم  الناطق 
مهام  عن  »الوسط«  جريدة  مع  حوار  في  تحدث  قاسم، 
حرس السواحل وفًقا للقانون الليبي، كما كشف أنه ال توجد 
الهجرة  لمكافحة  مشتركة  إيطالية  ليبية-  عمليات  غرفة 
قلة  وانتقد   ،2008 وفًقا التفاقية  تعاون  الشرعية، بل  غير 

اإلمكانات التي تعانيها القوات.
السواحل ترتكز  البداية قال قاسم، إن مهام حرس  في 
في حماية ومراقبة المياه الليبية من األعمال غير المشروعة 
ومراقبة  بالبشر،  والمتاجرة  والجريمة  التهريب  ومكافحة 
حركة السفن والمرور البري بالمياه الليبية، وعدم إخاللها 
االتفاقات  في  عليها  المنصوص  والمرور  الحركة  بقواعد 
مخالفة  أعمال  بأي  القيام  أو  البحر  تلويث  وعدم  الدولية، 
الليبية  السفن  حماية  إلى  باإلضافة  واللوائح،  للقوانين 
والصيادين في تلك المياه، والقيام بأعمال البحث واإلنقاذ 

والمشاركة فيها.
ولفت الناطق باسم القوات البحرية الليبية، إلى تدريب 
الهجرة  ورش عمل عن طريق  في  السواحل  عناصر حرس 
األوروبية  )البعثة  أيام  لعدة  ليبيا  وفي  تونس  في  الدولية 

فترات،  وعلى  محددة  بأعداد  ولكن  ليبيا(  في  للدعم 
دراسة  ودون  أكثر،  ال  معرفية«  كساندوتشات  »نعتبرها 

جدوى حقيقية من قبل الجانب الليبي، بحسب وصفه.
الليبي  السواحل  حرس  من  عنصر   400 تدريب  وكشف 
أوروبية،  بلدان  بعدة  المختلفة  البحرية  المجاالت  في 
وحرس  البحرية  مع  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  إطار  في 
التدريب  هذا  أن  موضحًا  »صوفيا«،  عملية  مع  السواحل 

مستمر في مرحلته الثانية.
 500 تدريب  على  تنص  التفاهم  مذكرة  أن  إلى  الفتًا 
األرضية  المواقع  في  مستمر  التدريب  »الزال  عنصر، 

والساحلية«.
أوضح  واإليطالية،  الليبية  البحرية  بين  التعاون  وعن 
إيطالية مشتركة  ليبية-  عمليات  غرفة  توجد  ال  أنه  قاسم 
التفاقية  وفًقا  تعاون  بل  الشرعية،  غير  الهجرة  لمكافحة 
2008، »هم ملتزمون بتنفيذ ما ورد فيها، ونحن نعمل على 
تحصيل حقوقنا المدونة في االتفاقية«، الفتًا إلى أن هناك 
إرادة من  ظروًفا تصعب تنفيذ بعض المواد، »لكن هناك 
يحقق  بشكل  فيها  ما  وتنفيذ  باالتفاقية  بالعمل  الطرفين 
مصلحة الطرفين ويراعي الظروف االستثنائية والحالية التي 

تمر بها البالد«.
وأضاف قاسم أن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، 
السواحل  لحرس  الدعم  بتقديم  تعهد  ليساسونيق،  وليام 
الليبي، مثل بعض األعمال في مجال التدريب وبناء القدرات 
كما  وسريعة،  بسيطة  دورات  خالل  من  وبالخارج،  محليًا 
آلي  وحاسب  بحرية  اتصاالت  أجهزة  المنظمة  وفرت 
منظومات، ودعم نقاط اإلنزال، ومنظومة حصر وتسجيل، 

كما تم تقديم بعض المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين 
في مناطق اإلنزال.

لكنه شدد على أن الدعم الذي تقدمه المنظمة »قليل 
ليبيا  جهود  دعم  باسم  أموال  من  تجنيه  لما  يرتقي«  وال 
هذه  تزال  »ال  الشرعية،  غير  الهجرة  ظاهرة  مكافحة  في 
وال  الشرعي  غير  المهاجر  إلى  تنظر  وغيرها  المنظمة 
الدولة  تحتاجه  وما  واحتياجاتهم  أفرادنا  لجهود  تنظر 
الليبية كاستحقاق لها على ما تقوم به من جهود.. وتبقى 
وغيرها،  المنظمة  هذه  عمل  مراقبة  الحكومة  مسؤولية 
ومحاسبتها على ما تدعي أنها تنفقه من أموال في ليبيا«.

وعن تعهد السفير األلماني بتقديم الدعم لليبيا في المجال 
البحري، أكد قاسم أنه ال يوجد دعم مباشر من برلين، بينما 

الدعم عن طريق الهجرة الدولية واالتحاد األوروبي.
وحول المناطق التي تعتبر خارج سيطرة األجهزة األمنية 
الساحلية  المنطقة  في  المهربون  ويستغلها  الليبية، 
حرس  أن  أوضح  إجدير،  رأس  إلى  مصراتة  من  الممتدة 
السواحل والنقاط البحرية تتواجد على طول الساحل، لكن 
مع  مفعلة  غير  فهي  لذلك  اإلمكانات؛  قلة  يعاني  بعضها 
عدم توافر القطع والمنشآت وغيرها، »لو توافرت اإلمكانات 

يمكننا تفعيلها خالل فترة وجيزة«.
تحقيًقا  فتحتم  »هل  حول  »الوسط«،  سؤال  على  وردًا 
رسميًا في مزاعم التقارير الدولية حول بيع المهاجرين في 
التساؤل يوجه لجهات االختصاص في  ليبيا«، قال إن هذا 

الدولة الليبية.
وعن أسباب إرجاع المهاجرين إلى ليبيا بدل ترك سفن 
قال  أوروبا،  إلى  ونقلهم  إلنقاذهم  الدولية  المنظمات 

بوابة عبور،  أن تصبح  نريد  ليبيا دولة ذات سيادة وال  إن 
وحدودها مشرعة شمااًل وجنوبًا برًا وبحرًا، »نقوم بواجب 
تركنا  »لو  مضيًفا:  حقوق«،  وعلينا  واجبات  ولنا  السيادة 
الشرعية  غير  الهجرة  فإن  أوروبا،  إلى  يصلون  المهاجرين 
لن تتوقف وستزيد بمئات األلوف، وقد تصل مستقباًل إلى 

الماليين ولن تنتهي«.
السواحل  لحرس  دولية  منظمات  اتهامات  نفى  فيما 
قائاًل:  البحر،  في  المهاجرين  مقتل  في  بالتسبب  الليبي 
الدولية«،  للمعايير  وفًقا  اإلنقاذ  بعمليات  نقوم  »نحن 
مؤكدًا أن هذه االتهامات جزء من الحرب التي تشنها تلك 
لوقف  الليبية،  السواحل  وحرس  البحرية  ضد  المنظمات 

نجاحاتنا في محاربة ثقافة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وشدد على ضرورة وضع خطط متكاملة إلدارة الحدود 
للحدود،  المتكاملة  اإلدارة  أجل  من  الهجرة،  وحوكمة 
كل  تشمل  ومشتركة  واحدة  ليبية  رؤية  وضع  »نتمنى 
األجهزة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الهجرة غير 

الشرعية بل كل مؤسسات الدولة الليبية«.
من  العديد  أحبط  السواحل  حرس  أن  على  وشدد 
الخمس  السنوات  خالل  البحر  عبر  الوقود  تهريب  عمليات 
األخيرة، إذ تم ضبط نحو 14 ناقلة وقود مختلفة األحجام، 
البحر  من  الوقود  تهريب  إيقاف  في  كبير  بشكل  »نجحنا 
والزلنا نرصد مناطق التهريب عن كثب، ولو توافرت لدينا 
اإلمكانات والقطع المناسبة نعدكم بأننا قادرون على إيقاف 
كل األعمال غير المشروعة في البحر سواء تهريب البشر أو 
الوقود«، مضيًفا أن البحرية الليبية تحتاج إلى إعادة هيكلة 

وتوفير كل احتياجات العمل البحري المعاصر.

البرتغال ضبطت »الثعلب« لضلوعه في 
عمليات تهريب لعدة دول من بينها ليبيا

ازدهار تجارة السالح في الجنوب بشكل 
علني قبل دخول الجيش الليبي

ال توجد غرفة عمليات ليبية- إيطالية مشتركة ملكافحة الهجرة غير الشرعية

»ظروف« تصعّب تنفيذ بعض مواد 
اتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا

تدريب 400 عنصر بالمجاالت 
البحرية المختلفة في البلدان األوروبية

ضبط نحو 14 ناقلة نفط ونجحنا
في إيقاف تهريب الوقود من البحر
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دعوات إلعادة تأهيل الغابات املتضررة بالجبل األخضر.. 
وجمعية »ليبيا الجديدة« تأخذ زمام املبادرة

يونس أحويج: يكشف في حوار لـ»الوسط« تفاصيل المشروع المرتقب

ببنغازي  الطريق  جانبي  على  متراكمة  مكدسة  فحم  أكياس 
خاصة في عيد األضحى وأيام الشتاء الباردة، ما هي إال نتاج 
والشواء،  التدفئة  فحم  صنع  أجل  من  وحرقها  األشجار  لقطع 
وتكلف  تكلفهم  التجارة  هذه  أن  المواطنون  هؤالء  وتناسى 
األخضر  والغطاء  المساحات،  على  تقضي  فهي  الكثير  البالد 
والنباتي في ليبيا مما يهدد بحدوث التصحر واشتداد الحرارة.

الجبل  مدينة  في  بارزون  نشطاء  التقطها  المشاهد  تلك 
األخضر بينهم الكاتب والقاص أحمد يوسف عقيلة، ليطالبوا 
الجديدة«  »ليبيا  جمعية  لتتبنى  الغابات  تأهيل  بإعادة 
المشروع الذي سبق وقدمته قبل 6 أعوام. جريدة »الوسط« 
في  المتضررة  الغابات  تأهيل  إعادة  مشروع  مدير  التقت 
ليكشف  أحويج،  عبدالعاطي  يونس  الجديدة«  »ليبيا  جمعية 
واسعة  بإشادة  حظي  الذي  المرتقب  المشروع  تفاصيل  لنا 

وترحاب في أوساط المواطنين.
● بداية حدثنا عن إنشاء الجمعية وآلية عملها؟

الطبيعية  والموارد  للبيئة  الجديدة«  »ليبيا  جمعية  نشأت 
سنة 2013 كمؤسسة وطنية غير ربحية وحصلت على اعتماد 
األخضر  بالجبل  المدني  والمجتمع  الثقافة  وزارة  من  رسمي 
ويحافظ  البيئة  يعي  مجتمع  بناء  مفادها  رؤية  على  وبنيت 
تأسيسها  ومنذ  والمشاريع،  المبادرات  خالل  من  عليها 
أهدافها،  لتحقيق  ومبادرات  مشاريع  بعدة  الجمعية  قامت 
والمراعي،  الغابات  تنمية  اآلتية:  األهداف  تشمل  والتي 
الجيومكانية نظم  التقنيات  المائية، تطبيقات  الموارد  تنمية 

المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بُعد، نشر الوعي بين 
التواصل  جسور  ومد  التعليمية،  والمؤسسات  المواطنين 
ليبيا  بين  المشترك  والتقني  العلمي  والتعاون  والتفاهم 

والعالم في مجاالت حماية البيئة والموارد الّطبيعية.
●  ما أهم المشاريع التي قامت بها الجمعية؟

المتضررة  المناطق  في  وزراعتها  غابات  شتلة  توريد 
المراعي  مناطق  في  وزراعتها  مراعي  وبذور  الحرائق،  من 
المتعرضة لالستنزاف نتيجة الرعي الجائر، أيضا إعداد قاعدة 
بيانات جغرافية لكافة األراضي الليبية، وإنتاج خرائط مقياس 
على  البذور  توزيع   ،1:100000 ومقياس   1:250000 رسم 
المشاتل الخاصة والعامة لالستزراع بدولة ليبيا، تطبيق تقنية 

»كاكون« في زراعة الشتالت.
● هل من الممكن أن تحدثنا عن تقنية »كاكون«؟

التي  المعضلة  الري وهي  لتوفير مياه  التقنية تهدف  تلك 
شرق  جنوب  تجربتها  وجرى  ليبيا،  في  األراضي  منها  تعاني 
تقنية  توفر  حيث  قاحلة،  شبه  منطقة  وهي  المرج،  مدينة 
دون  كامل  عام  لمدة  المزروعة  للشتلة  الرطوبة  »كاكون« 
والغرض  ليبيا  نوعية وجديدة في  للري، وهي تجربة  الحاجة 
منها معرفة مدى نجاح الجهاز في توسيع رقعة الغطاء النباتي 

في الجبل األخضر، وباقي ربوع الوطن.
عن  نعلن  وسوف   ،2019 العام  مطلع  بدأت  والتجربة 
نجاحها قريبا ونكررها على نطاق واسع، ومن ضمن األهداف 
التي نرجو تحقيقها هي تصنيع الجهاز محليا، وكاكون مصنع 
من مواد عضوية نباتية ومن مخلفات الورق والكرتون، وأهم 
مزايا هذا الجهاز هو مد الشتلة بالماء المخزون لمدة سنتين 
من عمر الشتلة وهي المرحلة الحرجة، والجهاز يخزن 26 لترا 

من الماء.
لعقد مؤتمر إلطالق  الجمعية  قبل  هناك دعوات من   ●
هذا  عن  حدثنا  الغابات..  حرائق  مناطق  تأهيل  مشروع 

المشروع؟
المشروع  هذا  فيها  نطلق  التي  األولى  المرة  هذه  ليست 
أشجار  زرع  إعادة  وتمت   2013 العام  في  إطالقه  جرى  حيث 
المشروع  إطالق  بإعادة  وسنقوم  والخروب،  السرو  الغابات 

مرة أخرى وهدفنا إعادة تهيئة مواقع التشجير )تسييج، حفر، 
والحجرية  القاحلة  األراضي  في  الزراعة  وبدء  مياه(،  حصاد، 
التوعوية  التدريب  برامج  وتنفيذ  إعداد  المحروقة،  وأيضا 
والمراقبة  التخطيط  في  المحليين  السكان  ومشاركة 

والمتابعة، وإنشاء مخطط لنظام التحذير المبكر للحرائق.
إعادة  عملية  حول  الليبيين  من  تجاوب  هناك  هل   ●

تأهيل الغابات؟
تتجاوب  حتى  مصداقية  إلى  تحتاج  األعمال  هذه  معظم 
أن  نعتقد  لكن  للفكرة  تجاوبا  ورصدنا  المشروع،  أهداف  مع 

األشهر القادمة سيكون هناك تجاوب أكبر بكثير.
● ما هدف الجمعية؟

هدفنا إحداث تغيير في الغطاء النباتي في المنطقة والبيئة 
فعل  وردود  تجاوبا  والتمسنا  عام  بشكل  البشرية  والوعي 

إيجابية مع المشاريع والمبادرات الجمعية وأهدافها.
● برأيك.. ما سبب تراجع الغطاء األخضر في ليبيا؟

العامل  مقدمتها  في  التراجع  ذلك  وراء  عوامل  عدة  هناك 
على  المحافظة  في  والرغبة  الوعي  قلة  في  المتمثل  البشري 
وعشوائي  سلبي  بشكل  األشجار  وقطع  الجائر  والرعي  البيئة 
المخالفين،  لردع  الصارمة  القوانين  وغياب  منتظم،  وغير 

والزحف العمراني.
تدمر  قد  أفعاال  يمارسون  الليبيين  يجعل  الذي  ما   ●

الغطاء األخضر؟
العادات  وكذلك  واإلرشاد،  التوعية  ودور  الوطنية  غياب 
المجتمع  أفراد  من  لكثير  رزق  مصدر  تعتبر  كما  والتقاليد، 
الجهات  تدخل  وعدم  واألمني،  السياسي  االستقرار  وعدم 

الحكومية.

عمل  يقتصر  وهل  حكومي؟،  دعم  أي  تلقيتم  هل   ●
الجمعية في منطقة الجبل األخضر؟

ونحن  الجمعية.  تأسيس  منذ  حكومي  دعم  أي  نتلق  لم 
نرغب في العمل في كل ربوع الوطن ونظرا للظروف الحالية 

فضلنا البدء في الجبل األخضر لما له من أهمية.
المسؤولين  على  يتوجب  التي  القرارات  ما  برأيك..   ●

اتخاذها لدعم انتشار المساحات الخضراء؟
تحمي  رادعة  قوانين  وسن  المعنية  الجهات  تدخل  عدم 
فكل  المشكلة،  يفاقم  أن  شأنه  من  النباتي  والغطاء  البيئة 
وزيادة  النباتي  الغطاء  وتدهور  انكشاف  إلى  يؤدي  سبق  ما 
التدهور والتصحر وزحف الرمال مما انعكس على المناخ. والبد 
والحفاظ  النباتي  الغطاء  تأهيل  إعادة  على  اآلن  العمل  من 
عليها خصوصا الجبل األخضر وهذه المهمة ال تقع على عاتق 
النشطاء البيئيين والجهات الحكومية فقط بل تقع على عاتق 
يؤثر  البيئة  فتدهور  شرائحهم،  بكافة  المجتمع  أفراد  جميع 

على مناخنا وعلى كافة المخلوقات الحية.
●  ما نشاطاتكم للفترة القادمة؟

سنبتدأ خالل الفترة القادمة تدريبا للمهتمين بزراعة أشجار 
استنباطها  التعامل مع بذور األشجار، وطرق  الغابات وكيفية 
العمل استعدادا إلطالق  المختلفة، وعقد مجموعة من ورش 

المشروع.
ووجهت الهيئة العامة للبيئة بالحكومة الموقتة نداًء إلى 
تتأثر  ال  األشجار حتى  إلى عدم قطع  فيه  ونبهت  المواطنين 
الحيوانات والنباتات، وتتسبب في احتباس حراري وتقلب في 
درجات الحرارة، ومشاكل التربة، لذلك حافظوا على ما تبقى 

من بيتنا الجميلة.

أحويج: عدم تدخل الجهات المعنية وسن قوانين رادعة تحمي البيئة والغطاء النباتي من شأنه أن يفاقم المشكلة

بنغازي–ابتسام اغفير

حافالت النقل تعود إلى طرابلس بعد أربعة عقود

استقبلت ليبيا قبل أيام الدفعة األولى من 
حافالت النقل العام بإجمالي 37 حافلة )35 للنقل 

داخل المدينة و2 للنقل السريع( تعمل على 40 
خطا في طرابلس، من تاجوراء شرقا إلى جنزور غربا إلى 

مطار طرابلس وعين زارة جنوبا، ضمن مشروع النقل العام 
الذي توقف منذ 20 عاما، وفق ما أعلنته شركة »السهم 

للنقل العام المساهمة«، المنفذة المشروع من خالل شركة 
»كنغ لونغ« الصينية، المصنعة الحافالت.

ويعد مشروع النقل العام داخل المدن إحدى الركائز 
المهمة لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

معظم دول العالم، باعتباره محورا أساسيا لجعل المدن 
أكثر تنافسية وجاذبية لالستثمار، فضال عن مساهمته 

في رفع مستوى السالمة المرورية، والتقليل من الحوادث 
التي تسبب خسائر فادحة وتكلفة مادية وبشرية للمجتمع 

والدولة.

وأمان رفاهية 
الحافالت  مميزات  عن  السهم  شركة  وأعلنت 
إلى  مشيرة  أغسطس،   25 في  وصلت  التي 
وحوالي  »جلوسا«  راكبا  ألربعين  تتسع  أنها 
فضال  بالكامل،  مكيفة  وهي  »وقوفا«  عشرين 
على  موزعة  كاميرات  خمس  بعدد  تزويدها  عن 
الحافلة، سيتم ربطها بغرفة  مواقع متعددة من 
مراقبة مركزية، كما أن الحافالت مجهزة بنظام 
ضوئية  لوحات  وثالث  الصناعية  باألقمار  تعقب 
مكان  وبها  السير،  وخط  الرحلة  رقم  توضح 
السن  وكبار  الخاصة  االحتياجات  لذوي  مخصص 
واحدة  درجة  ذو  إليها  الصعود  ونظام  واألطفال 

والصغار. الكبار  يناسب 
أيضا  الشركة مزودة  إلى أن  الشركة  وأشارت 
محطات  من  محطة  أي  في  التوقف  طلب  بزر 
هناك  وسيكون  الطريق،  في  المحدد  التوقف 
غير  التدخين  أن  كما  الحافلة،  لسائق  موحد  زي 
الركاب،  سالمة  على  حرصا  داخلها،  به  مسموح 
التام،  والهدوء  المالئم  الجو  تهيئة  على  عالوة 
المنظومات  من  نوع  أي  بتشغيل  يسمح  لن  إذ 

المسموعة. اإلذاعات  أو  الصوتية 

المشروع بداية 
شهر  إلى  المشروع  في  التفكير  بداية  تعود 
الجمعية  بين  تمهيدي  باجتماع   ،2018 يونيو 
تلته  اإلدارة،  ومجلس  السهم  لشركة  العمومية 
االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة وبدء العمل 
بتعيين  العمل  ألولويات  طريق  خارطة  بوضع 
التي بدورها، وبالتعاون  إدارة تنفيذية للشركة، 
اللبنات وكانت  أولى  اإلدارة، وضعت  مع مجلس 
بمدينة  بداية  المدينة  حافلة  بمشروع  البداية 

ليبيا تباعا. طرابلس ومن ثم جميع مدن 
الشركة  وفق  المشروع،  نجاح  ولضمان 
وقدرات  إمكانات  حدود  في  وبالنظر  المنفذة، 
مراحل  على  المشروع  يكون  أن  تقرر  الشركة، 
العام  نهاية  حتى  حافلة   )37( بتوريد  تكون 
من  هو  الحافالت  من  العدد  وهذا   ،2019
توريدها  سيتم  المدينة  حافلة   )141( مجموع 
بناء  مسارا،   23 لتغطي  طرابلس  لمدينة  تباعا 
المعدة  الفنية واالقتصادية  الجدوى  على دراسة 

سلفا.
فنية  لجنة  تشكيل  تم  اإلنجاز،  ولسرعة 
المصنعة  الشركات  مع  للتواصل  متخصصة 

الحافالت،  لتوريد  منها  عروض  على  والحصول 
يوليو  شهر  في  أعمالها  اللجنة  باشرت  حيث 
خاللها  قامت  اجتماعات  عدة  وعقدت   ،2018
على  تحتوي  والتي  العطاء،  كراسة  بإعداد 
من  ليبيا  في  للتشغيل  المالئمة  المواصفات 
في  الجغرافية  والتضاريس  العمل  بيئة  حيث 
الغيار  وقطع  الصيانة  متطلبات  وكافة  ليبيا 
خالل  العمل  سير  يضمن  بما  الحافالت،  لهذه 
العطاء  كراسة  كانت  وكذلك  التشغيل،  فترة 
بالشروط  يتعلق  وما  الفنية  المواصفات  شاملة 
الشركة  قبل  من  المطلوبة  والتعاقدية  المالية 
ومدة  والمالي  الفني  العرض  تقديم  وشروط 

للتقديم. النهائي  والموعد  االستفسارات 

لشركة  التابعة  اللجنة  تواصلت  وقد 
أوروبا  من  عالمية  شركة   )34( مع  السهم، 
معايير  إعداد  تم  حيث  وأفريقيا،  وأميركا  وآسيا 
أرسلت  معيارا   )16( تضمنت  المبدئي  للتأهيل 
 )11( من  الرد  فكان  جميعا  الشركات  هذه  إلى 
المطلوب  وقدمت  رغبتها  أبدت  فقط  شركة 
اللجنة  قامت  وبالتالي  المبدئي  للتأهيل  منها 
فتقدمت  الشركات  لهذه  العطاء  كراسة  بإرسال 
الموعد  في  والمالية  الفنية  بعروضها  منها   )4(

لذلك. المحدد 

معايير االختيار وفوز »كنغ لونغ«
فقد  الفنية،  للجنة  العطاء  إجراءات  وبحسب 

تضمنت  الشركات  هذه  مع  ممارسة  إعداد  تم 
وأقصى  تقدم،  التي  السعر  في  التخفيض  نسبة 
في  بالمجان  الحافالت  الستضافة  تقدم  مدة 
مدة  وأقصى  وتوريد،  صناعة  فترة  وأقل  ليبيا، 
وأكبر  )السنوات/الكيلومترات(  للحافالت  ضمانة 
يمكن  )سائق/ميكانيكي(  المتدربين  من  عدد 
ليبيا(  وخارج  )داخل  بالمجان  تدريبهم  يتم  أن 

وأي قيمة مضافة أخرى.
إجراء  تم  الممارسة،  بعد  الردود  على  وبناء 
لكل  وحدد  مهنية  بمعايير  نهائي  تقييم 
 35% والمالي   50% الفني  )العرض  وزن  معيار 
 5% المشاركة  وجدية   5% التقديم  ومتطلبات 
التقييم  نتيجة  فكانت   ،)5% المضافة  والقيمة 
بالعطاء  الصينية  لونغ«  »كنغ  شركة  فوز  هو 
بتاريخ  العقد معها  الحافالت، وتم توقيع  لتوريد 

.2019/03/26 الموافق  الثالثاء 

المشروع أهداف 
شبكة  على  موقعها  وفق  الشركة،  ولخصت 
وسائل  توفير  في؛  المشروع  أهداف  اإلنترنت، 
وبنغازي(،  )طرابلس  المدينتين  داخل  نقل 

والتي  الشروط،  من  جملة  فيه  تتوافر  بحيث 
الحركة  وسهولة  والراحة  )األمان  أهمها  من 
وربط  المناسبة(،  والتكلفة  الرحلة  زمن  وقصر 
ذات  الخطوط  من  بشبكة  المدينتين  مناطق 
ثقافة  بمستوى  والرقي  عالية،  وفاعلية  كفاءة 
كخيار  العام  النقل  استخدام  في  المواطن 
مستوى  وزيادة  االزدحام  وتقليل  أفضل، 
السلبية  اآلثار  وتقليل  المرورية،  السالمة 
وذلك  البيئة  حماية  على  والعمل  للتلوث، 
وسائل  في  الحديثة  التقنيات  باستخدام 
الضارة. االنبعاثات  من  تحد  التي  المواصالت 

للمشروع  االقتصادية  باآلثار  يتعلق  وفيما 
على  سيعمل  المشروع  أن  الشركة  أوضحت 
لشرائح  اقتصادية  بأسعار  النقل  تأمين 
أو يقودون  المجتمع، وال سيما لمن ال يملكون 
االحتياجات  وذوي  الفقراء  )مثل  خاصة  سيارات 
في  خاصة  المناسبة  البدائل  وتوفير  الخاصة(، 
وتوفير  الوقود،  على  الدعم  الدولة  رفع  حالة 
كالطرق،  التحتية  البنى  في  التوسع  تكاليف 

والوقود. الطاقة  توفير  وأخيرا 

شركة »السهم«: راعينا الرفاهية 
واألمان

البداية بـ40 خطا في طرابلس 
و27 في بنغازي

 تعمل على 40 خطا في العاصمة
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بياريتس، فرنسا–وكاالت

رغم نعت رئيس فرنسا بـ »األحمق« ومهاجمة ميركل وترودو

ترامب اختار في »مجموعة السبع« وحدة الصف حيال إيران والتجارة
فيما  نادرة  وحدة  السبع  مجموعة  قادة  أظهر 
بينهم منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للواليات 
عدد  بشأن  تصالحيًا  ميًل  أبدى  بعدما  المتحدة، 
من نقاط الخلف تتضمن الملف التجاري وإيران، 
اشتعال  لمكافحة  طارئة  مساعدة  أقروا  كما 

الحرائق في غابات األمازون.
لما حدث في ختام  وشكل ذلك نهجًا معاكسًا 
الرئيس  تعامل  حين   2018 يونيو  في  كندا  قمة 
األميركي بفظاظة مع رئيس وزراء البلد المضيف 

جاستن ترودو ورفض توقيع البيان الختامي.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ونجح 
جو  تأمين  في  فرنسا  غرب  جنوب  بياريتس  في 
توافقي عبر قيامه بمبادرات عدة، توجهًا بضربة 

دبلوماسية في ملف إيران.
وأشاد ترامب ب»يومين ونصف يوم من وحدة 
الصناعية  الدول  قادة  بين  العظيمة«  الصف 
السبع الكبرى )فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 
أكد  كما  واليابان(.  وكندا  المتحدة  والواليات 
برسالة  الحقيقة  في  بعثت  »تبادالتنا  أن  ماكرون 

حول وحدة الصف«.
ترامب  أعلن  المعتادة،  انفعاالته  من  وبعيدًا 
حسن  اإليراني  الرئيس  للقاء  استعداد  على  أنه 
روحاني، بعد محادثات مكثفة حول هذا الموضوع 
الخارجية  لوزير  مفاجئة  زيارة  تخللتها  القمة،  في 

اإليراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس.
الظروف  كانت  »إذا  ذاته  السياق  في  وقال 
مناسبة، فسأوافق بالتأكيد« على اللقاء، فيما كان 
لعدة  بنشاط  الذي عمل  ماكرون  جانبه  الى  يقف 
أسابيع من أجل هذا السيناريو. وتابع إن مثل هذا 

اللقاء يمكن أن يعقد »في األسابيع المقبلة«.
هذا  في  انعطافة  بمثابة  ظريف  زيارة  وبدت 
الملف بعدما وقف الخليج على حافة االنفجار خلل 
نفط  ناقلت  على  اعتداءات  سلسلة  إثر  الصيف 

وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.

ميركل  أنغيل  األلمانية  المستشارة  ورحبت 
»خطوة  بأنه  جرى  ما  ووصفت  التطورات،  بهذه 
»أجواء  وجود  إلى  وأشارت  األمام«.  إلى  كبرى 
كل  أن  إلى  الفتة  محادثات«،  إجراء  تتيح  حاليًا 
المتحدة، وهذا  الواليات  ذلك تمّ »بالتنسيق مع 

أمر مهم«.

روحاني: رفع العقوبات أوال
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  دعا  بدوره، 
خلل  من  األولى«  الخطوة  »اتخاذ  إلى  واشنطن 
النووي،  الملف  إطار  في  بلده  عن  العقوبات  رفع 
ما من شأنه أن يقلل من فرص االجتماع بترامب.

وخلل جولة آسيوية، بدا وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف أكثر تشكيكًا بإمكان إجراء لقاء 
مماثل. وأشار إلى أنه خلل زيارته لبياريتس، لفت 
الرئيسين  بين  لقاء  تصور«  يمكن  »ال  أنه  إلى 

واشنطن  تنضم  لم  طالما  واألميركى  اإليراني 
إيران  بين  المبرم  النووي  االتفاق  إلى  مجددًا 
بين  التوتر  وتصاعد   .2015 عام  الكبرى  والقوى 
األخيرة  األشهر  في  وإيران  المتحدة  الواليات 
من  آحادي  بشكل  واشنطن  انسحاب  أعقاب  في 
وإعادة  اإليراني،  النووي  حول  الدولي  االتفاق 

فرضها عقوبات على طهران.
عبر  مباشرة  بث  خطاب  في  روحاني  وأعلن 
»األولى  الخطوة  أن  الثلثاء  الحكومي  التلفزيون 
هي رفع الحظر. »عليكم أن تخطوا الخطوة األولى 
العادلة  وغير  الخاطئة  الحظر  أشكال  كل  رفع  في 
وعندئذ  اإليرانية،  األمة  ضد  القانونية  وغير 
ستكون الظروف مختلفة«. وتابع »إذا لم تسحب 
سلوكها  عن  تكف  ولم  حظرها  إجراءات  أميركا 

الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا«.
التغيير اإليجابي هو  واعتبر روحاني أن »مفتاح 

بيد واشنطن«، مؤكدًا »إننا ال نصنع قنبلة ذرية 
)...( ليس بسبب تحذيراتكم بل بسبب معتقداتنا 
مصدر  بصدق  ذلك  كان  »إذا  وقال  وأخلقياتنا«. 
قلقكم الوحيد، فهو أزيل أصًل« من خلل الفتوى 
ضد األسلحة النووية التي أصدرها المرشد األعلى 
للثورة اإلسلمية آية اهلل علي خامنئي عام 2003 

وأعاد تأكيدها مرات عدة مذاك.
وفي عام 2018، سحب ترامب بلده من اتفاق 
حيازة  من  طهران  منع  إلى  يهدف  الذي  فيينا 
السلح النووي وأعاد فرض عقوبات قاسية تخنق 
تجاوزها  عبر  طهران  وردت  اإليراني.  االقتصاد 
استياء  أثار  ما  االتفاق،  بنود  بعض  تدريجيًا 

األوروبيين.
بإبرام  يطالب  الذي  األميركي  الرئيس  وقال 
في  النظام«  تغيير  إلى  نسعى  »ال  جديد،  اتفاق 
غنية  إيران  تكون  أن  »نريد  مضيفًا  طهران، 

مجددًا « و»أال تكون نووية«.
دعوة روسيا لقمة 2020؟

كانت  بياريتس  في  الوحيدة  الخلفية  والنقطة 
الروسي  الرئيس  دعوة  احتمال  ترامب  إعلن 
فلديمير بوتين لحضور القمة المقبلة للمجموعة 
يتم  حين  في  المتحدة،  الواليات  في   2020 عام 
القرم  جزيرة  شبه  ضم  منذ  منها  روسيا  استبعاد 
لروسيا  عودة  أي  شركاؤه  ويعارض   .2014 عام 
وعلى  مستمرة.  األوكرانية  األزمة  أن  طالما 
التغيب عن  ترامب  اعتاد  الذي  البيئة  صعيد ملف 
حيث  بياريتس  في  أيضًا  فعله  ما  وهو  جلساته، 
السبع  قمة  تعهدت  ثنائية،  لقاءات  عقد  فضل 
دوالر  مليون  عشرين  من  طارئة  مساعدة  تقديم 
إلرسال طائرات متخصصة لمكافحة حرائق غابات 
األمازون. كما اتفقت الدول السبع على خطة دعم 
أن  على  الغابات،  تشجير  إلعادة  المدى  متوسطة 

الجمعية  أعمال  خلل  النهائية  بصيغتها  تقدّم 
العامة لألمم المتحدة في نهاية سبتمبر.

اتفاق حول »غافا«
بعث  الصين،  مع  التجارية  الحرب  يخص  وفيما 
إيجابية، معلنًا  الرئيس األميركي أيضًا بمؤشرات 
جدًا«  »قريبًا  ستستأنف  بكين  مع  المفاوضات  أن 
رغم تجاذب جديد الجمعة حول الرسوم الجمركية.
التوصل  »يريدون  الصينيين  إن  ترامب  وقال 
اتفاق.  إلى  سنتوصل  أننا  أعتقد   )...( اتفاق  إلى 
تعرضه  بعد  وذلك  خيارًا«،  لديهم  أن  أعتقد  ال 
السبع  مجموعة  في  نظرائه  جانب  من  لضغوط 
للتحرك من أجل تجنب أن يؤدي هذا الخلف إلى 

تدمير االقتصاد العالمي.
»اتفاق  إلى  التوصل  ماكرون  أعلن  ذلك،  إلى 
على  الضرائب  حول  واشنطن  مع  جدًا«  جيد 
نظيره  كان  أن  بعد  )غافا(،  اإلنترنت  عمالقة 
الضريبة  فرض  إثر  »أحمق«  بأنه  نعته  األميركي 

أواخر يوليو الماضي.
التي  الضريبة  »ستلغي«  فرنسا  أن  إلى  وأشار 
على  حسومات  عبر  الشركات  وستعوض  تفرضها 
االتفاق  بتنفيذ  البدء  عند  الجديدة  الضرائب 
الجديد. وقبل وصوله إلى بياريتس، هدد ترامب 
على  ردًا  الفرنسي  النبيذ  على  ضرائب  بفرض 
التي  الرقمية  الشركات  على  الفرنسية  الضريبة 

تطال مجموعات أميركية مثل آبل وأمازون.
بياريتس  في  أيام  لثلثة  القمة  وانعقدت 
وجرى  األطلسي،  المحيط  شواطئ  على  الواقعة 
ألف   13 من  أكثر  نشر  عبر  أمنيًا  المنطقة  إغلق 
ناشطون  ونظم  تجاوزات.  خشية  ودركي  شرطي 
مناهضون منتصف نهار اإلثنين مسيرة رمزية في 

محاولة الختراق »المنطقة الحمراء« للقمة.
الحكومة  تخطت  األمني،  الصعيد  على  لكن 
أال  ثمن  بأي  أرادت  إذ  بنجاح  االختبار  الفرنسية 
تلك  غرار  على  عنيفة  تظاهرات  القمة  تشهد 
أزمة  خلل  الماضي  الشتاء  في  فرنسا  هزت  التي 

السترات الصفراء.
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بعد سجال مع ماكرون وتبادل لإلهانات

بولسونارو منفتح على قبول مساعدات خارجية ملكافحة حرائق األمازون

الخالف حول بقاء كونتي رئيسا للوزراء

مفاوضات صعبة لتشكيل ائتالف حكومي 
جديد في إيطاليا يستبعد »سالفيني«

لضمان خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

جونسون يؤجل انعقاد البرملان واملعارضة تعتبر القرار »إعالنا للحرب«

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس 
األربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر — قبل 
أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة 
من االتحاد األوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين 

ل»بريكست«.
وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا 
عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين 
للتحاد األوروبي وقتًا أقل من المتوقع إلفشال خطط 
المقرر  الموعد  المتعلقة ب»بريكست«، قبل  جونسون 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر. وقال 

جونسون للصحفيين »سنفعل ذلك في 14 أكتوبر«.
للتحاد  أخيرة  قمة  يحضر جونسون  أن  المقرر  ومن 
وقال  البرلمان.  جلسة  على  أيام  ثلثة  بعد  األوروبي 
جونسون »سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي 
قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان 

أمام نقاش النواب«.
تقريبًا  بالمئة   1 بنسبة  االسترليني  الجنيه  وتراجع 
مقابل الدوالر واليورو في أعقاب األنباء. وتراجعت العملة 
البريطانية بنسبة 0,94 بالمئة لتسجل 1,2179 مقابل 

الدوالر، فيما بلغ سعر صرف اليورو 91,09 بنس.
وشدد مصدر في مقر جونسون في داونينغ ستريت 
على أن مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجة 
لذلك. ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في 3 سبتمبر. 
المؤتمرات  بمناسبة  األعراف،  بحسب  البرلمان  ويعلق 
السنوية لألحزاب الرئيسية الثلثة. ومن المقرر أن ينتهي 
المؤتمر األخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني 

من أكتوبر.
لمنع  الساعين  المعارضة  نواب  غضب  القرار  وأثار 
بريكست. وقال توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال 
فاضحة  إهانة  التحرك  »هذا  المعارضة،  األحزاب  أكبر 

تمامًا لديمقراطيتنا. ال يمكن السماح بحدوث هذا«.
الديمقراطي،  الليبرالي  الحزب  باسم  المتحدث  وغرد 
توم بريك، على »تويتر« إن»أعرق البرلمانات لن يسمح 
له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه 

بلدنا. إعلنه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد".
االتحاد  من  بريطانيا  بخروج  جونسون  ويتمسك 
األوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر — والذي أرجأ 

مرتين — مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

ال خروج دون اتفاق
وكانت أحزاب المعارضة البريطانية قد أعلنت الثلثاء أنها 
مصممة على التصدي بشكل عاجل لبريكست من دون 
اتفاق في 31 أكتوبر، فيما هدد حزب بريكست بزعامة 
نايجل فاراج رئيس الوزراء، جونسون بالسعي إلى إفشاله 

في االنتخابات إذا لم ينفذ بريكست من دون اتفاق.
زعماء  أن  االجتماع  بعد  بيان مشترك صدر  وجاء في 
مخصصًا  »مثمرًا«  اجتماعًا  عقدوا  المعارضة  األحزاب 
للتصدي الحتمال حصول بريكست من دون اتفاق والذي 

سيكون »كارثيًا«.
وأضاف بيان حزب العمال والحزب الوطني االسكتلندي 
ويلز  في  الوطني  والحزب  والليبراليين-الديمقراطيين 
وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير أن 
»المشاركين اتفقوا على الحاجة الملحة للعمل معًا إليجاد 
إمكان  بينها  االتفاق،  غياب  لتجنّب  العملية  الوسائل 

التصويت على قانون وحجب الثقة« عن الحكومة.
وتعبيرًا عن رفضهم تعليق عمل البرلمان، عقد نواب 
اجتماعًا آخر الثلثاء في البرلمان ونبهوا في بيان مشترك 
االلتئام لفرض  البرلمان من  إلى أن »أي محاولة لمنع 
بريكست من دون اتفاق ستصطدم بمقاومة ديمقراطية 
قوية وشاملة«. وبين هؤالء النواب الذين بلغ عددهم 
شخصيات  داوتي،  ستيفن  العمالي  النائب  وفق   160
وزعيمة  ماكدونل  العمالي جون  مثل  رئيسية  معارضة 

الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون.
من جهته، قدم حزب بريكست بزعامة النائب األوروبي 
النتخابات  مرشحيه  الثلثاء  فاراج،  ألوروبا،  المعارض 

تشريعية محتملة، وهو سيناريو مطروح أكثر فأكثر.
مرشح   500 من  أكثر  تصفيق  وقع  على  فاراج  وقال 
هو  اتفاق  دون  »من  بريكست  إن  لندن،  في  محتمل 

أفضل اتفاق، االتفاق الوحيد المقبول«.
في  الصدارة  في  حل  الذي  بريكست  حزب  وتعهّد 
االنتخابات األوروبية التي أجريت في مايو، التنافس على 
جميع المقاعد التي يشغلها المحافظون في حال توصل 

جونسون إلى تسوية مع بروكسل.

تحت رحمة واشنطن
المعارض  الحزب  العمال،  حزب  سيقوم  المقابل،  في 
الرئيسي، »بكل ما يلزم« لمنع بريكست من دون اتفاق، 
حسب ما صرح كوربن لصحيفة »ذي إينديبندنت« قبل 
االجتماع. وحذر أيضًا من أن الخروج من دون اتفاق يصب 
لصالح الرئيس األميركي دونالد ترامب المدافع الشرس 
عن بريكست بدون اتفاق، والذي وعد جونسون بإبرام 
»اتفاق تجاري كبير جداً بشكل سريع« بعد الخروج من 
االتحاد األوروبي. وأكد كوربن أن بريكست بدون اتفاق 
ترامب  رحمة  تحت  بل سيضعنا  لنا سيادتنا،  يرد  »لن 
إجراء  أن  كوربن  ويرى  الكبرى«.  األميركية  والشركات 
لتفادي  وسيلة  أفضل  سيكون  مبكرة  عامة  انتخابات 
بريكست بدون اتفاق. إال أنه يريد قبل ذلك أن يسقط 
الثقة عنها  التصويت على مذكرة حجب  عبر  الحكومة 
بعد عودة البرلمان من العطلة وترؤس حكومة انتقالية 

يكون هدفها إرجاء موعد بريكست.
جديد  استفتاء  إلجراء  بحملة  العمال  حزب  وسيقوم 
حول االنتماء إلى االتحاد األوروبي يطرح فيه إمكان إبقاء 
المملكة المتحدة عضوًا في التكتل. لكن هذا السيناريو 
ليس المفضل بالنسبة ألحزاب معارضة أخرى. فبالنسبة 
إن  سوينسون،  جو  الديمقراطيين  الليبراليين  لزعيمة 
مشروع كوربن محكوم عليه بالفشل ألنه ليس الشخص 
القادر على تشكيل أكثرية في مجلس العموم حتى ولو 

كانت موقتة.
االتحاد  من  الخروج   52% بنسبة  البريطانيون  وقرر 
األوروبي خلل استفتاء ُأجري عام 2016، ولكن تم إرجاء 
موعد الطلق مرتين بعدما عارض البرلمان االتفاق حول 
شروط االنفصال الذي توصّلت إليه بروكسل والحكومة 

البريطانية السابقة برئاسة تيريزا ماي.

نجوم  خمس  حركة  بين  إيطاليا  في  أمس  المفاوضات  استمرت 
بدت  بعدما  الديمقراطي  والحزب  للمؤسسات(  )المناهضة  الشعبوية 
على شفير االنهيار وسط مساعي الخصمين السابقين لتشكيل حكومة 

جديدة.
على  إصرارها  مؤكدة  المباحثات،  بإنهاء  هددت  قد  الحركة  وكانت 
بقاء جوزيبي كونتي رئيسًا للحكومة، معتبرة ذلك خطًا أحمر. ويسعى 
الحكومي  اإلئتلف  انهيار  إثر  للحياة  قابل  إئتلف  تشكيل  إلى  الحزبان 
الذي كان قائمًا بين الحركة وحزب الرابطة الذي يرأسه وزير الداخلية 

ماتيو سالفيني، وذلك بعدما كانا قبل بضعة أسابيع ألدّ األعداء.
الطرفين  اإلثنين  أمهل  قد  ماتاريل  اإليطالي سيرجيو  الرئيس  وكان 
يومًا إضافيًا الستكمال المفاوضات في خطوة اعتبرها البعض أنها قد 
تكون مؤشرًا إلى قرب التوصل التفاق. لكن حركة خمس نجوم أصدرت 
صباح الثلثاء بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه الحزب الديمقراطي برفض 

مطلبها إبقاء كونتي رئيسًا للحكومة اإلئتلفية العتيدة.
وقالت الحركة إن المحادثات ستتوقف إلى أن يغير الحزب الديمقراطي 
)يسار الوسط( موقفه. ولكن بعد بضع ساعات، وخلل لقاء عقده كبار 
لمناقشة  روما  وسط  الحزب  مقر  في  الديمقراطي  الحزب  مسؤولي 
أندريا  الشيوخ  مجلس  في  الحزب  كتلة  زعيم  صرح  المقبلة،  الخطوات 
عن  وأعرب  استؤنفت«.  قد  »المفاوضات  أن  للصحفيين  ماركوتشي 

تفاؤله بإمكان التوصل التفاق ضمن المهلة التي حددها ماتاريل.

تغيير حكومي شامل
وبدأت األزمة في إيطاليا في 8 أغسطس مع انسحاب زعيم حزب الرابطة 
مع  تشكيله  من  شهرًا   14 بعد  الحكومي  اإلئتلف  من  سالفيني  ماتيو 
لمشاريعه  المنهجية  بالمعارضة  حليفه  اتهم  وقد  نجوم.  خمس  حركة 

االقتصادية وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
حد  على  قائمًا  يكون  أن  يجب  جديد  إئتلف  أي  أن  ماتاريل  وأعلن 
المناكفات  البرلمان، بعد أشهر من  التوافق يخوّله نيل ثقة  أدنى من 

السياسية بين الرابطة والحركة في عدد من الملفات الحكومية.
وكان الحزب الديمقراطي بادئ األمر يرفض بقاء كونتي، حليف حركة 
ويوجه  شامل.  حكومي  بتغيير  مطالبًا  للوزراء،  رئيسًا  نجوم،  خمس 
إلملءات  بالخضوع  ويتهمه  الهجرة  ملف  في  لكونتي  انتقادات  الحزب 

وزير الداخلية سالفيني الرافض الستقبال المهاجرين.
السياسية  لألزمة  مخرج  عن  بحًثا  السياسية  المباحثات  خضم  وفي 
معربًا  بكونتي  الثلثاء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أشاد  القائمة، 
أن  تغريدة  في  ترامب  وكتب  للحكومة.  رئيسًا  يبقى  أن  في  أمله  عن 
جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  )لصالح(  جيد  بشكل  تسير  »األمور 

كونتي المحترم جدًا«.
السبع. هو يعشق بلده  إيطاليا بقوة في مجموعة  وأضاف »لقد مثل 
ويعمل جيدًا مع الواليات المتحدة. رجل موهوب جدًا وآمل في أن يبقى 

رئيسًا للوزراء«.
وأفادت وسائل إعلم إيطالية بأن كونتي يعمل خلف الكواليس على 
ومساء  نجوم.  وحركة خمس  الديمقراطي  الحزب  بين  الخلفات  تذليل 
»إيجابي  بأنه  األخير  وصفه  والحزب  الحركة  بين  اجتماع  عقد  الثلثاء 

جدا«، وبدء الجانبان جولة محادثات جديدة صباح أمس األربعاء.
اتفاق قد يتم  أي  الحركة لويجي دي مايو إن  الثلثاء قال زعيم  وليل 
التوصل إليه يجب أن ينال موافقة أعضاء الحركة في تصويت إلكتروني 
أن  من  مراقبون  وحذر  المقبل.  األسبوع  نهاية  قبل  يجرى  أن  يمكن 
القاعدة الشعبية للحركة قد ال تكون منفتحة إلئتلف مع يسار الوسط.

»لسنا خائفين«
األربعاء.وفي  أمس  الجتماع  إيطاليا  في  الكبرى  األحزاب  ماتاريل  ودعا 
حال لم تتوصل حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى اتفاق على 
إئتلف متين، يتوّقع أن يدعو ماتاريل النتخابات مبكرة في نوفمبر، وهو 

ما يتطلع له سالفيني.
سالفيني  مصلحة  في  المبكرة  االنتخابات  تصب  أن  محللون  ويرجح 
على  بل  مشاريع  على  »ليس  األخيرة  اللحظة  مشاورات  الذي سخر من 
على  وتساءل  االقتراع.  صناديق  إلى  للعودة  مجددًا  داعيًا  مقاعد« 
فيسبوك »من الخائف من أصوات اإليطاليين؟ ليس نحن«، مؤكدًا أن 

االنتخابات هي الخيار الوحيد العادل.
تتعرض  التي  إيطاليا  في  السياسية  األزمة  لحل  داهمًا  الوقت  وبات 
حال  وفي  المقبلة.  القليلة  األشهر  في  موازنة  إقرار  أجل  من  لضغوط 
فشلت في ذلك فقد تشهد زيادة على ضريبة القيمة المضافة سيكون 
منطقة  في  اقتصاد  أكبر  ثالث  وستغرق  فقرًا  األكثر  على  كارثيًا  أثرها 

اليورو في الركود.
وشهدت بورصة ميلنو ارتفاعًا بأكثر من 1,5 بالمئة في مؤشر إال أن 

المستثمرين يراهنون على التوصل التفاق بشأن الحكومة.

الرئيس  مع  اإلهانات  تبادل  حد  بلغ  حاد  سجال  بعد 
الرئيس  أكد  وزوجته،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
المتحدث  لسان  على  بولسونارو  جايير  البرازيلي 
لمكافحة  خارجية  مساعدات  لقبول  استعداده  باسمه 
المالية  المبالغ  وضع  شرط  األمازون  غابات  حرائق 

البرازيل. المرصودة بتصرف 
الرئيس  موقف  في  تحول  إلى  اإلعلن  ويشير 
تراجع  اشترط في وقت سابق  قد  الذي كان  البرازيلي 
إليه  وجهها  التي  »اإلهانات«  عن  ماكرون  الرئيس 

لقبول مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها.
أوتافيو  البرازيلي،  الرئيس  باسم  المتحدث  وصرح 
»الحكومة  بأن  برازيليا  في  للصحفيين  باروش،  ريغو 
منفتحة  بولسونارو  الرئيس  ضمنها  ومن  البرازيلية 
وحتى  بل  مؤسسات  من  المادي  الدعم  قبول  على 
أن  هي  الرئيسة  »النقطة  أن  أضاف  أنه  إال  دول«. 
بتصرف  البرازيل،  دخولها  عند  األموال،  هذه  توضع 

البرازيلي«. الشعب 
منحى  وبولسونارو  ماكرون  بين  الجدل  واتخذ 
دوليا  سخطا  األمازون  حرائق  أثارت  بينما  تصاعديا، 
ووضعت البرازيل في مأزق وباتت تهدد اتفاق التجارة 
ميركوسور  ومجموعة  األوروبي  االتحاد  بين  الحرة 

الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل 20 عاما.

مجموعة  دول  مساعدة  رفضت  قد  البرازيل  وكانت 
والمقدرة  األمازون  غابات  في  الحرائق  إلخماد  السبع 
الفرنسي  الرئيس  ودعت  دوالر،  مليون  بـ20  ماديا 

بـ»بلده ومستعمراته«. إيمانويل ماكرون للهتمام 
تصريحاته  بولسونارو  جاير  جدد  برازيليا،  وفي 
لصحفيين  وقال  ماكرون.  إيمانويل  تجاه  الشديدة 
عن  يتراجع  أن  أواًل  ماكرون  السيد  »على  الثلثاء، 
اعتبر  بعدما  وذلك  إليّ«،  وجهها  التي  اإلهانات 
شأن  في  »كذب«  بولسونارو  أن  الفرنسي  الرئيس 

البيئة. تعهداته في ملف 
وأضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لواليات 
قال  ثم  كاذب،  بأنني  وصفني  لقد  »بداية،  األمازون 
قضية  األمازون  على  سيادتنا  إن  معلوماتي  بحسب 
اليميني  البرازيل  رئيس  وقال  للنقاش«.  مطروحة 
المتطرف والذي اتهمه معارضوه والجماعات المدافعة 
عن البيئة أنه تهاون مع إطفاء الحرائق لخدمة مصالح 
والقبول  البحث  »قبل  قال،  الماشية،  وتجار  المزارعين 
يتراجع  أن  )ماكرون(  على   )...( فرنسا  من  شيء  بأي 

عما قاله وانطلقا من ذلك يمكننا ان نتحدث«.

سجال حاد
هذه  على  التعليق  الفرنسية  الرئاسة  ورفضت 
ما  اإلثنين  دان  قد  ماكرون  وكان  التصريحات. 
عن  الصادرة  االحترام«  »القليلة  بالتصريحات  وصفه 
تبدو  وهي  ماكرون،  بريجيت  زوجته  بحق  بولسونارو 

غير مسبوقة في سياق العلقات بين رؤساء الدول.
موقع  عبر  بنفسه  علق  إنه  الثلثاء  بولسونارو  وقال 
بريجيت  بحق  الئقة  وغير  مركبة  صورة  على  فيسبوك 
عائلية«  »مسألة  تناول  في  يرغب  لم  ولكنه  ماكرون، 
أصروا«  حال  في  معه  اللقاء  بإنهاء  الصحفيين  وهدد 
سجل  األمازون  حرائق  إلى  وبالعودة  السؤال.  على 
مدى  على  الفضاء  ألبحاث  البرازيلي  الوطني  المعهد 
الذي  العدد  ليرتفع  جديدًا،  حريقًا   1659 ساعة   24
كافة  82.285 في  إلى  العام  بداية  جرى تسجيله منذ 
وأبلغ  األمازون.  في  نصفها  من  أكثر  البرازيل،  انحاء 
حكام عدة واليات في منطقة األمازون بولسونارو بأن 

بلدهم بحاجة إلى مساعدة دولية.
وعادة ما يصف بولسونارو، وهو ضابط سابق وينكر 
»خاصتنا«،  بأنها  األمازون  المناخي،  التغير  حصول 
»عقلية  صاحب  بأنه  ماكرون  اتهم  أن  وسبق 

استعمارية«.

»دعم كامل« من ترامب
دون  ومن  كامًل  »دعمًا  الثلثاء  بولسونارو  وتلقى 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  من  تحفظ« 
بجد  »يعمل  نظيره  أن  تويتر  موقع  على  كتب  الذي 
بعمل  يقوم  أنه  كما  األمازون،  في  الحرائق  إلخماد 
إن  وقال  النواحي«.  جميع  في  البرازيلي  للشعب  رائع 

أمرا سهًل«. ليس  »هذا 
»مكافحة  أن  مؤكدا  تويتر  على  بولسونارو  ورد 

وستبقى  كانت  البرازيل  كبيرا.  نجاحا  تحقق  الحرائق 
»حملة  أن  وتابع  المستدامة«.  للتنمية  دوليا  مرجعا 
لن  سيادتنا  ضرب  تستهدف  التي  اإلعلمي  التضليل 
على  تعتمد  أن  دوما  المتحدة  للواليات  يمكن  تنجح. 

البرازيل«.
بشكل  األربعاء  وأمس  الثلثاء  الحرائق  وازدادت 
فرناندو  البرازيلي  الدفاع  وزير  تصريحات  كذب 
السيطرة«  »تحت  إنها  قال  الذي  سيلفا  إي  أزيفيدو 
في  أمطار  وهطول  إطفاء  ورجال  عسكريين  نشر  بعد 

األمازون. غرب 
أدى  روندونيا،  والية  عاصمة  فيلهو،  بورتو  وفي 
في  الدخان  تكثف  تخفيف  إلى  األمطار  بعض  هطول 
الذهاب  على  السكان  من  العديد  اجبر  والذي  الهواء 

التنفس. صعوبات  بسبب  للمستشفيات 
طائرتان  بينها  طائرة،  و15  رجل   2.500 وانتشر 
في  هيكوليز«،   130 »سي  طراز  من  عسكريتان 
بوليفيا  إلى  امتدت  التي  الحرائق  لمحاصرة  محاولة 
المساعدة  على  موراليس  ايفو  الرئيس  وافق  حيث 
موراليس  إيفو  بوليفيا  رئيس  ورحب  الدولية. 
عدها  التي  السبع  مجموعة  بمساعدة  بفتور  الثلثاء 
االنتخابات  في  ومنافسه  موراليس  وقرر  »ضئيلة«. 
مع  للتعامل  االنتخابية  حملتهما  تعليق  الرئاسية 
 1,2 دمرت  إنها  الرئيس  قال  التي  الشرسة  الحرائق 
من  مربع  متر  آالف  أربعة  من  أكثر  أو  هكتار  مليون 

الفائت. مايو  منذ  الغابات 

بورتو فاليو، البرازيل ــ وكاالت

روما ــ وكاالت

<     وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني 
<    أعالم بريطانيا واالتحاد األوروبي أمام برلمان وستمنستر في لندن 

لندن ــ وكاالت

<    الرئيس اإليراني حسن روحاني خالل احتفال في طهران <   ترامب وماكرون  خالل لقاء ضمن قمة »مجموعة السبع« في بياريتس

<  سجل المعهد الوطني البرازيلي 1659 حريقًا جديدا على مدى 24 ساعة
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إيران  من  المدعومة  اللبنانية  اهلل  حزب  جماعة  قالت 
بعد  إسرائيل  على  مفاجئة«  بضربة   « سترد  إنها 
الجنوبية  الضاحية  في  مسيرتين  طائرتين  سقوط 
وسط  جديدة  حرب  نشوب  استبعدت  لكنها  لبيروت، 
تنامي المخاوف من اندالع صراع شامل بين الخصمين 

القديمين.
وقال الشيخ نعيم قاسم نائب األمين العام للجماعة 
الروسية  تي(  )آر  بقناة  العربية  الخدمة  مع  مقابلة  في 
حرب.  أجواء  األجواء  تكون  أن  »أستبعد  الثالثاء،  مساء 
تتقرر  األمور  وكل  اعتداء...  على  رد  أجواء  هي  األجواء 
الجماعة  مع  متحالفان  مصدران  وكان  حينها«.  في 
الجماعة  بأن  »رويترز«  أبلغا  قد  إيران  من  المدعومة 
الطائرتين  واقعة  على  ردا  مدروسة«  »لضربة  تجهز 
مع  جديدة  حرب  لتجنب  تسعى  لكنها  المسيرتين 
إسرائيل. وقال أحد المصدرين »يتم الترتيب اآلن لرد 
فعل مدروس بحيث ال يؤدي ذلك إلى حرب ال يريدها 
اآلن لضربة  »التوجه  وأضاف  إسرائيل«.  وال  اهلل  حزب 
مدروسة. ولكن كيف تتدحرج األمور هذا موضوع ثان، 

فالحروب ال تكون دائما نتيجة قرارات منطقية«.
الطائرتين  عن  مسؤوليتها  إسرائيل  تعلن  ولم 
يهيمن  التي  الجنوبية  الضاحية  في  سقطتا  اللتين 
إحداهما  وانفجرت  عليها حزب اهلل في مطلع األسبوع 
لحزب  اإلعالمي  بالمركز  أوقع أضرارا  األرض مما  قرب 
تهيمن  التي  ببيروت  الجنوبية  الضاحية  في  اهلل 

الجماعة عليها.
الطائرتين  عن  المسؤولية  إسرائيل  تعلن  ولم 
المسيرتين. ورغم الدالئل التي تشير إلى أن إسرائيل 
وحزب اهلل ال يريدان صراعا شامال، فقد تصاعد التوتر 
الذي أثارته واقعة الطائرتين فضال عن غارة جوية في 
سورية، قالت إسرائيل إنها أحبطت هجوما إيرانيا، في 

وقت حساس بالنسبة للشرق األوسط.
يحاول  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  فرئيس 
في  إجراؤها  المقرر  االنتخابات  قبيل  حاسما  يبدو  أن 
على  المتحدة  والواليات  وإيران  أسابيع.  ثالثة  غضون 

خالف بشأن االتفاق النووي المبرم العام 2015.
ويحمل مقاتلون شيعة في العراق، أغلبهم مدعومون 

مسؤولية  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  إيران،  من 
مستودعات  على  األخيرة  اآلونة  في  وقعت  تفجيرات 
أسلحة تابعة لهم. ووصف حسن نصر اهلل األمين العام 
لحزب اهلل في كلمة ألقاها يوم األحد واقعة الطائرتين 
المسيرتين بأنها أول هجوم إسرائيلي على لبنان منذ 

حرب العام 2006 التي استمرت شهرا.

على نصر اهلل أن يهدأ
وقال نصر اهلل »أقول للجيش اإلسرائيلي على الحدود.. 
من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. 
يوم يومان ثالثة أربعة.. انتظرنا.. )ألن( ما حصل ليلة 

أمس لن يمر معنا. لن يمر«.
الثالثاء إن على نصر اهلل أن »يهدأ«  نتنياهو  وقال 
فيلق  قائد  سليماني  ولقاسم  للبنان  تحذيرات  ووجه 
القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري اإليراني. وقال 
نتنياهو، »انتبهوا لما تقولون واحذروا مما تفعلون«. 
اهلل.  نصر  قاله  ما  »سمعت  كلمة  في  نتنياهو  وقال 

أقترح على نصر اهلل أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل 
تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها«.

مصرع مقاتلين من حزب اهلل
ولم يقدم الشيخ نعيم قاسم تفاصيل في معرض رده 
على سؤال عن نقطة انطالق الطائرتين أو هدفهما أثناء 
حديثه مع قناة »آر تي« لكنه أضاف أن حزب اهلل اعتبر 
إسرائيل  تصنع  »لكيال  عليه  الرد  يتعين  هجوما  ذلك 
معادالت جديدة تفرضها بحساباتها ويبقى األمر كما 
ضربة  أي  تكون  أن  »نريد  يقول  ومضى  عليه«.  كان 

مفاجئة... ال مصلحة في أن نغوص في التفاصيل«.
إن  عام  مدى  على  خطبه  في  مرارا  اهلل  نصر  وقال 
خوض حرب مع إسرائيل أمر مستبعد. وخاض الطرفان 
أحدث حرب بينهما في يوليو تموز 2006 بعد أن أسر 
الحدود.  عبر  غارة  في  إسرائيليين  جنديين  اهلل  حزب 
وقتل نحو 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، في الحرب 
158 شخصا في إسرائيل حتفهم، وأغلبهم من  ولقى 

إسرائيل  إن  المنطقة  من  مصادر  وقالت  العسكريين. 
غير  تفاهم  إلى  الحين  ذلك  منذ  توصال  اهلل  وحزب 
لبنان  داخل  الهجمات  يتجنبا  بأن  يقضي  مكتوب 
وإسرائيل خشية أن تتصاعد إلى حرب رغم استمرارهما 

في تبادل إطالق النار في سورية.
حزب  مقاتلي  من  اثنان  األسبوع  مطلع  في  وقتل 
تقدم  في سورية، حيث  إسرائيلية  جوية  غارة  في  اهلل 
الجماعة اللبنانية دعما مهما لدمشق. وتشعر إسرائيل، 
التي تعتبر حزب اهلل أكبر تهديد عبر حدودها، بالقلق 

كذلك من تنامي النفوذ اإليراني في سورية.
الجوية  القوات  إن  إسرائيليون  مسؤولون  ويقول 
شنت مئات الضربات على ما تقول إنها أهداف إيرانية 
وعمليات نقل أسلحة لحزب اهلل داخل سورية. وتتمتع 
إيران بنفوذ كبير في العراق كذلك من خالل مقاتلين 
شيعة هناك. وهي متحالفة مع حركة الحوثي في اليمن 

التي تقاتل تحالفا تقوده السعودية.

حق الدفاع عن النفس
واجتمع المجلس األعلى للدفاع في لبنان، الذي يضم 
وأكد  الثالثاء  الجيش،  وقائد  الوزراء  ورئيس  الرئيس 
الوسائل  بكل  النفس  عن  الدفاع  في  اللبنانيين  »حق 

ضد أي اعتداء«.
اللبناني ميشال عون أن لبلده الحق  وذكر الرئيس 
بالطائرتين  الهجوم  وشبّه  نفسه،  عن  الدفاع  في 

المسيرتين بأنه »بمثابة إعالن حرب«.
األمم  قوات  باسم  المتحدث  تينينتي،  أندريا  وأبلغ 
تراقب  التي  )يونيفيل(  لبنان  في  الموقتة  المتحدة 
الحدود مع إسرائيل، الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية 
بأن الوضع في المنطقة ال يزال هادئا. وقال »يونيفيل 
سوء  وجود  عدم  لضمان  الجانبين  مع  العمل  تواصل 
تفاهم أو حوادث تعرض وقف األعمال القتالية للخطر«. 
وكان يشير إلى قرار لمجلس األمن الدولي دعا إلنهاء 

القتال في 2006.
وفي تصريحات أدلى بها خالل زيارة يوم األحد عقب 
احتمال  يثير  نتنياهو  أن  بدا  الجيش،  قادة  مع  اجتماع 
إذا هاجم حزب اهلل إسرائيل.  لبنان مباشرة  استهداف 
أراضيها  باستخدام  تسمح  دولة  »أي  نتنياهو  وقال 
للعدوان على إسرائيل ستواجه العواقب وأكرر.. )هذه( 

الدولة ستواجه العواقب«.

ـ»ضربة مفاجئة« ويستبعد حربا جديدة حزب الله يتوعد اإلسرائيليني ب
رداً على سقوط طائرتين مسيرتين في معقل الحركة

الجيش السوري يواصل قصف إدلب رغم تفاهمات بوتني وإردوغان
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  ذكر 
ونشطاء محليون أن غارات جوية استهدفت 
موقع  من  قريبة  منطقة  األربعاء  أمس 
حيث  سورية،  غرب  شمال  تركي  عسكري 
تشن القوات الحكومية المدعومة من روسيا 

هجومًا ضاريًا على قوات المعارضة.
أن  كبير  تركي  أمني  مصدر  وصرح 
اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية 
 500 بعد  على  المعارضة  ومقاتلي  السورية 
متر تقريبًا من موقع المراقبة التركي. وقال 
المصدر، »الصراع يدور على مقربة شديدة 
القوات  وهوعنيف.  التركي(  الموقع  )من 
ولم  للمعارضة«.  مواقع  قصفت  السورية 
التركي  الموقع  إذا كان  الفور ما  يتضح على 
هو المستهدف، لكن المصدر قال إن الجنود 

األتراك لم يصبهم سوء.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 
التركي  نظيره  مع  محادثاته  عقب  صرح  قد 
إن  الثالثاء  في موسكو  أردوغان  رجب طيب 
للتصدي  خطوات  على  اتفقتا  وتركيا  روسيا 
و  سورية  غرب  شمال  في  للمتشددين 
وعقد  هناك.  طبيعته«  إلى  الوضع  »إلعادة 
الرئيسان المحادثات بعد أن طوقت القوات 
المعارضة  مقاتلي  السورية  الحكومية 
في  المنطقة  في  تركيا  عسكريًا  وموقعًا 

بلدة مورك هذا الشهر.
األسد  بشار  السوري  الرئيس  واستعاد 
أراٍض من  الروسية  الجوية  القوة  بدعم من 
الشمال  الشهر في  المسلحة هذا  المعارضة 
سورية.  في  الكبيرة  معاقلها  آخر  الغربي، 
ولم تتمكن المحادثات بين موسكو، حليفة 
بعض  تدعم  التي  وأنقرة،  الرئيسية،  األسد 
في  القتال  إنهاء  من  المعارضة،  فصائل 

إدلب.
وأقامت تركيا 12 موقعًا للمراقبة شمال 
موسكو  مع  اتفاق  بموجب  سورية  غرب 

محليون  وقال نشطاء  عامين.  قبل  وطهران 
يتابعون نشاط الطائرات الحربية في مناطق 
استهدفت  الجوية  الضربات  إن  المعارضة 
مواقع حول الموقع التركي في قرية شير مغار 

على الحدود بين محافظتي حماة وإدلب.
تبادلوها على مواقع  التي  الصور  وتظهر 
الدخان  من  سحبًا  االجتماعي  التواصل 
الريفية.  المناطق  من  تتصاعد  الرمادي 
الحرب  يراقب  الذي  السوري  المرصد  وقال 
الجوية  الضربات  إن  بريطانيا  من مقره في 
في  وبلدات  قرى  أيضًا  أصابت  الشديدة 

إدلب.

انسحاب وحدات حماية الشعب
إدلب،  في  المعارك  تتواصل  وبينما 
تقوده  الذي  التحالف  في  مسؤول  قال 
الثالثاء  الكردية«  الشعب  حماية  »وحدات 

وأسلحتها  قواتها  ستسحب  الوحدات  إن 
الثقيلة من شريط على الحدود بين سورية 
وتركيا وذلك بموجب اتفاقات بين الواليات 

المتحدة وتركيا.
األكراد  يقودها  التي  السلطة  وذكرت 
وشرق  شمال  مناطق  من  كثيرًا  وتدير 
حماية  وحدات  انسحاب  أن  أيضًا  سورية 
الشعب من موقعي تل أبيض ورأس العين 
الماضية  القليلة  األيام  في  الحدوديين 
يبرهن على مدى جديتها بشأن المحادثات 

الجارية.
في  التقدم  على  عالمة  التطور  وذلك 
وتركيا  المتحدة  الواليات  بين  المحادثات 
بينهما  العميقة  الخالفات  حل  إلى  الهادفة 
بشأن وجود المقاتلين األكراد، المتحالفين 
تعتبرهم  والذين  المتحدة  الواليات  مع 

أنقرة أعداء، في المنطقة الحدودية.

أنها  من  مرارًا  أنقرة  حذرت  وبعدما 
سورية  شرق  شمال  في  عسكريًا  ستتوغل 
عن  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  إلبعاد 
الحدود، قالت تركيا والواليات المتحدة هذا 
األولى  المرحلة  على  اتفقتا  إنهما  الشهر 

التفاق أمني على امتداد الحدود.
ولم تقدم الدولتان تفاصيل تذكر بشأن 
»بالمنطقة  تركيا  تصفه  ما  على  االتفاق 
اآلمنة« داخل سورية. وجاء ذلك عقب شهور 
في  المنطقة  عمق  مدى  بشأن  الجمود  من 
نقطة  يزال  ال  والذي  سورية،  شرق  شمال 
القوات  يقود  أن  يجب  ومن  رئيسية،  خالف 

التي تسير دوريات فيها.
وقال مسؤول تركي كبير ومسؤول سوري 
كردي كبير أيضًا إن مدى عمق المنطقة ال 
يزال نقطة خالف مع رغبة تركيا في التوغل 

لمسافة 32 كيلومترًا داخل سورية.

الكردية  الشعب  حماية  وحدات  وتقود 
تسيطر  التي  الديمقراطية،  سورية  قوات 
مناطق شمال سورية وشرقها.  على معظم 
سنوات  منذ  متمركزة  األمريكية  والقوات 
قوات  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في 
التدريب  وتقدم  الديمقراطية  سورية 
والسالح للمقاتلين الذين انتزعوا السيطرة 

على تلك المنطقة من تنظيم »داعش«.
باسم  المتحدث  روبرتسون  شون  وقال 
»هذه  )البنتاجون(،  األمريكية  الدفاع  وزارة 
التحركات تظهر حسن نوايا وحدات حماية 
اآللية  عمل  إطار  تنفيذ  تدعم  التي  الشعب 
األمنية«. وأضاف قائاًل »تحافظ هذه الخطة 
ال  حتى  في شمال شرق سورية  األمن  على 
وستسمح  الظهور،  داعش  تنظيم  يعاود 
التركيز  على  بالحفاظ  ولشركائنا  للتحالف 

في تحقيق هزيمة دائمة للتنظيم«.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وكان 
سيسحب  إنه  الماضي  العام  أواخر  قال 
اآلن  حتى  يحجم  لكنه  األمريكية  القوات 
حماية  ضمان  منها  ألسباب  ذلك  فعل  عن 
لوحدات  األمريكي  الدعم  ويثير  األكراد. 
تعتبرها  التي  تركيا  غضب  الشعب  حماية 
بالمسلحين  صلة  وعلى  أمنيًا  تهديدًا 

األكراد على أراضيها.
باسم  المتحدث  بالي  مصطفى  وقال 
عرض  إن  الديمقراطية  سورية  قوات 
السوري  الجانب  على  الحدودي  الشريط 
و14  كيلومترات  خمسة  بين  سيتفاوت 
مواقع  أو  ريفية  مناطق  ويشمل  كيلومترًا 
وأضاف  بلدات.  أو  مدنًا  وليس  عسكرية 
سوريا  وقوات  الشعب  حماية  وحدات  أن 
وصفها  حواجز  ستفكك  الديمقراطية 
وستسلم  هناك  دفاعية  طبيعة  ذات  بأنها 
للمقاتلين  العسكرية  للمجالس  السيطرة 
التركية  القوات  إن  بالي  وقال  المحليين. 
المتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  وقوات 
ستتمركز  لكنها  الحدودي  القطاع  ستحرس 

داخل تركيا.

انسحاب األكراد تنفيًذا التفاق أميركي-تركي

بيروت ــ وكاالت
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دخلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أمس األربعاء إلى العاصمة المؤقتة 
عدن في جنوب البالد الخاضعة لسيطرة االنفصاليين الجنوبيين بعد سيطرتها على 

محافظة قريبة.
ويأتي هذا بعد نحو ثالثة أسابيع على سيطرة االنفصاليين التابعين للمجلس االنتقالي 
الجنوبي على مدينة عدن، والتي تعد العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليًا منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.
وكتب وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني على تويتر »طالئع الجيش الوطني واألجهزة 

األمنية تصل في هذه األثناء العاصمة الموقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها«.
أيضًا دخلت مطار عدن وقامت »بالسيطرة  الحكومية  القوات  أن  اإلرياني  وأضاف 

الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار«.
وأفاد مصدر أمني حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك »حرب شوارع تجري 

حاليًا في عدن« خاصة في مناطق دار سعد والمدارة وخور مكسر القريبة من المطار.
للحكومة  الموالية  القوات  استعادة  بعد  عدن  إلى  الحكومية  القوات  دخول  ويأتي 

اليمنية المعترف بها دوليًا السيطرة على محافظة أبين.
األمن في  لقوات  الجنوبيون على مقرين  االنفصاليون  أغسطس، سيطر   20 وفي 
أبين وهما معسكر لقوات األمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة 

العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.
وقالت مصادر أمنية إن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي حققت 
تقدمًا إثر وصول تعزيزات عسكرية. وكتب وزير اإلعالم في الحكومة المعترف بها دوليًا 
معمر اإلرياني على تويتر »أبطال الجيش الوطني واألجهزة األمنية يستعيدون مدينة 

زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة«.
ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية األسبوع الماضي على مدينة 
عتق، عاصمة محافظة شبوة. وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية بيانًا يحث االنفصاليين 
الجنوبيين على »إلقاء السالح«.  ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك 
يدنا  الشعب.  أبناء  لجميع  انتصار  إلى عدن  الدولة  أن »عودة  تويتر  تغريدة على  في 
ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن 
الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى«. ويأتي القتال رغم دعوات متكررة من التحالف 
الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف إطالق النار. ويقاتل االنفصاليون الجنوبيون 
الحوثيين  المتمردين  السعودية ضد  الحكومة معًا في صفوف تحالف تقوده  وقوات 
المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، 
ضمن نزاع جعل ماليين السكان في اليمن على حافة المجاعة. وكان جنوب اليمن يشكل 

دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.
االنتقالي  المجلس  رئيس  الزبيدي  عيدروس  قال  الثالثاء،  ليل  ألقاه  خطاب  وفي 
الجنوبي، »نؤكد لكم ثباتنا على عهد )..( الذي قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا، بقيادة 
سفينة الوطن واإلبحار معًا حتى الوصول إلى شاطئ األمان الذي اختاره شعبنا وناضل 
ألجله طوياًل، والمتمثل باستعادة استقالل الجنوب وبناء دولته الفيدرالية المستقلة كاملة 

السيادة«.
ويتلقى االنفصاليون دعمًا وتدريبًا من دولة اإلمارات، علمًا بأنها الشريك الرئيسي 
في التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المقربين من 
التمرد  في  »بالمسؤولية  المتحدة  العربية  اإلمارات  اليمنية  الحكومة  واتهمت  إيران. 

المسلح« وحضتها على وقف دعم »هذه الميليشيا«.
ويرى محللون أن القتال بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف 

بها دوليًا واالنفصاليين قد يعكس »تصدعًا أوسع« بين الرياض وأبو ظبي.
االنفصاليين  إلى  دعوتهما  مشترك  بيان  في  اإلثنين  ظبي  وأبو  الرياض  وجددت 

والحكومة اليمنية للتفاوض والحوار الذي دعت إليه السعودية في جدة.

غزة ــ وكاالت

االشتباه في عناصر تابعة لـ»داعش«

حالة استنفار في غزة بعد مقتل ثالثة 
شرطيني من »حماس« في تفجيرين

عدن ــ وكاالت

الحكومة اليمنية تعلن دخول قواتها 
عدن إلنهاء سيطرة االنفصاليني

أوديا بحياة ثالثة عناصر  األربعاء بعد تفجيرين  استنفار« أمس  شهدت غزة »حالة 
جيش  من  المحاصر  القطاع  على  تسيطر  التي  حماس  لحركة  التابعة  الشرطة  في 

االحتالل اإلسرائيلي.
ووصفت وزارة الداخلية واألمن الوطني التابعة لحماس، في بيان التفجيرات التي 
تأتي لتزيد من حدة التوتر في القطاع بـ»اإلجرامية«. وأكدت الوزارة في البيان أن 
»األجهزة األمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط األولى لتفاصيل الجريمة 

النكراء ومنفذيها وما زالت تتابع التحقيق لكشف مالبساتها«.
األربعاء  وصفتهما  لكنها  »انفجارين«،  عن  لياًل  غزة  سلطات  وتحدثت 

ب»التفجيرين«، وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى من اثنين إلى ثالثة شرطيين.
واستهدف التفجيران »حاجزين للشرطة«. ووقع التفجير األول في غرب مدينة غزة 

في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.
متشددة  سلفية  »جماعات  أن  غزة  قطاع  في  التحقيق  على  مطلع  مصدر  وذكر 
نفذت التفجيرين« في إشارة إلى تنظيم »داعش« الذي سبق للحركة االشتباك مع 
مقاتليه. وأفاد شهود أن انتحاريين نفذا العمليتين بواسطة دراجتين ناريتين. ووفًقا 
لمصادر قريبة من أمن حماس، تم اعتقال عدد من المشتبه بعالقتهم بالتفجيرين.

وشُيع جثمانا الشرطيين سالمة النديم وعالء الغرابلي في جنازة عسكرية انطلقت 
من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة وشارك فيها رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس إسماعيل هنية، وآالف الفلسطينيين.
فيها  وصف  التشييع  خالل  كلمة  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  وألقى 
التفجيرات بـ »الجريمة التي استهدفت خيرة أبنائنا وتصب في خانة استثمار االحتالل 
وعمالئه )...( جريمة تهدف إلى إحداث بلبلة داخلية في قطاع غزة«. وشيع جثمان 

الشرطي وائل خليفة في مخيم البريج وسط القطاع.
وشاهد صحفيون انتشارًا كثيًفا لعناصر حركة حماس على الطرق الرئيسية في 

القطاع أمس األربعاء.
وطمأن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان إلى أن »األمور 

ستكون واضحة وجلية أمام شعبنا« خالل »برهة من الوقت«.
وأكد ثقته »بأن األمور سيتم ضبطها والوصول لكل األطراف ذات الصلة بهذه 
التفجيرات« داعيًا إلى »أن نلتف خلف أجهزتنا األمنية، وأن نساندها في ضبط األمن 

والنظام واستعادة الحالة األمنية وإفشال هذا المخطط اللعين«.
فجر  عندما   2017 أغسطس   17 إلى  غزة  قطاع  في  انتحاري  تفجير  آخر  ويعود 
انتحاري نفسه في حاجز لحماس في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر. وقامت 

حركة حماس حينها بحملة توقيفات بين السلفيين.
ودمر الجيش المصري في السنوات األخيرة أكثر من ألف نفق تحت األرض كانت 
المواد  لتهريب  خصوصًا  وتستخدم  ومصر  القطاع  بين  الحدود  طول  على  تنتشر 

والبضائع المختلفة وأحيانًا األسلحة والمعدات القتالية.
ويأتي التفجيران في وقت يشهد فيه القطاع توترًا نتيجة سلسلة عمليات إطالق 
صواريخ باتجاه إسرائيل رد عليها الجيش اإلسرائيلي بغارات جوية. ويثير التوتر على 
الحدود مخاوف من تصعيد إضافي قبيل االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية المقررة 

في 17 سبتمبر.
ويسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إعادة انتخابه في االقتراع 
إلى  السياسيون  خصومه  يدعوه  بينما  سبتمبر،   16 في  المحدد  المقبل  التشريعي 

اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس.

تفاؤل حذر في السودان مع اقتراب تشكيل الحكومة األولى بعد سقوط البشير

السودان حتى أمس األربعاء  المفاوضات في  تواصلت 
سقوط  بعد  األولى  الحكومة  تشكيلة  عن  لإلعالن 
عامًا،  لثالثين  البالد  حكم  الذي  البشير  عمر  الرئيس 
اقتصاد  بإنعاش  تتعلق  كبرى  تحديات  أمام  وستكون 

منهار وإنهاء نزاعات داخلية.
المجلس  تنصيب  على  أسبوع  بعد  ذلك  ويأتي 
احتجاجية  حركة  أشهر من  بعد  تشكل  الذي  السيادي 
توترات  وبعد  شاقة  مفاوضات  ونتيجة  مسبوقة  غير 

واضطرابات أوقعت العديد من القتلى والجرحى.
االتفاق  أطراف  عليه  اتفقت  زمني  برنامج  وبموجب 
والحركة  العسكري  المجلس  بين  الموقع  التاريخي 
في  االنتقال  حول  أغسطس   17 في  االحتجاجية 
كان  العسكري،  الحكم  من  عقود  ثالثة  بعد  السودان 
من المفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة أمس األربعاء.

حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  يختار  أن  ويفترض 
أغسطس،   21 في  السيادي  المجلس  سماه  الذي 
أعضاء حكومته من األسماء التي اقترحتها قوى الحرية 

والتغيير، رأس حربة الحركة االحتجاجية.
المرشحين  أسماء  الثالثاء  »تسلمت  حمدوك  وقال 
أن  موضحًا  والتغيير«،  الحرية  قوى  من  المقترحين 
»بتمثيل  تمسكه  وأكد  وزارة.   14 لــ  اسمًا   49 لديه 

عادل للنساء«.
أعضاؤه  ويتوزع  السيادي عسكري،  المجلس  ويقود 
أن  ويفترض  عسكريين،  وخمسة  مدنيين  ستة  بين 
يحكم لثالث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية يفترض 

أن تؤدي إلى سلطة مدنية منتخبة.
أعضاء  للحكومة  سيختار  إنه  السبت  حمدوك  وأكد 
من التكنوقراط حسب »كفاءاتهم«. وقال »نريد فريًقا 

متجانسًا على مستوى التحديات«.

عضوًا  عشرين  من  الحكومة  تتألف  أن  ويفترض 
على األكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية 
المجلس  في  العسكريون  سيعينهما  اللذين  والدفاع 
للحكومة  اجتماع  أول  يعقد  أن  المقرر  ومن  السيادي. 

والمجلس في األول من سبتمبر.

»سالم دائم«
رئيس  الميرغني،  عثمان  السوداني  المحلل  ويقول 
»الحكومة  إن  المستقلة،  »التيار«  صحيفة  تحرير 
ستتمتع بدعم شعبي كبير«. وأضاف أن على الحكومة 
أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سالم مع المجموعات 
المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، وخصوصًا 

تلك التي رفضت االتفاق االنتقالي.
الحرية  قوى  من  الموقع  االتفاق  هذا  ويتضمن 
الذي تولى السلطة بعد  العسكري  والتغيير والمجلس 
إقالة البشير وتوقيفه في 11 أبريل، الخطوط العريضة 
سالم  إلى  التوصل  ضرورة  ويؤكد  االنتقالية  للمرحلة 
مع المتمردين خالل ستة أشهر. ووعد حمدوك »بوقف 

الحرب وبناء سالم دائم«.
وقاتلت مجموعات متمردة عدة في واليات مهمشة 
وخصوصًا دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان، قوات 
عمر البشير لسنوات. وقتل مئات اآلالف من األشخاص 
مئات  زال  وما  الماليين.  ونزح  الثالثة  النزاعات  في 
اآلالف من هؤالء يعيشون في مخيمات. وتراجعت حدة 

نزاع دارفور الذي اندلع في 2003 لكن المتمردين ما 
زالوا ناشطين في مناطق أخرى.

تفاؤل حذر 
االقتصاد  هو  الحكومة  ستواجهه  الذي  اآلخر  التحدي 
الذي انهار منذ انفصال الجنوب في 2011 ما أدى إلى 

حرمان الشمال من ثالثة أرباع احتياطاته النفطية.
بسبب  األميركية  العقوبات  من  عقدان  وأدى 
إلى   2017 في  رفعت  التي  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 
ونقصًا  متزايدًا  تضخمًا  البلد  ويواجه  الوضع،  تفاقم 

حادًا في المواد األساسية وكذلك في النقد األجنبي.
لبدء  الرئيسي  السبب  االقتصادي  الوضع  وكان 
الحكومة  قرار  بعد   2018 ديسمبر  في  التظاهرات 
التظاهرات  وتحولت  أضعاف.  ثالثة  الخبز  أسعار  رفع 
األشهر  البشير. وخالل  احتجاج ضد  إلى حركة  بسرعة 
250 شخصًا  أكثر من  قتل  التظاهرات  لهذه  الثمانية 
في عمليات قمع واستخدام القوة، حسب لجنة األطباء 

المركزية القريبة من المحتجين.
إبقاء  بسبب  ضعيفة  األجنبية  االستثمارات  وبقيت 
بدعم  المتهمة  للدول  السوداء  الالئحة  على  السودان 
مع  تجري  مناقشات  إن  قال  حمدوك  لكن  اإلرهاب. 

مسؤولين أميركيين لمعالجة الوضع.
وينتظر السودانيون الحكومة الجديدة بتفاؤل حذر. 
وقال محمد أمين )32 عامًا( الموظف في شركة خاصة 
»إنني أكثر تفاؤاًل منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار 
امتحانهم  »سيتم  وأضاف  كفاءاتهم«.  حسب  وزراءه 

عندما يعالجون هذه التحديات«.
إنعاش  أن  عامًا(   65( بابكر  محمد  المزارع  ورأى 
على  الحكومة  بقدرة  مرتبًطا  سيكون  االقتصاد 
وقال  الزراعة.  وخصوصًا  البالد  موارد  من  االستفادة 
من  جدًا  مفيدًا  األمر  فسيكون  ذلك  في  نجحوا  »إذا 

أجل استقرار البالد«.

حمدوك يعد بـ»تمثيل عادل« للنساء

دمشق – وكاالت

الخرطوم ــ وكاالت

<    مقاتلون انفصاليون تابعون للمجلس االنتقالي الجنوبي

<     رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك 

<      بوتين وأردوغان خالل المؤتمر الصحفي قرب موسكو 

<   انصار حزب اهلل يستمعون إلى كلمة االمين العام للحزب حسن نصراهلل 

<    انتشار قوى أمنية تابعة لحركة حماس في أعقاب التفجيرين



سالما  خرج  الجزائري  االقتصاد  فيه  يبدو  الذي  الوقت  في 
من االضطرابات التي تشهدها البالد منذ أبريل الماضي، 
العام  القطاع  في  بالعاملين  الطائرات  انطالق  إلى  بالنظر 
لقضاء إجازاتهم في الخارج، إال أن مراقبين يرون أن هذه 
طالت  متنامية  مشكالت  وراءها  وتخفي  »خادعة«  الرؤية 

أغلب القطاعات االقتصادية في البالد.
السياسية  المؤسسات  في  النخب  بين  القائم  التوتر 
وحركة  جهة،  من  األعمال  وقطاع  والعسكرية  والعمالية 
من  الشركات  بعض  وإغالق  والبطالة  والفساد  التوظيف 
جهة أخرى، ربما كانت أبرز العوامل التي يمكن على أثرها 

تحديد وضع االقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.

بطالة
تأثر  تعكس  التي  الملفات  رأس  على  يأتي  البطالة  ملف 
موارد  أن  فرغم  االحتجاجية،  بالحركة  البالد  في  االقتصاد 
الوظائف  آالف  أن  إال  تتدفق،  والغاز  النفط  من  البالد 
أصبحت عرضة للخطر، كما أن النمو بدأ يتعثر في االقتصاد 
الجزائري، وفق ما تكشفه البيانات الرسمية، التي تقول إن 
واحدا من كل أربعة مواطنين دون سن الثالثين عاطل عن 

العمل. وتشكل هذه الفئة العمرية 70% من سكان البالد.
التي  بالتوقيفات  خاص  بشكل  البطالة  أزمة  وارتبطت 
طالت اقتصاديين في البالد على صلة بالرئيس عبد العزيز 
تحقيقات  بدأت  أبريل،  في  االستقالة  عقب  إذ  بوتفليفة، 
الفساد مع بعض من كانوا يحيطون بالزعيم السابق. لكن 
بينما تسير التحقيقات في مسارها البطيء، وفق مراقبين، 
يكاد الشلل يصيب خمس شركات كبرى في قطاعات من 
السكر إلى السيارات إذ يواجه أصحابها صعوبات في توقيع 
ألن  وذلك  الخام  المواد  استيراد  طلب  أو  األجور  شيكات 

حساباتهم المصرفية مجمدة.
رجل  لدى  يعملون  ألفا   15 ضمن  موظف  مالك،  يقول 
عمله  من  مؤخرا  فصل  إنه  حداد،  علي  الموقوف  األعمال 
»رويتزر«،  لوكالة  مضيفا  »دزاير«.  تلفزيون  لدى  كصحفي 
أخرى  ــوال  أم أي  هناك  تعد  لم  إنه  المديرون  لي  »قــال 
ستبحث  إنها  تقول  الموقتة  الحكومة  أن  ورغم  متاحة«. 
العاملين  من  مئات  أن  إال  الوظائف،  لصون  وسيلة  عن 
خطوات  ينتظروا  لم  الموقوفين  األعــمــال  ــال  رج لــدى 
اآلالف  عشرات  لصفوف  انضموا  إذ  »البطيئة«،  الحكومة 
من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع في العاصمة 

الجزائر بعد أن انقضت ثالثة أشهر دون صرف األجور.
طوله  الحديدية  للسكك  خط  في  العمل  توقف  أيضا 

185 كيلومترا وأرغم حوالي 200 موظف على أخذ إجازات 
المشروع  هذا  وكان  السيولة«.  »نقص  بسبب  إجبارية 
السابق  بالرئيس  لصلته  المعتقل  الحليف،  حداد  يخص 

بوتفليقة.
كبير  بشكل  أثر  البالد،  تشهده  الذي  السياسي  الوضع 
النواحي االقتصادية، فوفق مصدر في »سوناطراك«  على 
مجمد  عــداه  ما  كل  لكن  مستمر  النفطي  »اإلنتاج  فإن 
تماما« وهو أمر نابع من كون أي صفقة مع شركة أجنبية 

تحتاج الحصول على دعم رئيس »دائم« وليس »مؤقت«.
وتأجل إجراء انتخابات الختيار خليفة لبوتفليقة إلى أجل 

غير مسمى رغم الحوار بين أحزاب المعارضة والحكومة غير 
الحزبية الذي يديره قائد الجيش الفريق، أحمد قايد صالح.

اسمه–لوكالة  ذكــر  رفــض  ــذي  ال المصدر-  وكشف 
»رويترز« أن »الرؤية غائبة في األجل القريب ألن العوامل 
األعمال  جدول  تتصدر  التي  هي  االقتصادية  ال  السياسية 

في الوقت الحالي«.
عبد  الجزائر،  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  أكــد  بــدوره، 
مئوية  نقطة  ستقتطع  »االضطرابات  أن  عية،  الرحمان 
الذي  العام  هذا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  من  كاملة 
بلغ 2.3% في 2018 وربما يسوء الحال كثيرا عن ذلك«، 
العام. وأضاف  رغم أن الحكومة لم تر توقعات للنمو هذا 
»عية«، »ليس بوسع أحد اآلن أن يتصور ضخامة المشكلة 

االقتصادية«.
السلطات  فيه  بدأت  وقت  في  بوتفليقة  سقوط  وجاء 
توفر  التي  الرفاه،  دولــة  بأن  المواطنين  إقناع  محاولة 
رخص  وتضمن  بالدولة  منتجة  غير  وظائف  لمواطنيها 
الصحية  والرعاية  والـــدواء  والــغــذاء  والــوقــود  المسكن 

المجانية، لم تعد قابلة لالستمرار.

ورغم استمرار تدفق النفط والغاز، اللذان يمثالن %94 
أن  إال  الدولة،  ميزانية  من  و%60  التصدير،  إيرادات  من 
مليار   17.65 إلى   %6.3 بنسبة  انخفضت  القطاع  إيرادات 
دوالر في الفترة من يناير إلى يونيو )فترة االحتجاجات( إذ 

عمل استهالك الطاقة المتزايد على تناقص الصادرات.
التجاري  العجز  ارتفاع  الجمركية،  البيانات  أظهرت  أيضا 
وكتب  الجاري.  العام  من  األول  النصف  في   %12 بنسبة 
المستشار االقتصادي السابق للحكومة، عبد الحق لعميري، 
البالد  أن  يبدو  فيما  الوطن »كل شيء يشير  في صحيفة 
تشهد فترة طويلة من الغموض االقتصادي.. الحكومة ال 

تملك الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات االستراتيجية«.
والميزانية  المالية  لجنة  عضو  االقتصادي  الخبير  وقال 
إن  تــغــرســي،  ــواري  ــ ه الــوطــنــي،  الشعبي  بالمجلس 
المحلية  اإلنتاجية  القدرات  وإن  متخوفون  المستثمرين 
»إذا  وأضــاف   .50% بنسبة  انخفضت  الطاقة  قطاع  خارج 
استمرت األزمة فلن نشهد فقط انخفاضا في النمو بل إن 

االقتصاد سيواجه كارثة«.
للوضع  التصدي  حاولت  الجزائر،  في  الموقتة  الحكومة 
االقتصادي المتأزم بفتح أسواق جديدة، السيما في صناعة 
السيارات،  صناعة  بتطوير  الجزائر  تعهدت  إذ  السيارات، 
كأحد الحلول للخروج من المأزق االقتصادي الذي تشهده 
مكونات  حصص  تقليص  على  أجــبــرت  لكنها  الــبــالد، 
الخاصة،  السيارات  تجميع  لخطوط  المستوردة  السيارات 
بعد أن ارتفعت فاتورتها بمقدار الخمس إلى 1.234 مليار 

دوالر في األشهر األربعة األولى من العام الجاري.
السيارات  تجميع  مجال  في  خاصة  أربع شركات  وتعمل 
من  المتنامي  الطلب  رغم  وذلك  اإلنتاج  على خفض  اآلن 
قد  ما  مليون نسمة وهو   43 البالغ عددهم  البالد  سكان 

يرفع أسعار السيارات المستعملة.
مصنعا  تدير  التي  العائلية  سوفاك  شركة  وعلقت 
الطلبات  األلمانية  فولكسفاجن  مع  السيارات  لتجميع 
عولمي،  مراد  مع  التحقيق  خلفية  على  الجاري،  العام  في 
شركة  منحت  كما  ينفيها.  اتهامات  في  »سوفاك«  رئيس 
تجميع  خط  في  عامل   800 حوالي  منحت  »طحكوت« 
بسبب  تموز  يوليو  في  إجبارية  إجازات  هيونداي  سيارات 

نقص المواد الخام.
عمق  إلى  األجنبي  النقد  احتياط  وضع  يشير  قد  أخيرا 
احتياطيات  انخفضت  فقد  الجزائر،  في  االقتصادية  األزمة 
في  دوالر  مليار   7.28 بمقدار  األجنبي  النقد  من  البالد 
األشهر األربعة األولى من السنة الجارية لتصل إلى 72.6 
مليار دوالر. وكانت االحتياطيات بلغت 178 مليار دوالر في 

2014 عندما بلغت أسعار النفط الخام 100 دوالر للبرميل.

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة العجز في ميزانية سلطنة 
عمان خالل النصف األول من 

العام الحالي.

قالوا
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العيساوي، ومنسق  علي  الدكتور  الوفاق،  بحكومة  والصناعة  االقتصاد  وزير  زار 
الحديد  شركة  أصميدة  محمد  الرئاسي  المجلس  لرئيس  االقتصادية  الشؤون 
والصلب لمتابعة سير العمل بالشركة. واطلع العيساوي على سير عمل الشركة 
وتنميتها  تطويرها  ومراحل  الشركة  تأسيس  لبداية  مختصر  مرئي  وفق عرض 
باإلضافة  الحالي،  إلى وضعها  الوطني وصوال  االقتصاد  في  الشركة  ومساهمة 

لبعض المشاكل التي تواجه الشركة ومدى إمكانية وضع الحلول لها.
تطويرها،  في  الشركة  إدارة  من  المبذولة  الجهود  على  العيساوي  وأثنى 
وبارك افتتاح مصنع القضبان الجديد، مؤكدا أهمية الشركة والتعويل عليها في 
زيادة إيرادات الدولة الليبية بالعملة الصعبة باعتبارها موردا مهما لذلك، مبديا 

استعداد الوزارة لتقديم التسهيالت المطلوبة لذلك.
ومصنع  الخردة  وساحة  الميناء  منها  الشركة  مرافق  في  العيساوي  وتجول 

القضبان 2 اطلع من خاللها على سير العمل والعملية اإلنتاجية.
جهود  الفقيه  محمد  الدكتور  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  ثمن  جانبه  من 

الوزير للنهوض بقطاع الصناعة وإعادتها لمكانتها الطبيعية.

»اقتصاد الوفاق« تبحث تطوير شركة الحديد والصلب

االقتصاد األميركي في 
»موضع موات« والبنك 
المركزي »سيتصرف 
بالطريقة المناسبة«.

جيروم باول 
رئيس مجلس االحتياطي 
االتحادي األميركي
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هناك ثالث صدمات سلبية في اإلمدادات قد تؤدي إلى ركود 
2020. وتعكس جميعها عوامل سياسية  عالمي بحلول عام 
الصين،  تشمل  منها  اثنتان  الدولية،  العالقات  على  تؤثر 

والواليات المتحدة في مقدمة كل منهما.
تنبع أول صدمة محتملة من حرب التجارة والعمالت الصينية 
األميركية، التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر عندما 
هددت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بتعريفة إضافية 
على الصادرات الصينية ، ووصفت الصين رسميا بأنها مناورة 

للعمالت.
والثاني يتعلق بالحرب الباردة البطيئة بين الواليات المتحدة 
السمات  جميع  لها  منافسة  في  التكنولوجيا.  بشأن  والصين 
صاعدة،  قوة  من  العظمى  القوة  خوف  لمصيدة  المميزة 
صناعات  على  الهيمنة  أجل  من  وأميركا  الصين  تتنافس 
المستقبل: الذكاء االصطناعي والروبوتات و ج 5وما إلى ذلك.
الصينية  االتــصــاالت  شركة  المتحدة  الــواليــات  وضعت 
للشركات  محفوظة  كيانات  قائمة  على  »هــواوي«  العمالقة 
األجنبية التي يعتقد أنها تشكل تهديدا لألمن القومي. على 
الرغم من حصول »هواوي« على إعفاءات مؤقتة تسمح لها 
إدارة  أعلنت   ، األميركية  المكونات  استخدام  في  باالستمرار 
ترامب هذا األسبوع أنها ستضيف 46 شركة تابعة لـ»هواوي« 

إضافية إلى القائمة.
النفط.  بإمدادات  يتعلق  الثالث  الرئيسي  الخطر 
على الرغم من أن أسعار النفط انخفضت في األسابيع 
والعملة  التجارة  الناجم عن حرب  الركود  األخيرة، وأن 
والحرب التكنولوجية من شأنه أن يخفض الطلب على 
الطاقة ويخفض األسعار، إال أن مواجهة أميركا مع إيران 
قد يكون لها تأثير معاكس. إذا تصاعد هذا النزاع إلى 
صراع عسكري، فقد ترتفع أسعار النفط العالمية وتسبب 
الركود، كما حدث خالل صدمات الشرق األوسط السابقة 

في األعوام 1973 و 1979 و 1990.
لها  سيكون  الثالثة  المحتملة  الصدمات  هذه  كل 
االستهالكية  السلع  أسعار  ترتفع  حيث  تضخمي،  تأثير 
والمكونات  الوسيطة،  والــمــدخــالت  المستوردة، 
طريق  عن  اإلنتاج  تقليل  مع  والطاقة،   ، التكنولوجية 
تعطيل سالسل التوريد العالمية. واألسوأ من ذلك أن 
أوسع  عملية  بالفعل  يؤجج  الصيني–األميركي  الصراع 

نطاقا لتخليص العولمة، ألن البلدان والشركات لم تعد قادرة 
القيمة  األجل لسالسل  الطويل  االستقرار  على  االعتماد  على 

المتكاملة.
نظرا ألن التجارة في السلع والخدمات ورأس المال والعمالة 
بشكل  متقلبة  أصبحت  والتكنولوجيا  والبيانات  والمعلومات 
متزايد، سترتفع تكاليف اإلنتاج العالمية في جميع الصناعات.
عالوة على ذلك، فإن حرب التجارة والعمالت والمنافسة على 

التكنولوجيا سوف تؤثر على بعضها البعض.
خبز  مسخنة  من  شيء  أي  أن   5 ج  شريحة  وجود  يعني 
كهربائية إلى آلة صانع القهوة يمكن أن يصبح جهاز استماع. 
وهذا يعني أنه إذا تم اعتبار هواوي على نطاق واسع تهديدا 
االستهالكية  السلع  اآلالف من صادرات  فإن  القومي،  لألمن 
الصينية ستصبح أجهزة استماع.من السهل أن نتخيل كيف 
يمكن أن يؤدي وضع اليوم إلى انهيار كامل لنظام التجارة 
العالمي المفتوح. والسؤال إذن هو ما إذا كان صانعو السياسة 
النقدية والمالية مستعدين لصدمة العرض السلبية المستمرة 

أو الدائمة.
السبعينيات، استجاب  للتضخم في  الهائلة  الصدمات  بعد 
النقدية  السياسة  صناع 
بتشديد السياسة النقدية. 
فإن   ، ذلــك  ومــع  اليوم، 
الكبرى  المركزية  البنوك 
الفيدرالي  مثل االحتياطي 
بالفعل  تسعى  األميركي 
السياسة  تخفيف  إلـــى 
توقعات  ألن  النقدية، 
التضخم ال تزال منخفضة. 
من  تضخمية  أي ضغوط 
ستنظر  نفطية  صــدمــة 
المركزية  البنوك  إليها 
على أنها مجرد تأثير على 
وليس  األسعار،  مستوى 

كزيادة مستمرة في التضخم.
بمرور الوقت، تميل صدمات العرض السلبية أيضا إلى أن 
تصبح صدمات سلبية في الطلب تقلل من النمو والتضخم، من 
خالل خفض االستهالك والنفقات الرأسمالية. وفي ظل الظروف 
الحالية، فإن اإلنفاق الرأسمالي للشركات في الواليات المتحدة 
والعالم يعاني من االكتئاب الشديد، بسبب عدم اليقين بشأن 
احتمال وشدة واستمرار الصدمات الثالث المحتملة.في الواقع، 
مع كبح جماح الشركات في الواليات المتحدة وأوروبا والصين 
قطاع  يوجد  الرأسمالية  النفقات  في  آسيا  من  أخرى  وأجزاء 

التكنولوجيا والصناعة التحويلية في حالة ركود بالفعل.
السبب الوحيد وراء عدم ترجمة ذلك إلى ركود عالمي هو أن 
االستهالك الخاص ظل قويا. إذا ارتفع سعر السلع المستوردة 
بشكل أكبر نتيجة ألي من هذه الصدمات السلبية في العرض، 
التضخم(  حسب  )المعدل  األسر  لدخل  الحقيقي  النمو  فإن 
االقتصاد  يدفع  سوف  مما  المستهلك،  ثقة  وكذلك  سيتأثر، 
العالمي إلى الركود.بالنظر إلى احتمال حدوث صدمة الطلب 
الكلي السلبي على المدى القصي، فإن البنوك المركزية محقة 
السياسة  الفائدة. لكن يجب على صانعي  في تخفيف أسعار 

المالية إعداد استجابة مماثلة قصيرة األجل.
أن  الكلي  والطلب  النمو  في  الحاد  االنخفاض  شأن  من 
لمنع  الدورية  المالية  التقلبات  حدة  من  التخفيف  يستدعي 
الركود من أن يتفاقم أكثر من الالزم.على المدى المتوسط، 
على الرغم من ذلك، فإن االستجابة المثلى لن تكون الستيعاب 
صدمات العرض السلبية، ولكن للتكيف معها دون مزيد من 
البنوك  استوعبت  الماضي،  القرن  سبعينيات  وفي  التخفيف. 
المركزية صدمتين نفطيتين كبيرتين. وكانت النتيجة ارتفاع 
غير  المالي  والعجز  التضخم،  باستمرار  والتوقعات  التضخم 
المستدام، وتراكم الديون العامة.أخيرا، هناك فرق مهم بين 
األزمة المالية العالمية لعام 2008 وصدمات العرض السلبية 

التي قد تضرب االقتصاد العالمي اليوم.
وألن األول كان في الغالب صدمة سلبية كبيرة في إجمالي 
بحوافز  قوبلت  فقد  والتضخم،  النمو  تراجع  إلى  أدت  الطلب 
نقدية ومالية. لكن هذه المرة، سيواجه العالم صدمات سلبية 
استجابة  من  جدا  مختلفا  نوعا  تتطلب  العرض  في  مستمرة 
السياسة على المدى المتوسط. محاولة عكس الضرر من خالل 
التحفيز النقدي والمالي الذي ال ينتهي لن يكون خيارا معقوال.

* عالم اقتصاد أميركي
* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

الصراع الصيني 
- األميركي يؤجج 

بالفعل عملية أوسع 
نطاقا لتخليص 

العولمة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4092دوالر أميركي
1.5623يورو

1.7297الجنية االسترليني
0.3757الريال السعودي
0.3837درهم إماراتي
0.1968االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 28 أغسطس 2019

مليار دوالر

الركود القادم
نورييل روبيني*

التهريب  تجارة  »تــغــول«  من  دولية  دراســة  حــذرت 
بن  الليبية  التونسية  الحدود  عبر  الموازية  والسوق 
للعمالت  جملة  تجار  ينتشر  حيث  جدير،  ــردان–رأس  ق
نشاط  تفشي  عن  فضال  سرية،  أماكن  في  األجنبية 
والمخدرات  األسلحة  وتهريب  المشروع  غير  االتجار 

وسبائك الذهب.
األمم  وبرنامج  الدولي  للبنك  المستشارة  ووفــق 
المتحدة اإلنمائي حنان بن يعقوب المختصة في القانون 
مع  باالشتراك  لها  دراســة  في  اإلجــرام  وعلم  الجنائي 
قردان– بن  الحدود  اعتبرت  فقد  روفر،  كزافييه  الخبير 

وتوصف  المنطقة،  في  تهريب  مركز  أهم  جدير  رأس 
بـ»أم جميع المناطق المضطربة«.

على  الحدودية  المنطقة  تحافظ  الراهن  الوقت  وفي 
 930 نحـو  عبرت   2017 عام  الكثيفة ففي  المرور  حركة 
 2017 مارس  في  ذروتها  ومع   ، يوميا  الحدود  سيارة 
األمني  الوضع  من  الرغم  على  سيارة،   2180 عبرت   ،

المضطرب«.
وتتمثل أهم السلع المهربة من ليبيا إلى تونس في 
التجهيزات  األحذية،  المنسوجات،  الموز،  التفاح،  النفط، 
تعود  إذ  المطاطية.  والعجالت  الكهربائية،  المنزلية 
بين  الضريبي  الضغط  في  الفرق  إلــى  ذلــك  أسباب 
تدعم  ليبيا  أن  علما  الدعم  سياسة  واختالف  البلدين 
إلى  المقابل، تهرب  قيمته. وفي  %80 من  بنحو  النفط 
ليبيا سلع تونسية مدعمة، مثل الحليب والزيت والقمح 

ومشتقاته.
وقدرت دراسة سابقة أعدها البنك الدولي أن تهريب 
البنزين الليبي إلى تونس يكبد ليبيا خسارة 500 مليون 
كما  ليبيا.  ميزانية  من   17% يعادل  ما  أي  سنويا  لتر 
تالحق الخسائر شركات توزيع البنزين بتونس إذ يقلص 

التهريب %30 من المبيعات.
غير  »التدفقات  عنوان  تحمل  التي  الدراسة  وأشارت 
المغرب  جنوب  في  المشروع  غير  واالتجار  القانونية 
إيجاد  والجنائية«  الجيوسياسية  المنظورات  العربي: 
األسلحة النارية خصوصا التي نهبت من مخازن القذافي 
المخدرات  وأنــواع  األمني،  الفراغ  رقعة  اتسعت  عندما 

القنب والكوكايين والترامادول طريقها للتهريب.
تهريب  األخيرة  اآلونة  في  منتعشا  بات  ما  أكثر  لكن 
سبائك الذهب من ليبيا، بينما في أعلى هرم المهربين 
يحتكر أشخاص تحديد سعر الصرف غير الرسمي للعملة 

ويقدمون أحيانا ضمانات لبائعي الجملة الليبيين.
والتمويل  لــلــصــرافــة  معقال  تــعــد  ــردان  ــ ق وبـــن 
 ، للتحويل  قابل  غير  التونسي  الدينار  أن  الموازي،وبما 
بورصة موازية وهو  الجملة قصد  تجار  يتعين على  لذا 
ما يشبه مكتب صرف للعمالت األجنبية يعتمد عليه عدد 

كبير من المستوردين.

النشاط للمستورد والتاجر  و يتيح االعتماد على هذا 
البنك  استفادة  على  المفروضة  القيود  على  التحايل 
شكل  أي  وتجنب  األجنبي  النقد  من  التونسي  المركزي 

من أشكال الضرائب الجمركية.
على  مبني  النظام  هذا  مثل  أن  الدراسة  وأضافت 
من  امــتــدادات  ولــه  المصالح،  وتبادل  الثقة  عالقات 

اسطنبول إلى دبي إلى الصين.
وضبطها  الحدود  على  السيطرة  مهمة  وتتعرض 
صعوبات  إلى  المشروع  غير  واالتجار  التهريب  لمكافحة 
الحدود  هذه  إغالق  عن  مــرارا  الحديث  تم  كونه  جمة 
الشعبي.  الضغط  بسبب  مستبعد  الحل  هــذا  لكن   ،
تشل  عنيف  شعبي  فعل  رد  تثير  للسيطرة  محاولة  فأي 

المنطقة، كما حدث في أغسطس 2008.
وفي ديسمبر الماضي، كلفت وزارة الداخلية بحكومة 
الحدود  المحاذية  األمــن  مديريات  الوطني  الــوفــاق 

الليبية–التونسية، وبالتنسيق مع دوريات حرس الحدود 
الحدود  طول  على  دوريات  بتسيير  النفطية  والمنشآت 

الغربية.
الماضي  مايو  في  أعلنت  التونسية  السلطات  لكن 
دوالر،  ألف   199 ونحو  يورو  ألف   370 تهريب  إحباط 

تنقل  سيارة  وقــود  خــزان  داخــل  ليبيا  إلى  تونس  من 
لمعهد  سابقا  تقريرا  أن  إلى  ويشار  ليبيين.  مسافرين 
كارنيغي األميركي نقل عن البنك البنك الدولي تقديراته 
للتجارة غير الرسمية بين ليبيا وتونس خالل عام 2015 
والوقود  السجائر  يتضمن  بما  دوالر،  مليار  نصف  بنحو 

المهربين، إضافة إلى سلع أخرى.
ويسرد التقرير العديد من التظاهرات في مدينة بن 
الوفاق  بمحاوالت  التذكير  إلى  إضافة  التونسية  قردان 
السيطرة على معبر راس جدير، ويكشف وجود قرابة 15 
التونسية  الليبية  الحدود  على  تنشط  مسلحة  مجموعة 

تتنافس حول مسؤوليات التأمين.
متزامنة  محلية  بتنمية  الحل  أن  إلى  المعهد  وخلص 
من  سكان  آراء  استطالع  بعد  األمنية،  الجهود  مع 
إلى  الحدوديتين، للوصول  منطقتي ذهيبة وبن قردان 

حلول نهائية لالضطراب على الحدود.

االقتصاد الجزائري يئن تحت ضربات االحتجاجات

تغــول تجارة التهريب عبر الحدود التونسية الليبية

رغم االستقرار الظاهري

دراسة دولية تابعة للبنك الدولي تحذر

القاهرة–الوسط

الشلل يصيب خمس شركات كبرى 
في قطاعات من السكر إلى السيارات

الجزائر–عبدالرحمن أميني 

النفط والتفاح والموز والمنسوجات 
واألحذية واألجهزة الكهربائية أهم 

السلع المهربة من ليبيا إلى تونس

• جندي تونسي علي الحدود الليبية التونسية

• حركة الشحن في أحد الموانئ الجزائرية



شهد قطاع النفط الليبي تطورات هامة هذا األسبوع 
كثب  عــن  تتابع  أنها  المتحدة  ــم  األم ــان  إع مــع 
محاوالت تصدير النفط الليبي، في حين بدأ المجلس 
الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط جولة مفاوضات 

تستهدف زيادة مرتبات العاملين بالقطاع.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  لقاء  وخــال 
اهلل،  أكدت  صنع  مصطفى  الليبية  للنفط  الوطنية 
للشؤون  الــعــام  لألمين  الــخــاص  الممثل  نائبة 
المتحدة  ــم  »األم أن  ويليامز  ستيفاني  السياسية 
الذي  األمر  النفط،  تصدير  محاوالت  كثب  عن  تتابع 
يمثل انتهاكا لقرارات مجلس األمن«، وأكدت مجددا 
الوحيد  الكيان  هي  للنفط  الوطنية  »المؤسسة  أن 

المعترف به دوليا، والمخول ببيع النفط الليبي«.
الجمعة،  أمــس  اهلل،  صنع  مع  ويليامز  وبحثت 
النفط؛  قطاع  في  وطني  استثمار  إلــى  »الحاجة 
اإلنتاج  زيــادة  وتوفير  الحالي  اإلنتاج  على  للحفاظ 
األممية  للبعثة  بيان  بحسب  المقبلة«،  السنوات  في 

للدعم في ليبيا على الـ»فيسبوك«.
المؤسسة  عــن  ــادرة  ــ ص إحــصــائــيــة  ــرت  ــه وأظ
والغاز  النفط  مبيعات  إجمالي  أن  للنفط  الوطنية 
والبتروكيماويات بلغ 10.33 مليار دوالر خال الفترة 

من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.
عن  الصادر  ــرادات  اإليـ جــدول  ــام  أرق وأوضحت 
النفط  بيع  أن  الماضي،  يوليو  شهر  في  المؤسسة 
دوالر  مليار   8.88 بقيمة  إيــرادا  حقق  وحده  الخام 
خال الفترة نفسها، فيما وصل اإليراد من الضرائب 
بينما  دوالر.  مليون   711.97 االمتياز  عقود  وإتاوات 

الغاز  بيع  من  المؤسسة  إيــراد  بلغ 
دوالر،  مليون   716.85 والمكثفات 
 20.99 البتروكيماويات  بيع  ومــن 
من  األول  النصف  خال  دوالر  مليون 

العام الجاري.
إعان  كان  بعيد،  غير  صعيد  على 

المؤسسة الوطنية للنفط، أن رئيس مجلس اإلدارة، 
رئيس  مع  تحدث  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
المجلس الرئاسي، فائز السراج، من أجل التأكيد على 
أكتوبر   24 المؤرخ في   642 رقم  القرار  تنفيذ  أهمية 
عمال  مرتبات  في  الزيادة  على  ينص  والذي   ،2013

قطاع النفط والغاز بنسبة %67.
المجلس  بين  اجتماع  عقد  على  الطرفان  واتفق 
قرار  تنفيذ  آلية  لبحث  المالية  ووزارة  والمؤسسة 
المؤسسة،  بيان  حسب  العاملين،  ــب  روات ــادة  زي
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها  على  المنشور 

»فيسبوك«، اليوم الجمعة.
الرئاسي،  بالمجلس  جمعه  منفصل  لقاء  وخــال 
شدد صنع اهلل على أهمية زيادة االستثمار في قطاع 
النفط  عائدات  بزيادة  المؤسسة  والتزام  النفط، 

الخدمات  لتحسين  الازم  التمويل  لتوفير  الوطنية؛ 
العامة، وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار في جميع أنحاء 
ميزانية  على  المؤسسة  حصول  أهمية  مؤكدا  ليبيا، 
اإلنتاج  رفع  أجل  من  إضافية  واستثمارية  تشغيلية 

وزيادة العوائد المالية.
والغاز  النفط  قطاع  عاملو  »يــقــدم  وأضـــاف: 
تضحيات هائلة، ويتعرضون إلى الكثير من المخاطر، 
من  تمكنوا  لكنهم  الحالية،  الظروف  في  خصوصا 
مليار   1.4 من  أكثر  بلغ  الميزانية  في  فائض  تحقيق 
حان  قد  الوقت  فإن  لذلك،  وحده؛  العام  هذا  دوالر 
في  بذلوها،  التي  وللجهود  للوطن  خدمتهم  لتقدير 
من  عليها  ومكافأتهم  الصعوبة،  بالغة  ظروف  ظل 

خال تنفيذ قرار زيادة الرواتب«.
هاليبرتون  شركة  رئيس  نائب  أكــد  ذلــك،  إلــى 

الشركة  عزم  فوسير،  كولبي  وليبيا،  مصر  لمنطقة 
للنفط  العربي  الخليج  العمل مع شركة  على استئناف 
نشاط  أماكن  في  الوضع  أصبح  أن  بعد  »أجوكو«، 

الشرطة آمنا ومستقرا.
»هاليبرتون«،  نشاط  لعودة  الترتيبات  واتخذت 
النفطية، كما سيستكمل  الخدمات  العاملة في مجال 
حسب  المقبل،  أكتوبر  شهر  خال  معداتها  توريد 

بيان »أجوكو«، الثاثاء.
للشركة،  مكتب  سيفتتح  المقبلة،  الفترة  وخال 
في مدينة بنغازي، كي تتمكن الشركة من استئناف 
رئيس  بين  جمع  لقاء  خال  ذلك  جاء  أعمالها.  كافة 
للنفط محمد بن  العربي  الخليج  اإلدارة لشركة  لجنة 

شتوان، و»فوسير«، اإلثنين.
أن  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  توقعت 

الحالي  مستواه  على  الليبي  النفط  إنتاج  يحافظ 
إلى  مشيرة  يوميا،  البرميل  المليون  على  يزيد  بما 
العام  في  أكبر  نحو  على  »أوبك«  إمدادات  انخفاض 

2020 بسبب انخفاض اإلنتاج في إيران وفنزويا.
الشهري  تقريرها  في  األميركية  الوكالة  وحسب 
المدى  على  النفط  ســوق  توقعات  عــن  الجديد 
فإن  شهر(،  كل  من   9 بتاريخ  دوريا  )ينشر  القصير 
الحالي  الليبي يتوقع أن يحافظ على مستواه  اإلنتاج 
العام  بداية  إلى  يوميا  برميل  مليون  على  يزيد  بما 

.2020
لكن الشكوك ما زالت تؤثر على إنتاج ليبيا بسبب 
انقطاع  وإمكانية  بالمخاطر  المحفوف  األمني  الوضع 
 ،2020 العام  حتى  كبيرا  خطرا  يمثل  ما  اإلمــدادات 

حسبما يشير التقرير.

المصريين  األعمال  رجال  من  عدد  رحب 
أسعار  المصري  المركزي  البنك  بخفض 
أساس  نقطة   150 الرئيسية  الفائدة 
لتحفيز  باإليجابية  وصفوها  خطوة  في 
حاجة  على  أكــدوا  لكنهم  االستثمارات 
من  مزيد  إلــى  مصر  في  األعمال  بيئة 

الخفض خال الفترة المقبلة.
األسبوع  الفائدة  أسعار  خفض  وجاء 
فبراير،  منذ  األولـــى  للمرة  الماضي، 
التضخم عن  بانخفاض معدالت  مدعوما 

المتوقع في اآلونة األخيرة.
صفوان  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
إدارة شركة جهينة  رئيس مجلس  ثابت 
لأللبان  منتج  الغذائية،أكبر  للصناعات 
والعصائر المعبأة في مصر قوله »خفض 
إيجابي...  تأثير  لــه  سيكون  الفائدة 
خال  ــر  آخ هــنــاك خفض  يــكــون  ــد  وق
يجعل  قد  ما  المقبلة وهو  أسابيع  الستة 
الشركات تستثمر )من جديد( خال الربع 

األول من العام المقبل«.
السوق  سينشط  »الخفض  ــاف  وأض
في  شهدتها  التي  الــركــود  حالة  بعد 
وصــول  حالة  فــي  الــمــاضــيــة...  الفترة 
ذلك  سيشجع   %12-10 إلــى  الفائدة 

)الشركات( على ضخ استثمارات كبيرة«.
التابعة  النقدية  السياسة  لجنة  وقالت 
الماضي  الخميس  ليل  المركزي  للبنك 
ألجل  اإليــداع  سعر  خفض  قــررت  إنها 
ليلة واحدة إلى 14.25% من %15.75، 
إلــى  ــدة  ــ واح لليلة  اإلقــــراض  وســعــر 

15.25% من %16.75.
اقتصاديا  خبيرا   13 من  سبعة  كان 
البنك  إن  قالوا  آراءهم  رويترز  استطلعت 
ليلة  فائدة  أسعار  سيخفض  المركزي 
واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع 

ثاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
المنتدب  العضو  ــان  أم هاني  ــال  وق
كومباني«  »إيسترن  الشرقية  للشركة 

تحتكر  التي  المصرية  للدخان(  )الشرقية 
خفض  إن  الباد  في  السجائر  صناعة 
االقتصاد  على  إيجابا  سيؤثر  الفائدة 

بوجه عام من خال تحفيز االستثمار.
الشركات  سيحفز  ــرار  ــق »ال وأضـــاف 
الفرص  في  والتوسع  االقــتــراض  على 
من  العائد  ــان  ك طالما  االستثمارية 
االقتراض...  معدل  من  أعلى  االستثمار 
وسيشجع أيضا األفراد على عدم تخزين 
ــي الــبــنــوك وإطــاقــهــا في  ــوال ف ــ األم

المشاريع االقتصادية«.
في  الجنيه  صــرف  سعر  تحرير  ومنذ 
نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي أسعار 
نقطة   700 بمقدار  واحدة  لليلة  الفائدة 
أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو 
ألدوات  مسبوقة  غير  شهية  أوجــد  ما 
االستثمار  أبطأ  لكنه  المحلية،  الدين 
المحلية  واالستثمارات  المباشر  األجنبي 

التي تحتاجها الباد بشدة.
لكن تحرك المركزي يوم الخميس جاء 
بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى %8.7 

في يوليو من 9.4% في يونيو.
رئيس  نائب  الفتوح  أبو  يحيي  وقال 
جاء  ــرار  ــق »ال المصري  األهــلــي  البنك 
بخفض  المستثمرين  لمطالب  استجابة 
الفائدة للمساهمة في دفع استثماراتهم 

والتوسع في التمويل«.
ــائــب رئيس  ن ــروك  ــب م قـــال حــســن 
األجهزة  لصناعة  »يونيفرسال«  شركة 
ما،  حد  إلى  إيجابي  »القرار  الكهربائية 
ال  الخفض  بعد  الفائدة  أســعــار  لكن 
المشجعة  الفائدة  أسعار  مرتفعة...  زالت 

لاستثمار تدور بين 10و%12«.
وجدت مصر  الطاقة،  قطاع  وباستثناء 
األجنبي  االستثمار  جــذب  في  صعوبة 
األول  الربع  ليشهد   ،2011 منذ  المباشر 
لاستثمار  مستوى  ــى  أدن  2019 مــن 
خمس  في  النفطي  غير  المباشر  األجنبي 

سنوات على األقل. وخفض أيضا المزيد 
استثماراتهم  المحليين  المستثمرين  من 
الرتفاع  الماضية  الفترة  خال  بالسوق 
الشرائية  الشهية  وضــعــف  التكلفة 

بالسوق.
المجلس  رئيس  برزي  هاني  ووصف 
ورئيس  الغذائية  للصناعات  التصديري 
الغذائية،  »إيديتا«  شركة  إدارة  مجلس 
الغذائية  الشركات  أكبر  مــن  واحـــدة 

الخميس  ليل  المركزي  قــرار  مصر،  في 
المصري  لاقتصاد  للغاية  إيجابي  بأنه 

واالستثمار.
وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك 
الفائدة  »خفض  إن  القومي  االستثمار 
االقتراض من جانب  سيعقبه نشاط في 
تنفيذ  على  ويشجعهم  المستثمرين 
ارتفاع  بسبب  تأجلت  التي  مشاريعهم 

تكلفة التمويل«.
وأضاف برزي »األسعار الحالية للفائدة 
ليست األفضل وكلما تراجعت كلما بعثت 

برسائل إيجابية لاستثمار«.
المستثمرين  لحث  مصر  وتسعى 
ظل  في  جديدة  استثمارات  ضخ  على 
إجراءات تقشفية اتخذتها خال السنوات 
مواطنيها  كاهل  أنهك  مما  الماضية 
الحافز  وأضعفت  المحلي  الطلب  وقلص 

لاستثمار.
ــن رئيس  ــدي ال بـــدر  ــامــر  ت ــع  ــوق وت
»ارتفاع  للباستيك  البدر  إدارة  مجلس 
الشرائية  والقوة  والسيولة  االستثمارات 
للبحث  األموال  رؤوس  واتجاه  بالسوق، 
لادخار  بديلة  استثمارية  فــرص  عن 

بالبنوك«.
غرفة  رئيس  الجزايرلي  أشرف  ويرى 
الصناعات  باتحاد  الغذائية  الصناعات 
لشركة  التنفيذي  والمدير  المصرية 
أسعار  نزول  بداية  أن  مصر«  »يونيليفر 
الصناعي  للقطاع  ممتاز  خبر  الفائدة 
الشركات في تقييم  سيؤدي إلعادة نظر 
التي  الجديدة  والتوسعات  استثماراتها 
أسعار  ظل  في  بها  القيام  يصعب  كان 

فائدة مرتفعة.
ال  الفائدة  »أسعار  لـ»رويترز«:  وقال 
تزال مرتفعة لكن الخفض يعطي مؤشرا 
واألجانب..  المحليين  للمستثمرين  جيدا 
الفائدة  أسعار  خفض  استمرار  في  نأمل 

حتى تعود لمستويات ما قبل 2011«.

اقتصاد 09

تراجعت أسعار الذهب أمس األربعاء بعد مكاسب تجاوزت %1 الجلسة السابقة، 
وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 
المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  بخفض  آمال  بفضل  أعوام  ستة 
الصينية  التجارة  محادثات  تكتنف  التي  والضبابية  الفائدة  سعر  األميركي( 
دوالر   1537.21 إلى   0.3% الفورية  المعامات  في  الذهب  وهبط  األميركية. 
لألوقية )األونصة( . وكان المعدن قد المس يوم اإلثنين 1554.56 دوالر لألوقية 

وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، وفق وكالة »رويترز«.
ومما يزيد من الضغط على المعدن األصفر قوة الدوالر الذي صعد %0.1 أمام 

منافسيه الرئيسيين بينما سجلت األسهم اآلسيوية مكاسب محدودة.
وارتفع الذهب أكثر من %1 في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود 
اقتصادية  بيانات  وصدور  األميركي  العائد  منحنى  انقاب  جراء  اآلفق  في  يلوح 
المتحدة  الواليات  بين  التجاري  الخاف  ضبابية  وسط  لآلمال،  مخيبة  أمريكية 

والصين.

الذهب يتزحزح من ارتفاعه التاريخي
المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  بشأن  أمل  بوادر  ظهرت 
والصين هذا األسبوع مع إعان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أن واشنطن ستستأنف »قريبا جدا« المفاوضات مع الصين، فيما 
دعا كبير المفاوضين الصينيين من جهته إلى »التهدئة«. ويخوض 
الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركية على 
عطلة  فيه خال  التوتر  تصاعد  البضائع،  من  الــدوالرات  مليارات 

نهاية األسبوع.
رسوم  فرض  عن  الطرفين  إعان  من  فقط  أيام  ثاثة  وبعد 
جمركية إضافية، قال ترامب للصحافيين على هامش قمة مجموعة 
السبع إنه تلقى اتصالين »جيدين جدا« من مسؤولين صينيين، 

حسب وكالة »فرانس برس«.
طاولة  إلى  )لنعد  قالت  الماضية  الليلة  الصين  »اتصلت  وقال 

مضيفا  جدا«،  قريبا  جديد  من  التفاوض  سنبدأ  إذا  المفاوضات( 
مؤتمر  خال  الحق  وقت  في  وقال  التفاق«.  التوصل  »يريدون 
صحفي مع المستشارة األلمانية انجيا ميركل إن المحادثات الحالية 
مع الصين حول الخاف التجاري بين البلدين »أهم من أي وقت 
مضى« ألن الواليات المتحدة تمر بوضع جيد اقتصاديا، فيما الصين 

»تخسر مايين الوظائف«.
يأتي ذلك بعيد خطوات من كبير المفاوضين الصينيين 
ونقلت  التصعيد.  لخفض  هي  ليو  الصيني  الرئيس  نائب 
الوزراء  رئيس  نائب  عن  الصينية  المالية  »كايشين«  مجلة 
الصيني ليو هي قوله »إننا على استعداد لتسوية المشكلة 
نعارض بحزم  والتعاون نحن  المشاورات  بهدوء من خال 

تصعيد الحرب التجارية«.

بوادر أمل في الحرب التجارية بني أميركا والصني
السعر بالدوالرنوع الخام

59.67برنت

55.73غرب تكساس

56.98دبي

59.18سلة أوبك

56.40أورال
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تمسك الين بمكاسبه األخيرة مقابل عمالت رئيسية 
أمس األربعاء في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف بشأن 

حدوث كساد اقتصادي عالمي المستثمرين إلى شراء 
عمالت المالذ اآلمن فيما عم الهدوء أسواق العملة 

األوسع نطاقا مع مراقبة المستثمرين األوضاع.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة األميركية ألجل 

عامين إلى ما يفوق عوائد السندات ألجل 10 أعوام، 
لتعمق ما يسمى بانقالب منحنى العائد على السندات، 

وهو يعد مؤشرا بالنسبة لكثيرين على ركود وشيك. 
ويخشى المستثمرون من أن النزاع التجاري بين 

الواليات المتحدة والصين قد يقود إلى تباطؤ 
اقتصادي.

وحسب وكالة »رويترز«، استقرت العملة اليابانية 
عند 105.765 ين مقابل الدوالر دون أي تغيير 

يذكر خالل يوم أمس لكنها تظل قريبة من أعلى 
مستوياتها منذ سبعة أشهر عندما صعدت إلى 

104.46 ين يوم االثنين. وزاد مؤشر الدوالر، الذي 
يتتبع أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست 

عمالت رئيسية، بشكل طفيف إلى 98.042.
وسجل الدوالر األسترالي 0.6738 دوالر منخفضا 

0.2%. وكان الدوالر األسترالي قد هوى إلى 0.6677 
دوالر في أوائل شهر أغسطس، وهو أدنى مستوياته 

منذ عشر سنوات.
واستقر اليوان الصيني عند 7.1682 مقابل الدوالر، 

وهي قيمة ليست ببعيدة عن أدنى مستوى لها عند 
7.187 مقابل الدوالر والذي المسته يوم االثنين.

ولم يتحرك اليورو كثيرا مقابل الدوالر حيث جرى 
تداول العملة الموحدة عند 1.1091 دوالر. وهبط 

الجنيه اإلسترليني إلى ما دون أعلى مستوياته منذ 
شهر عند 1.2310 دوالر.

وكان اإلسترليني قد حقق مكاسب أول من أمس 
الثالثاء بعدما قال زعيم حزب العمال المعارض 

جيريمي كوربين إنه سيفعل كل ما يلزم لمنع انسحاب 
بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق.

انتقلت نحو 100 شركة دولية إلى هولندا منذ 
االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
»بريكست« في يونيو 2016، فيما تبدي 325 شركة 

أخرى اهتمامها بذلك في ظل الغموض المحيط 
»بالطالق« بين لندن وبروكسل.

وتبدي الشركات البريطانية اهتماما كبيرا باالنتقال 
إلى هولندا، لكن شركات أميركا الشمالية وآسيا 

وأستراليا تفكر في هذا االحتمال، حسبما أعلن جهاز 
االستثمار األجنبي الهولندي اإلثنين.

ونقلت وكالة »فرانس برس« عن رئيس الجهاز، 
يورن نيالند، قوله، إن »عدم اليقين المتزايد في 

المملكة المتحدة واالحتمال المتزايد للخروج دون 
اتفاق« يعرقالن أنشطة هذه الشركات.

وأضاف »لهذا السبب، يتجه عدد متزايد من 
الشركات نحو هولندا كقاعدة جديدة لها في السوق 

األوروبية«. وأدى انتقال أول 62 شركة بسبب 
»بريكست« إلى إيجاد نحو 2500 وظيفة، باإلضافة إلى 
310 ماليين يورو من االستثمارات في هولندا، حسبما 

أفاد التلفزيون واإلذاعة الحكوميان.
وبين آخر المنتقلين إلى هولندا، وكالة بلومبرغ 

المالية والمقر األوروبي لقناة ديسكفري.
وأكد جهاز االستثمار أن معظم هذه المؤسسات 
»لديها أسباب ملحة، مثل التراخيص المصرفية أو 

حقوق البث التي تسمح لها بالبقاء نشطة في االتحاد 
األوروبي«. واعتبر أن »خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي يشكل خبرا سيئا بالنسبة لهولندا، لكن 

ذلك سيدفع مزيدا من الشركات إلى اختيار بلدنا في 
السنوات المقبلة«.

وبسبب الخشية من فوضى االستعدادات لبريكست، 
أعلن كل من عمالقي األجهزة اإللكترونية اليابانية 
»سوني« و»باناسونيك« منذ عدة أشهر نقل مقره 

األوروبي من المملكة المتحدة إلى هولندا.
كما خسرت لندن وكالة األدوية األوروبية التي 

غادرت لتستقر في أمستردام.
وتم تحديد موعد خروج المملكة المتحدة من 

االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وسط مخاوف 
من حصوله دون اتفاق ما من شأنه أن يؤدي إلى 

اضطرابات كبيرة في العالقات التجارية

شبح الركود العاملي يحول 
الني ملالذ استثماري آمن

100 شركة دولية تغادر 
بريطانيا بسبب »بريكست«

رئيس مصرف يتوقع نشاطا في 
االقتراض من جانب المستثمرين 

وتنفيذ مشاريعهم التي تأجلت 
بسبب ارتفاع تكلفة التمويل

محاوالت »غير مشروعة« لتهريب النفط الليبي
جولة مفاوضات لزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

القاهرة - الوسط

صنع الله يؤكد أهمية تعـظيم االستثمار في قطاع النفط والتزام المؤسسة بزيادة عائداته

خفض الفائدة يفتح شهية املستثمرين في مصر
بعد قرار »المركزي«

• سفينة كورية جنوبية حاولت تهريب النفط الليبي• مصطفى صنع اهلل

• مقر البنك المركزي المصري
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جمعة بوكليب

محمد المغبوب

التقدم البشري في مجال التقنية، والفضاء اإللكتروني، يتطور بقفزات كبيرة، مذهلة، مثيرة لإلعجاب 
ال  جديدة،  حياة  هامش  على  يوم،  بعد  يومًا  وتضعهم،  بالدوار،  أمثالي  تصيب  لألسف،  لكنها،  والفخر، 
أبوا،  أم  أمامهم، شاءوا  الشروط،، وليس  إال بشروطها، وهم ال يستطيعون سبيال لتحقيق تلك  تقبلهم 

سوى الرضا، وقبول العيش في عالمها الرحب، والفسيح، كمهاجرين فقراء تقنيًا.
العبور.  على  واستحالة  واتساعًا،  عمقًا  تزداد  الجديد،  اإللكتروني  العالم  عن  تفصلني  التي  الهوة 
أزرار  لدى مالمستي  أرتبك  زلت  وما  المحمول،  الهاتف  مع  التعامل  في  أتعثر  زلت  ما  كثيرين،  مثل  فأنا، 
جهاز حاسوب، وأنكمش رعبا حين أجد نفسي ملزما على التعامل مع آلة إلكترونية، مصرفية أو إدارية، 
وأحرص، دومًا، أن أكون برفقة أحد من أبنائي، أو من معارفي، لدى عزمي على إنجاز معاملة في جهة 
من الجهات، تفاديًا لحرجي، ووقوفي، جامدًا، صامتًا، أمام آلة إلكترونية، حائرًا في التعامل معها. وعلى 
لدفع  ماركت،  سوبر  محل  في  طويل،  طابور  في  منتظرًا  الوقوف  أفضل  فإنني  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
الوقوف في طابور  إلى  أتجه  أن  أمام خزانة، على  آدمي يقف  لعامل  اقتنيت من سلع وحوائج  تكاليف ما 

أقصر مخصص آلالت الدفع اآللي. 
االعالم  وسائل  توفره  ما  على  باالطالع  مغرم  أخرى،  جهة  من  فإنني  االعتبار،  في  ذلك  كل  آخذين 
فإنهم  والغرابة،  للتعجب  يدعو  ذلك  أن  البعض  ظن  وإذا  بالتقنية.  تتعلق  مواضيع  من  المطبوعة 
محقون، وأعترف بذلك. لكن االطالع على موضوع مكتوب، في صحيفة، أو مجلة يومية، أو أسبوعية، لن 
يشكل لي إحراجا، أو إرباكا. إذ يمكنني التوقف عن القراءة، واالنتقال إلى 
االنعطاف  إلى  يقودني  أفهمه. وهذا، بدوره  لم  إن  أخرى،  أو صفحة  مادة 
إلى ما أردت التطرق إليه، وهو ما قرأته، مؤخرًا، من تحذيرات تتعلق بـما 
بتسريب  يتعلق  الموضوع  النووي«.  الحمض  أو حاصدو  »حُصّاد،  يسمى 
تعني مالمحك  التي   ،»Biometric data-البيومترية »البيانات  أو سرقة 
وبصمات  وصوتك،  وعينيك،  وجهك،  وتتضمن  البيولوجية،  الشخصية 
أصابعك، وتعبيرات مالمحك، وحمضك النووي. والبيانات تستخدم للتعرف 
على األشخاص، في سياق األمن واألمان الشخصي. وأصبحت تستخدم في 
العديد من المصارف والمحالت التجارية والمستشفيات والمطارات. وبدال 
باإلمكان  اآلن  صار  حاسوب،  جهاز  في  كما  المرور،  كلمة  استخدام  من 
أضحى،  الرائع،  العلمي  التقدم  هذا  صوتك.  نبرات  على  بالتعرف  االكتفاء 
شخص  يتسرب  كما  للسرقة،  وعرضة  االستخدام،  لسوء  وسيلة  كغيره، 
على  ويستولي  حاسوبك،  جهاز  إلى  إلكتروني،  حجاب  وراء  من  »هاكر«، 
مستحيل  شبه  البيانات  من  النوعية  هذه  أن  المشكلة  معلوماتك!  كل 
البيولوجية. ومتى تم تجميعها، فأنها  تغييرها، ألنها من ضمن مركباتك 
تشير إليك وحدك. وإذا ُفقدت، أو سُرقت فإنها تصير مفتوحة لالستغالل، 
كلمة  تغيير  بإمكانك  كان  وإذا  دائم.  بشكل  االستخدام  وسوء  واإلساءة، 
مرور في حاسوبك إن فقدتها، فمن غير الممكن لك إعادة كتابة حمضك 
النووي.  الخبراء يؤكدون على خطورة هذا النمط من البيانات، وإمكانية 
مخاوفهم  وتبيّن صحة  تسريبه.  أو  السرقة،  أو  االستخدام،  لسوء  تعرضه 
حين، مؤخرًا، تم اكتشاف وجود بيانات تعرّف على مالمح وجوه، وأكثر من مليون بصمة أصابع في موقع 
عام، على موقع في اإلنترنت، لشركة متخصصة في تزويد المصارف والحكومة والشرطة، في بريطانيا، 

البيومترية.  بالبيانات 
بيانات  تقديمنا  تزايد  مع  الخبراء،  يؤكد  كما  مستقبال،  تتزايد  سوف  التقرير،  يقول  كهذه،  تسريبات 
فيسبوك،  مثل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أن  ذلك  إلى  أضف  وأحجامها.  باختالفها  للشركات  بيومترية 
لنا من صور فوتوغرافية، والتعرف على وجوه من يوجد  الوجوه، فيما يظهر  التعرف على  آلية  تستخدم 

بها في الخلفية، حتى وإن لم يكونوا من مستخدمي الفيسبوك.
األخطر من ذلك هو أن حصد بيانات بيومترية من سكان بلد ما، يجعلهم عرضة للمراقبة الجماعية 
من قبل األجهزة األمنية. وتعرضت وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة لالنتقاد الشديد من المؤسسات 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  إلى  مهاجرًا  يدخل  من  كل  أصابع  بصمات  بأخذ  لقيامها  الحقوقية 

إلمكانية تحول تلك الممارسة إلى رقابة ورصد أمني.، أو تمييز عرقي، أو استغالل.
الحل، أو في جزء منه، يتمثل في التأكيد على الشركات باقتناء برامج أمنية متطورة، وبإجراءات أمنية 

إلكترونية صارمة، كي ال يمكن الوصول إلى مستودعات البيانات. 
حماية  في  الحكومات،  أو  الشركات،  على  االعتماد  من  بداًل  خاتمته،  في  التقرير  يؤكد  كما  لكن، 
البيولوجية لشركات  بياناتنا  تقديم  االستمرار في  التساؤل عن جدوى  علينا  يتوجب  البيومترية،  بياناتنا 

ومؤسسات كل ما يهمها هو الكسب التجاري.

عن  األداء  في  والتميز  الجودة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  والقرارات  والنظم  القوانين  من  مجموعة  هي 
فإن  وبذلك  المؤسسة،  أو  الشركة  وأهداف  خطط  لتحقيق  والفعالة  المناسبة  األساليب  اختيار  طريق 
األساسية  األطراف  بين  العالقات  في  التحكم  على  يعمل  نظم  وجود  أي  النظام  تطبيق  تعني  الحوكمة 
المسؤول  وتحديد  البعيد  المدى  على  المؤسسة  تقوية  مقومات  تشمل  كما  األداء،  في  تؤثر  التي 

والمسؤوليات
أنشطة.  من  »الحكومة«  به  تقوم  ما  هي  »الحوكمة«   – والحكومة  الحوكمة  بين  التمييز  حيث 
حكومة  أو  تجاري(،  )كيان  حكومية  شركات  أو  قومية(،  )دولة  جغرافية-سياسية  حكومة  تكون  قد  وهي 
الحوكمة هي  الحكومات. لكن  أنواع مختلفة من  أو أي عدد من  إلخ(،  )قبيلة، أسرة،  اجتماعية-سياسية 
الممارسة الحركية لسلطة اإلدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي األداة )بشكل إجمالي( التي تقوم 
الحال  هو  كما  الحوكمة،  لمصطلح  كمرادف  الحكومة  تجريديا مصطلح  يستخدم  كما  الممارسة.  بهذه 

الجيدة«. والحكومة  والنظام  الكندي، »السالم  الشعار  في 
اإلجراء كمصفي  األداء وشفافية  التي يمكن بها ضبط  اإلجراءات  بمعنى بسيط جدا هي حزمة من 

لها من الشوائب وما يعلق بها من عائقات تحول دون أية محاوالت للفساد بفعل الفاعلين له.
فتتعطل  اإلجراءات  تحرك  بثقلها يصعب  يدا صارمة  الحوكمة  تكون  لها  المقابلة  الصفحة  في  وهي 
المصالح العامة والخاصة للناس، كما يمكن بها تعطيل أو تجميد عدة قرارات أو إنشاءات جديدة حين 
أداة تعويق كما حدث في  الشطار فتصير  لتجاوزها بحيل وأالعيب  الفرص  القصد منها هي منح  يكون 
بالد عدة عند تطبيقها للعزل السياسي فقد كان بغاية عدم وصول تيار ما أو أشخاص في مصدر القرار 

النقمة. إلى  النعمة  العزل من  فتحول 
بين  الباردة  الحرب  يشبه  ما  هو  ما  بقدر  للحكومة  العام  األداء  تشفيف  بكيفية  يتعلق  ال  األمر 

القرار. مواقع  في  المتصارعين 
العملي  الدولة فرض الحوكمة على أي قرار ينتج عنه إجراء يتعلق باألداء  الجيد جدا لمؤسسات  من 
بلد  بين  الحديد  للسكة  مشروع  على  المنفقة  المبالغ  قيمة  الحظنا  فقد  اإلنفاق،  حجم  مع  يتماس  كما 
وآخر، وعند االنتهاء منه يظهر الفرق الشاسع في الجودة وفي قيمة التمويل وكذا في البلد الواحد وبه 

)الفساد(. الحوكمة والثاني بنظام  ندرك أن أحدهما تم تنفيذه بنظام 
كافة  شركاتها  إدارة  مجالس  على  الحوكمة  أقرت  التي  لالستثمار  الليبية  للمؤسسة  األخير  اإلجراء 
إلى  للوصول  محاولة  للحوكمة هو  فإقرارها  تمكينه،  يتم  كان  ما  فسادا  أن  لنا  تظهر  أن  يجوز  ال  حيث 
الشاطئ،  الجنوح ناحية  إلى حد  الفعل لكنه اشتط كثيرا  أمر محمود  الفساد وهو  الشفافية وحرب على 
فلم تتم دراسته جيدا وكأنه كان لفريغ الوعاء لملئه من جديد بآخرين فاألمر كأنه شخصي جدا دبر له 
األكثر لمن هو  الشهري  الدخل  المسؤولية، حيث يمكن  لتحمل  الفعلي  المقابل  من دبر حيث لم يقدر 
عدة كي  بطرق  الحوكمة  على هذه  للتحايل  الكبرى  الوظيفية  المسؤولية  ويحفز صاحب  أقل مسؤولية 

البسيط. الموظف  يكون موازيا لدخل 
األخرى  األمور  العديد من  مراعاة  تمت  ما  إذا  الحوكمة مجديا  نظام  يكون فرض  الحالتين  كلتا  في 
حيث يعالج الفروقات الكبرى بين من يعمل وبين من ال يعمل، بين من له خبرة طويلة وبين من هو 
)مال  هو  يقره  بمبدأ  يعمل  من  وبين  وطنية  بروح  يعمل  من  وبين  يكونها،  ال  علمية  بشهادة  يعمل 
الحكومة غنيمة حالل(، واألكثر من ذلك الذي يعمل لصالح عقيدته السياسية أو يتبع تيارا فكريا، حيث 
وملء  وكفاءة،  قدرة  المهنية  باعتبار  يعملون  هم  الذين  األشخاص  لسحب  الحوكمة  نظام  تكييف  يتم 
الفراغ ألماكنهم بعصبة من أشخاص يعملون لصالح من يتبعونه، وهكذا يستجد الصراع ليس لصالح 
يأتي  أو منصبا  ماال  لها ثمن مادي  الوظيفة مجرد  إذ تضحى  والثمن،  الفئة  لفائدة  بل  والقيمة  المبدأ 

بالمال.
إال  عنه  الخروج  يمكن  وال  الشركة  إنشاء  قانون  وفق  تحقيقه  يمكن  النظام  هذا  أن  ذلك  األهم من 
بتعديل بعض مواده التي يتم اعتمادها من الجهة المشرعة وهي اآلن بين البرلمان أو حكومة الوفاق 
وغير ذلك يعد تشكيل مجالس اإلدارة وفق قانون الشركة واللوائح له ليس من قبل المؤسسة بل من 
نسق  ضمن  القانون  حسب  أنشأتها  التي  للشركات  عمومية  جمعيات  تعد  وهي  لها  التابعة  الشركات 

الحوكمة وليس من خارجه.
لهذا يستوجب تدخل قانوني إلقرار القانون نفسه، وإال سيعد انحرافا عن السياق المتبع ال عالقة له 
الصالحين  ولو كانت على حساب  الخاصة  إال مصالحها  زمرة ال يهمها  والحوكمة بل لصالح  بالشفافية 

المخلصين. منا 

سليمان أقدورة

»الكبتاقون«.. وما أدراك!

و»الثيوفيلين«.  »األمفيتامين«  وهما  مادتين 
تنتج  لـ»الكبتاقون«  الفسيولوجية  التأثيرات 
وتتسبب  المركبين  هذين  من  مزيج  عن 
في  خاصة  الدماغ،  في  دائم  سلبي  تغيير  في 
الالمباالة  وتعزز  القرار  وقدرة  اإلدراك  ضعف 
المخدر  هذا  أصبح  ولهذا  الزائفة.  والشجاعة 
يقدم للشباب االنتحاريين في »تنظيم الدولة« 
رأيناه خالل  وقد  خفية.  أيادٍ  من  بدفع  الشك 
حرب الجيش الوطني ضد اإلرهاب في بنغازي 
المبرمجين  لالنتحاريين  يقدم  مخدر  وهو 
فكريًا قبل عملياتهم بقليل ليمنحهم نوع من 
في  يتراجعوا  ال  وحتى  الزائفة  والثقة  النشوة 

آخر لحظة.
هانينقسن:  باترك  األميركي  الباحث  يقول 
مختلفة،  أغراضًا  المخدرات  هذه  مثل  »تخدم 
بما في ذلك إفساد الشباب، وتقويض هياكل 
الحرب  لميليشيات  الترويج  خالل  من  الدولة 
منبه  وتوفير  المنظمة،  الجريمة  وعصابات 

القبض في بنغازي  الماضية  تم خالل األشهر 
أغلبهم  البالد،  أكبر عصابة مخدرات في  على 
الحشيش  مــن  كبيرة  كميات  ــون.  ــوري س
بحرية  منافذ  عدة  في  ضبطت  والكوكايين 
مكافحة  إلدارة  فعاًل  ناجحة  عملية  ليبية. 
المخدرات وإدارة الجمارك في بنغازي. ما لفت 
كمية  ضبطها  تم  التي  المواد  من  انتباهي 
مادة  وهذه  »الكبتاقون«،  أقراص  من  كبيرة 
كيميائية ُأستحدثت على يد الشركة األلمانية 
النشاط  لعالج   1961 العام  في  »ديقوسا« 
لخصائصها  ونــظــرًا  واالكــتــئــاب،  المفرط 
منعها  تم  فقد  والهلوسة،  لإلدمان  المسببة 
األميركية كان  المخابرات  بأن  دوليًا. ويعتقد 
لها دور كبير في تصنيع »الكبتاقون« بكميات 
التي  العقلية  تأثيراتها  لوحظت  عندما  كبيرة 
العصابات  عمليات  فــي  أغراضهم  تدعم 

والتمرد حول العالم.
بربط  صنعت  خطيرة  مادة  »الكبتاقون« 

رخيص يعزز الثقة المبالغة الزائفة للمقاتلين، 
واألهم من ذلك، طريقة لجمع األموال لتمويل 

الحرب«.
عن  ليبيا  إلى  تصل  التي  المخدرات  أغلب 
طريق البحر تأتي من تركيا. الغرض ال يخفى 
تسعى  تركيا  في  عناصر  فهناك  أحــد،  على 
في  واالستقرار  االجتماعي  النسيج  لتقويض 
البالد.  ومــوارد  إمكانات  في  للتحكم  بالدنا 
بمساعدة  بالدنا  على  تحاك  دولية  مؤامرات 
الوعي  علينا  خبيثة.  متأسلمة  محلية  أيــادٍ 
على  الليبي  الشباب  تثقيف  وعلينا  والحذر 
وما  المواد  هذه  لمثل  األمد  طويلة  المضار 
العقلية.  القدرة  في  مزمن  خلل  من  تسببه 
لنا أن نثمن ونثني على مجهودات  وهنا البد 
إلى  المخدرات  مكافحة  جهاز  من  األمن  رجال 
اهلل  الجنائي. حفظ  البحث  إلى  الجمارك  إدارة 

بالدنا وأبناءنا وبناتنا من كل مكروه.
أستاذ ليبي في جامعة ماكماستر- كندا

أغلب املخدرات 
التي تصل إلى ليبيا 

عن طريق البحر 
تأتي من تركيا. 

الغرض ال يخفى 
على أحد، فهناك 
عناصر في تركيا 
تسعى لتقويض 

النسيج االجتماعي 
واالستقرار في 

بالدنا للتحكم في 
إمكانات وموارد 

البالد.

الجيش امليت

المؤسسات  وباقي  العسكرية،  المؤسسة  بين 
المدنية- العالقات  واقع  مع  يتنافى  المدنية، 

القوات  أفراد  إن  حيث  األرض؛  على  العسكرية 
المسلحة ينتمون إلى طبقات وفئات المجتمع، 
في  بذاتها  قائمة  مستقلة  طبقة  ليسوا  وهم 

المجتمع.
كرّت المسبحة االنقالبية، بما سُميت بثورة 
يوليو بانقالب الجيش المصري عام 1952على 
واليمن  والعراق  في سوريا  في مصر،  الملكية 
العربية  البالد  في  للجيش  وصارت  والسودان 
تغيير  فقط  ليس  سياسية،  مهمة  المستقلة 
االستقاللية،  والمدنية  الملكية  الحكم  أنظمة 
البالد  أمور  الحكم وتسيير  االستحواذ على  بل 
في السياسة واالقتصاد وتغيير المجتمع. وهذا 
عبدالملك  أنــور  كتاب  عنوان  من  نفهمه  ما 

بالفرنسية »مصر مجتمع يبنيه العسكريون«.
عدا أطروحة عبدالملك قليلة هي الدراسات 
هيمنت  فقد  العربية.  الجيوش  اجتماعيات  في 
في  البحث  على  المتركزة  التقليدية  النظرة 
سوسيولوجيا التنظيمات على واقع أن التنظيم 
الفردي يشكل بحدّ ذاته وحدة التحليل، بينما 
ماكس فيبر أخذت أبحاثه في الحسبان التركيز 
مجموعة  إطار  في  ذاتها،  بحد  السلطة  على 
السياسي  النظام  مجموع  سياق  في  أي  أوسع؛ 
واالجتماعي في مجتمع بعينه. إن تبني مستوى 
قد  المجتمع  مجموع  إطار  في  يتموقع  تفكير 
التنظيمات  سوسيولوجيا  في  للبحث  يعطي 
األهمية التي تغيب عن بصيرة تلك المحاوالت 
من  وبداًل  والتعميمية.  التنظيمية  الوصفية، 
األجدر  كان  التنظيمية،  بالفعالية  االهتمام 
المترتبة  االجتماعية  العواقب  من  يُجعل  أن 
في  المرجعية  النقطة  التنظيمي  النشاط  عن 
التساؤل  يمكن  ذلك،  وبعد  والبحث.  التحليل 
البنيوية  التنظيمية  الخصائص  عن  مباشرة 

والسيرورات التي تحددها.
التسيّس الذي بدأ بالجيش المصري ترافق 
التي  الصغيرة،  المصرية  البرجوازية  وصعود 
الضباط،  بكليات  لاللتحاق  بأبنائها  دفعت 
كالحزب  الوطنية،  األحزاب  أجندات  وتقاسمت 
اهتمامات  والوفد،  الفتاة،  ومصر  الوطني، 
الذين  األحرار  المصريين  الضباط  وانحيازات 
تسربت  بل   ،1952 عــام  بالملكية  أطاحوا 
أيضًا.  المصري  اليسار  توجهات  لبعضهم 
الجيش السوداني القريب في بنيته من الجيش 
المصري توغّل فيه التسييس واألدلجة بتوجهها 
السياسي  واإلســـالم  ــي،  ــالم اإلس الصوفي 
أما  أوسع.  بشكل  القومي  واليساري  متأخرًا، 
للجيش  رديفًا  تأسس  كونه  السوري  الجيش 
جنودًا،  األقليات  استقطب  الذي   ، االستعماري 
وجهوا أبناءهم ضباطًا تم استقطابهم من قبل 
انهمامات  عكس  الذي  القومي،  البعث  حزب 
الطبقة البرجوازية الصغرى في سوريا والعراق. 
الجيش  هو  الجزائري،  التحرير  جيش  ويظل 
كونه  السوسيولوجي،  للمبحث  جدارة  األكثر 

ال  أن  الدكتاتورية حقيقة  تثبت حوليات خراب 
الخاتم  الليبي  سِفرها  وفي  ليبيا.  في  جيش 
عام 2011، فاجأت ليس فقط دول الجوار؛ بل 
منذ  انخرطوا  الذين  أنفسهم،  الليبيين  حتى 
وإناثًا  ذكــورًا  الزمن  من  لعقدين   1973 عام 
والعسكرة.  التجييش  من  متعددة  ضروب  في 
لها  التي نظرّ  المسلح  الشعب  فحققوا عقيدة 
المفاجأة  األخضر.  الكتاب   1979 عام  الحقًا 
انتظارات  ــك  أرب النظام  أن  تحيّيرًا  األكثر 
أسس  قد  يكن  لم  بأنه  لنهايته،  المراقبين 
حتى لميليشيات موازية مستعارة من األنظمة 
وبولندا،  كرومانيا  معه  المتواطئة  الشيوعية 
إسقاطه،  بعد  المفارقة  بل  الثورة،  بها  يقمع 
الدولة  فراغ  استوعبت  ميليشيات  بزوغ  هي 
المتاهة  بحجم  توزعت  والشرطة.  الجيش  من 
الليبية، وصارت بعد سقوط النظام مصيرًا ليبيا 
متحكمًّا. لينطرح سؤال الدهشة في جملة: هل 

تأسس جيش في ليبيا الحديثة؟!.
نقدر  الموضوع،  في  الكتابة  انعدام  رغــم 
لدولة  المحترف  الليبي،  الجيش  إن  نقول  أن 
الكتيبة  وكانت   ،1953 عام  تأسس  االستقالل 
الثانية المرابطة في حامية الزاوية الغربية تتمثل 
فيها جميع االنتماءات الليبية شرقا وغربا وجنوبا، 
طائلة  تحت  يضعه  رقمًا،  يحمل  منتسب  وكل 
النظام العسكري بعد اجتيازه دورة األساس في 
بلدة سوسة بالشرق الليبي، وتم التوزيع بطريقة 
والشروط  الوقت،  وبذات  الزاوية  وفي  منظمة. 
بدورات  ضباط  لتخريج  مؤقتة  مدرسة  أنشئت 
المبعوثون  يتخرج  ريثما  الفراغ  لملء  سريعة 
والبريطانية  تركيا  في  العسكرية،  للكليات 
 ،1952 عــام  الملكية  إسقاط  قبل  مصر  في 
والعراق حتى موسم إثمار االنقالبات العسكرية 
الستينات،  بداية  عليها  المضادة  واالنقالبات 
القيدوم  الباحث  السوري  الدين  صالح  ويذكر 
في نشأة الدولة الليبية الحديثة أن بعض رفاقه 
في المدرسة الثانوية، قطعوا دراستهم والتحقوا 
بتلك المدرسة ثم أرسلوا في دورات إلى بريطانيا 

وأمريكا.
الموجة  في  مجددًا  الجيش،  سؤال  ينطرح 
الثانية من انتفاضات الربيع العربي، في الجزائر 
ووصل  الجزائري،  الجيش  تلكأ  والــســودان. 
الجيش السوداني مع قوة التغيير المدنية تقريبًا 
التوافق  نظرية  حسب  الطريق  منتصف  إلى 
افترضها  التي  اإلضافة  السلطة،  باقتسام 
Morris Janowitz لنظرية صامويل هنتنغتون 
التي   Samuel P. Huntington التقليدية، 
د  أكَّ بأن  للجيش،  السياسي  الحياد  على  تقوم 
المؤسسة  مشاركة  ــرورة  ض على  جانووتيز 
العسكرية في وضع أسس النظام الديمقراطي، 
العتقاده أنه من الصعوبة التطبيقية والعملية 
بمكان أن يتم التعامل مع المؤسسة العسكرية 
على أنها كيان محايد، أو »تنظيم مرتزق« ينفذ 
خطًطا وسياسات وبرامج أمنية ودفاعية، مقابل 
امتيازات مادية، ومكافآت مالية. فالفصل الحاد 

يحمل صفة الجيش الشعبي الذي كان التثقيف 
عن  ميزه  ملمحًا  والطبقية  الثورية  الحرب  في 

الجيوش العربية التقليدية.
للجيش  التأريخ  في  كتبته  ما  إعــادة  أود  ال 
الليبي بناًء وتدميرًا ممنهجًا نلحظ اليوم نتائجه 
المتوّزعة  الميليشيات  الكارثية في مظهريات 
المتاهة  امتداد  على  الفوضى  خريطة  في 
الليبية. وسأركزّ فكرة مقالي في مصير الجيش 
كشفته  الذي  وتالشيه  بدماره  المنبئ  الليبي، 
من  ضباطه  بتعرّض   .2011 فبراير   17 ثورة 
بعد  التطهير،  لقانون  فوق  ما  إلى  رائد  رتبة 
الخدمة  جهاز  إلى  وتحويلهم   1969 انقالب 
المدنية، ثم افتعال محكمة الشعب التي ألقت 
بقياداته في قفص االتهام، بل كالت لبعضهم 
اإلهانات، وضروبا سيئة من التوبيخ على شاشة 
التلفزيون. الفراغ الهائل في الرتب مأله ضباط 
ثالث  ببعضهم  ُقفز  االنقالبيين،  دفعة  من 
رُتب، وهو ما أحدث خلاًل هائاًل في بنية الجيش 

وكفاءته.
من  سبتمبر  انقالب  مجلس  رأس  توجّس 
الثورة  إلعــالن  دفعه  ما  وهــذا  مبكرّا،  أقرانه 
الشعبية أبريل 1973، أول مسمار دّقه في نعش 
مجلس االنقالب. وفي أغسطس من العام ذاته 
بزيارة  النجار،  علي  الثانوية  مدرستنا  فوجئت 
رفاقه،  بأحدٍ من  غيرَ مصحوب  االنقالب  قائد 
وقد رُتبت ندوة حوارية مع ُطالب مميزين من 
ذاك  اجتازوا  الذين  والعلمي  األدبي  القسمين 
الثانوية، وهدفها تحريض من  الشهادة  العام 
تميز منهم في النقاش لاللتحاق بكلية الضباط. 
ومن تمنّع حُرم من حقوقه المدنية بما فيها 
الدراسة الجامعية، واألمر نفسه تكرر مع طالب 
في  الثانوية  النصر  بمدرسة  العلمي  القسم 
طرابلس. انقالب أغسطس 1975 المفشل، كان 
الضربة القاصمة للبنية الضابطية للجيش، فقد 
أعضاء  النُقباء  رتب  إزاحة عددٍ كبيٍر من  تمت 

االنقالب.
وكفاءته  الليبي  الجيش  فعالية  في  الخلل 
الليبية  ـ  المصرية  القصيرة  الحرب  كشفته 
واإلنزال   .1977 عام  إلى24  يوليه   21 من 
مغطىً  الصاعقة  قوات  من  لـ3000  الفاشل 
الشعبية  المقاومة  مــن  بكتيبة  عليها 
نظام  سقوط  لتالفي   1979 أوغــنــدا  في 
ليبيا،  إقامة  ثم  أمين،  عيدي  الدكتاتور 
إسرائيل  اجتياح  بعد  سوريا  مع  بالتنسيق 
في  عسكرية  ارتباط  قاعدة   ،1982 عــام 
جبل لبنان كان وجودها نافاًل. إال أن هزيمة 
لحرب  الخاتمة  ــدوم«  الـ »وادي  معركة 
بعدها  القاتلة،  كانت   1987 مارس  تشاد 
معنىً  له  ليبي  جيش  عن  الكالم  يُعد  لم 
الكاتب  األلباني  روايــة  في  كاستعارة  .إال 
الميت«  الجيش  »جنرال  كادريه  إسماعيل 
الروسي  الكاتب  روايــة  من  تناصّها  التي 

الميّتة«. »األرواح  غوغول  نيقوالي 

التسّيس الذي بدأ 
بالجيش املصري 

ترافق وصعود 
البرجوازية املصرية 

الصغيرة، التي 
دفعت بأبنائها 

لاللتحاق بكليات 
الضباط، وتقاسمت 

أجندات األحزاب 
الوطنية، كالحزب 

الوطني، ومصر 
الفتاة، والوفد، 

اهتمامات وانحيازات 
الضباط املصريني 

األحرار الذين 
أطاحوا بامللكية 

عام 1952،

مطبات وفخاخ التقنية

الحوكمة حني يتم استغاللها

نورالدين خليفة النمر

الهوة التي 
تفصلني عن العالم 
اإللكتروني الجديد، 

تزداد عمقًا 
واتساعًا، واستحالة 

على العبور. فأنا، 
مثل كثيرين، 

ما زلت أتعثر في 
التعامل مع الهاتف 

املحمول، وما 
زلت أرتبك لدى 
مالمستي أزرار 

جهاز حاسوب،
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تراكي.. لم تطق الحياة بعيدًا عن درنة

مرزق حكاية

والذكية.
المطر  تقيها  الفتايح  في  غرفة  الخيرين  أحد  لها  بنى  حين 
تحت  الغرفة  خارج  نائمة  صباح  كل  يجدونها  كانوا  والبرد 
نزعة  شكل  المغلقة،  األمكنة  رهاب  حيث  صفيح،  من  قطعة 
لم  طويلة،  عقود  طيلة  وإخالص  بعناية  مارستها  التي  التشرد 
تغمرها  النشوة  كانت  ما  بقدر  التعاسة  مالمحها  على  تظهر 
وكبروا  جيدًا  تعرفهم  أناس  بين  تتسكع  وهي  أو  حلت،  أينما 
الجبلي  الطريق  ذاك  صاعدة  مساء  نهاية  كل  فتعود  معها، 
في  لها  وُهبت  أو  التقطتها  التي  األشياء  عديد  من  بغنائمها 

. رأسها  فوق  القماشية  صرتها 
أن  الهنيد  نزار  المسرحي  الصديق  مني  طلب   2009 العام 
له نصًا مسرحيًا عن مجزرة بوسليم، وشرعت في كتابته  أكتب 
ببطء وحذر، ألن الوقت كان مملوءًا بالمحاذير، وألن الموضوع 
جريمة  المجزرة  تلك  أن  على  ومازلنا  اتفقنا  وإن  ملتبسًا  كان 
التي  الجريمة هي  اإلنسانية، وأن تلك  الجرائم ضد  أرشيف  في 

النظام. المسمار األول في نعش  دقت 
والمتهمون  مقبرة،  داخل  تجرى  محاكمة  يجسد  نصًا  كتبت 
القبور،  من  المهترئة  بأكفانهم  يخرجون  يستدعون  حين 
التي  العقاب،  بعد  المحاكمة  فكرة  ترصد  المسرحية  وكانت 
لكثير  سمة  كانت  مثلما  ليبيا  في  القمع  مرحلة  بها  اتسمت 
في  ديستوفسكي  يرصد  التاريخ.  في  الشمولية  األنظمة  من 
السيكولوجي  الذاتي  العقاب  آليات  والعقاب«  »الجريمة  روايته 
القانون  يعاقبه  لم  عندما  نفسه  على  الجاني  يمارسه  الذي 
لكن  الجريمة،  بعد  العقاب  عن  الذاتي  البحث  أو  جريمته،  على 
ويرصد  أعمى  شمولي  حكم  ظل  في  المعادلة  يقلب  كافكا 
اإلنسان  يعاقب  بمعنى  العقاب،  بعد  الجريمة  تكون  أن  آليات 
للبحث  الشخصي  تاريخه  بنبش  يبدأ  العقاب  هذا  وفي ظل  أواًل 
العقاب، وكنت مأخوذًا بهذه  عن جريمة ما تجعله يستحق هذا 
مسرحيًا  نصًا  كتابتي  محاولة  في  التراجيكوميدية  المفارقة 
العالم  ضمير  من  غفلة  في  ُارتكبت  التي  الجريمة  تلك  عن 

االنتقائي.
لشخصية  اختراعي  السياق  هــذا  في  يعنيني  ما  أن  غير 
»الكوميدياء  يسمى  ما  أو  المر،  المرح  بعض  تضفي  مسرحية 
استلهمتها  شخصية  وهي  المسرحية،  وقائع  على  السوداء«، 

ساحة  في  البطالة،  تنتج  بــدأت  العاطلة  الــواحــات 
في  زال،  وماضيًا  هرمة  عجوزًا  مرزق  كانت  المهرجان، 
ندوة المهرجان تحدثتُ: عن الفقر الذي يرتع في ساحات 
والتباين  الشباب،  تطارد  التي  العطالة  وعن  الواحة، 
وأخرى  للنظام  مقربة  جماعة  بين  الظاهر،  المعاش  في 
اللجنة  أمين  التبو  محمد  الحاضرين،  من  كان  مهملة. 
وقد  »وزيرًا«،  سابقًا  وكان  »المحافظ«،  لمرزق  الشعبية 
تلميحًا،  أن يفهمني،  لقاء خاص، حيث حاول  إلى  طلبني 
أن سياسة النظام، التي أشرت إليها، ستفرغ الجنوب من 
سكانه، وأن هذا الفراغ، يجذب البشر المجاورين للحدود 
الليبية، مما يعني أن الصراع في الواحة، بحاجة لشرر من 
نار، فمرزق هي بوابة الشمال األقصى كما يراها، وكانت 
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مرزق اآلن حالة ليبية، شعب تحول إلى بطالة مستترة 
طوال عقود، ال عمل له سوى تلقي النزر القليل، المتمثل 
النفط  ثروة  كانت  حين  العمل،  عن  العاطلين  راتب  في 
معركة  ساحة  إلى  مــرزق،  فتحولت  »المجنب«،  تسمى 
مؤجلة، حول »المجنب« ثروة البالد، لقد كان العاطلون 
وما زالوا، كمقاتلين لمَن يدفع أكثر من اللصوص الكبار، 
ليبيا  كانت  لقد  لألسف«،  غدًا  يكون  »وقد  واليوم  أمس 
هذا  لتذر  فبراير  رياح  جاءت  الرماد،  تحت  معركة  ساحة 

الرماد.
الحقيقة المرة، أن التقاتل في مرزق، كما في كل البالد، 
بين األخوة األعداء، وحوض مرزق ونخيل الحديد، الدافع 

السبعينات،  درنة  في  الصيفية  العطلة  أقضي  كنت  عندما 
ذلك  في  سكانها  بين  شهيرتان  شعبيتان  أيقونتان  ثمة  كانت 
الشارع من كالم  وبما يطلقانه في  المختارة،  بعزلتهما  الوقت، 
جريئة،  مواجهة  ومن  حادة  سخرية  من  يخلو  ال  الخاطر  عفو 
ناحية،  من  فيهما،  يرى  الذي  المجتمع  تقاليد  من  الكثير  مع 
عنه،  والمسكوت  االجتماعي  المكبوت  عن  للتعبير  مساحة 
اشتهر  درناوي  مجتمع  في  العاطفة  إلسباغ  وجهة  فيهما  ويرى 
وبمشاكسة  والمشردين،  الــدراويــش  على  وعطفه  بحنانه 
أو  مفارقة  أو  سخرية  من  جعبتها  في  ما  إلخراج  الحرة  األلسنة 

أخرى. ناحية  أحيانًا، من  حكمة 
الشخصية األولى، سيدي حمد بالة، القاطن منذ ستينات القرن 
الماضي، وربما أبعد، بمغارة في مدخل درنة الغربي، ينزل كل 
بالناس،  ويختلط  الرث  األبيض  بجرده  درنة  شوارع  إلى  يوم 
مطلقًا خطبه الالذعة أو جالسًا في مقهى أو على رصيف، وكان 
إكسسوار  لمحاكاة  الفترة  تلك  في  استجابوا  الذين  الشبان 
متعة  مصاحبته  في  يجدون  المارقة  وموسيقاها  البيتلز  فرقة 
عن  والخروج  المحافظ  المجتمع  بنى  مع  الصدام  نزعة  تكمل 
بهيئتها  اجتاحت  التي  الفرقة  تلك  رؤية  مع  تناغمًا  تقاليده، 
مجتمعاتها  طبقات  نظام  الصاخبة  وبموسيقاها  البوهيمية 

المحافظة.  األرستقراطية 
كان الشبان يتسابقون في اصطحاب بالة في نزهاتهم على 
جوالتهم  في  اصطحابه  في  أو  )الزرادي(،  الغابة  أو  الشواطئ 
وقت خروج البنات من المدارس رفقة تلك الموسيقى الصاخبة 
صيحة  كانت  التي  الفيات  سيارات  مسجالت  من  الــهــادرة 

المرحلة.
أيام  منذ  األجل  وافاها  التي  »تراكي«  الثانية هي  الشخصية 
الثمانين  ناهز  عمر  عن  مسة،  بمدينة  العجزة  مأوى  في  قليلة 
سنة أو أكثر، التي كانت تقطن في مدخل درنة الشرقي بهضبة 
من  رهابها  عن  مبكرًا  عبرت  حيث  الطلق،  الهواء  في  الفتايح 
البيوت المغلقة والجدران، وكل يوم كانت تهبط إلى درنة عبر 
شتائمها  طالقة  الشوارع  في  وتتسكع  الوعر  الجبلي  الطريق 
على كل ما يعكر صفو تشردها المختار، أو نكاتها الالذعة التي 
عليها  القبض  استطاعت  كمفارقات  الناس  يرددها  ما  كثيرًا 
الالذعة  وتعليقاته  بالة  من  اقتباسات  يرددون  مازالوا  مثلما 
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غنمنا دورة  أن  بعد  الماضي  القرن  نهاية  غادرنا غات 
رحلة  في  العام.  نهاية  يكون  ما  السنوي  مهرجانها  من 
في  السنوي  بمهرجانها  أيضًا  لنغنم  مرزق  جئنا  العودة 
دورته األولى، كانت الواحات الليبية دخلت في سبٍق من 
المهرجانات. مرزق كي تحظى بالسبق أعادت بناء القلعة 
القديمة، لكن قبيل بدء المهرجان الشتوي باغتتها أمطار 
منسية كأنما حلق السماء انتظر احتفااًل ال مثيل له لتزغرد 
التاريخ المهمل.  القلعة المستعادة من  أمطاره فتكتسح 
تهدمت القلعة التي ُأعيد بنائها ألن البنائيين المرزقيين 
المواد  بنفس  فبنوا  القديمة،  القلعة  استعادة  أرادوا 
لم  السيول  الماء،  غمره  لما  ساح  ما  الطين،   / القديمة 
توضع في الحسبان، إعادة البناء في دولة الجوار تونس 

تتم باإلسمنت ما يتم تغطيته بالطين: حداثة مواربة.
األقصى،  الليبي  للجنوب  التاريخية،  العاصمة  مرزق 
أول  منذ  الكبرى،  الصحراء«  »سفن  القوافل  عاصمة 
التاريخ إلى القرن التاسع عشر، تربط غرب القارة بجنوبها، 
وجنوب القارة بقارة الشمال »أوروبا«، لذا التاريخ لمرزق 
التاريخ،  فاندثر  الجغرافيا،  مسار  غير  التحديث  الجغرافيا، 
عصر  انبالج  بعد  الواحة،  تعد  لم  مرزق،  مرزق  تعد  لم 
كـ  بدأ  ما  مرزق،  حوض  لكن  الطيران،  عصر  ثم  البخار، 
»النفط«،  الحياة  كينبوع إلكسير  تفجر  النخيل«،  »جبانة 
المانحة  مرزق  النفط،  حفارات  فوالذ،  من  بنخيل  فغص 
الحياة تموت، لكن الجغرافيا كما يبدو ال تموت، وإن لم 

تعد طريق اإلبل.

على  الشاهدة  المحكمة  داخل  العجوز  »تراكي«  شخصية  من 
األسرار،  كل  بها  تفارقها،  ال  صرة  تحمل  التي  حدث،  ما  كل 
يجيب  أن  الممكن  من  الذي  األسود  المرحلة  صندوق  تمثل 
القاضي  أمام  تفتحها  وحين  الغامضة،  األسئلة  من  كثير  عن 
بين  ما  برزخ  في  يعمل  باعتباره  نزيهًا  يكون  أن  المفترض   -
كثير  إلى  تشير  منها  أشياء  إخراج  في  تبدأ  ـ  والموت  الحياة 
من  قطع  مجهول،  ضد  وسُجِّلت  ُارتُكِبت  التي  الجرائم  من 
بركابها،  ُأسقطت  لطائرة  أسود  اإليدز، صندوق  أطفال  مالبس 
آخر  إلى  الدنيا...  شوارع  في  أصحابها  ُاغتيل  سفر  وجــوازات 
عن  البعيد  مقترفها  يعرف  الجميع  كان  وإن  الغامضة  الجرائم 
ألن  النص،  ذلك  عن  ذاكرتي  من  اآلن  أكتب  العدالة.  متناول 
ببيت  مكتبي  على  الكمبيوتر  في  كانت  منه  الوحيدة  النسخة 
شهداء  »كتيبة  مسلحة  جماعة  احتلت  حين  الثقافي  درنــة 
ظالمية  مؤسسة  إلى  وحولته  الثقافي  البيت  مقر  بوسليم« 
بفعلهم  انقلب  الذي  السوري  الربيع  إلى  الجهاديين  تصدر 

أسود. ربيع  إلى  أمثالهم  وفعل 
بمعرفتي  أعتقد  الــذي  المسرحي  النص  كابوسية  رغــم 
أن  إال  القسوة،  إلى مسرح  ينتمي  أنه  الشأن  في هذا  البسيطة 
والفكاهة  الضحك  تبذر  كانت  بـ»تراكي«  الشبيهة  الشخصية 
في قلب هذا الجحيم، وهي اآللية التي قاومنا بها لفترة طويلة 
التي  السياسية  والنكتة  بالسخرية  القمعي،  النظام  كابوس 
شاعت وانتشرت في تلك الفترة، حيث تزدهر مثل هذه التقنية 
في  كرغبة  المقهورة  المجتمعات  في  السيكولوجية  الدفاعية 
المؤلف،  مجهولة  بالنكتة  الشمولية  األنظمة  صفو  تعكير 
المقدس  لتقويض  تكتيكًا  تاريخيًا  تعتبر  التي  وبالفكاهة 

يتبعه من ورع وطاعة.  السياسي وكل ما 
الذي  بالة  كان  مثلما  تراكي،  شخصية  كانت  آخر  جانب  من 
وليًا  وأصبح  الثمانينات  بداية  زليطن  األصلية  مدينته  إلى  عاد 
رفاقه  له  يشد  ما  كثيرًا  صفيح،  من  براكة  في  يقطن  صالحًا 
جزيرة  لي  بالنسبة  تراكي  كانت  ــ  هناك  إلى  الرحيل  درنة  من 
مجتمع  وسط  التعبير  لحرية  منسية  مساحة  تمثل  معزولة 
أخرسه القمع. إنها تقول كل ما تفكر فيه وتسخر من كل شيء، 
غيظ،  لحظة  في  تشتمه  أو  وجد  لحظة  في  النظام  في  تتغزل 
بطريقة  الصارمة  الرقابة  أجهزة  من  ومحمية  محصنة  وكانت 
االجتماعي  النظام  هامش  على  وبعيشها  بتشردها  حياتها، 
داخل  بالمقيمين  المعنية  سلطاته  قبضة  حدود  وخارج  برمته 
الجنون كي  تدعي  أن  عليك  مثل هكذا  مجتمعات  وفي  النظام، 
تراكي  للعقاب، لكن  تقول ما في داخلك دون أن تكون عرضة 
تبني  تعرف كيف  لبقة  الجنون، فهي  تدع  ولم  لم تكن مجنونة 
االجتماعية  عالقاتها  تبني  وكيف  وتهكمها،  شتائمها  سياقات 
ال  تعليق  في  الكالم  من  الكثير  تختصر  وكيف  أيضًا،  الموقتة 

غالبًا.  النابية  الكلمات  من  يخلو 
كان  والتشرد  العقلية،  قواها  بكامل  اختارتها  الحياة  هذه 
الهروب  على  وقدرتها  روحها  فيه  وجدت  الذي  عيشها  طريقة 
الحياة  روتين  ومن  والمرتبة،  المغلقة  األماكن  رهــاب  من 
ال  وهي  العائلة،  ثقافة  تتصورها  كما  المنضبطة  اليومية 

إال هكذا. تعيش بسعادة  أن  يمكنها 
فيها  يعيش  التي  األمكنة  أحــب  إنــه  ميلر  هنري  يقول 
مؤسسات  في  وليس  الناس،  بين  والمجانين  المتشردون 

أرواحهم.  تؤذي  الوثيرة  السجون  تشبه  منضبطة 
صورة  رأيت  مسة  في  العجزة  مأوى  إلى  تراكي  نقلت  وحين 
أكثر  عرفها  من  يراها  وربما  أراها  مرة  وألول  تبكي،  وهي  لها 
مالبس  وألبسوها  جدران  بين  وُضعت  حيث  تبكي،  وهي  مني 
خصالت  وارت  حجاب  شكل  على  بمحرمة  رأسها  وغطوا  نظيفة 
هذا  وكل  الممزقة،  أوشحتها  عن  المتمردة  البيضاء  شعرها 
تأكل  قضته  الــذي  عمرها  آخر  في  جحيمها  شكل  الترتيب 
الذين  الناس  وبين  الطلق  الهواء  في  وتحلم  وتنام  وتتحدث 
ومن  كالمها،  طوائش  مع  تسامحهم  مقدار  وتعرف  تعرفهم 
روحها  تطلق  أن  إال  حاًل  تجد  لم  المكيف  الجحيم  هذا  قلب 
التي  مدينتها  إلى  جثمانها  ليعود  للموت  الجسد  وتسلم 
بين  أوقاتها  أسعد  وقضت  فيها  وتغزلت  وشتمتها  عشقتها 
وتسامحهم  وحنانهم  عواطفهم  عليها  أسبغوا  الذين  أناسها 
الكثير  وشارك  شيء،  كل  على  وتهكمها  الالذع  لسانها  مع 
منهم في وداعها األخير، ليس حنينًا للزمن الجميل فقط الذي 
التي  السخية  العاطفة  لتلك  تتويجًا  وإنما  معالمه،  أحد  كانت 
المدن  أو  الحياة  لفظته  من  كل  على  المدينة  أهل  يسبغها 

وأرصفة شوارعهم. بيوتهم  عتبات  على  األخرى 

األقوى للمعركة القائمة، سواء كانت خامدة أو مشتعلة، 
أي أن الليبيين تحت أي شعار كان، الثروة المضيعة هي 
لتندلع  المعركة  تخمد  هذا  ومن  حربهم،  ووقود  دافع 
حول  معركة،  ساحة  الحقيقة  في  هي  التي  مــرزق،  في 
الوطن البنك/ البنك الوطني، رغم كل المسميات األخرى 

والشعارات، واألحالم واألماني الطيبات. 
رنين  يعلو  موقتًا،  المدافع  تسكت  حين  أنه،  والدليل 
النقود، فإذا كان البطل عند العراك: المسلح، فإن البطل 
والحديث  خلونا،  سنة  ولخمسين  الفساد،  الهدنة:  عند 
يدور حول ثروة البالد، والنظام السابق قد استحوذ عليها، 

تاركًا البالد تبيع الريح للمراكب.
 وأما بعد، فإن الهالل النفطي هو أيقونة علم البالد، 
في  القائمة  للمعركة  كراية  عاريًا،  عاليًا  يرفرف  الذي 
المركزي«،  »البنك  المركز  من  الممونة  ليبيا«،  »مرزق/ 
ورئيسه األبدي واألوحد، رمز ليبيا الموحدة منذ 2011م 
»الصديق  المدعو  القذافي،  معمر  خليفة  اآلن،  وحتى 

الكبير«!.
البالد،  سماء  في  أطلقت  ما  الرصاصة،  هو  االستحواذ 
المصالح  أجل  من  للعراك،  ساحة  ليبيا،  من  جعل  مما 
والنفوذ لآلخر، كما هي ساحة، منذ نصف قرن / سبتمبر 
تكون  وأن  البالد.  داخل  في  لالستحواذ  2019/1969م، 
مرزق ساحة حرب، فهي ساحة من ساحات هذه البالد، ما 
تحولت ثروتها لنقمة، جعلت أحد الصحفيين، منذ عقود 
يكتب: أحرقوا آبار النفط. ما لم تُحرق، ولكن أحرقت ليبيا 

ألجلها.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الثروة تهزم الثورة

قامات في
 زمن »الصفر«

محمد عقيلة العمامي 

في مقال نشره على صفحته مؤخرا بعنوان » كومبرادور« يشير 
منصور بوشناف إلى أن هذا المصطلح شاع استخدامه في مجال 
السياسة والثقافة خالل النصف الثاني من القرن العشرين وهو 
أو  اقتصاديا  كان  سواء  االستعمار،  لقوى  تماما  »التابع  يعني 
سياسيا أو ثقافيا« أي أنه مرتبط بالتبعية واالمتثال إلرادة القوى 

االستعمارية.
الكلمة  فإن  استشرناها  التي  اإلنجليزية  القواميس  وحسب 
برتغالية ظهرت في القن السابع عشر وتعني المشتري، ودخلت 
الصيني  العميل  بها  ويقصد   1840 سنة،  اإلنجليزي  القاموس 
الذي يشتغل وكيال في بالده لشركات أجنبية. ومع انتشار الفكر 
الماركسي وظهور حركات التحرر، في القرن العشرين، أصبحت 
سريعة  الطفيلية،  االستهالكية،  االقتصادية  النشاطات  تعني 
واألمريكي(  )األوربي  لألجنبي  الوكالة  على  والمعتمدة  المردود 
وال تؤسس القتصاد إنتاجي، زراعي وصناعي، يسهم في تحرير 

البلد من التبعية االقتصادية وبالتالي السياسية.
والعالم،  العربي  الوطن  في  الكومبرادوري  االقتصاد  ارتبط 
دول  تحديدا  النفطية،  بالبلدان  بوشناف،  منصور  يشير  وكما 
من  هائال  فائضا  تمتلك  أصبحت  التي  السكان،  قليلة  الخليج 
الثروة. ويرى بوشناف أن هزيمة حركة التحرر القومي العربية 
الناصر(  عبد  زعامة  ظل  في  مصر  األبرز،  قيادتها  في  )ممثلة 
الكومبرادورية  الدول  هذه  جعلت   ،1967 يونيو  إسرائيل  أمام 
تشعر بانكسار الخناق الذي كانت تلفه حول رقبتها حركة التحرر 

القومي بقيادة عبد الناصر.
العامل الحاسم لم يكن تلك الهزيمة،  من جانبي أعتقد أن 
)االنتصار  الحقا  وقلبها  منها  الخروج  نظريا،  يمكن،  كان  التي 
المبتور في حرب أكتوبر 1973 مؤشر على ذلك( وإنما هو العامل 

النفطي، الذي أشار إليه منصور إشارة عابرة.
»تتحول  للمنطقة  السياسية  القيادة  جعل  العامل  هــذا 
الكتّاب  أحد  عبر  مثلما  الثروة«  بلدان  إلى  الثورة  بلدان  من 
المصريين. فلقد صعد سعر برميل النفط من أكثر من $3 دوالر 
سنة 1970 إلى أكثر من $12 دوالر سنة 1974 وتجاوز $13 سنة 
1978 ليصل إلى ما فوق $35 سنة 1981. ورغم أن زيادة سعر 
النفط كان مطلبا وطنيا، إال أنه استثمر من القوى االستعمارية 
البديلة  الطاقة  عن  ودراسات  بحوث  هناك  كانت  ألنه  الغربية. 
وكان يتوقع أن تكون عالية التكلفة، فال بد من رفع سعر مصدر 
الطاقة الحالي كي ال يحجم المستهلكون عن استهالك الطاقة 

الجديدة المحتملة بسبب فارق السعر الشديد.
لكن مردود الثروة من مصدر الطاقة هذا صار سالحا ماضيا 
في أيدي »بلدان الكومبرادور« ليدعم حركات اإلسالم األصولي 
الوطن  في  واقتدار،  بسهولة  وتجول،  تصول  أن  من  ويمكنها 
العربي والعالم اإلسالمي منفقة األموال الطائلة على نشر الفكر 

الوهابي المتصلب.

محمد يونس اقتصادي من البنغالديش، نال جائزة نوبل للسالم سنة 2006، فهو مؤسس أول منظمة 
عالمية للقروض الصغيرة للفقراء. ورد في كتاب ضم ورقة بحثية عنوانها: »نحو اقتصاد ثالثة أصفار« 
وهو يقصد بذلك: فقر صفر، بطالة صفر وبصمة كربون صفر، وهو يعني بـ)الكربون( تكبيل من يقترض 
من الفقراء بكمبياالت أو ما شبهها. يطول ويتشعب كثيرا الحديث عن نجاح مشروعه الذي ابتدأه في 
األمريكية قلعة  المتحدة  الواليات  فيه  بما  العالم كله  انتشر في  بنغالديش ثم  قرية صغيرة فقيرة في 

الرأسمالية. 
في معرض لقاء وحوار دار معه، ترجمته ونشرته مجلة الدوحة في عددها الخاص رقم 131 في سبتمبر 
يرفضون  عليهم-  -قبل حملته  كانوا  الذين  للمصرفيين  وتساؤله  المباشر،  نقده  انتباهي  لفت   ،2018
»عندما  قال:  تماما.  واألرقام فضحتهم  اإلحصائيات  أن  إاّل  ذلك؛  غير  يدعون  كانوا  وإن  النساء،  إقراض 
تتقدم إليهم سيدة بنغالدشية تريد قرضا، يسألونها حتى وإن كانت غنية، وقادرة على تسديد القرض، 
ليكون  السبل  بشتى  يتعذرون  فإنهم  بنعم  إجابتها  كانت  وإذا  زوجها،  من  القرض  أمر  ناقشت  ما  إذا 
المصارف بسؤال  زوجها، وليس معها..«. وعلى ذلك أسس هجومه ونقاشه مع  القرض مع  إتمام عقد 
منطقي أوقعهم فيما تحاربه منظمات العالم كله، وهو التفرقة »الجنسية« ما بين الرجل والمرأة. كان 

سؤاله محددا ومباشرا: »هل تسألون الزوج إذا ما كان قد ناقش مسألة القرض 
مع زوجته؟ وهل يسمح أن يتم القرض من خاللها؟« فوقعوا في الفخ! وهكذا لم 
يعد بمقدورهم سوى فسح المجال للمرأة، وإاّل وقعوا في مسألة التفرقة الجنسية 

التي لم تعد قضيتها بخافية على أحد. 
لم يطل الحال حتى تأكد للمتابعين من االقتصاديين أن نتائج قروض النساء 
تعود بخير على العائلة كلها، أكثر بكثير من القروض التي تمنح للرجال، وبالتالي 

يكون األطفال هم المستفيدين. 
فِكر االقتصادي محمد يونس ونجاح مشاريعه لم يقتصر على فقراء بنغالديش 
فقط، بل وصل مؤخرا –خالل شهر نوفمبر سنة -2017 نساء جمعية أرباب العمل 
الفرنسية، لقد أصبحت مؤسسة »بنك غرامين« أو بنك القرية التي أسسها سنة 
1976 تقرض الفقراء لتمويل مشاريع بسيطة، ودون فوائد حقيقية كشراء ماكينة 
خياطة، أو دراجة نقل، كان الشعار المرفوع هو: »جميع البشر هم أصحاب مشاريع«. 
وتمنح  سنويا  دوالر  مليارات  خمسة  من  أكثر  ستثمر  غرامين  مؤسسة  اآلن 
أمريكا  في  فرعا   19 يملك  غرامين«  »بنك  أصبح  لقد  الفقيرات،  للنساء  قروضا 

وحدها! وجميعها تقرض وبمعدل سداد يفوق 98%.
محمد  سبق  ليبي  اقتصاد  رجل  بالي  على  خطر  الموضوع  هذا  قرأت  عندما 
يونس قبل أن ينال جائزة نوبل بست وخمسين عاما! طبق فكرة تمويل وإقراض 
النساء من دون فوائد في مدينة لم يكن فيها سوى بنك أو بنكين، ولم يستعن 
إاّل بجهده وفراسته في انتقاء النساء تحديدا. كان يبحث عن العائلة التي تحتاج 
هكذا  المرأة  ويقرض  معيشتها  تحسن  أو  نفسها،  به  تعيل  لدخل  مصدر  إلى 

دون)كربون(. كيف تحقق ذلك، وماذا حدث؟. 
باتساعها  يتسكع  مدينة،  أطالل  بنغازي مجرد  الثانية،  العالمية  الحرب  تركت 

الجوع الكافر والفقر والبق والقمل، قام حينها المرحوم عبدالحفيظ شمسه بالبحث عن األسر الفقيرة أو 
المحتاجة، وفر لربة البيت ماكينة الحياكة، ثم يبعث لها بالقادرات على استخدامها، ثم يزودها بالقماش 
الرجال ال يتعدى )سروال  الوقت كان لباس  والسلك ويشتري منها ما تنتجه ويبيعه بمعرفته. في ذلك 
وسورية بيضاوين(، وقبعة بيضاء، تسمى )المعرّقه(، ويستقطع قسطا بسيطا من ثمن ماكينة الحياكة 
الحقائب من  بذلك، بل أسس مصنعا لصناعة  لم يكتف  قيمتها فتصبح ملكا لألسرة.  أن يستوفي  إلى 
الجلد، فلم يعد دباغو الجلود يبحثون عمن يشترون إنتاجهم بأرخص األثمان، ويصدرونه إلى الخارج. كان 

يشتريه منهم ويوزعه على القادرين على تصنيعه ويشتري إنتاجهم ويسوقه. 
لم يكتف بهذا العمل الجبار، بل ساهم مع الذين انتبهوا إلى أن الشباب تركوا فصول الدراسة وعملوا 
مع بلدية بنغازي لتنظيف البالد من مخلفات الحرب، ألن األمر بدا لهم وكأن شباب البالد أصبحوا مجرد 
كناسين، فأسسوا لهم مدرسة مسائية واتفقوا مع إدارة البلدية أن تتنازل عن ساعة عمل ليتمكنوا في 
الوصول في الوقت المناسب إلى فصولهم، ولم يطل األمر حتى أصبحت مدرسة الكناسين، مدرسة العمال 
الليلية، التي تطوع لها القادرون على التدريس، وتعلم في فصولها شباب واصلوا دراستهم ونال كثير 
أعلى الشهادات في تخصصهم، وتولوا عددا من الوزارات والعديد من المنظمات العالمية. أفخر أنا كاتب 
هذا المقال أنني تعلمت في هذه المدرسة وهي أوصلتني إلى الجامعة ألتمكن من كتابة هذا المقال لكم، 
وأنا أتحسر كيف لم تنل شخصيات تفانت في تقدم بالدنا وقدمت ما يفوق ما قدمه محمد يونس على 
سبيل المثال، ولم نسمِّ على أقل تقدير شارعا من مدينتنا باسمهم؟ كيف ال يكرم عبدالحفيظ شمسه، 
أنا على يقين  الشريف، ومحمد سعود.. وأبطال كثيرون غيرهم؟.  العالم حويو، ومحمود مبارك  ومحمد 
أنه لو وصل اسم من أسمائهم بتعريف عم قاموا به لنالوا ما ناله السيد محمد يونس عن أصفاره وهم 

الذين نفذوا أعماال عظيمة ابتدأوها بصفر حقيقي، في بلد كان سنة 1952 ثالث أفقر دولة في العالم.

 زيادة سعر 
النفط كان مطلبا 

وطنيا، إال أنه 
استثمر من القوى 

االستعمارية 
الغربية.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد يونس 
اقتصادي من 

البنغالديش، نال 
جائزة نوبل للسالم 

سنة 2006، فهو 
مؤسس أول 

منظمة عاملية 
للقروض الصغيرة 

للفقراء



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 لغة الفيلم »26«
الفيلم. لقد  أداة اإلنجاز" والكاميرا هي لغة  اللغة هي   "
السينما صامته. واآلن تعددت  أن كانت  الفيلم منذ  تكلم 
أي  مشاهدي  وألن  عصرها.  يصعب  لدرجة  الفيلم  اللسن 
لغة  على  الفيلم  اتفق صناع  فقد  ومتنوعون  كثيرون  فيلم 
على  تعد  شديد  باختصار  وهي  عالمية  أصبحت  مشتركة 
تراكم المعنى الموضوعي من لقطة إلى أخرى. وتواصلت 
المساهمات في صناعة لغة السينما وتعددت مناهجها مثل 
السينما التعبيرية األلمانية ، والواقعية اإليطالية الجديدة، 
كونج،  هونج  في  القتالية  والسينما  الجديدة،  والفرنسية 

وغيرها كثير.
الفيديو  تقنيات  تطورت  المذهل  التطور  هذا  ومع 
في  المستقلون  والصناع  كليب،  كالفيديو  الموسيقى 
موجود  هو  مما  فاستفادوا  التجارية  اإلعالنات  مجاالت 

وأضافوا
إليه تقنيات تتطور وتتسع باستمرار.

مهمة لغة السينما، وهي كأي لغة أخرى، تتطور باضطراد 
إلى  إيصالها  الفيلم  يريد  التي  القصص  توصيل  لتسهيل 
ذلك  ومع  سينما،  في  اللغة  صناعة  وتتطور  المشاهدين. 

ليس هناك لغة سينمائية عفا عنها الزمن.
غير  واحدة  بلقطة  مبكرا  بدأت  السردية  السينما 
ممنتجة، أما اآلن فأصبحت 
لقطات  عدة  من  تتكون 
طولها  في  لنتحكم  تُمنتج 
المطلوب. أصبح الفيلم تحت 
يتحكمون  مُعديه  سيطرة 
في لقطات مشاهده وبالتالي 
خالل  من  ذلك  ويتم  طوله، 
الذي  اإلنساني،  الوعي 
خالل  من  تجاوزه  باإلمكان 
واألصوات  واألفعال  الصور 
وسبل  الحوار  وكذلك 
يتعين  أنه  غير  تنفيذه. 
فهي  الصدفة،  بمحض  تُأسس  ال  الفيلم  لغة  أن  االنتباه 
ليست شيئا اعتباطيا، فلغة الفيلم هي التي تخلق هوية ما 
تخدمه عبر الشاشة وهو أمر ليس بالسهولة التي نتصورها 
فهي  فيها  التدبر  دون  من  وردودها  أفعالنا  ننفذ  فنحن 
العاطفي  لسلوكنا  بتمعن  ننتبه  ال  ولكننا  طبيعي،  سلوك 
واإلدراكي. فنحن نعمل منذ والدتنا على تأسيس مشاعرنا 
من  نصنع  أن  ينبغي  ما  وهذا  أفعالنا،  بدورها  تغذي  التي 
خالله الفيلم المؤثر. وعليه فإن لغة الفيلم هي التي تقدم 

الفيلم المؤثر.
التأثير  يستهدف  عامة  بصفة  أوالشفوي  األدبي،  السرد 
على مستمعيه، سواء بانتقاء جمل وعبارات ومواقف طريفة 
الكوميدي،  الممثل  على  مايتعين  وهذا  ماضية،  ألحداث 
الحديث عن  ينوي  فلو كان   . به  القيام  المثال،  على سبيل 
سنوات طفولته ودراسته في مراحلها االبتدائية ينجح تماما 
منها  يستحضر  خاضها  وتجارب  عاشها،  أحداثا  استثمر  لو 
غاية  يخدم  ما  إليها  يضيف  قد  التي  المضحكة،  المواقف 
دائما  تحدث  السينمائية  القصص  فإن  وبالطبع  المشهد. 
وقت عرضها، وبالتالي تصبح طبيعة العرض وكأنها مضارع 
ابتداء في الماضي ولكنه مازال مستمرا، وبالتأكيد يستطيع 
مؤقته  بصورة  ويجيزه  الماضي،  بالفعل  يأتي  أن  الممثل 
ليصبح حاضرا، ذلك ألن طبيعة الفيلم تتطلب العودة به إلى 
الزمن الحاضر. غير أن السؤال يظل ملحا وهو كيف نتحدث 
عن ماٍض ونجعله وكأنه يحدث في لحظة العرض نفسها. 
المرئي  غير  فوجوده  ومهارته،  المخرج  مهارة  هي  هذه 
األحداث  تطور  لنا  يقدم  يجعله  الذي  هو  اإلبداعي  وذكاؤه 
واستحضارها من الماضي لتبدو وكأنها تحدث أمام المشاهد 
وقت عرضها . وهذا ما يسمى الذكاء االنتقائي الذي يقود 
عين المشاهد وسمعه تماما مثلما يفعل الوسيط األدبي. إن 
تحقيق السرد السلس الخالي من العيوب هو وظيفة المخرج، 
وهي التي تقرر لغة في الفيلم . الطقم يعمل كله معا وعليهم 
أن يعوا أن المخرج السينمائي هو راٍو لقصص بصرية. وهكذا 
لغة  في  المهمان  العنصران  هما  والمونتاج  اللقطة  تكون 
الفيلم ) البصرية( فاللقطة كالكلمة المكتوبة توصل فكرة 
لخلق معنى  اللقطات  يربط هذه  المونتاج  أن  محددة، غير 
، تماما مثلما تُربط الكلمات لتبرز المعنى المراد توصيله 
عبر إبداع مكتوب. وهكذا على المخرج أن يبدع في لقطاته 
المعبرة ويجعل منها مقاطع متصلة مرتبطة ببعضها البعض 

لتحكي قصة بصرية مؤثرة.

تنظيم مهرجان بنغازي 
للمسرح املغاربي في أكتوبر

الدولية لإلعالم والثقافة  تنظم المؤسسة 
المغاربي«  والفنون »مهرجان بنغازي للمسرح 

بمدينة بنغازي، خالل الفترة من 21 الي 28 أكتوبر 
2019، حسب ما أعلنت المؤسسة.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل، علي 
الممتد. لتاريخه ومشواره  الجهاني، تكريما  خليل 
وتشهد هذه الدورة وهي األولى مشاركة فرق 

مسرحية من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، 
إلى جانب الفرق الليبية، كما سيحضرها عدد من 
الفنانين الضيوف من بعض دول المشرق العربي 

وشمال أفريقيا وهي مصر 
واألردن واإلمارات 

العربية  والمملكة 
والعراق. السعودية 
وسبق أن اصدر 
المؤسسة  رئيس 
الدولية لإلعالم 

والفنون،  والثقافة 
سعد محمد 

بعض  المغربي، 
القرارات بشأن تنظيم 

هذه الدورة من بينها 
قرار بتكليف الفنان رافع نجم 

مديرا للدورة األولى للمهرجان، وقرار آخر باختيار 
إبراهيم مفتاح العريبي رئيسا فخريا للدورة األولى 

للمهرجان، والتى تحمل اسم الجهاني.
وكذلك أصدر المغربي قرارا بشأن تشكيل اللجنة 

العليا للمهرجان برئاسة رئيس الدولية لإلعالم 
والثقافة والفنون وعضوية كل من: الفنان خليل 

العريبي والفنان سالم عيسى والفنان علي الفالح 
والفنان عزالدين المهدي والفنان محمد الصادق 

والفنان أسامة السحاتي والفنان الطيب الطيرة 
والفنان عاشور بوشوق.

ويشهد المغرب العربي إقامة عدد من 
التي يفتح فيها باب  المهرجانات المسرحية، 

المشاركة أمام الدول غير المغاربية، فضال عن عدد 
من المهرجانات الخاصة بفرق المغرب العربي فقط، 

مثل »المهرجان المغاربي للمسرح«، فضال عن 
مهرجانات مسرحية أخرى خاصة بالهواة من فرق 

المغرب العربي، وتشارك ليبيا عبر فرق مختلفة في 
هذه المهرجانات سواء بدعم من جهات حكومية 
أو بجهود ذاتية، حرصا منهم على أن يبقى اسم 
ليبيا حاضرا في مثل هذه الفعاليات الثقافية على 

والدولي. اإلقليمي  المستوى 

 »هيئة الثقافة« تدشن مهرجان 
الشاعر حسن األقطع

 ورشة ملد جسور الصداقة
بني أطفال ليبيا والعالم

أقام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل التابع للهيئة العامة 
الوفاق الوطني، اإلثنين،  للخيالة والمسرح والفنون بحكومة 
ورشة فنية بعنوان »نصنع أقالما.. نصنع أصدقاء« نظمتها 

جمعية أصدقاء أقالم الرصاص، بالتعاون مع المركز إضافة لذوي 
الجهمي. الخاصة ومكتبة خديجة  االحتياجات 

تهدف الورشة إلى تنمية مهارات األطفال الفنية وخلق ثقافة 
التعبير باستخدام الرسم واأللوان، ومد جسور الصداقة بين 

أطفال ليبيا والعالم، والتأكيد على فكرة التبرع حيث سيتم تقديم 
األدوات المستخدمة في الورشة ألطفال في دولة أخرى، وفقا 

للخيالة والمسرح والفنون. العامة  للهيئة  للمكتب اإلعالمي 

زار رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع 
السبت،  الفاخري،  الموقتة، جمعة  الليبية  بالحكومة  المدني 

البيضان. انتالت  بلدية 
رافق الفاخري في الزيارة كل من وكيل الهيئة للشؤون 
الثقافية محمود امجبِّر، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة 
رافع الفاخري، وبعض مديري اإلدارات بالهيئة، وتضمنت 

الزيارة عقد لقاءات مع عميد البلدية توفيق إبراهيم 
الهرام، والحكماء وأعيان المنطقة، بحضور مدير مكتب 

اإلعالم والثقافة بالبلدية، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
ودارت اللقاءات حول مناقشة الشأن الثقافي بالبلدية، 

الثقافي بالمنطقة، وأعلن  واالطالع على معوقات المشهد 
تنظم مهرجان ثقافي يحمل اسم »الشاعر حسن األقطع«.
وزار الفاخري المقار اإلدارية بالمنطقة، ومشروع إنشاء 

بالبيضان. الثقافي  المركز 

مصلحة اآلثار تتسلم قطعا عثر عليها بالصدفة

والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  نظمت 
الليبية  بالحكومة  المدني  والمجتمع 
س  مؤسِّ تأبين  حفل  الجمعة،  الموقتة، 
والمسرح  للموسيقى  الشعالية  علي  معهد 

عبدالغني أحمد الجحاوي، بمدينة بنغازي.

للشؤون  الهيئة  وكيل  التأبين  وحضر 
مديري  من  وعدد  امجبَّر،  محمود  الثقافية 
مجموعة  باإلضافة  بالهيئة،  اإلدارات 
للمكتب  وفًقا  واإلعالميين،  الفنانين  من 

اإلعالمي للهيئة.

وألقيت خالل التأبين العديد من الكلمات 
التي أثنت على مسيرة الفقيد ونجاحه، ورحل 
20 أغسطس الجاري عن عمر  الجحاوي في 

ناهز 77 عامًا.
أسس الجحاوي معهد علي الشعالية خالل 

الفارابي«  »معهد  اسم  تحت  السبعينات 
الشعالية«،  »علي  الفنان  توفي  أن  إلى 
الجحاوي بضم  قام  بتغيير االسم، ثم  فقام 
قدرته  لعدم  اإلعالم«  »أمانة  إلى  المعهد 

على اإلنفاق عليه.

سلم الشاب محمد فرج فضل اجويدة 
األحد  الليبية،  اآلثار  مصلحة  عام(   20(
التى  الفخارية،  الكسر  من  مجموعة 

اكتشفت عن طريق الصدفة.
على  فيه  عثر  الذي  الموقع  وجدد 
مراقبة  إدارة  تحت  ليصبح  القطع  هذه 
متنوعة  القطع  هذه  وتعود  شحات،  آثار 
الروماني، وفًقا  األشكال واألحجام للعصر 

للمكتب اإلعالمي للمصلحة.
وكلفت لجنة متخصصة من قبل رئيس 
القطع،  باستالم  الليبية  اآلثار  مصلحة 
وتعد المصلحة هذه الخطوة نجاح لحملة 
لتحفيز  أشهر  منذ  أطلقتها  التى  التوعية 
االثار  تسليم  على  المواطنين  وتشجيع 

المكتشفة للجهات المتخصصة.
األمانة  تعكس  لفتة  أخرى  وفي 
فتحي  المواطن  سلم  للوطن،  واالنتماء 
خارج  وجدها  أثرية  قطعة  أرحيم  جمعة 
جهاز  إلى  قرزة،  بمنطقة  األثري  الحرم 
بحضور  اآلثار  وحماية  السياحية  الشرطة 
رئيس الجهاز، ورئيس قسم التحري وجمع 
االستدالالت، وأحد الباحثين من مصلحة 

للوزارة  الرسمية  الصفحة  وحسب  اآلثار. 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
فإن القطعة األثرية هي فانوس )قنديل( 
في  المسيحيين  الكهنة  ألحد  يرجع  أثري 

القرن الرابع الميالدي.
وهو  يحتذى،  مثال  أرحيم  به  قام  ما 
األمر الذي تكرر خالل السنوات الماضية، 
يدعى  مواطن  سلم   2016 العام  ففي 

أثرية  قطع  سبع  حويكم،  حسن  صالح 
مهمة، وعددًا من العمالت البرونزية كان 
اشتراها من شخص رفض التعريف بنفسه 
اآلثار  لمصلحة  عليها،  حصوله  كيفية  أو 
رسمي  بمحضر  بنغازي  بمدينة  الليبية 
حيث سميت المجموعة المسلمة باسمه 
عثر  الحالي،  العام  وفي  معنوي.  كتشجيع 
المواطن ميلود عيسى ونجله الجالي على 
قطعة أثرية أثناء تجولهم وهي عبارة عن 
تعود  »ديمتري«  للمؤلهة  تمثال  رأس 
جهاز  إلى  فسلماها  اإلغريقي،  للعصر 

شرطة السياحة واآلثار.
استالم  اآلثار  مصلحة  أعلنت  وسابقا، 
لرأس  اثرية  قطعة  شحات  آثار  مراقب 
تمثال ألمرأة من الرخام »جنائزية« تعود 
لالله »ديميترا«. وعثر علي القطعة الشاب 
طالب  وهو  سالم،  عيسى  ميلود  الجالي 
للمكتب  وفقا  شحات،  مدينة  سكان  من 
االعالمي لمصلحة اآلثار. وأكدت المصلحة 
شحات  آثار  مراقبة  بحوزة  اآلن  »القطعة 
وجاري استكمال اجرأت تسليمها للمخازن 

باإلدارة العامة للمتاحف بالمصلحة«.

السينما السردية 
بدأت مبكرا بلقطة 
واحدة غير ممنتجة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حسن أونيس متحدثا عن دور الهيئة:

نعمل على وضع خطة إلدارة املشهد الثقافي من أجل ترميم مجتمعنا

للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  تحدث 
بحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، عن 
الوضع الثقافي في ليبيا وعمل الهيئة بهذا 

المجال في ظروف وصفها باالستثنائية.
الوجه  إلبراز  سعت  الهيئة  أن  وأكد 
الحضاري لليبيا، وفتح آفاق للنقاش والتحاور 
حول بعض السلبيات التي فرضتها المرحلة، 
»برغم قلة الموارد العامة المرصودة لقطاع 
 67 إصدار  في  الهيئة  وساهمت  الثقافة«، 
كتابا لكتّاٍب من مختلف المدن، وتعمل في 
الوقت الحالي على إصدار المزيد من األعمال، 

وفقا لرئيس الهيئة.
المكاتب  »أغلب  أن  أونيس  وأوضح 
الثقافية تعمل على تنظيم النشاطات بشكل 
تخلي  عدم  ننسى  »وال  وأضاف:  دوري«، 
عربيا  محيطها  في  الثقافي  دورها  عن  ليبيا 
ليبيا  أال يكون مكان  وإقليميا، فحرصنا على 
في  واستطعنا  الثقافية،  المحافل  في  شاغرا 
على  الدولي  القاهرة  في  الكتاب  معرض 
ليبيا«،  مثقفي  كلمة  توحيد  المثال،  سبيل 

وفق المكتب اإلعالمي للهيئة.
الراهنة  الظروف  فى  العمل  وعن صعوبة 
في البالد قال رئيس الهيئة: »تتمحور نظرتنا 
كوضع  الراهن  الوضع  مع  التعامل  حول 
الثقافي،  المشهد  مع  فيه  نتعامل  استثنائي 
فألول مرة تشهد الثقافة ظروفا قاهرة على 
ونحن  اليومي  عملنا  نباشر  إذ  موظفيها، 
فوقنا،  من  والمدافع  الطائرات  نسمع صوت 
سيف  طالهم  موظفينا  من  العديد  وهناك 
التهجير والنزوح، ومع هذا فقد صمدنا، ولم 
غالب  مع  األحداث  تناقض هذه  رغم  نتوقف 

مناشطنا وطبيعة موظفينا ومثقفينا«.
والفنانين  المثقفين  أونيس  وشكر 

واجباتنا  ننس  »لم  قائال:  الهيئة  الداعمين 
البعيد، ونحاول جهدنا رغم قلة  المدى  على 
مصادرنا و تضاؤل حجم ميزانية البرامج في 
ميزانيتنا المرصودة، وال يسعني إاّل أن أشكر 
مثقفينا وفنانينا الذين يقفون معنا ولديهم 
إحساس بصعوبة المرحلة«، وأضاف »الشكر 
الذين تحملوا كل  الهيئة  أعضاء  أيضًا لكل 
النهوض  أجل  من  الجهد  وبذلوا  الصعاب 
بالثقافة في ليبيا، وال شك أن اإلرادة الجماعية 

مكنت الهيئة من انجاز الكثير«.
ويأمل أونيس من الجهات المسؤولة في 
العام  ودعمها  اهتمامها  »تمنح  أن  الدولة 
وحل  الموضوعة،  والبرامج  الخطط  إلنجاح 
مثل  والهيكلية  التنظيمية  المشاكل  بعض 
فصل بعض الجهات التابعة والقيام بإرجاعها 
تمكن  كافية  ميزانية  وتخصيص  للهيئة 
الهيئة من القيام بواجبها وتحقيق األهداف 
المتوخاة في هذه المرحلة«، وعن دور الثقافة 

بعد انتهاء الحرب قال »دور الثقافة في مرحلة 
ما بعد تحقيق االستقرار للعاصمة، يعد أكثر 
المدمرة  اآلثار  مع  التعامل  حيث  من  تحديا 
نحن  الحرب،  بعد  لما  االجتماعي  والنسيج 
نعمل على وضع خطة شاملة إلدارة المشهد 
الثقافي لهذه المرحلة ما من شأنه أن يرمم 

ما أصاب مجتمعنا«.
ندوة  أونيس  حضر  متصل،  سياق  وفي 
حوارية بعنوان »صحافتنا الرياضية .. خطوة 
إلى العالمية«، والتي نظمتها لجنة اإلنقاذ في 
االتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون 
في  الرياضية،  للصحافة  الدولي  االتحاد  مع 
فرع  رئيس  اسميو  أسامة  بحضور  مصراتة، 
والرياضة مصراتة، وعدد من  الشباب  هيئة 
اإلعالم  بقطاع  المهتمين  ومن  اإلعالميين 
الهيئة  رئيس  وألقى  ليبيا،  في  الرياضي 
فيها  ترحم  افتتاحية  كلمة  للثقافة  العامة 
على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والثبات 

في  بالحضور  ورحب  الوطن،  الدفاع عن  في 
عاصمة الشهداء وأكد على أهمية هذا الندوة 
في  مصراتة  مدينة  تحضنها  التي  الحوارية 
بوجه  الصحافة  فيه  تواجه  الذي  الوقت  هذا 
دليال  إال  ليس  واسعة،  وانتقادات  جداًل  عام 
على نجاح هذه المدينة الصامدة ورجالها في 
كسب رهان حرية الفكر والرأي والتعبير التي 
عبدها األبطال بدمائهم الزكية، حسب موقع 

الهيئة على اإلنترنت.
وقال إن »الصحافة الرياضية وهي مكون 
أساسي من مكونات المشهد اإلعالمي العام 
النهوض  أيضا  عاتقها  على  يقع  ليبيا  في 
ثوابته  على  والمحافظة  المجتمع  بثقافة 
إعالميا  خطابًا  وتبني  العليا  ومُثله  وقيمه 
التعصب  بعيدًا  يفرق  وال  يجمع  متوازنا 
والتحريض والكراهية التي انجر إليها بعض 
التي  الشريفة  المهنة  لهذه  المنتسبين 
شوهوها بخطابهم المسيء، وهو ما انعكس 
على بالدنا سلبيا والتي صنفت مؤخرًا كأسوأ 
البلدان في العالم من حيث الصحافة وتأثيرها 
السلبي على المجتمع في ظل استمرار تسرب 
التي  ليبيا  في  الصحافة  مهنة  على  الدخالء 
بالدنا  في  مسبوقة  غير  انتعاشة  شهدت 
بفضل ثورة فبراير، غير أنها لم تستمر طويال 
بسبب انحراف مسار عدد كبير من الصحفيين 
عن أداء رسالتهم الحقيقية ووقوعهم فريسة 
صحافة  إلى  يعيدنا  أن  يريد  من  أيدي  في 
اللون الواحد التي تكرس القمع واالستبداد«.
قوانين  إلى  الحاجة  على  أونيس  وأكد 
منفتحة في مجال النفاذ إلى المعلومة وهو ما 
يتحقق إال بإعالميين مهنيون يغّلبون مصلحة 
الوطن على مصالحهم ويكون انتمائهم هلل 
والوطن وليس لألشخاص، موضحا أن الهيئة 
العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني كانت 
واإلعالم  الصحافة  ملف  في  المبادرين  أول 
عندما غابت باقي مؤسسات الدولة وآلت على 

أحدث إصدارات أبوالقاسم عمر راجح..

كتاب ليبي جديد عن كراكسي والعبودية والهجرة غير الشرعية

الرق  العبودية  كراكسي:  تكلم  »هكذا  كتاب  يتناول 
الهجرة غير الشرعية« ثالثية األلم )العبودية والرق والهجرة 
الدكتور  الليبي  للكاتب  حديثا  صدر  والذي  الشرعية(،  غير 
أبوالقاسم عمر راجح عن دار نشر النديم للصحافة والتوزيع، 

في القاهرة.
الثالثة برؤية رئيس وزراء  الموضوعات  الكتاب  ويناقش 
إيطاليا الراحل، بتينو كراكسي، الذى أنهى حياته الجئا فى 

تونس حيث أوصى بأن يدفن فى أرض تونس.
ويربط بين كراكسي ذي الجذور الرومانية برمزية روما، 
وهانيبال،  والفينيقيين  قرطاج  برمزية  تونس  أرض  وبين 
التاريخى  روما  عدو  هانيبال  شخصية  بين  الكتاب  ويجمع 
لحرية  والمناصر  والسيطرة  التعصب  عدو  كراكسي  وبين 

تقرير المصير للشعوب.
كما يركز الكتاب على تاريخ العبودية ومنتجها االستغالل 
أشكالها،  بمختلف  والعبودية  الرق  إللغاء  اإلنسانية  وكفاح 
بين  والصراع  العبودية  حروب  من  نماذج  الكتاب  ويتناول 
بين  والغنى  الفقر  عن  الكتاب  وتحدث  والجنوب،  الشمال 
العالمى  الجنوب  فى  النمو  نسب  تدنى  ونتائج  العالم  دول 
غير  الهجرة  صناعة  فى  والعرقية  السياسية  والصراعات 
وكيف  الحديث  العالم  مشاكل  أحد  أصبحت  التى  الشرعية 
عن  تحدث  كما  وقوعها،  قبل  المشكلة  لتلك  العالم  نبه 
ستكون  الصين  أن  وكيف  الصينى  بالنمو  كراكسي  توقع 

جارة أوروبا بمنتجاتها وهو ما تجسد بعد ثالثين سنة، حيث 
شرعت الصين اآلن فى بناء مشروع طريق الحرير الجديد.

مراحل  على  الضوء  كراكسي«  تكلم  »هكذا  ويسلط 
وقرطاج  روما  صراع  وبين  والجنوب،  الشمال  بين  الصراع 
ونتائج ذلك، وما آلت إليه الوقائع العالمية من تفاوت بين 
والرق  العبودية  سياسة  على  ترتب  وما  والشمال،  الجنوب 
المتوحشة، وهو  الرأسمالية  القديمة وتجلياتها فى سيادة 
ما أنتج عالقات غير متوازنة كانت سبب فى ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية التى أصبحت مشكلة عالمية، وفق دار النشر.
وخصص الكتاب عدة فصول لمعالجة تلك الموضوعات، 
كراكسي  فلسفة  عن  للحديث  مساحة  خصص  أفرد  كما 
كراكسي  أن  وكيف  العالم،  لمشاكل  المستقبلية  ورؤيته 
الغنى  فى  التفاوت  نتائج  من  العالم  بتحذير  وقته  سبق 
بدون  الفقيرة  الدول  ترك  الن  العالم،  دول  بين  والتنمية 
جماعية  وهجرات  عالمية  كوارث  عنه  ستنتج  مساعدة 

وصدامات خطيرة.
الرئيس  لرؤية  األخير  فصله  الكاتب  خصص  بينما 
المصير  تقرير  لحق  الداعمة  ومواقفه  التحررية  كراكسي 
مواقف  إلى  وأشار  الفلسطينى،  كالشعب  المحتلة  للشعوب 
ينتمى  كان  أنه  وكيف  لليبيا  إيطاليا  احتالل  من  كراكسي 
لحزب رفض غزو ليبيا عام 1911م وساند الشعب الجزائرى 
فى حربه ضد فرنسا، وأنه ال يتمنى أن يرى الشعوب تحت 
احتالل  من  ايطاليا  عانته  لما  مدرك  أنه  مثلما  االحتالل 
عام  بشكل  والكتاب  تاريخها.  عبر  فرنسي  أو  نمساوى 
المشاكل  من  الكثير  لمعالجة  موضوعية  نظر  وجهة  يقدم 

السياسية.
وأكاديمي  باحث  هو  راجح  عمر  أبوالقاسم  والدكتور 
المصرية  »القبيلة  كتاب  ومنها  الكتب  من  العديد  له 
المفقودة«، والذي يخلص إلى أن الذين آمنوا بموسى عليه 
هارون  لواء  تحت  انضموا  معه من مصر،  وخرجوا  السالم، 
بني  مشكالت  لمعالجة  موسى  تفرغ  بينما  السالم،  عليه 
إسرائيل، وهم الذين وصفهم اهلل في التوراة بأنهم شعب 
غليظ الرقبة، كما جاء في سفر الخروج اإلصحاح 32 العدد 9، 

وفق »األهرام« المصرية التي تولت توزيع الكتاب.
أوالد  من  ليسوا  إسرائيل  بني  فإن  الكتاب،  وبحسب 
النبي يعقوب، وال عالقة لهم بالسامية، وبالنبي نوح بعيدًا 
على  وثقافيا  دينيًا  تشويشًا  الذي صنع  التاريخ  تزييف  عن 
في  كان  الذي  الشكور  الرجل  ذرية  هم  بل  العالم  مستوى 
إسرائيل«  »بنو  وأن  السالم،  عليه  نوح  مع سيدنا  السفينة 
التي  الهائلة  البشرية  المجموعات  ضمن  مصر  إلى  دخلوا 
التي  الكبرى  المجاعة  إثر  القمح،  عن  بحًثا  لها  وصلت 
نجح  الذي  يوسف  النبي  عهد  في  عامًا   14 األرض  ضربت 
و  متعددة.  اقتصادية  بتدابير  المجاعة  أزمة  مواجهة  في 
بعد انتهاء المجاعة انقسم القادمون إلى مصر إلى فريقين 
األول دفع الفدية، وتحرر من العبودية فعاد من حيث أتى، 
والثاني اختار البقاء في مصر، إما طواعية، أو لعجزه عن دفع 
الفدية، وكان منهم بنو إسرائيل، الذين انقسموا بدورهم 
إلى مجموعتين تعايشا في مصر، أولهما قادرة فتحررت من 
تحرير  تستطع  لم  مستضعفة  فقيرة  وثانيهما  العبودية، 

نفسها.

 حفل لتأبني الجحاوي في مدينة بنغازي

 القاهرة - الوسط

 القاهرة - الوسط

<   حسن أونيس

<   حسن أونيس »يمين« خالل ندوة الصحافة الرياضية

<   قطعة آثارية تسلمتها مصلحة اآلثار 

<   حفل تأبين الجحاوي شهد حضورا وإلقاء العديد من الكلمات

<   جمعة الفاخري »يمين« في إحدى الفعالية الثقافية



فن 13

 »أنجيل هاز فالن« في 
صدارة شباك التذاكر

إنتاج  من  الجديد  فالن«  هاز  »أنجيل  فيلم  احتّل 
»الينزغايت« صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خالل 
ما  مليون دوالر، بحسب   21,3 األسبوع محققًا  نهاية  عطلة 

أفادت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
بعد  »فالن«  سلسلة  من  الثالث  الجزء  هذا  ويدور 
»أوليمبس هاز فالن« في العام 2013 و»لندن هاز فالن« في 
العام 2015، حول عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرار باتلر 
والذي يتّهم خطأ بمحاولة اغتيال الرئيس األميركي »مورغن 
وبايبر  نولته  نيك  أيضًا  الفيلم  هذا  في  ويشارك  فريمان«، 

بيرابو وجادا بينكت سميث، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
إنتاج  من  بويز«  »غود  الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
»يونيفرسل« للمركز الثاني محققًا إيرادات بلغت 11 مليون 
إنتاج  من  »أوفركامر«  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحّل  دوالر. 
تومسون  رايت  وآرين  كندريك  أليكس  وبطولة  »سوني« 

بعائدات بلغت 8,2 ماليين دوالر.
أما فيلم »اليين كينغ« بنسخته الجديدة من إنتاج ديزني 

فاحتل المركز الرابع بإيرادات بلغت 8,15 ماليين دوالر.
فيورييس  أند  »فاست  فيلم  إلى  الخامس  المركز  وذهب 
جونسون  دواين  بطولة  من  شو«  أند  هوبز  بريزانتس: 
وجايسون ستايثام ومن إنتاج يونيفرسل، وحقق هذا العمل 

8,1 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:
6 - »ريدي أور نوت« مع 7,6 ماليين دوالر.

7 -»ذي أنغري بيردز موفي 2« مع 6,4 ماليين دوالر.
6 ماليين  8 - »سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك« مع 

دوالر.
 5,2 مع  غولد«  أوف  سيتي  لوست  ذي  أند  »دورا   -  9

ماليين دوالر.
10 - »وانس آبون إيه تايم إن هوليوود« مع 5 ماليين 

دوالر.
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بنغازي ، الوسط  ــ مريم العجيلي

 30 في  يأتي  »العمل  لـ»الوسط«،  نجالء  وقالت 
 60 أكثر من  تلفزيونية يضم  الحلقة ساعة  حلقة مدة 
الليبية من مدن  الدراما  رئيسة وأغلب نجوم  شخصية 
جديده  لوجوه  انطالقة  العمل  وسيكون  كافة،  ليبيا 
العودة ضمن  وأعلنوا  الشاشة  غابوا عن  شابة ونجوم 

العمل«.
الكتابة في هذا  أخوض تجربة  أن  وأضافت: »قررت 
الطرح  في  خصوصا  ومتعمقة  مختلفة  برؤية  النسق 
والمضمون، فبدأت كتابة هذا النص منذ العام 2008 
عليه  أحافظ  وليدا  العمل  كان  السنوات  هذه  وخالل 
التي  بالصورة  يظهر  أال  من  وخوفا  مني  جزءا  لكونه 

أحب أن يكون عليها فلم أسع إلى خروجه«.
التجارب  »بعض  لها  كانت  أنها  إلى  نجالء  ولفتت 
أعشق  حيث  التمثيل  مجال  وفي  الكتابة  في  البسيطة 
عن  أبحث  دائما  وكنت  إليها،  وأخلص  المهنة  هذه 
نفس  في  أثرًا  تترك  التي  والهادفة  الجيدة  األعمال 

المشاهد«.
لما  البدوية  األعمال  »تستهويني  قائلة:  وتابعت 
نفتخر بها وقصص  تحمله من ماٍض مشرف وقصص 
جيال  نتوارثها  وتقاليد  وعادات  منها  نسترشد  أخرى 

بعد جيل«.
المخرج  »في  الكبيرة  ثقتها  أن  األمين  وأوضحت 
خالد  مندوبها  في  المتمثلة  وبالشركة  القديري  علي 

في  وإخالصهما  ونشاطهما  واهتمامهما  المنصوري 
العمل،  هذا  على  أئتمنهما  جعلني  ما  هو  عملهما 
بالشكل  أن تظهر  أمانة أحب  ليس غرورًا ولكن كونه 

المطلوب«.
إلى  يرمز  »معني حجر صوان  أن  إلى  نجالء  وأشارت 

)ياجبل  بمعنى  المحيطة  بالعوامل  التأثر  وعدم  القوة 
الحقبة  تلك  في  للرمز  اختاره  جعلني  ما  ريح(  تهزك  ال 
تلك  تحملها  وما  وأجدادنا  آباؤنا  عاشها  التي  الجميلة 
الفترة من صفات نعرفها مثل الجود والكرم والفراسة 
الوطن  وحب  والترابط  والمحبة  واألخوة  والكرامة 
والتضحية والصداقة، وغيرها من الصفات التي ترتبط 

في معني واحد أن )حجر صوان( ال يتأثر بشيء«.
من  كل  إلى  والتقدير  الشكر  األمين  نجالء  وقدمت 
والدها  رأسهم  على  العمل  هذا  إتمام  على  ساعدها 
محمد األمين، والشاعر فرج رجب المسماري، واألستاذ 

علي القديري، األستاذ عاشور بوشوق.
منهم  الفنانين  »السرج« كوكبة من  يجمع مسلسل 
الفنانة القديرة كريمان جبر، والفنان القديرعبدالسالم 
المقصبي، والفنان فرج بدر،  إشليمبو، والنجمة سلوى 
الدويلي،  عزالدين  والفنان  األمين،  نجالء  والفنانة 

والفنان خالد إبريك، والفنان أسامة بركة.
الفنان  الكوميديا،  نجوم  المسلسل  في  يشارك  كما 
والفنان  العمروني،  ميلود  والنجم  نجم،  رافع  القدير 
والفنان  الدكتور،  ماجدة  والنجمة  بوعجيلة،  فضيل 
والوجه  الشاعري،  بسمة  الشابة  والفنانة  قرقوم،  عمر 

البرعصي. الجديد دنيا 
سيجري  مواقع   8 القديري  علي  المخرج  وحدد 
التصويري  الموسيقى  بينما  المسلسل،  تصوير  فيها 
الموسيقي  والموزع  فالح  علي  الفنان  بتأليفها  سيقوم 
المسماري  الشاعر فرج رجب  معتز سالمة، كما يشارك 

بقصائد تخص بعض المواقف في العمل.

»السرج« أول أجزاء سلسلة »حجر الصوان« عن ليبيا »الخمسينات«
تستعد 
الممثلة 
نجالء األمين، 
للعودة للعمل الفني 
بكاتبة سلسلة »حجر 
الصوان«، بداية من 
الجزء األول باسم 
»السرج« الذي يحاكي 
الهوية الليبية فترة 
نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات.

مسلسل يشارك فيه كوكبة من نجوم ليبيا

حصدت نجمة البوب األميركية تايلور سويفت جوائز عدة مساء 
اإلثنين، في حفل »أم تي في فيديو ميوزيك آووردز« حيث قدّمت 
بجائزة  إليوت  ميسي  الراب  مغنية  كرّمت  وحيث  الجديد  ألبومها 

عن مجمل مسيرتها.
كبيرا  نجاحا  »الفر«  األخير  ألبومها  لقي  التي  سويفت  ونالت 
وبات أكثر األلبومات مبيعا في الواليات المتحدة بعد يومين من 
كالم  تو  نيد  »يو  أغنية  عن  مصوّر  شريط  أفضل  جائزة  طرحه، 

داون«، وفق »فرانس برس«.
أيضًا  األغنية  هذه  وحظيت 
الكليب  »الفيديو  بجائزة 
رسالته  بفضل  إيجابية«  األكثر 
المناهضة لرهاب المثلية، بالرغم 
المغنية  اتهموا  البعض  أن  من 
المثليين ألغراض  بانتهاز مجتمع 

تجارية.
عهدت  التي  سويفت  وتايلور 
المشاركة في هذا الحفل السنوي 
من  عدد  أكبر  صاحبة  كانت 
العام  دورة  في   )10( الترشيحات 

2019 من »أم تي في فيديو ميوزيك آووردز«.
من   2019 العام  دورة  في  البارزة  األخرى  المحطات  ومن 
الراب  مغنية  تكريم  آووردز«،  ميوزيك  فيديو  في  تي  »أم  جوائز 
ميسي إليوت بجائزة »مايكل جاكسون فانغارد آوورد« عن مجمل 

مسيرتها. ووقف لها الجمهور مصفقا بعد تسلمها الجائزة.
أغنيته »أولد  الذي حطم مع  ليل ناس إكس  الراب  وحاز مغني 
أكثر  الئحة  رأس  على  فترة  ألطول  القياسي  الرقم  رود«  تاون 
األغنيات مبيعا في الواليات المتحدة، جائزة أفضل أغنية عن عمله 

هذا الذي تعاون فيه مع الفتان األميركي بيلي راي سايرس.
اللتين  إيليش  وبيلي  غراندي  أريانا  المغنيتن  من  كل  ومنحت 
2019 من »أم تي في  تغيبتا عن الحفل جائزتين في دورة العام 
»ذي  مسلسل  من  ممثلين  ثالثة  وقام  آووردز«.  ميوزيك  فيديو 

سوبرانوز« الشهير بتقديم جائزة لفرقة »جوناس براذرز«.

منها أفضل شريط مصور

»تايلور سويفت« تحصد عدد من 
الجوائز في حفل »ميوزيك آووردز«

الرقابة ليس لها يد في تأجيل »العارف«

أحمد عز: سعيد بالنجاح الكبير لـ »والد رزق 2«.. وفخور بـ »املمر«
 »2 الكبير لفيلمك األخير »والد رزق  النجاح  كيف تصف 

وهل فكرتم من البداية في طرح جزء جديد له؟
أنا سعيد جدا بهذا النجاح الذي حققه الفيلم، وبالفعل 
للجزء  التحضير  أثناء  البداية  منذ  مطروحة  كانت  الفكرة 
األول، ولكننا انتظرنا كي نرى رد فعل الجمهور أوال، والذي 
كان مشجعا تماما على تقديم جزء ثان، ألن الجمهور أحب 

أبطال الفيلم وتعلق بهم.
وما هو إحساسك بعد كل هذا النجاح الذي حققه فيلم 

»الممر«؟
في  يكون  بأن  فخور  أنني  كما  النجاح،  بهذا  جدا  فخور 
بالتعاون  فخور  وكذلك  »الممر«،  مثل  فيلم  الفني  تاريخ 
النجوم  من  العمل  فريق  وكل  عرفة  شريف  األستاذ  مع 
الكبير  النجاح  هذا  في  السبب  هم  الذين  الكبار  الرائعين 
للفيلم، باإلضافة إلى اإلنتاج المتميز للعمل، وسعيد أيضا 
أن الفيلم استطاع الرد على المشككين في نجاحه بموسم 
ونصف  ساعتان  ومدته  حربي  فيلم  أنه  بسبب  العيد 
تحقيقا  األعلى  ليكون  وصل  اهلل  بفضل  ولكن  الساعة، 
فخور  وأنا  األضحى،  عيد  موسم  قبل  اليومية  لإليرادات 

بهذا النجاح كثيرا.
ماذا تقول عن اشتراكك في 3 أفالم دفعة واحدة خالل 

نفس العام؟
هذا األمر توفيق من اهلل وحده، وهي سابقة لم تحدث 
يكون  وأن  ياسين،  محمود  األستاذ  أيام  منذ  فنان  ألي 
وأنا سعيد  الواحد،  العام  في  أفالم   4 أو   3 الواحد  للفنان 

بهذا جدا، ولكن من الجائز جدا أن أشارك في عمل واحد 
السيناريو  هو  األمر  في  والفيصل  المقبل،  العام  خالل 
وجودته، فأنا لن أنزل من بيتي للعمل من أجل المال أو 
هو  وفضله  ربنا  توفيق  هلل  والحمد  نهائيا،  للمال  الحاجة 

السبب األول لتقديمي أكثر من عمل خالل هذا العام.

هل تفضل دوما طرح أفالمك في موسم العيد؟
موعد طرح العمل مسألة إنتاجية بحتة، وكل ما ألتزم به 
التقصير في شغلي نهائيا، وبعد ذلك أترك كل  هو عدم 
األمور األخرى من تسويق وخطة إعالنية وخالفه للمعنيين 
بها، وإن كنت على المستوى الشخصي أتمنى أن يكون لي 

فيلم في كل موسم من مواسم السينما على مدار العام.
هل الرقابة هي السبب وراء تأجيل تصوير »العارف«؟

هو  »العارف«  فيلم  تصوير  تأجيل  في  الوحيد  السبب 
انشغال أبطاله بتصوير بعض األعمال األخرى، ومنها مثال 
وال  رزق«،  »والد  وبعده  »الممر«  فيلم  بتصوير  انشغالي 
فنحن حصلنا  نهائيا،  الفيلم  مع  رقابية  أي مشاكل  توجد 

على الموافقات الرقابية منذ فترة طويلة.
فيلم  بطولة  في  عبدالعزيز  كريم  مشاركتك  عن  ماذا 

»1919«؟
سعيد جدا بهذه التجربة، فأنا أحب كريم عبدالعزيز على 
الشخصيات  من  كريم  ألن  والفني،  الشخصي  المستوى 
يبحث  إنه  حيث  الفكر،  نفس  ألنه  معها،  التعامل  سهل 
عن النجاح فقط، فهو ينتمي لنفس جيلنا الذي تربى على 
الجماعة والتعاون  أن نجاح أي عمل فني يعتمد على روح 
هذا  أبناء  أحد  مع  قبل  من  تجربة  لي  وكانت  المشترك، 
الجيل وهو النجم أحمد السقا في فيلم »المصلحة« والتي 
الروح ستسود  نفس  أن  وأعتقد  التجارب،  أمتع  كانت من 
فيلم »1919«، كما أنني سعيد بهذا الفيلم على المستوى 
يتمتعان  واللذين  وأحمد مراد  الفني بوجود مروان حامد 

بالدقة والمهارة في صنع العمل الفني.
وهل تتوقع نجاح الفيلم الختالف موضوعه؟

ألننا  البصري،  المستوى  على  جدا  مميزة  الفترة  هذه 
بالفعل لم نتطرق كثيرا لها في أفالمنا، ولكن في النهاية 
النجاح يعتمد على مدى قدرة صناعه على تقديم فيلم جيد 
من حيث التركيز مع تفاصيل التفاصيل والتي تدخلك في 

هذا العصر بشكل جيد ومحبب للجمهور.

»الجونة  مهرجان  إدارة  عقدت 
السينمائي« مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اإلثنين، 
النيل،  على  المطلقة  الفنادق  أحد  داخل 
التي  الثالثة  الدورة  وذلك إلعالن تفاصيل 
من المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 

27 سبتمبر المقبل.
نجيب  المهندس  تحدث  البداية  في 
ساويرس، قائاًل: »المهرجان وُلد ناجحًا منذ 
أول دورة، ربنا وضع يده فيه، وأنا بصفتي 
المهرجانات  أغلبية  أحضر  للسينما،  عاشقًا 
عن  يتحدثون  كيف  وأسمع  العالمية، 
المهرجان، كأنه يقدم منذ سنوات عديدة«. 
عدم  اإلعالميين  من  ساويرس  وطلب 
يرتديه  وما  الحمراء  السجادة  على  التركيز 
الفعاليات  على  التركيز  بل  فقطـ،  الفنانون 

الفنية واألفالم التي تعرض.
»سينما  المهرجان  شعار  أن  إلى  وأشار 
وغير  دائم،  اإلنسانية« هو شعار  أجل  من 
مرتبط بدورة محددة، ألن السينما أفضل 
وعاء للتأثير على المشاعر اإلنسانية، فهي 

تغير من اإلنسان.
أجل  من  سينما  »جائزة  وأضاف: 
إدارة  من  كبيرًا  اهتمامًا  القت  اإلنسانية 
المهرجان، ألن الفيلم الذي يحرك الوجدان 

أهم من نوعية األفالم األخرى«.
أنه  المهندس سميح ساويرس  وكشف 
لم يكن يتوقع هذا الحجم لمدينة الجونة، 
كانت  عندما  عامًا   30 منذ  فيها  بدأ  التي 
سوف  أنه  أتصور  »كنت  مضيفًا:  صحراء، 
بعد  ولكن  ومارينا،  فندق  مجرد  يكون 
أكثر  يحتاج  المكان  أجد  كنت  مشروع  كل 
وأكثر، حتى أصبح به 16 فندقًا ومستشفى 
ومدرسة، وغيرها من الخدمات واإلنشاءات 
الموجودة حاليًا، فبعد 15 عامًا من إنشائها 
بمجلس  حقيقية  مدينة  تصبح  أن  قررت 

إدارة، وأنا مستمع جيد لكل األفكار الجيدة، 
 10 منذ  منسي  عمرو  جاء  عندما  وأتذكر 
لإلسكواش،  بطولة  إنشاء  بفكرة  سنوات 
مستوى  على  البطوالت  أهم  من  لتصبح 
طلب  رفض  أستطع  لم  كذلك  العالم، 
بشرى ونجيب عندما تحدثا معي عن إقامة 

مهرجان سينمائي«.
الثقافة  وزيرة  عرضت  »عندما  وتابع: 
إلقامة  الجونة  تبني  الدايم  عبد  إيناس 
مهرجان للموسيقى، بدأنا نفكر في األمر، 
مقرًا  تكون  للمؤتمرات،  كبرى  قاعة  وبناء 
أيضًا لمهرجان السينما، التي سوف تكون 
المهرجان  ضيوف  الستقبال  مستعدة 

ابتداًء من الدورة الرابعة«.
ومن جانبه قال المهندس خالد بشارة، 
إن  »أوراسكوم«،  لشركة  المنتدب  العضو 
»الفرق بين مهرجان الجونة وغيره، هو أن 

يتجزأ، ونحاول  والمدينة جزء ال  المهرجان 
لتقديمها  جديدة  أفكار  إيجاد  يوم  كل 
لذلك  ناجحًا،  مشروعًا  لتصبح  وتطويرها 
ونحن نكشف تفاصيل الدورة الثالثة نحدد 
مكان إقامة الدورة الرابعة، التي يقوم على 

بناء المشروع مهندسون عالميون«.
نجاح  أسباب  عن  منسي  عمرو  وتحدث 
»توجد  قائاًل:  واستمراريته،  المشروع 
أسباب كثيرة لالستمرارية، أولها األساس 
الذي يبنى عليه المشروع، ثانيًا االستعداد 
في  تواجهك  التي  التحديات  الستقبال 
ثالثًا  معها،  تعاملك  وطريقة  المشروع 
أمر  هناك  يكون  أن  يجب  ألنه  التجديد، 
هي  مصر  »إن  مضيفًا:  عام«،  كل  جديد 
على  توضع  أن  وتستحق  الشرق،  هوليود 
العالمية، وكان ال بد  المهرجانات  خريطة 
من تأسيس مهرجان سياحي وسينمائي«.

االستمرار  نستطيع  نكن  »لم  وأضاف: 
دون الجهات التي تدعمنا، التي تنقسم إلى 
شقين، األول هو الفريق الذي يعمل معك، 
أول  من  تكوينه  نستطيع  نكن  لم  والذي 
والشق  أخرى،  وراء  سنة  نتطور  وكنا  عام، 
ألن  ماديًا،  تدعمك  التي  الناس  الثاني 
مشروعًا كبيرًا مثل هذا لن يقوم إال بوجود 
رجال أعمال مؤمنين بما تقدمه ويدعمونه، 
وسميح  ساويرس  نجيب  المهندس  مثل 
والسياحة  الثقافة  ووزارات  ساويرس، 

والداخلية ومحافظة البحر األحمر«.
بشرى  الفنانة  تحدثت  جهتها  من 
المهرجان،  مساندة  في  اإلعالم  دور  عن 
الجونة،  بمدينة  للعاملين  الشكر  ووجهت 
الذي يظهر مدى حبهم للسينما، وتعاونهم 
إلى  مشيرة  المهرجان،  إدارة  مع  الشديد 
إعالن  المهرجان  إدارة  تستطيع  »ال  أنه 
ألنه  المهرجان،  لضيوف  النهائية  القائمة 
يظل التفاوض مع الجهات المسؤولة آلخر 
لحظة، خاصة أن أغلبية النجوم الذين يتم 
دعوتهم مرتبطون بمواعيد تصوير هؤالء 
النجوم، مثل النجم العالمي رامي مالك الذي 
يتم دعوته منذ الدورة األولى، ولكن لألسف 

في كل مرة يكون مرتبطًا بتصوير أفالم«.
منصة  عن  التميمي  انتشال  وتحدث 
إقامة  عن  نبحث  »نحن  وقال:  الجونة، 
استقبلنا  فنحن  المدينة،  تشبه  مشاريع 
 92 133 مشروعًا، قمنا باختيار  العام  هذا 
مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في 
مرحلة بعد اإلنتاج، هذا الكم من المشاريع 
بالمشاركة  السينما  صناع  اهتمام  يعكس 
استمرار  أن  إلى  مشيرًا  المهرجان«،  في 
النجاح  يكن  لم  الثالث  للعام  المهرجان 
فيه صدفة، أو عن طريق الحظ، بل نتيجة 
األفالم  نصف  إن  حيث  وتحضير،  تخطيط 
لم  المهرجان  قائمة  إلى  ضمها  تم  التي 
عدد  في  وشاركت  اآلن،  حتى  يتم عرضها 

كبير من المهرجانات العالمية.

تقام في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر

صناع »الجونة السينمائي« يكشفون تفاصيل الدورة الثالثة

سميح ساويرس: أنا مستمع 
جيد لكل األفكار الجديدة

 نجيب ساويرس:
 المهرجان ولد ناجحاً

انتشال التميمي: نجاح 
المهرجان لم يكن صدفة

<   صناع مهرجان الجونة خالل المؤتمر الصحفي

القاهرة ــ الوسط

<   نجالء األمين

<   فريق عمل مسلسل »السرج«

<   علي القديري



في
املرمى

قنبور خامس 

التجديف 

اختتمت بطرابلس بطولة طرابلس التنشيطية للتنس األرضي 
للفئات 10، 12، 14عاما تحت إشراف وتنظيم اتحاد طرابلس 

للتنس واألسكواش بمشاركة 42 العبا والعبة، وجاءت النتائج 
النهائية على صعيد فئة البنات لتشهد تتويج الالعبة إزار أبوحلقة 

بالذهبية، وجاءت ثانية الالعبة هبة عبدالسالم، وثالثة سيما 
فكرون، والثالث مكرر إيالف أبوحلقة.

◆

احتل العب التجديف الليبي حسين قنبور المركز الخامس في سباق 
500 متر تجديف بدورة األلعاب األفريقية بالمغرب بزمن 1:43:58 
دقيقة، وتوج التونسي محمد التائب بذهبية السباق بزمن 1.31.62 
دقيقة ونال الفضية المصري عبدالجليل البنا بزمن 1.31.89 دقيقة 
1.35.89 دقيقة، وجاء  بزمن  الحبيشي  أسامة  للجزائري  والبرونزية 
رابعا في نفس المنافسات العب بنين هينكاتي بزمن 1.36.24 دقيقة 
وخامسا الليبي حسن قنبور بزمن 1.43.58 دقيقة مبتعدا عن منصات 

التتويج.
الليبي للتجديف نورالدين  الوقت نفسه، عقد رئيس االتحاد  في 
الكريكشي اجتماعا موسعا بمدينة زوارة مع األندية المنتسبة لالتحاد 
بحضور المكتب التنفيذي لالتحاد، نوقشت فيه عديد المواضيع من 
بينها طرح مقترح النظام األساسي قبل عرضه على الجمعية العمومية 
لالتحاد والتقرير المالي وتقرير بطولة األرجوميتر أوالتجديف األرضي 
ودورة التحكيم وأيضا االهتمام بالمنتخب الوطني الذي ينتظره أكثر 

من استعداد خارجي.
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يترقب المنتخب الليبي األول لكرة القدم انتظام 
مهاجمه الدولي أحمد بن علي، المحترف 
بصفوف فريق كروتوني اإليطالي، خالل 

المعسكر المقبل المقرر إقامته في المغرب 
في الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 

12 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للتصفيات 
المؤهلة لكأس األمم األفريقية بالكاميرون 

2021، حيث سيخوض المنتخب 
الوطني خالل معسكر المغرب 
مباراتين وديتين دوليتين 

أمام كل من منتخب 
بوركينافاسو يوم الرابع 

من شهر سبتمبر، ومباراة 
ودية دولية ثانية أمام 

منتخب النيجر يوم السابع 
من شهر سبتمبر المقبل، 

ويشارك بن علي بصفة أساسية 
مع فريقه اإليطالي، كما يتواجد 

دائما بصفوف المنتخب حاصدا 
أعلى التقييمات سواء في الدوري 

اإليطالي أو خالل مشاركاته الدولية 
مع »فرسان المتوسط« رغم فترة غيابه 

األخيرة التي قضاها في التأهيل من اإلصابة التي 
تعرض لها في مشط القدم أثناء مباراة المنتخب 
أمام نيجيريا، مما استلزم عالجه لمدة 95 يوما.

● قنبور في سباق التجديف

● أبوزريبة

● بن علي
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أسبوع الكرة الليبية 
واملغربية

الحدث
زين العابدين

بركان

الكرة  تلتق  لم  بالقصيرة،  ليست  فترة،  منذ 
الليبية وأنديتها بالكرة المغربية على صعيد 
لكن  األفريقية،  األندية  بطوالت  منافسات 
منتصف شهر سبتمبر المقبل سيشهد عودة 
األفريقية  الواجهة  إلــى  المواجهات  هــذه 
الكرة  ممثلي  يجمع  وحافل  مثير  أسبوع  في 
الكرة  بممثلي  ــحــاد،  واالت النصر  الليبية، 
أغادير،  وحسنية  البيضاوي  الرجاء  المغربية، 
وبطولة  أفريقيا  أبطال  دوري  واجهتي  على 

الكونفدرالية.
هي  والمغربية  الليبية  األندية  لقاءات 
لقاءات ومواعيد جوار، عادة ما تتسم بالندية 
الموسم،  هذا  لقاءات  كانت  وإن  واإلثــارة 
وعبر هذه المشاركة والمغامرة، تختلف فيها 
تدور  كانت  عندما  سابقاتها  عن  الحظوظ 
على مالعب البلدين وبين جماهيرهما، لكن 
بامتياز،  استثنائيا  سيكون  المرة  هذه  األمر 
المباريات  كل  المحلية  فرقنا  ستلعب  حيث 
ما  وجماهيرها؛  وديارها  مالعبها  عن  بعيدا 
يفقدها شيئا من حظوظها في المنافسة وما 
يجعلها أمام امتحان واختبار صعب وحقيقي 

مضاعف.
اختبار قد يصعب اجتيازه بالنظر للصحوة 
التي  وأنديتها  المغربية  للكرة  الكبيرة 
على  األولــى  الرئيسية  األدوار  لعب  تعودت 
لفرق  ظهور  آخــر  أن  حتى  الواجهات  كل 
األفريقية  المشاركة  خالل  المغربية  األندية 
ففريق  والفتا،  رائعا  كان  الماضي  للموسم 
ووصيف  النصر  منافس  البيضاوي،  الرجاء 
المجموعتين  دور  بلغ  المغربي،  الـــدوري 
وجاءت بدايته هذا الموسم قوية حين تأهل 
أعفت  فيما  برباعية،  غامبيا  ببطل  وأطــاح 
في  االتحاد  منافس  أغادير،  حسنية  القرعة 
التمهيدي  الدور  خوض  من  الكونفدرالية، 
الماضي  الموسم  المدوية  لمشاركته  بالنظر 
النهائي  الذي اصطدم خاللها في الدور ربع 
فكيف  اللقب،  على  الحائز  المصري  بالزمالك 
الكرة  ممثلي  على  الثقيل  األسبوع  سيمضي 
أم  الزجاجة  عنق  من  سيمر  هل  الليبية؟ 
ستتوقف مسيرتهما االستثنائية هذا الموسم 

عند محطة الدار البيضاء وعقبة أغادير؟!

نافست ليبيا في رفع األثقال بدورة األلعاب األفريقية المقامة 
بالمغرب من خالل الرباع أحمد أبوزريبة في وزن 89 كلغ، الذي 

شهد منافسة قوية بين 12 رباعا من ليبيا ومصر وتونس 
والمغرب وكينيا والكاميرون ونيجيريا وموريشيوس وغانا 

وبوتسوانا، بينما أحرز الرباع إحسان شالبي لليبيا ثالث ميداليات 
في وزن 67 كلغ، 2 فضية وواحدة برونزية.

◆

الموسم  هــذا  الليبية  القدم  كــرة  ممثال  تأهل 
)2019-2020( فريقا »النصر« و»االتحاد« معا إلى 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  من  الثاني  الــدور 
تذكر،  صعوبات  دون  األفريقية،  والكونفيدرالية 
بطلي  من  كل  حساب  على  الثنائي  صعد  حيث 
جمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، ففريق »النصر« 
الممثل األول للكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا 
اجتياز »عاصفة موكاف« بطل جمهورية  نجح في 
أفريقيا الوسطى، عقب فوزه في مباراة اإلياب في 
العاصمة المصرية القاهرة، وعلى ملعب بتروسبورت 
بثالثة أهداف مقابل هدف، بعدبأن فقد نتيجة لقاء 
المعروف  »النصر«  لينجح  رد،  دون  هدف  الذهاب 
باسم »الفريق الجميل« في لقاء العودة وينجح في 
تعويض خسارة الذهاب والفوز بثالثية مقابل هدف 

واحد.
نجح معتز المهدي، هداف دوري أبطال أفريقيا 
الموسم الماضي، في إحراز الثنائية األولى، ثم عزز 
الثالث  الهدف  بإضافة  فريقه  فوز  بلعم  اهلل  عبد 
ليتمكن بعدها فريق العاصفة من تقليص الفارق 
التأهل  كان  حيث  شيئا،  األمر  من  يغير  أن  دون 
الترشح  بطاقة  حسم  الذي  الليبية  الكرة  لممثل 
أهداف  بثالثة  المباراتين  بمجموع  التالي  للدور 
مقابل اثنين، وبهذه النتيجة نجح الفريق األول لكرة 

القدم بنادي »النصر« في أن يتأهل إلى الدور التالي 
من البطولة الذي سيكون فيه على موعد مع اختبار 
حقيقي مع ممثل الكرة المغربية وهو فريق »الرجاء 
البيضاوي« المغربي، الذى تأهل إلى هذا الدور على 
حساب فريق »بريكاما يونايتد« بطل غامبيا بعد أن 
انتهى لقاء الذهاب األول بالتعادل اإليجابي بثالثة 
أهداف لكل منهما، فيما ضرب »الرجاء البيضاوي« 
وأمام جماهيره  العودة على ملعبه  لقاء  بقوة في 
مع  ليضرب موعدا  مقابل،  برباعية دون  فاز  حين 

ممثل الكرة الليبية »النصر«.
بين  المنتظرة  األولــى  الذهاب  مباراة  وتقام 
ممثل الكرة الليبية ونظيره المغربي، منتصف شهر 
سبتمبر المقبل، بالقاهرة على أن يدور لقاء الحسم 
»الرجاء  فريق  يعد  حيث  بالمغرب،  أسبوعين  بعد 
البيضاوي« ثاني فريق مغربي يواجه فريق »النصر« 
في مالعب مسابقات األندية األفريقية، ويعود أول 
وآخر مواجهة جمعت فريق »النصر« مع ممثل للكرة 
المغربية إلى العام 2013 في بطولة الكونفدرالية 
حين واجه فريق »النصر« نظيره »الجيش« المغربي 
فاز ذهابا على ملعبه بهدف لصفر، وتعادل  الذي 
لفريق  سبق  كما  لهدف،  بهدف  ببنغازي  إيابا 
في  المغربي  »الجيش«  فريق  أقصى  أن  »النصر« 
بطولة كأس أندية شمال أفريقيا حين خسر ذهابا 
بالرباط بهدفين لهدف، وفاز وتأهل »النصر« من 
ملعب »شهداء بنينا« ببنغازي بهدفين لصفر، كما 

وصيف  المغربي  البيضاوي«  »الرجاء  فريق  يعد 
بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، كما وصل 
الفريق خالل مشاركته الموسم الماضي في بطولة 
الكونفيدرالية إلى دور المجموعات، فضال عن كونه 

عميد األندية المغربية في القارة السمراء.

ثنائية »العميد«
فريق  نجح  األفريقية  الكونفيدرالية  بطولة  وفي 
كأس  بطل  »الجيش«  فريق  إقصاء  في  »االتحاد« 
النيجر، عقب فوزه في لقاء اإلياب الذي أقيم على 
لصفر  بهدفين  بتونس،  زويتن  الشاذلي  ملعب 
أحرزهما كل من قائد الفريق محمد زعبيه ومحمد 
الطبال، وكان لقاء الذهاب األول الذي أقيم بملعب 
العاصمة النيجرية، نيامي، أسفر عن تعادل الفريقين 
بنتيجة )1-1( في مباراة افتتح خاللها فريق »االتحاد« 

سباق األهداف عن طريق العبه مؤيد القريتلي.

بهذا الفوز والتأهل ينتقل »االتحاد« إلى محطة 
اللقاء والموعد مع  الذي سيجدد فيه  الثاني  الدور 
فريق »حسنية أغادير« المغربي الذي أعفته القرعة 
التمهيدي في لقاء سيتكرر  الدور  من خوض لقاء 
وآخر  أول  على  مرت  عاما  عشر  ستة  مــرور  بعد 
بمالعب  رسميا  الفريقين  جمعت  كروية  مواجهة 
لقاء  انتهى  حيث  األفريقية،  األندية  مسابقات 
أهداف  دون  من  السلبي  بالتعادل  األول  الذهاب 
وتكرر التعادل السلبي في لقاء اإلياب ليحسم فريق 
»حسنية أغادير« بطاقة الترشح لصالحه عن طريق 

ركالت الترجيح.
ويعد فريق »حسنية أغادير« ثالث الترتيب على 
الموسم  للمحترفين في  المغربي  الدوري  مستوى 
الماضي، وسبق أن بلغ خالل مشاركته في الموسم 
الماضي في بطولة الكونفدرالية محطة الدور ربع 
النهائي الذي غادره أمام فريق »الزمالك« المصري، 
السلبي  بالتعادل  األول  الذهاب  لقاء  انتهى  حيث 
دون أهداف، بينما فاز وتأهل الزمالك عقب فوزه 
أغادير« من  ويعد »حسنية  رد،  بهدف دون  إيابا 
أقدم أندية المغرب، حيث تأسس العام 1946 علي 
يد مجموعة من الوطنيين الغيورين على وطنهم 
بحق  وحدهم  الفرنسيين  استئثار  على  ردا  وذلك 
كانت  التي  المغرب  في  الرياضية  األندية  تكوين 
لذلك  الفرنسية،  للحماية  الوقت  ذلك  في  تخضع 

تكوين  فــكــرة  فريق نضال منطقة طــرحــت 

سوس الساحلية في غرب المغرب في ميدان الرياضة 
على غرار عدد من المدن المغربية األخرى التي تم 
بها أمر مماثل، واتفق أفراد مجموعة مؤسسي هذا 
النادي على تسميته »حسنية« تعبيرا عن تشبثهم 
األبيض  اللونين  اختيار  وتم  المغربية،  بهويتهم 
واألحمر رمزا للفريق يمثالن الوطن والسلم، وفي 
الفريق  ظهر  »آيت سوس«  وبملعب   1947 العام 
السوسي ألول مرة مؤازرا بمئات المشجعين تهتف 
التي  االستعمارية  اإلدارة  وتنقم  الحسنية  بحياة 

عارضت إنشاء الفريق.
أغادير«  »حسنية  نادي  لشعبية  انعكاس  وفي 
حل ممثلون عن نادي »مانشستر سيتي« اإلنجليزي 
بطل »البريميرليغ«، وأحد أكبر األندية اإلنجليزية 
زيارة  في  أغادير،  مدينة  على  ضيوفا  واألوروبية، 
خاصة، وذلك تحضيرا لقيام الفريق بقضاء عطلته 
نادي  مقر  ســوس  بعاصمة  واإلعـــداد  الشتوية، 
اتفاقية شراكة بين  إلى عقد  »حسنية«، باإلضافة 
الناديين، ومثل النادي اإلنجليزي في االتفاقية كل 
أجل  من  دوغــالس،  ودافيد  سانشيز  ليسلي  من 
اإلشراف على هذه الزيارة، كما التقيا برئيس النادي 
هذه  أن  أغادير«  »حسنية  وأكد  سيدينو،  الحبيب 
الزيارة تندرج في إطار التحضير للمعسكر اإلعدادي 
القادم للفريق اإلنجليزي، كما قام الوفد اإلنجليزي 
بزيارة ملعب »أدرار« المنتظر أن يستقبل عليه فريق 

»االتحاد« في الكونفدرالية.

تفوق ليبي يضع »النصر« و»االتحاد« في مواجهة مغاربية
»الجميل« يضرب موعدا مع »الرجاء البيضاوي« في دوري األبطال متسلحا بهداف القارة معتز المهدي

الوسط - زين العابدين بركان
»العميد« يحجز مقعدا أمام »حسنية 

أغادير« في الكونفيدرالية وسط توأمة 
في سوس مع مانشستر سيتي اإلنجليزي

● جانب من مباراة النصر● مباراة اإلياب بين االتحاد و الجيش الوطني

تلقى الطاقم الفني لفريق السلة بنادي 
الوحدة المكون من المدرب العام 

عبدالهادي الحاجي ومساعده صالح 
سويسي واإلداريين ناصر شاقان وخالد 

الحاجي كلمات اإلشادة والترحاب على 
وفائهم وعطائهم لمؤسستهم العريقة 
بنادي الوحدة بعد أن تحدوا جميعا كل 

الظروف والصعاب وعملوا بتفان وإخالص 
طيلة الستة أعوام الماضية دون كلل أوملل.
يأتي هذا بعد أن ساهم الطاقم الفني في 

إبراز العديد من المواهب وحصد األلقاب 
في الفئات السنية دون صرف أي مستحقات 

مالية لهم فضال عن صعوبات عدم توافر 
صالة مناسبة للتدريب عليها لمزيد من 

اكتشاف المواهب.

أكد عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيين 
القدامى بمصراتة، الطيب أميمة، أن فترة 

االستقرار التي تحصلت عليها اللجنة األولمبية 
الليبية بمجلسها الحالي الذي يقترب من 8 

أعوام كفيلة بصناعة أبطال أولمبيين وحصول 
ليبيا على تراتيب أفضل في الدورات الرياضية، 

وهو ما لم يحدث على أرض الواقع هذه األيام، 
حيث تقام منافسات مختلفة على أرض المغرب 

بمشاركة ليبية في دورة األلعاب األفريقية.
وقال الطيب في تصريح خاص إلى جريدة 

»الوسط«: »ال توجد أهداف واضحة أو رؤية في 
عمل اللجنة األولمبية الليبية، وهذا ما أكدته 
األعوام السابقة، وعليهم تقبل آراء الوسط 

والعمل على التصحيح وعدم العناد«.

سلة الوحدة تتحدى الصعاب

الطيب: األولمبية بال 
رؤية وتمارس العناد

● الزناد

يترقب عشاق المالكمة في ليبيا ظهور 
الزناد في  المالك  المحترف عبد  البطل 
أول نزال له بالعاصمة البريطانية، لندن، 
أمام مالكم إنجليزي السبت المقبل، في 
رياضية  قاعة  أكبر  ضمن  جديد  تحٍد 
للمباراة  مالك  يستعد  حيث  بلندن، 
مع  مكثفة  تدريبات  في  خاص  بشكل 
مدربه العالمي اإلنجليزي شينا ميجراجن 
تدريبية  وخطط  برامج  عبر  لندن،  في 
أبطال  من  عدد  فيها  يشاركه  يومية 

وزنه استعدادًا لنزاله المقبل.
الزناد  مالك  قرر  أن  بعد  هذا  يأتي 
عاصمة  إلى  متجهاً  مالطا  عن  الرحيل 
أقوى  في  التدريب  أجل  من  الضباب 
طاقم  ــراف  إشـ تحت  هناك  ــديــة  األن
احترافي، في خطوة جديدة نحو أحالمه 
العالمية، بعد أن لعب الزناد 14 لقاًء فاز 
في ثالثة عشر منها بالضربة القاضية 
نزال  أول  وكان  النقاط،  بجمع  وواحد 
مالطي  أمام العب  له  بالنسبة  حقيقي 
وفاز عليه بالضربة القاضية ثم عرضت 
عليه الجنسية المالطية لكنه رفض حتى 

يظل العباً ليبياً.
بها  فاز  التي  المواجهات  أبرز  من 
البطل  ضد  كانت  التي  تلك  مالك 
داره، ومن  البريطاني كوملز في عقر 
أهم األلقاب كان حزام »دبلو بي إف« 
الكاميروني  إنترناشيونيل وفوزه على 
في  ألمانيا  فــي  بالقاضية  تشامبا 

في  له  مباراة  وآخــر  الثانية  الجولة 
االحترافي فوزه على منافسه  مشواره 
النزال  في  كورتيز،  جون  الكولومبي 
الذي جرى بينهما في مالطا محققًا 14 
فوزًا متتاليًا، وتعيش المالكمة الليبية 
مالك  الثالثي  وجود  في ظل  انتعاشة 
الثالث  والضلع  المعز  عبد  وشقيقه 
المالكم  حقق  حيث  بربيش،  فتحي 
الزناد،  المعز  عبد  المحترف  الليبي 
اإليطالي  المالكم  على  مؤخرًا  الفوز 
بالنقاط في المباراة التي جرت بينهما 
 70 وزن  في  بمالطا  باوال  حلبة  على 
المعز  عبد  المحترف  وأسقط  كلغ، 
في  يكن  لم  الــذي  اإليطالي  خصمه 
بسبب  والحدث؛  المباريات  مستوى 
نفسه،  معز  أربكت  التي  لعبه  طريقة 
على  اإليــطــالــي  الخصم  اعــتــاد  كما 
االندفاع وااللتصاق، مما أفقده توازنه 
وجعل الطرفين يسقطان أكثر من مرة 
لتذهب فرصة فوز عبد المعز بالقاضية 
أدراج الرياح بعد أن أخفق في استثمار 
متعة  غابت  وبسببه  خصمه  هفوات 
اللقاء، وفي أخر ظهور له وفي مباراة 
قوية شهدت لمحات فنية من المالكم 
الليبي المحترف فتحي بربيش، استطاع 
بالضربة  البريطاني  خصمه  إسقاط 
في  الثالثة  الجولة  في  القاضية  الفنية 
باوال  حلبة  على  ُأقيمت  التي  المباراة 
البريطاني  المالكم  أكد  وقد  بمالطا، 

كان  الليبي  خصمه  أن  المباراة  عقب 
خالل  باستهجان  إليه  وينظر  عنيدًا 
كانت  ضربته  وأن  المباراة  أشــواط 
قوية جّدًا وجعلتني أنزف الدماء، لتعد 
بربيش،  لفتحي  احترافية  مباراة  ثالث 
الفنية  بالضربة  اثنتين  في  فاز  حيث 
عبد  سجل  بالنقاط.  وواحدة  القاضية 
الزناد اسمه بأحرف من ذهب  المالك 
مالكم  أول  وهو  المالكمة،  عالم  في 
رياضة  في  بالده  خارج  يحترف  ليبي 
كانت في يوم من األيام لها أبطالها 
عربيًا وأفريقيًا، لكن بسبب منع اللعبة 
في البالد ألكثر من 40 عامًا، رأت في 
وإن  وعودة،  انتعاشة  األخيرة  المدة 

كانت محتشمة بعض الشيء، لكن 
الزناد أعاد جماهيريتها سريعًا الذي 
عرف اللعبة خارج الحدود وأخذها 
العالمي،  ــراف  االحــت عالم  ــى  إل
الزناد من مواليد طرابلس العام 
1993، ويبلغ من العمر 26 عامًا، 
رياضية،  عائلة  مــن  ــه  أن كما 
ــاد مالكم  ــزن ال مــالــك  ــده  ــوال ف
موهوب أيضًا، وهو من زرع فيه 
في  يدربه  وكان  الرياضة،  حب 
بيته عدة أعوام، بسبب منع هذه 
الرياضة في ليبيا، كما شارك في 
في  وأفريقية  محلية  مسابقات 
وحصل  والساندا  الوشو  لعبتي 
توقف  ثم  األول  الترتيب  على 

ثورة  بعد  لكن  الزمن،  من  لبرهة 
السابع عشر من فبراير، عاد لرياضته 
المفضلة منضمًا لنادي االتحاد، وأحرز 
محليًا  البطوالت  من  العديد  أيضًا 
ودوليًا من بينها البطولة العربية في 
لبنان على يد مدرب المنتخب الوطني 
ونادي االتحاد عبد الحكيم عمار، حتى 
هاجر الزناد إلى مالطا بعدما عجز عن 
إثبات نفسه في ليبيا، لقلة اإلمكانات 
بموهبته  يؤمن  من  وإيجاد  فيها، 
بالتمويل  األمـــور  عليه  ويسهل 
ومن  والمعنوية،  المادية  والمساندة 
مالطا انتقل إلى لندن لخوض مرحلة 

جديدة من المنافسات.

لندن تترقب أول قاضية للزناد في املالكمة
السكندري  االتحاد  نــادي  إدارة  مجلس  نجح 
الدولي  المدافع  مع  التعاقد  في  المصري 
أهلي  ــادي  ن العــب  شلبي،  أحمد  الليبي 
فترة  خــالل  الليبي،  والمنتخب  بنغازي 
نادي  وأعلن  الجارية،  الصيفية  االنتقاالت 
المصري  الــدوري  في  ينشط  الذي  االتحاد 
الرسمي على »فيسبوك«،  الممتاز، عبر حسابه 
أن الالعب وقع على عقود انضمامه لزعيم الثغر، بعقد 
يمتد لثالثة مواسم اعتبارا من موسم )2020-2019(، 
خاصة  صفوفه،  تدعيم  على  النادي  حرص  إطار  في 

خط الدفاع بالعبين مميزين في هذا المركز المهم.
طريق  عن  لشلبي  السكندري  االتحاد  اختيار  جاء 
ومدرب  يوسف  طلعت  المصري  للفريق  الفني  المدير 
األهلي طرابلس السابق، حيث كشف النادي أن التعاقد 
الذي  واختيار يوسف  الفنية  للرؤية  وفقا  جاء  مع شلبي 
الليبي، حيث مثل شلبي  يقتنع بقدرات المدافع الدولي 
األهلي بنغازي في العديد من المواسم كالعب أساسي، 
لتمثيل  المناسبات  من  العديد  في  استدعاؤه  تم  كما 
المنتخب الوطني الليبي، خاصة في تصفيات كأس العالم 
كما  الدامجة،  جالل  الليبي  الفني  المدير  رفقة  الماضية، 
الليبي  المنتخب  قائمة  ضمن  عاما(  الـــ)25  صاحب  كان 
ليبيا  لمنتخب  الفني  المدير  العيساوي  فوزي  قيادة  تحت 
وكان   ،2019 بمصر  األمم  لبطولة  التأهل  تصفيات  خالل 
رغبته  أبرزها  ليبيا  من  الصفقات  من  لعدد  يخطط  يوسف 
مع  رسميا  يتعاقد  أن  قبل  كــرواع  أحمد  المهاجم  ضم  في 
التونسي  للدوري  حديثا  الصاعد  التونسي،  الشابة  نادي هالل 

الممتاز، لمدة موسمين.

يوسف يضم شلبي لالتحاد 
السكندري بعد فشل ضم كرواع

● كرواع



فشل العب فريق الكرة األول بنادي »األهلي طرابلس«، محمد 
الغنودي، في تجربة االحتراف الخارجي مع فريق »القوة الجوية« 
العراقي، وأصبح خارج حسابات الفريق اآلسيوي نتيجة عدم قناعة 
الجهاز الفني والتدريبي لفريق »القوة الجوية« بمستواه، وكان 
الغنودي التحق بفريق »القوة الجوية« العراقي خالل األسبوع 
الماضي في معسكر خارجي للفريق بلبنان بهدف اختباره فينا 
وبدنيا، إال أن الالعب ظهر بمستوى متواضع دفع الجهاز الفني 

العراقي لتقديم الشكر له.
سبق الغنودي أيضا فشل ثالثة العبين ليبيين في االحتراف 
الذي  الحدود«  نادي »حرس  المصرية وتحديدا مع  بالمالعب 
السابق  الفني  المدير  العشري  طارق  المصري  المدرب  يقوده 
لـ»ألهلي بنغازي« و»األهلي طرابلس«، حيث فسخ أحمد الهرام 
الكوري عقده مع »حرس الحدود« كثالث العب يغادر الفريق بعد 
أن تعاقدت معهم إدارة »الحرس« في االنتقاالت الصيفية هذا 
التربي وأحمد الهرام،  الموسم، وهم سالم المسالتي وأحمد 
وتبقى أسباب االستغناء حسب الالعبين أن إدارة النادي أخلت 

بشروط التعاقد.
يأتي هذا بعكس تصريح طارق العشري، في حوار أجراه معه 
الزميل حسن أبو دجاجة في صفحة األخبار الحصرية للمنتخبات، 
حول أسباب مغادرة الثالثي الليبي وفسخ عقودهم معه، وقال 
االلتزام  غاية  في  كانوا  »الالعبون  الحوار:  بحسب  العشري 
واالنضباط خالل فترة تواجدهم معنا في التدريبات. بخصوص 
سالم روما كنا بحاجة له وكانت لدي رغبة بأن يواصل معنا، 
ولكن هو فضل الرجوع لالتحاد في ليبيا، ال أعلم سبب عودته 

بشكل واضح لكن وصلني أنه تلقى عرضا أفضل في ليبيا«.
وأضاف: »أحمد التربي وأحمد الكوري كانا في غاية االجتهاد 
بالتدريبات، لكن وصلني قرار أن العبا واحدا فقط من شمال 
أفريقيا سيتم احتسابه كالعب محلي في الدوري المصري، لذلك 

فضلنا أن يكون مهاجما ألن لدينا نقصا في المهاجمين«.
كانت  مغادرته  روما  سالم  الصورة،  أوضح  »لكي  وأوضح: 
بطلب منه بالعودة لالتحاد، أما بالنسبة للتربي والكوري فأسباب 
مغادرتهما بالنسبة لي لم تكن فنية، كانت فقط احتياجات لنا 

لمركز المهاجم«.
وبعيدا عن إخفاق أربعة العبين في االحتراف، تتزايد يوميا 
رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديدا بدول الجوار، مع 
تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة 
القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعالن بداية الموسم المقبل 
في سبتمبر، إال أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة إتمام ذلك في 
ظل حالة االرتباك التي تسيطر على أجواء اتحاد الكرة الموقت 
بقيادة عبدالحكيم الشلماني الذي جاء على خلفية بعض العراقيل 
انتهت برحيل الرئيس السابق لالتحاد جمال الجعفري، وسط 
ترقب للمجلس المنتظر الجديد المنوط به تنظيم المسابقات، 
ومن بين أبرز الصفقات األخيرة، تعاقد إدارة نادي »الباطن« 
السعودي مع العب وسط فريق »األهلي طرابلس« بدر حسن 

الصاالت  فريق  العب  حسن  بدر  وكــان  واحــد،  موسم  لمدة 
لكرة القدم لعب مع الفريق األول لكرة القدم بنادي »األهلي 
طرابلس«، وقضى معه عدة مواسم في وسط الميدان، ويتميز 
للمنتخب في  بالسرعة واالنقضاض، كما استدعي  بدر حسن 
عديد المناسبات، وهو العب متطور وخاض األسابيع الماضية 
تجارب مع فريق »األفريقي« التونسي، ولم يصل معه التفاق 

ليقرر اللعب في الدوري السعودي.
التألق مع »الرفاع«  الليبي محمد صولة  المحترف  ويواصل 
البحريني، حيث يستعد للقاء اإلياب أمام »اتحاد طنجة« المغربي، 
بعد أن فاز فريقه بهدفين دون مقابل في المغرب، ضمن ذهاب 
تصفيات بطولة األندية العربية لنسخة كأس محمد السادس، 
وبرز صولة في المباراة بشكل كبير خصوصا في الشوط الثاني، 
حيث ساهم في أداء هجومي كجناح متنوع ما بين الجبهتين 
اليمنى واليسرى، حيث سدد 3 تسديدات، منها 2 خارج المرمى 
وواحدة في القائم، كما صنع الهدف الثاني لفريقه قبل أن يخرج 
الطاهر  صالح  المباراة  في  الثاني  الليبي  أما   ،89 الدقيقة  في 
المحترف بصفوف »اتحاد طنجة« فلعب أول مباراة رسمية له مع 

فريقه المغربي الجديد.
أيضا نجحت إدارة نادي »اتحاد تطاوين« التونسي في التعاقد 
رسميا مع المهاجم الليبي أيوب عمار من مواليد 1996 قادما من 
نادي أبوسليم، لمدة موسمين بعد أن ظهر عمار بشكل مميز مع 
فريقه الليبي قبل أن تتعثر مسابقة الدوري المحلي الممتاز، ويعد 
عمار ثاني العب ليبي في صفوف »تطاوين« بعد مواطنه منصور 
رزق، في ظل رغبة الالعبين الليبيين في االحتراف الخارجي، حيث 
نشط خالل األيام الماضية انتشار الالعبين في مختلف األندية 
التونسية والمغربية تحديدا بعد غموض المسابقات المحلية، 
التونسي في رسالة  المنستيري«  إدارة نادي »االتحاد  وطلبت 
رسمية إلى نادي »الوحدة« بطرابلس، الحصول على خدمات 
العب »الوحدة« الليبي محمد الغنيمي على سبيل اإلعارة لمدة 
موسمين مع إمكانية الشراء بمبلغ 20 ألف دوالر في المستقبل 
القريب حال التوصل إلى اتفاق واستقرار الالعب فنيا مع الفريق 

بحفظ حق ناديه التونسي في الشراء النهائي.
الشابة«  »هالل  نادي  إدارة  وتعاقدت 

للدوري  حديثا  الصاعد  التونسي، 
فريق  العب  مع  الممتاز،  التونسي 

ــي طــرابــلــس« أحــمــد  ــلـ »األهـ
ويعد  موسمين،  لمدة  كــرواع 
المهاجمين  من  ــرواع  ك أحمد 

المتميزين، وسبق له أن لعب 
المحلية  الفرق  عديد  مع 

والــمــنــتــخــب الــوطــنــي، 
و»الشط«  »الترسانة« 
و»األهلي بنغازي« وأخيرا 
كما  طرابلس،  »األهلي 
بلقب  توج  أن  له  سبق 
هداف الدوري الليبي، كما 

انضم ليبي جديد للدوري 
الموسم،  هذا  التونسي 

الالعب  انتقل  أن  بعد 
إيتو،  موسى  مهند 
الرسمي  بتوقيعه 

الساحلي«  »النجم  لنادي 
األندية  أكبر  إلى  إيتو  لينضم  التونسي، 

إيتو  مواسم، وخاض  ثالثة  لمدة  التونسية 
»النجم  ــادي  ن مــع  اخــتــبــارات  التوقيع  قبل 

الساحلي« التونسي، كما لعب مباراة ودية ضمن 
الفني  مستواه  على  للوقوف  الفريق  استعدادات 

والبدني، ويعد الالعب مهند إيتو من الالعبين الذين 
لم تتح لهم الفرصة كثيرا في الدوري الليبي لبقائه على 

دكة البدالء أكثر من اللعب مع فريق »األهلي طرابلس«؛ 
بسبب اإلصابة الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي وتصفيته 

من نادي »األهلي« ليعود الموسم الماضي إلى نادي »رفيق«، 
في  سلتو  أنيس  الدولي  المهاجم  انتظم  نفسه  الوقت  في 
تدريبات فريقه »النجم الساحلي« التونسي الذي يربطه معه 
عقد، بعد أن كان معارا إلى »األهلي طرابلس لثالثة مواسم 
مع  اإلعــارة  عقد  يجدد  الساحلي«  »النجم  كان  موسم  وكل 
»األهلي طرابلس، حيث يعد سلتو من الالعبين والمهاجمين 
المميزين في المنتخب الوطني وفي »األهلي طرابلس، قبل أن 

يقرر العودة مجددا للدوري التونسي.
وفي الجزائر قاد المحترف الليبي مؤيد الالفي، فريقه »اتحاد 
أبطال  الـ32 من دوري  لدور  التأهل  إلى  الجزائري،  العاصمة« 
نظيره »سنويديب«  على  الجزائري  الفريق  فاز  بعدما  أفريقيا، 
النيجيري بنتيجة )3-1(، في إياب الدور التمهيدي، وقدم الالفي 
مستويات مميزة مع فريقه ضد بطل نيجيريا، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، 
خاصة أنه صنع هدفين وسجل هدفا، وبذلك يضرب »اتحاد 
العاصمة« موعدا مع »جورماهيا« الكيني، خالل سبتمبر المقبل.
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مع اقتراب وصول الدعم السنوي من االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« إلى نظيره الليبي، البالغة قيمته 
وعالمات  األسئلة  تتزايد  دوالر،  مليون   1.25
ومدى  واتجاهاته  الدعم  طبيعة  حول  االستفهام 
االستفادة منه بشكل صحيح، ليكون قضية رأي عام 
في الرياضة الليبية، فمع قرب وصول الدعم المالي 
الجديد تطرح التساؤالت مرة أخرى، هل استفادت 
الكرة الليبية مما يقدم منذ العام 2006، حيث كان 
أن  ربع مليون دوالر، قبل  يقدم وقتها ما قيمته 
يتزايد ويصل إلى 1.25 مليون دوالر سنويا، بواقع 
وفقا  مؤجل،  مليون  وربع  مباشر،  دوالر  مليون 

لبعض االشتراطات الدولية.
األسئلة اآلن تنحصر في هل تم تطوير الفئات 
القدم  وكرة  والنسائية  الشاطئية  والكرة  السنية 
والطب  اإلدارية  الكوادر  وتطوير  الصاالت  داخل 
للمدربين؟  التأهيلية  الدورات  إقامة  مع  الرياضي 
التي يجب أن يتم توجيه  أنها من األمور  خاصة 
الدعم لها بشكل جزئي، فبسببها يتم الصرف من 
الـ»فيفا«، أما بخالف ذلك فيكون تجاوزا للشروط 
اعتماد الصرف،  التي على أساسها تم  والمواثيق 
لذا قررنا في جريدة »الوسط« استطالع آراء عديد 
الشخصيات الرياضية المعروفة للحديث حول تلك 

القضية.
المساعد  العام  األمين  يقول  البداية..  في 
التحاد الكرة الليبي محمد قريميدة: »ال صحة لما 
أو شبهات فساد في  أن هناك تالعبا  أحيانا  يثار 
منها  ببنود  محدد  وهو  الـ)فيفا(،  دعم  موضوع 
وهناك  الفني،  والجانب  اإلدارة  تطوير  ضــرورة 
معوقات تحصل في التنفيذ أحيانا، وكل االتحادات 
التطوير  في  البرامج  ببعض  قامت  المتعاقبة 

المحكوم بعدة عوامل، ومن حق اإلعالم أن يتكلم 
دون توجيه تهم الفساد إال بدليل«.

قنابة  عادل  الرياضي  واإلعالمي  الصحفي  أما 

الدعم،  لهذا  الدائم  الكتمان  أسباب  عن  فتساءل 
قائال  نفسه،  االتحاد  قبل  من  عنه  الكشف  وعدم 
اإلعــالم  هو  الموضوع  عن  يتكلم  من  »دائــمــا 
الرياضي الذي هو من يكشف وصول الدعم، لذا 
الحساسية  أسباب  عن  جميعا  نتساءل  أن  طبيعي 
من طرح هذه المواضيع في اإلعالم من االتحادات 
يكون  أن  الحالي  الكرة  اتحاد  وعلى  المتعاقبة، 
شجاعا ويكشف التفاصيل حول وصول الدعم المالي 
الجديد، كيف سيصرف؟ وهل نستفيد منه فعليا؟«.

ويقول عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة 
الذي  »االتحاد  المصراتي:  المبروك  السابق  القدم 

كنت عضوا فيه برئاسة أنور الطشاني لم نتحصل 
فيه على الدعم، بسبب وضع البالد األمني والسياسي 
والتحويالت المصرفية، والذي أعرفه أن طيلة أعوام 

رئاسة الطشاني من العام 2013 وحتى العام 2017 
التحويل، ولم تصلنا األموال  واجهتنا مشاكل في 
على حد علمي، وربما تكون مازالت موجودة في 
خزينة الـ)فيفا( حتى اآلن، كرصيد باسم اتحاد الكرة 
الليبي، ويمكن االستفادة منها، وهى أكيد موجودة 

بالطبع، ألن الدعم لم يتوقف ومستمر بالتأكيد«. 
ويشارك عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة 
قائال:  الحديث  في  الككلي  ناجي  السابق  القدم 
لإلعالم  المبلغ  تفاصيل  بطرح  صراحة  »أطالب 
التفاصيل  معرفة  من  والبد  العمومية،  والجمعية 
الكاملة، فلماذا يخشى اتحاد الكرة الحالي الخوض 
في هذا الموضوع؟، والتحية لإلعالم الرياضي الذي 
فتح هذا الملف، فأنا مع الشفافية والحديث بقوة 
عن دعم الـ)فيفا(، وكشف تفاصليه منذ العام 2006 
عندما بدأ الـ)فيفا( تقدم دعم للكرة الليبية أسوة 
استفادت  ماذا  معرفة  مع  العالم،  اتحادات  ببقية 
تطبيقه  وما حدود  الدعم،  الليبية من هذا  الكرة 

عمليا على أرض الواقع«.
المثير أن قضية دعم الـ»فيفا« حديث سنوي ال 
العام الماضي، وعد أن  ينتهي، ففي سبتمبر من 
كشفت عدة مصادر صحفية خبر قرب وصول مبلغ 
1.25 مليون دوالر التي تقدم كل عام من االتحاد 
الدولي لالتحادات األهلية، تكتم االتحاد الليبي على 
األمر، حيث نجحت مصادر صحفية شابة في كشف 
تفاصيل المبلغ الذي سيخصص جزء منه لشراء مقر 
جديد لالتحاد الليبي، الذي يعاني حاليا أزمة مقر، 
أصبح  أن  وبعد  الـ»فيفا«،  وفد  زيارة  قبل  وذلك 
رسميا مسؤولون  به  واقعا وصرح  أمرا  الموضوع 
في اتحاد الكرة عقب كشف مصادر صحفية ذلك، 
داخل  الشكوك  تصاحبها  التي  األسئلة  تزايدات 
الوسط الرياضي عن أسباب تكتم اتحاد الكرة عن 
األمر، وعدم كشفه للرأي العام مثل هذه التفاصيل 

المالية، فالمبلغ السنوي يخصص جزء منه للدعم 
الفني والتطوير، ويقدم جزء نقدي وجزء آخر أموال 
ليصبح  معروف  هو  كما  ودورات،  مشاريع  مقابل 
التكتم أزمة أخرى جديدة في العالقة بين اإلدارة 
التحركات  كل  على  الرقيبة  العمومية  والجمعية 

والتصرفات.
المالي،  للدعم  الليبي  الكرة  اتحاد  ويحتاج 
إلغاء  جراء  الماضي  الموسم  بعد خسائر  خصوصا 
خلفية  على  القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري  مسابقة 
وتحديدا  البالد،  في  الجارية  السياسية  األحــداث 
العاصمة طرابلس، مما شكل تكلفة اقتصادية عالية 
شأنه شأن دوريات العالم، وإن كان أقل تكلفة عن 
أغلبها، فالدوري الليبي أصبح يدخل دائرة عشرات 
الماليين سنويا، وتحولت اللعبة لوظيفة لعشرات 
المدربين ومئات الالعبين ومصدر دخل لشركات 
أرقاما  الالعبين  المالبس والفنادق، وعرفت عقود 
كبيرة، حيث وصلت لرقم المليون والمليوني دينار 
ليبي لبعض الالعبين، وأصبح الدوري يشكل دورة 
مستوى  على  مهمة  تجارية  وحركة  اقتصادية 
الرياضة الليبية، حيث قدر خبراء في االقتصاد تكلفة 
الخمسين  على  يزيد  بما  سنويا  الممتاز  الــدوري 
لقرابة  يصل  الموسم  وهذا  ليبي،  دينار  مليون 
الستين مليون دينار ليبي تقريبا، بعد ارتفاع قيمة 
عقود الالعبين والتنافس بين األندية في التعاقد 
مع أبرز الالعبين المحليين، وكذلك عقود عشرات 
الالعبين األجانب، ومع تحول اللعبة لوظيفة والتي 
أعوام  عشرة  من  أكثر  منذ  تترسخ  ثقافة  بدأت 
تحديدا، عندما أدخل اتحاد الكرة ما يعرف بعقود 
الالعبين التي كانت احترافا مقننا، وتشجيع الالعب 
الليبي ماديا ومعنويا مع خلق ثقافة االحتراف عنده، 
ومع دخول هذه الثقافة أصبح الدوري الليبي حركة 

اقتصادية مهمة.

مليون دوالر تثير شكوك الشارع الرياضي
دعم الـ »فيفا« السنوي يطرح التساؤالت حول سر التكتكم الشديد كل عام دون إجابة واضحة

الوسط–صالح بلعيد

المصراتي: لم نحصل على الدعم في عهد 
الطشاني بين 2013 و2017 بسبب وضع 

البالد األمني والسياسي والتحويالت المصرفية

بدر حسن ينتظم في تدريبات الباطن السعودي.. 
وأيوب عمار مع اتحاد تطاوين

.. وكرواع يتحدى مع هالل الشابة التونسي

»القوة الجوية« العراقي يرفض التعاقد 
مع الغنودي.. والعشري يفند أسباب رحيل 

الثالثي من »حرس الحدود«

قنابة: اإلعالم الرياضي هو من يكشف 
وصول الدعم.. وطبيعي أن نتساءل عن 

سر حساسية طرح األمر في اإلعالم

الوسط–الصديق قواس 

الالفي يتألق.. وسلتو يدعم هجوم النجم الساحلي
رغم إخفاق 4 محترفين جدد

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  أكد 
أي  رسمي  بشكل  يتلق  لم  أنه  الشلماني،  عبدالحكيم 
استقاالت من قبل رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات أو من 
لما  وفقا  الدامجة،  جالل  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير 
نشرته الصفحة الرسمية التحاد الكرة الليبي، الثالثاء، كما 
أكد الشلماني أن الجميع مستمر في أداء مهامه الوطنية في 
هذه المرحلة التي يتحمل فيها الجميع المسؤولية، ليدخل 
المنتخب الوطني األول في أزمة فنية لمدة 24 ساعة، ما 
بين كشف الدامجة استقالته يوم اإلثنين الماضي، ونفي 

الشلماني لها في اليوم التالي.
وأضاف الشلماني مؤكدا أن معسكر المنتخب الوطني 
لكرة القدم سيكون في موعده بداية من السبت المقبل 
بالمغرب وسيستمر ألكثر من أسبوعين استعدادا للتصفيات 
المؤهلة لكأس األمم األفريقية بالكاميرون 2021، حيث 
سيخوض المنتخب الوطني خالل معسكر المغرب مباراتين 
وديتين دوليتين أمام كل من منتخب بوركينافاسو يوم 
الرابع من شهر سبتمبر، ومباراة ودية دولية ثانية أمام 

منتخب النيجر يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل.
بشير  للدكتور  والتقدير  بالشكر  الشلماني  وتقدم 
على  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  القنطري 
وقوفه ودعمه معسكر المنتخب األول، كما شكر كل من 
المرحلة  لنجاح مسيرته خالل  الوطني  المنتخب  مع  وقف 

المقبلة.

وشهد يوم اإلثنين الماضي جدال واسعا داخل الشارع 
الدامجة  تقديم جالل  األنباء حول  انتشار  بعد  الرياضي، 
محاولة  خلفية  على  الكرة،  اتحاد  إلى  رسميا  استقالته 
التدخل في عمله من خارج اتحاد الكرة، وتحديدا تعرضه 

المنتخب  لقائمة  اختياراته  حول  المضايقات  لبعض 
للمنتخب،  اإلداري  المدير  تقدم  كما  األخيرة، 
وسبق  ذلك،  قبل  باستقالته  أفريطس،  حسين 
وهو  المنتخبات،  للجنة  ثالثة  استقالة  الجميع 
كل  استمرار  مؤكدا  الشلماني،  نفاه  الذي  األمر 

في عمله.
المستدعاة  قائمته  عن  أعلن  الدامجة  وكان 

خالل  المغربية  بالمملكة  الخارجي  للمعسكر 
وحتى  الجاري  أغسطس   30 من  الفترة 

استعدادا  وذلك  المقبل؛  سبتمبر   12
األمم  لكأس  المؤهلة  للتصفيات 
األفريقية 2021 بالكاميرون وضمت 
أحمد  ــم:  وه العبا   26 القائمة 
)المدينة(،  عزاقة  عبدالسالم 
ــاد(،  ــح )االت الوحيشي  ــراد  ومـ
وناجي  )النصر(،  صابر  وفتحي 

التربي  وأحمد  ــحــاد(،  )االت دراء 
)دون نادي حاليا لفسخ عقده مع 

ومعتصم  المصري(،  الحدود  حرس 

صبو )االتحاد(، وعبدالرحيم التريكي )السويحلي(، وسعد 
المصري(،  )سموحة  العياط  ومحمد  )النصر(،  أجباره 
)االتحاد(،  المقصي  وأحمد  )المدينة(،  عكاشة  ومحمود 
المصراتي  والمعتصم  )أبوسليم(،  الشتيوي  ومحمد 
مدين  مصطفى  ومهند  البرتغالي(،  غماريش  )فيتوريا 
علي  بــن  وأحــمــد  التونسي(،  الساحلي  )النجم 
الهداج  التهامي  ومحمد  اإليطالي(،  )كروتوني 
)المدينة(، وربيع الشادي )االتحاد(، ومفتاح طقطق 
)المصري البورسعيدي المصري(، وحمدو الهوني 
)الترجي التونسي(، ومؤيد الالفي )اتحاد العاصمة 
الجزائري(، ومحمد مكاري )األهلي طرابلس(، خالد 
)االتحاد(،  بالعيد  سالم  )النصر(،  المريمي 
أنيس السلتو )النجم الساحلي التونسي(، 
ومعتز المهدي )النصر(، وصالح طاهر 

)اتحاد طنجة المغربي(.
التصفيات  قــرعــة  وأســفــرت 
األمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة 
وقــوع  عــن   2021 األفــريــقــيــة 
المجموعة  في  الليبي  المنتخب 
منتخبات  جانب  إلــى  العاشرة 
تونس وتنزانيا وغينيا االستوائية، 
أيضا  االستعدادات  تشمل  كما 
عــلــى صعيد  ــس  ــون ت مــواجــهــة 

الالعبين المحليين، والمؤهلة نحو بطولة األمم األفريقية 
لالعبين المحليين المقرر إقامتها في إثيوبيا 2020.

وكان المنتخب الليبي لالعبين المحليين قضى معسكرا 
سواحل  على  أسبوعين  من  ألكثر  المغرب  في  خارجيا 
تجريبية،  ودية  مباريات  ثالث  خالله  خاض  األطلسي، 
استهلها بفوز على فريق اتحاد طنجة بهدفين، ثم خسارة 
الفتح  فريق  أمام  تعادل  ثم  بهدف،  بركان  نهضة  أمام 
الرباطي المغربي دون أهداف، كما نفذ الفريق تحت قيادة 
الدامجة ومعاونيه أكرم الهمالي وسالم الجاللي ومدرب 
الفنية  الجمل  بعض  البوسيفي  محمد  المرمى  حــراس 

والتكتيكية.
ويعود »فرسان المتوسط« لدائرة الضوء من جديد، 
الواقع  المحترفين  بمجموعة  المرة  هذه  تسلح  أن  بعد 
عليهم االختيار من قبل الجهاز الفني، لمواصلة التحضيرات 
األخيرة استعدادا لمواجهتي الذهاب واإلياب أمام نظيره 
التونسي للمحليين في شهر سبتمبر المقبل أيضا، ضمن 
أفريقيا  بطولة  نهائيات  نحو  للتأهل  األخيرة  المحطة 
لالعبين المحليين التي ستقام نهائياتها بمالعب إثيوبيا 

العام 2020.
وركز الدامجة خالل المعسكر على رفع اللياقة البدنية 
وخلق عملية تجانس بين الالعبين المختارين، رغم غياب 
وتوقف مسابقات كرة القدم المحلية وحالة الفراغ السلبية 

الطويلة التي يمر بها الالعبون منذ قرابة األربعة أشهر.

الدامجة يستقيل 24 ساعة قبل معسكر »الفرسان« في املغرب 
الوسط -محمد ترفاس

أنور  البحرية  لأللعاب  السالم  لدورة  المنظمة  اللجنة  رئيس  أكد 
الطوباشي في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أن مهرجانات 
على  المطلة  المدن  أغلب  في  تتواصل  البحرية  لأللعاب  السالم 
مدن  مهرجانات  في  تحقق  الذي  النجاح  بعد  الليبي  الساحل 

طرابلس والماية وصرمان والزاوية.
لأللعاب  مهرجان  لتنظيم  وزليتن  صبراتة  مدينتا  وتستعد 
على  المنافسات  تقام  حيث  المقبلين  والسبت  الجمعة  البحرية 
الرمال ما بين كرة قدم شاطئية وطائرة شاطئية بخالف األلعاب 
المائية. وأضاف الطوباشي أن االتصاالت جارية لتنظيم مهرجانات 
مماثلة في مدن مصراتة وسرت وأجدابيا وبنغازي وتقام الجمعة 
وزليتن  وسرت  الخمس  فى  والسبت  صبراتة  في  المنافسات 

ومصراتة وأجدابيا وبنغازي.

مهرجان السالم في صبراتة وزليتن

بداية خاطئة لهديل في سباق العدو
أبعدت المتسابقة الليبية هديل عبود من المشاركة في سباق 
بالمغرب  المقامة  األفريقية  األلعاب  دورة  في  عدو  متر   100
لبدايتها الخاطئة في السباق، قبل أن تخوض آخر مشاركة في 

سباق الوثب الطويل.
في  هديل  على  عريضة  آماال  تضع  الليبية  البعثة  وكانت 
السائح  رتاج  الدولية  زميلتها  اعتذار  بعد  المنافسات خصوصا 

في اللحظة األخيرة قبل التوجه إلى المغرب.

● الدامجة

● المصراتي ● الشلماني ● قنابة

● سلتو

شهد نادي الهالل، اإلثنين، اجتماًعا بين 
زينوبة  طارق  القانونية  اإلدارة  مدير 
القانون  في  الخبير  التونسي  والمحامي 
الرياضي الدولي طارق العاليمي، بهدف 
من  المقدمة  الشكوى  مشكلة  حلحلة 
الذي  أحمد  موالي  الموريتاني  الالعب 
السابقة  اإلدارات  إحدى  معه  تعاقدت 
باإلجراءات  تقوم  أن  دون   2017 العام 
الالزمة لفسخ عقده بصورة تحفظ حقوق 
النادي، حيث قام الالعب المذكور بتقديم 
شكوى إلى لجنة التأديب باالتحاد الدولي 
ذكرته  لما  وفًقا  »فيفا«،  القدم  لكرة 

الصفحة الرسمية لنادي الهالل.
اإلدارة  مجلس  بين  وبالتشاور 

واإلدارة القانونية بالنادي، تقرر التعاقد 
مع طارق العاليمي، وشركته المعروفة 
بهدف  القانونية،  لألعمال  المنار  باسم 
عقوبات  صدور  قبل  مبكر  حل  إيجاد 
التهديدية،  الغرامات  مثل  تأديبية 
باب  بغلق  عقوبة  صدور  عدم  وكذلك 

االنتدابات على النادي.
من  قدمت  مماثلة  شكوى  وكانت 
الالعب السابق لنادي الهالل كوفي أمام 
المتأخرة  مستحقاته  بخصوص  الفيفا 
لقرار  الفيفا  إصدار  في  السبب  كانت 
ضد نادي الهالل الليبي بعدم إجراء أي 
تعاقدات مع الالعبين لمدة عام وإخطار 

اتحاد الكرة الليبي بهذا الخصوص.

في  األجسام  لبناء  الفرعي  االتحاد  أعلن 
االستعدادات  تكامل  الغربية  المنطقة 
يومي  خالل  المنطقة  بطولة  لتنظيم 
نهاية  وحدد  المقبل،  سبتمبر  و14   13
أغسطس الجاري آخر موعد لتقديم طلبات 
المشاركة في البطولة في فئات الناشئين 
االتحاد  حدد  كما  واألساتذة،  والكبار 
الفرعي رسوم االشتراك بمبلغ 400 دينار 
لكل ناد أو صالة ليحق لها المشاركة في 
جميع األوزان بعدد رياضيين اثنين فقط.

وسبق وأكد المكتب التنفيذي لالتحاد 
واللياقة  األجسام  لبناء  الليبي  العام 
البدنية خالل اجتماع عقده في طرابلس 
فيما  وملتزم  يتكفل  الليبي  االتحاد  أن 

يخص بمصاريف ودعم المنتخب الوطني 
في المشاركات الدولية فقط كما ينص 
والقوانين  واللوائح  األساسي  النظام 
الرياضية  باالتحادات  عليها  المتعارف 
رزنامة  ضمن  تندرج  التي  والبطوالت 

االتحاد الليبي والبرنامج العام للعبة.
كما شدد االتحاد على البطوالت التي 
سيتم دعمها ماليا بتوفير كل احتياجات 
المنتخب الليبي أثناء المشاركة، وبحسب 
البطوالت  فإن  لالتحاد،  اإلعالمية  اللجنة 
المغرب  بطولة  هي  دعمها  سيتم  التي 
العربي والبطولة العربية وبطولة أفريقيا 
وبطولة البحر األبيض المتوسط وبطولة 

العالم.

موريتاني يهدد الهالل بعقوبات الفيفا

الغربية تستعد لبطولة بناء األجسام

إلى  تصريح خاص  في  مخلوف  طارق  البدنية  للقوة  ليبيا  منتخب  مدرب  أكد 
جريدة »الوسط« أنه اختار 16 العبا للمشاركة بهم في بطولة أفريقيا للقوة 
البدنية التي تستضيفها جنوب أفريقيا خالل الفترة من األول وحتى الخامس 

من أكتوبر المقبل.  
الالعبون هم: عبدالمالك أبوبريق وسعيد الحاسي وعبداهلل بودبوس وإسالم 
مرواس وأحمد الدروقي وعادل الجزيري ونوري الدين دعبس وحسين فيدان 
الشيخي  وعالء  كديش  وحسين  بوراوي  ومفتاح  الفالح  وأشرف  شبيك  وعمر 

وعبداهلل بوشعالة ومحمد الوسيع وعبدالحكيم الدلفاق.
وأضاف مخلوف أنه سيتم تجميع الرياضيين المختارين في معسكر بمدينة 
بنغازي يعقبه معسكر خارجي بتونس يسبق موعد البطولة بأسبوعين، حيث 
عربيا  السابقة  مشاركاتهم  في  مشرف  سجل  لهم  البدنية  القوة  أبطال  أن 

ودوليا. وأفريقيا 

16 العبا في أفريقية القوة البدنية
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فعلت من أجل ليبيا؟

يعرقل جهودها لحل األزمة الليبية؟

سنشهد قراراتها الحازمة تجاه األزمة الليبية؟

مــــــــاذا

مـــــــــن

مـــــــتى

أيـــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء  

األمم املتحدة 

أقوالهم

من األهمية دعم الحل 
الدبلوماسي إلنهاء النزاع الحالي 

في ليبيا.
القائد الجديد لـ»أفريكوم«
الجنرال ستيفن تاونسيند 

النيجر غير مستعدة الستقبال 
المهاجرين األفارقة الفارين من 

نيران حرب العاصمة طرابلس

رئيس النيجر 
محمد إيسوفو

إن الوضع في ليبيا من الجسامة 
والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه 

بشكل خاص

الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي

تطور مشجع حدث في قمة الدول 
السبع الصناعية بشأن األزمة الليبية

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

الرعب يجتاح بلدة 
أملانية بسبب كوبرا

من  األلمانية  المحلية  السلطات  طلبت 
النوافذ مغلقة  إبقاء  بلدة هيرنة  سكان 

واالبتعاد عن العشب الطويل، وذلك 
بعد هروب ثعبان من نوع كوبرا تسبب 

في رعب بين السكان.
الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي  وهذا 
متر وهو كوبرا، يمكن أن تكون لسعته 
قاتلة، مفقود منذ األحد بعد هروبه من 

مالكه في مدينة هيرنه )غرب(.
وأجلي سكان أربعة مبانٍ في 

الثعبان  فيها  التي شوهد  المنطقة 
آخر مرة، كما طلب من الساكنين 

المجاورة إغالق األبواب  المنطقة  في 
المحلي  المسؤول  وقال  والنوافذ. 

»نعتقد  للصحفيين  شودزياك  يوهانيس 
أن هذا الثعبان ما زال في المبنى« 
»لذلك  يعيش صاحبه، مضيفا  حيث 
اتخذنا قرارا باإلبقاء على اإلجراءات 

األمنية المتخذة األحد، أي أن المباني 
وسنتفحصها  مغلقة  ستبقى  األربعة 

للثعبان«. أثر  أي  بانتظام للكشف عن 

»السيلفي« يهدد 
بانقراض ثعالب البحر

التقاط  أن  من  البيئيون  الخبراء  حذر 
حيوانات  بجانب  )سيلفي(  ذاتية  صور 
تسهم  قد  باالنقراض،  مهددة  أخرى 

وتُصنف  األجناس.  بعض  زوال  في 
اآلسيوية  البحر  ثعالب  أجناس  كل 
األصناف  بين  من  بعيد،  زمن  منذ 
المهددة  أو  لالنقراض  المعرضة 

الطبيعية  مواطنها  تقلص  جراء  به، 
القانوني  غير  االتجار  وتنامي 

البيئيين  الخبراء  أن  غير  بفروها.  
االجتماعي  التواصل  وسائل  يحملون 
الطلب  في  الكبير  االزدياد  مسؤولية 

بعض  في  البحر  ثعالب  صغار  على 
ما  اليابان،  في  خصوصا  آسيا،  بلدان 
الجنس  هذا  بقاء  على  تهديدا  يشكل 

الحيواني.
المجتمعين  المندوبين  آالف  وعلى 

إطار  في  السويسرية،  جنيف  مدينة  في 
اتفاقية  على  الموقعة  األطراف  مؤتمر 

الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتّجار 
باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات 

حماية  بشأن  قرار  إصدار  )سايتس(، 
اآلسيوية  البحر  ثعالب  من  نوعين 

خاصا. تهديدا  يواجهان 

األكاذيب النبيلة

يــراه  ال  قــد  سياسي  مبدأ  النبيلة«  »الكذبة 
الكثيرون نبياًل حتى يصلوا إلى الحكم، ولو سألت 
العرب أو المسلمين عن صاحب هذا المبدأ لقالوا 
ولو  »الصليبيون«  أو  »اليهود«  تردد  دون  لك 
أنه  شك  »ال  لك  لقالوا  والنصارى  اليهود  سألت 

عربي أو شرقي«.
الفيلسوف  أطلقه  النبيلة«  »الكذبة  مبدأ 
الحكم  نظرية  أركان  كأحد  »الفارابي«  المسلم 
كما يراها، هكذا يلقي المؤرخون األوروبيون بهذا 
كما  يكن،  لم  الفارابي  ولكن  مرمانا،  في  المبدأ 
يشير مؤرخون آخرون، إال مترجمًا للفكر اليوناني، 
وتحديدًا ألرسطو وأفالطون. فمبدأ الكذبة النبيلة 

ورد في »جمهورية أفالطون« المثالية.
إذن، وبحمد اهلل، المبدأ كان من الفكر الوثني 
وشارحي  مفكري  إنتاج  من  يكن  ولم  اليوناني 
قلوب  تطمئن  هكذا  السماوية،  األديان  وفقهاء 

المؤمنين وتركن للنقاء والوداعة.
»الكذبة النبيلة«، وكي نكون منصفين، كانت 
بشري،  إنتاج  ككل  والشياطين،  المالئكة  نتاج 
وكالهما  للمالئكة،  والنبل  للشيطان  فالكذب 

يلتقيان ويتناغمان في كياننا اإلنساني العجيب.
»الكذبة  و  »التقية«  قــوى  وتتمكن  تنمو 
النبيلة« في عالمين متناقضين رغم تشابه أبراج 

الخليج وأبراج نيويورك يكبر »قابيل« و»هابيل«
»ليو  األلمانية  اليهودية«  ــارة  ــح »ال ــن  اب
العشرين  القرن  والدة  قبل  يولد  شــتــراوس« 
ويتخصص  الفلسفة  ــدرس  وي ليكبر  بشهور، 
ويكتشف  اليهودية«  »العربية  الفلسفة  في 
عن  كتابًا  ويؤلف  النبيلة،  الكذبة  »الفارابي« 
الفيلسوف اليهودي األندلسي »ابن ميمون« بعد 
في  وهو  الصهونية  بالحركة  التحق  قد  كان  أن 

السابعة عشرة من عمره.
بعد الحرب العالمية الثانية هاجر إلى بريطانيا 
ثم إلى أميركا وتحول من الفلسفة إلى السياسة، 
والديمقراطية  لليبرالية  ازدرائـــه  عــن  وعبر 
القادرة  القوة  أميركا  في  رأى  أنه  رغم  األميركية 

على تحقيق الرقي والتقدم والسيطرة.
عليها  التكتم  رغم  النبيلة«،  »كذبته  وجدت 
قديمة،  جديدة  قوى  لدى  كبيرًا  قبواًل  إعالميًا، 
محافظين  من  مزيج  هم  جدد  ليبراليين  قوى 
الديمقراطي  الحزب  من  ويساريين  متشددين 
وتبرير  بالقوة  المبادئ  فرض  كان  عنه،  انشقوا 
ذلك بمجموعة من »األكاذيب النبيلة« جوهر تلك 

الدعوة وأداتها األولى.

ابن »الحارة 
اليهودية« 

األملانية »ليو 
شتراوس« 

يولد قبل والدة 
القرن العشرين 

بشهور، ليكبر 
ويدرس الفلسفة 

ويتخصص في 
الفلسفة »العربية 

اليهودية«

موقفها من خرق قراراتها بشأن تصدير السالح 

إلى ليبيا؟

لم يفلح مجلس األمن في التوصل إلى قرار لوقف 

الحرب في ليبيا؟

يمكن الرهان على دورها في حل األزمة؟

عبدالكريم  محمد  الدكتور  رحيل  ذكرى  أمس  يوم  مرت 
على  اإلشراف  عن  ينقطع  لم  لكنه   1998 تقاعد  الذي  الوافي، 

الترجمة،  عن  ال  يتوقف  ولم  والدكتوراه  الماجستير  رسائل 
»برقة  كتاب  ترجمة   2003 سنة  له  فصدرت  التأليف،  عن  وال 

الليبية  الحوليات  صاحب  ورحل  الهلينستي«  العصر  في 
.2011/8/30 يوم  والتونسية 

ليبيا األمس

سكارليت جوهانسن.. 
األعلى أجرا في العالم

»احسبها صح«.. حملة ضد التدخني
 بمركز بنغازي الطبي

المحيط  للمجتمع  تمتد  بل  فقط،  المدخن  على  أضرارها  تتوقف  ال  آفة  التدخين 
حملة  اإلنجليزي  النادي  نظم  المنطلق  هذا  ومن  فيه،  يعيشون  الذين  ــراد  واألف
إيجابية  رسائل  حملت  والتي  بنغازي،  الطبي  المركز  داخل  التدخين  من  للحد  توعوية 

التدخين. عن  لالبتعاد  محفزة  بجمل 
تحمل  مطويات  توزيع  تولوا  إذ  الحملة،  في  فعال  دور  لهم  كان  الصغار  األطفال 
ورافق  العامة،  األماكن  داخل  مباشر  بشكل  المدخنين  جميع  على  الرسائل  هذه 
أروقة  داخل  جوالتهم  أثناء  اإلنجليزي  النادي  ومنظمي  المدرسين  اإلعالمي  المكتب 
حيث  الطبي  بنغازي  لمركز  زيارتي  من  جاءت  الحملة  »فكرة  الطبي.  بنغازي  مركز 
ومن  مرافقين  من  األشخاص  وبعض  الزوار  قبل  من  المبنى  داخل  التدخين  لوحظ 
الحسناوي،  المين  اإلنجليزي  للنادي  التنفيذي  المدير  يرى  هكذا  أيضًا«،  موظفين 
داخل  التدخين  من  للحد  الحملة  هذه  قيام  الضروري  من  »كــان  أوضــح:  والــذي 
العامة«.  الصحة  على  وللمحافظة  وللجميع  للمريض  صحية  بيئة  وتوفير  المستشفى 
يضر  المدخن  ألن  العامة،  األماكن  في  التدخين  من  الحد  هو  األساسي  الحملة  وهدف 
والنادي  الحسناوي.  حسب  السلبي،  بالتدخين  مايعرف  نتيجة  حوله  من  ويضر  نفسه 
لطلبة  تجمع  وهو  بنغازي،  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  أسسه  اإلنجليزي 

اإلنجليزية. باللغة  والمهتمين  اإلنجليزية  اللغة  قسم 

رحيل الوافي

للسنة  العالم  في  أجرا  األعلى  الممثلة  جوهانسن  سكارليت  الممثلة  بقيت 
الجمعة. نشر  الذي  السنوي  »فوربز«  مجلة  لتصنيف  وفقا  التوالي  على  الثانية 
في  حققته  مما  أكثر  دوالر  مليون   15.5 على  عاما(   34 ( جوهانسن  حصلت 
حققه  الذي  العالمي  النجاح  إلى  أساسي  شكل  في  ذلك  ويرجع   ،2018 العام 

مليون   35 فيه  مشاركتها  مقابل  تقاضت  الذي  أندغايم«  »أفنجرز:  فيلم 
أخرى  مرة  السوداء(  )األرملة  ويدوو«  »بالك  دور  جوهانسن  وستؤدي  دوالر. 
مارفل  عالم  من  مستوحى  جديد  فيلم  في 
أن  رغم  لكن  المقبل،  العام  في  أيضا 
القائمة  في  وزميالتها  جوهانسن 

مليون   20 من  أكثر  كسبن 
في  المساواة  عدم  فإن  دوالر، 

يزال موجودا في  األجور ال 
هوليوود.

الممثلة  هذه  وحصلت 
دوالر  مليون   56 على 
الماضي،  العام  خالل 

جعلها  المبلغ  هذا  لكن 
الثامنة  المرتبة  في 

قائمة  ضمن  فقط 
الممثلين  من  مشتركة 
أجرا  األعلى  والممثالت 

العالم. في 
سبيل  فعلى 

روبرت  كسب  المقارنة، 
جونيور  داوني 

الذي أدى دور 
مان«  »أيرون 

الحديد(  )الرجل 
جانب  إلى 

نسن  ها جو
في 

»أندغايم«، 
 55 حوالى 

ن  مليو
دوالر.

منصور بوشناف
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