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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ليبي في غابات األمازون
ص 16

تقليص

حريق

فضاء

اندلع حريق بالقرب من منصة إطالق في 
جزيرة تانيغاشيما جنوب غرب اليابان، 

في ساعة مبكرة من صباح أمس األربعاء، 
مما أدى إلى إلغاء إطالق مركبة فضائية 
غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية. 
وقالت الشركة المشغلة )ميتسوبيشي 

للصناعات الثقيلة( إن الصاروخ »إتش تو 
بي«، الذي يحمل المركبة »كونوتوري 

8« كان من المقرر أن ينطلق من مركز 
تانيغاشيما للفضاء أول من أمس، لكنها 

اكتشفت الحريق حول المنشأة، الذي 
ربما يستغرق وقتًا للتحقق من سببه.

خفضت منظمة الدول المنتجة للنفط 
»أوبك« توقعاتها لنمو الطلب العالمي 

على النفط في 2020؛ بسبب تباطؤ 
اقتصادي، وهي توقعات تقول المنظمة 
إنها تبرز الحاجة إلى المساعي الجارية 
لمنع تكون تخمة جديدة للخام. وفي 

تقرير شهري، قلصت المنظمة توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط العام 

المقبل بمقدار 60 ألف برميل يوميًا إلى 
1.08 مليون برميل يوميًا، وأشارت إلى 

أن السوق قد تشهد فائضًا.

دوالرات1507

السعر العالمي ألونصة الذهب

نفط

كل شيء

قريبا في ليبيا
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زيادة رواتب العناصر الطبية بأثر رجعي يناير 2020

ناصر؟
بعد الوعكة الصحية األخيرة، التي 
حلت بأمير الكويت، الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، ومع تقدم 

سن ولي العهد، الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، تصدر اسم الشيخ 

ناصر صباح األحمد الجابر »70 عاما« 
واجهة األحداث، في واحدة من أكثر 

دول الخليج ثراء، التي تحكمها أسرة آل 
الصباح منذ ثالثة قرون. ورغم العزوف 

الطويل عن المناصب، فإن 
أصواتا متطابقة تتحدث عن 

ناصر، باعتباره رجل الكويت 
المقبل، بعد أن تصدر 

السياسي  المشهد 
البالد بتسلمه  في 

منصب النائب األول 
الوزراء لرئيس  لمجلس 

وحقيبة وزارة 
عالوة على شبكة الدفاع، 
وكفاءته عالقاته  الواسعة 

وتتلمذه على يد 
فهل والده  المحنك. 

للجيل  يكون 
كلمة للجيل  الثاني 

الحسم في 
خالفة األمير 

الحالي مع 
ناصر؟

أملانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد املؤتمر الدولي
وسط جمود الموقف العسكري على محاور القتال 
الـ157 تستمر  لليوم  العاصمة طرابلس  بتخوم 
دولي  مؤتمر  لعقد  الرامية  الدولية  التحركات 
لحل األزمة الليبية، وكان أبرز هذه التحركات من 
مع  واسعة  مشاورات  تجري  التي  برلين،  جانب 
التي تمخضت  الفكرة  الدوليين، إلنفاذ  الشركاء 
الشهر  نهاية  الكبار  السبع  ــدول  ال قمة  عنها 
الماضي، لكن أصواتا أخرى في المقابل تتحدث 
الليبية  األطــراف  بين  مؤتمر  عقد  ضــرورة  عن 
ليكون نواة للحل، وهو ما يصطدم بمخاوف من 
تكرار حوارات داخلية سابقة باءت بالفشل وسط 
استمرار الفجوات السياسية والعسكرية واألمنية.

برلين، وعلى نحو مفاجئ أعلنت -على لسان 
»عملية  عن  أوفكتزا-  أوليفر  ليبيا  لدى  سفيرها 
لعقد  الرئيسيين«  الدوليين  الشركاء  مع  تشاور 
التحضيري  »العمل  مضيفا:  الدولي،  المؤتمر 
الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث 

دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي«.
تصريحات السفير األلماني جاءت عقب موقف 
آخر صدر عن المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل، 
األربعاء، في كلمتها أمام البرلمان في برلين، إذ 
يتخذ  وقد  ليبيا  في  يتطور  وضع  »هناك  قالت: 
ومن  سورية،  في  شهدناها  التي  مثل  أبعادا 
بوسعنا لضمان عدم  ما  نبذل كل  أن  الضروري 
تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا 
بدورها«. ونبهت إلى أنه »إذا لم تستقر األوضاع 
في ليبيا فإن استقرار المنطقة األفريقية بأسرها 

سيتزعزع«.
لعقد  الوحيد  الداعم  هي  ألمانيا  تكن  ولم 
السبع  طاولة  اقترحته  الــذي  الدولي  المؤتمر 
إيف  الفرنسي جان  الخارجية  وزير  أكد  إذ  الكبار، 
إلى عقد مؤتمر دولي  الملحة  »الحاجة  لودريان 
حول ليبيا« إليجاد حل سياسي لألزمة، وذلك في 
تصريحات نقلتها قناة »أوروبا 1«. أما المبعوث 
مشاوراته  واصــل  فقد  سالمة،  غسان  األممي 
عبر  المؤتمر  لهذا  الدعم  لحشد  الدبلوماسية 
لقاءات مع سفراء دول كبرى هذا األسبوع،  عقد 
حيث التقى القائم بأعمال السفارة البريطانية في 

ليبيا نيكوالس هوبتون، وسفيرة كندا إلى ليبيا 
هيالري تشايلدز.

مجلس  إلى  إحاطته  في  اقترح  سالمة  كان 
الوضع  لمعالجة  مراحل  ثالث  من  خطة  األمن 
تطويرها  يتطلب  بهدنة  تبدأ  ليبيا  في  الراهن 
لخفض التصعيد والتوصل التفاق يقضي بوقف 
إلطالق النار، ثم تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه 
ليبي  ملتقى  مباشرة  يليه  بليبيا  المعنية  الدول 

يضم األطراف المحلية الفاعلة في األزمة.
عربيا، لم يصدر موقف واضح حيال فكرة عقد 
لجامعة  العام  األمين  قال  إذ  الدولي،  المؤتمر 
الدول العربية أحمد أبوالغيط إن »الحل في ليبيا 
وزير  مع  لقاء  خالل  داعيا  عسكريا«،  يكون  لن 
»العودة  إلى  سيالة  محمد  المفوض  الخارجية 
اجتماع  السياسية«، وذلك على هامش  للعملية 

وزراء الخارجية العرب.
الجوار، فقد جاءت دعوة  أما على صعيد دول 
إلى  الجهيناوي  خميس  التونسي  الخارجية  وزير 
في  النار  إطالق  وقف  أجل  من  التحرك  »ضرورة 
ليبيا«، وذلك خالل مباحثات مع العاهل األردني 
الملك عبداهلل الثاني بن الحسين ووزير خارجيته 

أيمن الصفدي.
عن  الحديث  يتزايد  الليبي،  الداخل  وفي 
يستبق  ليبية  أطراف  بمشاركة  وطني  مؤتمر 
بشأن  وجدل  انقسام  وسط  الدولي،  المؤتمر 
إخفاق  بعد  خصوصا  المؤتمر،  هــذا  ــدوى  ج
مخرجات االتفاق السياسي في الصخيرات العام 
كذلك  لألزمة،  نهائي  لحل  التوصل  في   2015
الخالفات التي أبرزتها حوارات المبعوث األممي 

مع البلديات العام الماضي.

وحسب  الــحــوار،  هــذا  فكرة  يعوق  ما  ولعل 
المالئمة  غير  البيئة  استمرار  هو  مراقبين، 
النعقاده، إذ تستمر الحرب على تخوم العاصمة 
وقــوات  العامة  القيادة  ــوات  ق بين  طرابلس 
بين  عسكري  تحشيد  وسط  الوفاق،  حكومة 
الجيش  قــوات  قائد  أصــدر  فقد  القتال.  طرفي 
التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، قرارا 
من  شرطة  ــراد  وأف صف  وضباط  ضباط  بنقل 
القوات  إلى  الموقتة  بالحكومة  الداخلية  وزارة 
المسلحة، وهو ما وصفته وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق بأنه »إجراء لتوريط أفراد من األمن في 
أعمال عسكرية ليست من اختصاصاتهم وال من 

تكوينهم وتدريبهم«.
في الوقت نفسه، كان رد الناطق باسم القيادة 
تصريحات  على  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة، 
المبعوث األممي التي أوردها في مقابلة نشرتها 
إلى  الفرنسية، وأشار فيها  جريدة »ليبراسيون« 
محتمل«،  النسحاب  شروطا  »وضــع  حفتر  أن 
في  المهمة  بالمناصب  تتعلق  شروط  و»لديه 
تصريحات  على  »ردا  المسماري  وقال  الدولة«. 
السيد سالمة، التي قال إنها تم تحريفها: القائد 
المشير  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات  العام 
خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب، 
صف  وضباط  وضباط  سيادته  به  يقوم  فما 
أي  من  وأرقى  أسمى  المساندة  والقوى  وجنود 

منصب«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  اتهم  المقابل،  في 
المرحلة  مسار  بإجهاض  ودولية  محلية  أطرافا 
بالتمهيد  فيها،  الوفاق  حكومة  ودور  االنتقالية 
وإجراء  االستفتاء  على  واإلشراف  الدستور  إلنجاز 
عقده  اجتماع  خالل  وذلك  العامة.  االنتخابات 
التأسيسية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  مع  السراج 

لصياغة مشروع الدستور.
وما بين التحركات الدولية لحل األزمة الليبية، 
والدعوات لمؤتمر محلي، يبقى سؤال وقف إطالق 
المشهد  في  الحائرة  االستفهام  النار هو عالمة 
الليبي، في وقت يعجز فيه المجتمع الدولي عن 
إصدار قرار دولي حاسم لوقف الحرب، والبدء في 
العملية السياسية التي يتحرك الجميع من أجلها 

دون موقف واضح لتمهيد السبيل نحوها.

< ماكرون< سالمة< ميركل

لم يصدر موقف إقليمي أو عربي 
واضح حيال فكرة عقد المؤتمر 

الدولي

ألمانيا لم تكن الداعم الوحيد لعقد 
المؤتمر الدولي الذي اقترحته طاولة 

السبع الكبار 

قاعدة بيانات لألرصدة الليبية املجمدة في الخارج

ــوال  األم ومتابعة  حصر  لجنة  ناقشت 
الخارج  في  المجمدة  الليبية  واألرصــدة 
األموال  ومتابعة  حصر  في  عملها  آلية 
الخارج،  في  المجمدة  الليبية  واألرصــدة 
جاء  لها.  ثابتة  بيانات  قاعدة  وتكوين 
من  المشكلة  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك 
األربعاء،  أمس  اإلداريــة،  الرقابة  هيئة 
الخارجية  للرقابة  العامة  اإلدارة  بمقر 

بالهيئة في طرابلس.
ــوان  ديـ ــدر  قـ  ،2018 ــو  ــاي م ــي  وفـ
السنوية  الخسائر  قيمة  المحاسبة 
المؤسسة  أصــول  تجميد  عن  الناتجة 
من  بأكثر  بالخارج  لالستثمار  الليبية 
قيمة  وتصل  سنويا،  دوالر  مليون   43
في  بالخارج  المجمدة  الليبية  ــوال  األم
ومحافظ  وسندات  وأسهم  ودائع  شكل 
مليار   33 نحو  إلى  استثمارية  وصناديق 
التقرير  وحث   .2016 العام  بنهاية  دوالر 
جدية  إجــراءات  اتخاذ  في  »اإلســراع  على 
بشأن  الدولي  المجتمع  مع  بالتواصل 
الخارج  في  الليبية  الدولة  أصول  حماية 
من التآكل والذوبان«، داعيا إلى »اإلبقاء 
من  ــول  األص حماية  مع  التجميد  على 
حكومة  أن  إلى  مالية«.يشار  خسائر  أي 

وشركتي  أجانب  بوكالء  استعانت  الوفاق 
إلســداء  أميركية  قانونية  اســتــشــارات 
عن  التجميد  رفع  كيفية  بشأن  المشورة 
ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار 
تسجيل  »قانون  لسجالت  ووفقا  دوالر. 
الحصول  جرى  التي  األجانب«،  الوكالء 
الخارجية  المراقبة  أداة  باستخدام  عليها 
وهو  كوهين،  مايكل  المحامي  فإن  )فارا( 
وشريكه  ترامب،  دونالد  الرئيس  محامي 
في العمل اإلستراتيجي السياسي، إضافة 
إلى المحامي برادلي غريستمان، يعمالن 

وكيلين أجنبيين لصندوق الثروة السيادي 
16 أغسطس الماضي، حسب  الليبي منذ 

موقع »أوبن سيكرتس« األميركي.
وفي مارس من العام 2011 أقر مجلس 
بفرض   1973 رقم  القرار  الدولي  األمن 
بينها  من  السابق،  النظام  على  عقوبات 
القرار  وشمل  الليبية،  األصــول  تجميد 
والموارد  واألمــوال  المالية  األصول  كل 
السابق  النظام  يملكها  التي  االقتصادية 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أراضي 

الدول األعضاء باألمم المتحدة.

طرابلس - الوسط

صورته  إلى  الروح  إعادة  القذافي  معمر  العقيد  عائلة  تحاول 
التي  فبراير،   17 اندالع ثورة  أعوام على  أكثر من ثمانية  بعد 
لهذه  بوابة  األفريقي  االتحاد  كان  المرة  هذه  حكمه.  أطاحت 
العائلة بيانا، طالبت خالله بتشكيل لجنة  اإلطاللة، مع إصدار 
الـ20  الذكرى  بمناسبة  وذلك  مقتله،  وفتح ملف  قارية  تحقيق 

االتحاد. تأسيس  على 
»إسهاماته  إنها  البيان  قال  ما  على  ركزت  القذافي  عائلة 
مهنئة  األفريقية،  القارة  قضايا  ودعم  االتحاد  تأسيس  في 

االتحاد«. لتأسيس  الـ20  الذكرى  األفريقية بحلول  القارة 
القادة األفارقة، خالل  1999 اتفق  9 من سبتمبر عام  وفي 
هياكل  تعديل  ضرورة  على  سرت،  مدينة  في  األفريقية  القمة 
 ،1963 عام  في  تأسست  التي  األفريقية،  الوحدة  منظمة 
القذافي.  بمبادرة من  األفريقي  االتحاد  تأسيس  فكرة  وجاءت 
الدعوة،  هذه  األفارقة  القادة  تأييد  الستقطاب  محاولة  وفي 
الشرفاء  بـ»كل  تذكير من وصفتهم  القذافي  عائلة  بيان  أعاد 
يمر  لن  الذي  الملف،  هذا  حيال  التاريخي  بواجبهم  األفارقة 

مرور الكرام طال الزمان أم قصر«، حسب نص البيان.
 17 فــي  الــقــذافــي  معمر  نــظــام  ــثــورة ضــد  ال وانــدلــعــت 
 20 يوم  سرت  مدينة  في  مصرعه  لقي  حتى  فبراير2011، 
أثر  الذي  القذافي  مسيرة  لتنتهي   ،2011 عام  من  أكتوبر 
لعائلة  األخير  البيان  ولم يكن  ليبيا وفي سياساتها.  كثيرا في 
آخر في  بيانا  أصدرت  إذ  الشهر،  األول خالل هذا  القذافي هو 
سبتمبر«،  من  بـ»الفاتح  االحتفال  بمناسبة  الشهر  هذا  مطلع 
وقالت إنها »ترفع أسمى آيات التقدير واالحترام لكل الشرفاء 
التي  المسلحة،  الميليشيات  تغول  سمته  ما  تحدوا  الذين 

الجماهير ومنعها من االحتفال«. إرادة  حاولت يائسة كسر 
إيطاليا  اعتذار  ذكرى  أحيت  الماضي،  الشهر  نهاية  وفي 
»يصادف  بيان:  في  وقالت  االستعمار.  حقبة  على  ليبيا  إلى 
خضوعا  االنحناء  على  رومــا(  )كــازي  إجبار  ذكرى  اليوم  هذا 
معمر  الشهيد  الرمز  قائده  من  بإيعاز  الليبي  الشعب  إلرادة 
لعائلة  الكبير  والنشاط  البيان.  وصــف  حسب  القذافي«، 
دوافع  حول  أسئلة  المراقبين  لدى  طرح  الشهر،  هذا  القذافي 
هذا الظهور المتكرر، وما إذا كان هذا األمر بداية لدور جديد 

أم أنه ظهور لمجرد الظهور؟

 حرب العاصمة تدخل يومها الـ157 وتحركات دولية لتنفيذ مقترح قمة »السبع« بشأن ليبيا

< مقر بنك يوروكلير في بروكسل

< صفية فركاش

القاهرة - الوسط

رواندا توافق على 
استقبال املهاجرين 

غير الشرعيني
وافقت رواندا على استقبال مئات 

وربما آالف الالجئين أو طالبي 
اللجوء األفارقة العالقين في 

ليبيا، بموجب اتفاق يأمل االتحاد 
األفريقي أن يتكرر مع دول أعضاء 
أخرى. وقالت مندوبة رواندا لدى 

االتحاد األفريقي، هوب توموكوندي 
غاساتورا: »سنستقبل دفعة أولى 

تضم 500 شخص خالل بضعة 
أسابيع«. وجاءت تصريحاتها في 
مؤتمر صحفي في أعقاب توقيع 

مذكرة تفاهم في حضور ممثلين 
لالتحاد األفريقي والمفوضية العليا 

لالجئين التابعة لألمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك لالتحاد 

األفريقي واألمم المتحدة أن 
المجموعة األولى »تضم أشخاصا 

انطلقوا من القرن األفريقي«. 
وسيتم إيواؤهم في مركز موقت 
في رواندا قبل نقلهم إلى أماكن 

أخرى، إال إذا وافقوا على العودة إلى 
دولهم .

برلين، باريس، طرابلس، القاهرة، الوسط

داخلية املوقتة: الجيش بريء من خطف سرقيوة

أوجلة تعيش »كابوسًا« في موسم »الخير« 14
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مفاجآت »فريندز«
بعد ربع قرن 

هل يفتح االتحاد األفريقي ملف مقتل القذافي؟

»األهلي بنغازي« يتحدى
 »اإلسماعيلي« املصري

في املغرب



تعرض الفيلم المصري 
»خيال مآتة« ألزمات 

متالحقة أثرت على 
إيراداته بشكل ملحوظ، 

حيث واجه الفيلم أزمة 
قرصنة وتسريب النسخة 
على اإلنترنت في نفس 

توقيت عرضه بدور 
السينما.

وقال موزع الفيلم 
محمود الدفراوي لقناة 

صدى البلد »تعودنا 
على فكرة تسريب 
األفالم منذ قديم 

األزل، لكن تسريب 
فيلم خيال مآتة يوم 
طرحه بدور العرض 

أثر بالفعل على 
الفيلم، ولم نجد حال 

للحد من األمر وإزالته من على شبكة اإلنترنت«.
الفيلم من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، 
وعبدالرحمن أبوزهرة، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وتأليف عبدالرحيم كمال، 

وإخراج خالد مرعي.

ينافس فيلم »ما تعالش عن الحاجب« على جائزة أفضل فيلم بالمسابقة 
الرسمية لألفالم القصيرة في مهرجان »مالمو للسينما العربية«، في 

دورته التاسعة التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل.
تدور أحداث الفيلم حول فتاتين منتقبتين تتقابالن في أحد الموالت، 
ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه األول في »الجونة السينمائي« 

العام 2018، باإلضافة إلى اهتمام جماهيري عند عرضه في سينما زاوية.
فيلم »ما تعالش عن الحاجب« تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري، 

وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب.

تواصـل 02

حالوة العلل للمجاريـــــــح *** اللــــي يحسبو في احسابة
اللي يعرفو فيه بالميــــــــح *** وفيه الخـــــطا من صوابة
هل اعقول ينجرحو صحيح *** والســــايل؟ يردو جوابــــة

ما حذاك يبقو مطاويـــــــح *** تحلف بداهم تعابــــــــــــة

 »AmazonFires#« هاشتاغ  يستمر  األمازون،  غابات  حرائق  تواصل  مع 
من  عدد  في  فيسبوك  موقع  على  تداوال  الهاشتاغات  أكثر  قائمة  بتصدر 

الدول حول العالم.
العالم  زعماء  لمطالبة  الهاشتاغ  البيئة  عن  الدفاع  نشطاء  واستخدم 

بالتدخل المباشر إليقاف هذه الحرائق التي تستعر وتدمر غابات األمازون.
بتشجيع  البرازيلية  الحكومة  فيسبوك  موقع  على  كثيرون  واتهم 

المزارعين على قطع األشجار وإزالة الغابات المطيرة.
وقام  العربية،  الدول  بعض  في  »#حرائق_األمازون«  هاشتاغ  وانتشر 

كثيرون بنشر صور تظهر الحرائق والنيران وهي تلتهم األشجار.

المتحدة  الواليات  في  شــات«،  »سناب  تطبيق  أصاب 
األميركية وعدد من الدول اإلثنين عطل مفاجئ.

لتعطل  أدى  فإن عطال  مور«  »آي  موقع  وبحسب 
تطبيق »سناب شات« ومنع المستخدمين في جميع 

أنحاء العالم من الوصول للتطبيق.
شــات«  »ســنــاب  خدمة  إن  الموقع  ــال  وق
انقطعت في الواليات المتحدة وبريطانيا وأجزاء 

كبيرة من أوروبا.
التواصل  موقع  على  رواد  أفــاد  فيما 
بلدان عربية بتعطل  االجتماعي تويتر من 

تطبيق »سناب شات« لديهم.
تويتر  على  شــات«  لـ»سناب  الرسمي  الحساب  وقــال 
إرســال  فــي  مشاكل  يواجهون  المستخدمين  مــن  كثيرا  أن  »نعلم 

المحادثات.. ونحن نعمل على حل ذلك«.

 »AmazonFires#« هاشتاغ
يتصدر »فيسبوك«

عطل مفاجئ يصيب 
تطبيق »سناب شات«

بات على مستخدمي »فيسبوك« تفعيل خاصية التعرف إلى 
إليهم في  الشبكة  أنظمة  تتعرف  أن  أرادوا  الوجوه، حال 

الصور، وإال ستعطل هذه الوظيفة تلقائيا.
التغيير  هذا  يأتي  الثالثاء،  »فيسبوك«،  إعالن  وحسب 
ضغوطا  العمالقة  االجتماعية  الشبكة  تواجه  وقت  في 
وبياناتهم  المستخدمين  خصوصية  حماية  لتحسين 
الحيوية  بالمقاييس  المرتبطة  تلك  فيها  بما  الخاصة، 

»البيانات البيومترية«.
التعرف  على  الوجوه  إلى  التعرف  تكنولوجيا  وتقوم 
التلقائي إلى األشخاص الموجودين في الصور المنشورة 
المشتركين  من  هؤالء  كان  حال  في  »فيسبوك«،  عبر 
إلى  إشارة  يضعوا  أن  لهؤالء  تاليا  ويمكن  الشبكة.  في 

أسمائهم في هذه الصور.
أكثر  الخاصية  هذه  باتت  سنتين،  من  يقرب  ما  ومنذ 
تقدما، إذ إنها ترسل بالغا للمستخدمين عندما يظهرون 

على صور نشرها معارفهم عبر الشبكة.
وبموجب اإلجراءات الجديدة، سيتعين على األشخاص، 
الذين يستخدمون هذه الخاصية، أو الذين ينضمون إلى 
الشبكة اعتبارا من الثالثاء، أن يختاروا هل يريدون اإلبقاء 
التقنية أم توقيفها، وبعيدا عن زر التشغيل أو  على هذه 
الخاصية  هذه  تدير  التي  المبادئ  ستبقى  هذا،  التعطيل 

على حالها.
الذكاء  وحدة  في  الباحث  نارايانان،  سرينيفاس  وقال 
اإلنترنت:  على  نشر  بيان  في  »فيسبوك«،  في  الصناعي 
»نحن ال نتشارك المعلومات المتصلة بالتعرف إلى الوجوه 

مع جهات أخرى. كما ال نبيع التقنية الخاصة بنا«.
لحماية  األميركية  الوكالة  فرضت  يوليو،  نهاية  وفي 
المستهلكين على »فيسبوك« غرامة قياسية قدرها خمسة 
مليارات دوالر، ألنها »خدعت« مستخدميها بشأن القدرة 

على التحكم بمعلوماتهم الشخصية.

شعر الحكمة

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 199 13 من املحرم 1441 هــ
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آبل تكشف عن آيفون بـ3 كاميرات وخدمة البث التلفزيوني

»تويتر« تعلق خدمة التغريد بواسطة الرسائل النصية

كلمة1000

● فرحة أطفال منطقة خوالن بالمياه بعد 50 عاما من العطش

أعلنت آبل أن خدمتها للبث التلفزيوني ستنطلق 
الشهر،  في  دوالر   4.99 بسعر  نوفمبر  أول  في 
وكشفت عن كاميرات جديدة ألحدث طرز هاتفها 
آيفون، مع بلوغ عمالق التكنولوجيا منعطفا يركز 
األجهزة  على  تركيزه  بقدر  الخدمات  على  فيه 

والبرمجيات.
آبل+ سيتاح في  تلفزيون  إن  الشركة  وقالت 
آيفون  أجهزة  مشتري  وإن  دولة   100 من  أكثر 

وآيباد وماك سيحصلون عليه مجانا لمدة عام.
 11 آيفون  الجديد  هاتفها  أن  آبل  وكشفت 
إحداهما  الخلف،  في  بكاميرتين  مزودا  سيأتي 
إلى  إضافة  للغاية  عريضة  زاوية  ذات  بعدسة 
الجيل التالي من الرقائق متناهية الصغر، ايه13، 

لكن دون تغييرات كبيرة ظاهرة، وبسعر يبدأ من 
699 دوالرا.

برو   11 آيفون  الهاتف  وسيزود 
بزاوية   - الخلف  في  كاميرات  بثالث 

وعدسة  مقربة،  وعدسة  عريضة، 
الهاتف  وسيستطيع  للغاية.  عريضة 
المصورة  التسجيالت  التقاط  الجديد 

األمامية  والكاميرا  الثالث  بالكاميرات 
دوالرا.   999 من  يبدأ  وبسعر  معا، 
وسيبدأ الهاتف آيفون 11 برو ماكس 

المزود بشاشة أكبر بسعر 1099 دوالرا. 
والهواتف الجديدة متاحة لطلبات الشراء من 

يوم الجمعة على أن يبدأ الشحن في 20 سبتمبر.

وقال المحللون إن آبل تنتهج »نمطا متحفظا« 
لحين طرح هواتف الجيل الخامس التي ستكون 
العام  البيانات  لنقل  أعلى  سرعات  ذات 
خدمات  فإن  ذلك،  من  وبدال  القادم. 
لبرامج  التلفزيوني  المحتوى  مثل 
والتي  وينفري  أوبرا  مثل  مشاهير 
ووالت  نتفليكس  مع  ستتنافس 

ديزني قد تأخذ موقع الصدارة.
تباهي آبل منذ فترة طويلة بميزتها 
التنافسية على مزاحمين مثل سامسونج 
الهاتف  أجهزة  تصنع  التي  إلكترونكس 
في  الهاتف  أجهزة  معظم  تزود  التي  وجوجل 
لسيطرتها  آبل  وتروج  التشغيل.  بأنظمة  العالم 

يفرز  مما  والبرمجيات،  األجهزة  من  كل  على 
منتجات مصقولة أعلى سعرا تقتنص معظم أرباح 

صناعة الهاتف الذكي.
كوبرتينو،  في  جوبز  ستيف  مسرح  وفي 
التي  آبل  مناسبة  عادة  وهي   - كاليفورنيا 
وتكون  االهتمام  من  قدر  أكبر  تستقطب 
مخصصة ألجهزتها الرئيسية - أرست آبل عنصرا 
األجهزة  أصبحت:  التي  تركيزها  لمجاالت  ثالثا 

والبرمجيات والخدمات.
تتزامن االستراتيجية الجديدة مع تراجع مبيعات 
الماليين  الربعين  آيفون على أساس سنوي في 
النمو  المستثمرين على فرص  األخيرين وتركيز 

في مجال الخدمات.

إرسال  »تويتر«  مستخدمي  على  سيتعذر 
حتى  النصية،  الرسائل  بواسطة  تغريدات 
إصالح الشبكة االجتماعية ثغرة تسببت في 
قرصنة حساب رئيسها جاك دورسي لفترة 

وجيزة، الجمعة الماضي.
تغريدات  في سلسلة  الشبكة  وأوضحت 
بصورة  علقت  الخاصية  أن  منصتها  عبر 
في  قريبا  تشغيلها  يعاد  أن  على  موقتة، 
النصية،  الرسائل  إلى  تحتاج  التي  الدول 
األمد  الطويلة  استراتيجيتنا  نراجع  »ريثما 
»فرانس  لوكالة  وفقا  الخاصية«،  لهذه 

برس«.
الشبكة،  مؤسس  دورسي،  جاك  وكان 
وقع ضحية قرصنة عن طريق جهة تمكنت 
الهاتف  باستخدام رقم  النفاذ لحسابه  من 
النوع من  به، وفي هذا  الخاص  المحمول 
الهجمات، ينجح قراصنة في نقل رقم هاتف 
الضحية إلى جهاز آخر في حوزتهم، بعدها 
ضحيتهم،  صفة  انتحال  استطاعتهم  في 
أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  سواء 

عبر حسابه المصرفي على اإلنترنت.
نظام  المعلوماتية  قراصنة  ويستغل 
التحقق الثنائي المستخدم في عدد متزايد 

على  والقائم  اإللكترونية،  المنصات  من 
عن  المستخدمين،  هوية  من  التحقق 
إرساله  يتم  فريد  ورمز  سر  كلمة  طريق 

للهاتف بواسطة رسالة نصية.
التدبير  هذا  »نتخذ  »تويتر«:  وأضافت 
مشغلي  على  يتعين  ثغرات  بسبب 
االتصاالت إصالحها، وبسبب اعتمادنا على 
رقم الهاتف في نظام التحقق الثنائي، نحن 
نعمل على تحسين هذا النظام«، وتسببت 

هذه القرصنة في موجة انتقادات وسخرية 
أو  مهينة  رسائل  نشر  إثر  »تويتر«،  طالت 
عنصرية عبر حساب دورسي خالل العملية، 
القرصنة  عمليات  من  النوع  هذا  أن  غير 

يسجل ازديادا في السنوات األخيرة.
نطاق  على  خاصة  بيانات  سرقة  وبعد 
واسع في السنوات الماضية، بات لقراصنة 
اإللكترونية  السوق  عبر  نفاذ  المعلوماتية 
المعلومات  من  هائلة  لكميات  السوداء 
التي تتيح لهم خداع الشركات  الشخصية، 

المشغلة لالتصاالت.
المستشار  إدلمان،  ديفيد  وأوضح 
مركز  ومدير  األبيض  البيت  في  السابق 
البحوث بشأن أمن المعلوماتية في جامعة 
في  المراسلة  »خدمات  أن  تي«  أي  »إم 
عن  للقرصنة  عرضة  المحمولة  الهواتف 
طريق تقنيات معقدة، لكن يمكن حصول 
ذلك ببساطة من خالل إقناع شركة مشغلة 
لالتصاالت بنقل حساب إلى رقم آخر على 
إلى  وأشار  به«،  مصرح  غير  هاتف  جهاز 
دقائق  بضع  سوى  يحتاج  ال  »األمر  أن 
وقع  كالتي  أفعال،  الرتكاب  االرتباك  من 

دورسي ضحية لها«.

تسريب فيلم »خيال مآتة« 
يوم عرضه بدور السينما 

»ما تعالش عن الحاجب« 
في »ماملو للسينما العربية«

الجديدة  القصير  هالة  العراقية  المطربة  أغنية  اقتربت 
»طنشي« من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر 

قناتها الرسمية على »يوتيوب«.
بطرح  فويس«  »ذا  المسابقات  برنامج  نجمة  واحتفلت 
واإلعالم،  والصحافة  الفن  نجوم  من  نخبة  وسط  األغنية 
رجل  من  وتنظيم  برعاية  دبي  مطاعم  أحد  داخل  وذلك 

األعمال عبده شحادة.

وعبرت هالة عن سعادتها بالحفل وباألجواء التي استمتع 
بها كل الحضور، واصفة المناسبة باألكثر من رائعة.

وقريبة  بسيطة  فاعتبرتها  الجديدة  أغنيتها  وتناولت 
التي  النسبة  على  تحصل  أن  متمنية  الجمهور،  ذائقة  من 

تستحقها من المتابعة.
وألحان  الميامي  حسين  كلمات  من  »طنشي«  أغنية 

يوسف الحنين، وتوزيع نور هاشم.

أغنية »طنشي« تقترب من نصف مليون مشاهدة 
تعديل مهم بشأن التعرف 

إلى الوجوه في »فيسبوك«

#هشـتاغ
تطبيق  إلى  االتجاه  الجوية  الخطوط  شركات  تنوى 
مع  أكبر  بشكل  للتواصل  »واتسآب«  الشهير  المراسلة 
جاي«،  بوينتس  »ذا  موقع  ذكره  ما  وبحسب  عمالئها. 
الخطوط  أمثال  الجوية  الخطوت  شركات  بعض  قدمت 
الهولندية والماليزية واإلماراتية بالفعل ميزات خاصة بها 
من خالل تطبيق »واتسآب«، فأصبح بإمكان المسافرين 
لحجز  فيسبوك  شركة  تمتلكه  الذي  التطبيق  استخدام 

الرحالت الجوية في المستقبل غير البعيد أيضا.
منذ  »واتسآب«   KLM الطيران  شركة  وتستخدم 
بإمكان  أصبح  ولكن  ركابها،  مع  للتواصل   2017 العام 
المسافرين اآلن حجز رحلة ما عبر موقع الشركة الرسمي، 
وكذلك  »واتسآب«  عبر  الحجز  تأكيد  سيتلقى  ثم  ومن 
أيضا   KLM شركة  وتقوم  التقليدي.  اإللكتروني  البريد 
بإصدار تصاريح الصعود إلى الطائرة عبر »واتسآب«، مما 
يعني أنك لست بحاجة إلى تنزيل التطبيق الخاص بشركة 

الطيران.
الطيران  شركة  قدمت  الماضي،  العام  أواخر  وفي 
تحديثات العائلة، حيث ستقوم بتحديث جهات االتصال 

الخاصة بك عبر »واتسآب« عن حالة رحلتك.

أعلنت شركة »سامسونغ« الكورية الجنوبية، أن هاتفها 
بدءا من  متوافرا  للطي سيكون  القابل  الجديد  الذكي 
غد، الجمعة، في كوريا الجنوبية بعد أربعة أشهر على 
إرجاء طرحه في السوق بسبب مشكالت تتعلق بالشاشة.

واحتاجت الشركة األولى عالميا في مبيعات الهواتف 
فولد«،  »غاالكسي  لتطوير  سنوات  ثماني  إلى  الذكية 
طرحه  إرجاء  إلى  أبريل  نهاية  في  اضطرت  أنها  إال 
مجربيه  من  أولى  مجموعة  أبلغت  بعدما  السوق،  في 
بتشققات في الشاشة القابلة للطي بعد أيام قليلة من 

بدء استخدامه، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
كانت الشركة تعول على إطالق 

 2000 سعره  البالغ  الجهاز  هذا 
بعد  الطلب،  إلنعاش  دوالر 
تراجع في أرباحها بسبب تباطؤ 

من  متزايدة  ومنافسة  السوق 
طرح  تأجيل  وشكل  صينية،  شركات 

الجهاز ضربة قوية للشركة، التي جعلت 
عالمتها  التكنولوجي  واالبتكار  التميز  من 

الخاصة، خصوصا أنه أتى بعد ثالث سنوات على 
بسبب  األسواق  من   »7 نوت  »غاالكسي  جهاز  سحب 

مشكلة اشتعال بطاريات.
فولد«،  أمضتها في تحسين »غاالكسي  أشهر  وبعد 
الجديدة،  الخامس  الجيل  بشبكة  العمل  يمكنه  الذي 
أعلنت »سامسونغ« أن الجهاز سيكون متاحا في كوريا 
الجنوبية بدءا من غد، الجمعة، ومن ثم في عدة أسواق، 

وال سيما الواليات المتحدة وفرنسا.
هاتف  أول  أنه  على  فولد«  لـ»غاالكسي  ويروج 
منافسو  يخوض  بينما  العالم،  في  للطي  قابل  ذكي 

»سامسونغ« مثل »هواوي« الصينية هذا السباق.

احجز رحلتك على الخطوط 
الجوية عبر »واتسآب«

»سامسونغ« تطلق
 هاتفها القابل للطي
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الناطق باسم داخلية  »املوقتة«: 

البحث عن »سرقيوة« لم يتوقف.. والجيش بريء من خطفها

لمقبرة  تأمين  عملية  هناك  تكن  لم  لماذا   •
مراسم  وخالل  قبل  المحيطة  والمنطقة  الهواري 

الجنازة العسكرية؟
وكلفت  سهلة،  ليست  اإلرهــاب  على  الحرب   -
المسلحة واألجهزة  القوات  الضحايا من  الكثير من 
األمنية والوحدات المساندة في بنغازي ودرنه أيضًا.
مسلحة  وميليشيات  إرهابًا  نواجه  أننا  نعلم 
وهم  والــســاح،  المال  لديها  سياسية  وتــيــارات 
األمــن  لزعزعة  أعــمــال  ــأي  ب للقيام  مستعدون 
سنكون  وقت  أي  في  أننا  نعرف  ونحن  واالستقرار، 
فوري  بشكل  تعمل  األمنية  واألجهزة  مستهدفين، 
رؤساء  من  مشددة  وتعليمات  خطط  دائمًا  وهناك 
للقيام  وتعليمات  المديريات  ومديري  األجهزة 
الداخلية  وزارة  االجهزة.  بين  مشتركة  بحمات 
قبل  الجرائم  من  للحد  وقائية  إجــراءات  اتخذت 
هناك  يكون  أن  المفترض  من  وأتوقع  وقوعها، 
الجنازات  لتأمين  المختصة  الجهات  بين  تواصل 

العسكرية.
• وما آخر المستجدات ونتائج التحقيقات؟

خليفة  المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد   -
حول  التحقيقات  مباشرة  األركان  رئيس  كلف  حفتر 
عن  باإلفصاح  المخولة  الجهة  وهم  الهواري  تفجير 

آخر نتائج التحقيقات.
عضوة  خطف  قضية  في  تحقيقًا  فتحتم  هل   •

مجلس النواب سهام سرقيوة؟
تكليف  وتــم  فـــورًا،  األمنية  األجــهــزة  تحركت 
في  شامل  تحقيق  إجــراء  بنغازي  أمــن  مديرية 
مابسات الخطف، وما تعرضت له هو عمل إرهابي 
بيته،  في  مواطن  كل  تأمين  الصعب  ومن  وجبان، 
الدولة،  في  مكانة  ولها  اعتبارية  شخصية  وهي 
مع  تنسيق  هناك  يكون  أن  المفترض  من  وكان 

األجهزة األمنية لتأمينها وحمايتها.
تسمى  لما  الموجهة  االتهامات  عن  ومــاذا   •

»كتيبة أولياء الدم«؟
أولياء  »كتيبة  تسمى  بعينها  كتيبه  توجد  ال 
المسلحة،  للقوات  تابعة  الكتائب اآلن  الدم«، فكل 
وهذا  مباشرة،  وتعليمات  عسكريون  أمــراء  ولها 
عندما  الماضية  السنوات  في  خــرج  المصطلح 
والتنظيمات  المسلحة  الميليشيات  سيطرت 
»داعش«  تنظيم  مسمياتها  بمختلف  اإلرهابية 
يتحالف  ومــن  الشريعة«  و»أنــصــار  و»القاعدة« 
واألمنية  العسكرية  المؤسستان  وكانت  معهم، 
يأتي  الــدعــم  ــل  وك اإلمــكــانــات  ــل  ألق تفتقران 
لهما،  الموازية  واألجسام  المسلحة  للميليشيات 
فخرج عدد من المدنيين المتضررين من العمليات 
حمل  على  وُأجبروا  االغتيال  وعمليات  اإلرهابية 
الجيش واألمن في حربهم  الساح لمساندة قوات 
عانت  التي  بنغازي  مدينة  وتحرير  اإلرهــاب  على 
وبعد  جمة،  وتضحيات  ضحايا  وقدمت  الكثير 
من  منهم  العسكرية،  والعمليات  الحرب  انتهاء 
التحق  من  ومنهم  عمله  وسابق  منزله  إلى  عاد 
بالعمل العسكري بعد دخوله الكلية العسكرية، فا 
نستطيع نحن كأجهزة أمنية أن نتهم كتيبة كاملة 
بعينها. ال توجد خيوط في هذه القضية حتى اآلن، 
البحث  قائمة بدورها في  األمنية  األجهزة  تزال  وال 
مشتبه  على  القبض  يتم  ولم  والتحقيق،  والتحري 
مجهولة  وتعتبرسرقيوة  بعد،  متهمين  أو  بهم 
من  نعرف  كنا  لو  أمنية  كأجهزة  ونحن  المصير، 
بيتها  إلى  وعادت  الواقعة  هذه  النتهت  المسؤول 

وعملها.
• لكن لماذا لم يصدر أي بيان من مديرية أمن 
بنغازي واألجهزة األمنية الرسمية أو وزارة الداخلية 

حول عملية خطف النائبة سهام سرقيوة مباشرة؟
سرقيوة،  خطف  عن  الداخلية  وزيــر  تحدث   -
التحقيقات  الداخلية  ووزارة  األمن  مديرية  وباشرت 
في  حدث  الــذي  اإلرهابي  العمل  هذا  واستنكرتا 
مدينة بنغازي، وتحركت فورًا إحدى الدوريات األمنية 
الرصاص  إلطاق  تبادل  ووقع  النائبة،  منزل  إلى 
لانسحاب  دعاهم  ما  المسلحة  المجموعة  قبل  من 
وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددًا، كما أربك 
أسرتها  أفراد  أحد  الوقت  ذلك  في  األمني  العمل 
عندما أفاد بأن سرقيوة غير موجودة بالبيت لحظة 
خال  من  حمايتها  حاول  ربما  أنه  مرجحًا  الهجوم، 
والسيارات  الواقعة،  عن  مغلوطة  معلومات  إعطاء 
التي هاجمتها مجهولة االنتماء ويستقلها ملثمون.

ونتائج  تتوقف،  لم  والبحث  التحقيق  عمليات 
منها  االنتهاء  فور  عنها  اإلفصاح  سيتم  التحقيقات 
الحماية  توفير  تم  وقد  شيء،  أي  إخفاء  يتم  ولن 
خال  ُأصيبا  واللذين  له  مرافقًا  كان  ومن  لزوجها 
المنازل  بأحد  بنات سرقيوة  إيواء  تم  فيما  الحادث، 

المجاورة لبيتها.
في  بالتورط  للجيش  االتهامات  عن  ومــاذا   •

عملية الخطف؟

البيوت  أحد  لمهاجمة  األشخاص  أحد  قدوم   -
ما  أحمر،  خط  الجيش  أن  جدرانه  على  والكتابة 
هو إال لتوجيه األنظار في هذا االتجاه، ألن الجيش 
والشباب المساند له وأولياء الدم كذلك ال يمكنهم 
الناس  حرروا  أنهم  خاصة  خطف،  جريمة  ارتكاب 
أن  الخطف، وال يمكن ألحد  من اإلرهاب وعصابات 
الذي  المساند  الشباب  أو  الجيش،  يأتي  أن  يصدق 
ويرتكب  أحمر  خط  الجيش  ويكتب  اإلرهاب،  قاتل 

جريمة خطف، فهذا غير ممكن.
قضية  في  تحقيقًا  الداخلية  وزارة  فتحت  هل   •
مقبرة  قرب  بنغازي  من  جثث  خمس  على  العثور 

بالمدينة؟ الهواري 
فــورًا  التحقيقات  باشرت  األمنية  األجهزة   -
القضايا  هذه  ومثل  عليهم،  المجني  على  وتعرفت 
وهناك  جدًا،  كثير  عنها  والحديث  تأويات  تحمل 
بأن  رسالة  وإيصال  األمــن  زعزعة  يحاول  طرف 
فأصدر  انتهاكات،  بها  وأن  أمنه  غير  المدينة 
مثل  بمكافحة  مشددة  تعليمات  الداخلية  وزير 
الجناة  عن  والكشف  منها،  والحد  الجرائم  هذه 
وتقديمهم للعدالة، وفي حال عجز األجهزة األمنية 
تؤدي  أنها  عن  قادرة  غير  كانت  إذا  أو  ذلك  عن 

بدورها، فعليها فورًا إخطار القوات المسلحة.
أم  عجزًا  ذلك  كان  إذا  عما  تساؤالت  هناك   •
بيان  أي  يصدر  لم  لدرجة  بنغازي  في  أمنيًا  فشاًل 
رسمي من مديرية أمن بنغازي حول هذه الجريمة؟

- ليس هناك فشل أمني في بنغازي مقارنة بما 
والظروف  الماضية  السنوات  في  المدينة  به  مرت 
التي تمر بها اآلن، فالفرق واضح بكثير، واألجهزة 
على  تعمل  بل  فقط،  بيانات  تصدر  ال  األمنية 
خال  ومن  وفعليًا  دؤوبــًا  وعمًا  بل  الواقع  أرض 
يكون  ثم  الجرائم،  للكشف عن  المختصة  أجهزتها 
العدالة  إلى  الجناة  لتقديم  صحفي  مؤتمر  هناك 
اإلعام  وسائل  عبر  تنقل  صحفية  مؤتمرات  عبر 
الفترات  في  منها  الكثير  عرض  وتم  المختلفة 
الماضية، سواء كانت تفجيرات أم اغتياالت أو القتل 
منهم  الكثير  تقديم  تم  وغيرها  والسطو  والسرقة 

للعدالة.
موظفي  على  الهجوم  من  شهرين  نحو  بعد   •

مكتب بعثة األمم المتحدة ببنغازي.. من المسؤول 
التفجير؟ عن 

من  هو  الهواري  مقبرة  تفجير  عن  المسؤول   -
من  نفسه  هو  ببنغازي،  واألمن  االستقرار  يريد  ال 
سهام  النائب  خطف  ومن  العشوائي  بالقتل  يقوم 
اإلرهابية  الجرائم  كافة  المسؤول عن  سرقيوة هو 
قيام  يرتكبها ضد  المدن، ومن  بالمدينة ومختلف 
القضايا  كافة  تتابع  المختصة  الجهات  الدولة، 
والجرائم  والوقائع  التفاصيل  كافة  وستعلن 

اإلرهابية، ومن قام بها عندما تنتهي التحقيقات.
درنة  تفجيرات  منفذو  ينتمي  تنظيم  ألي   -

األخيرة.. وما األوضاع األمنية في المدينة حاليًا؟
التنظيمات  من  موخرًا  تحررت  درنــة  مدينة 
نفضت  ألنها  استهدافها  الطبيعي  ومن  اإلرهابية 
غبار التطرف، باإلضافة إلى وجود مشاكل شخصية 
تلك  األمنية  األجهزة  تابعت  فردية،  وانتقامية 
بالمدينة،  األمنية  واألوضــاع  كثب  عن  المشاكل 
بعد  خصوصًا  اآلن،  مستقرة  تعتبر  والمدينة 

تكليفات وزارة الداخلية األخيرة التي قدمت الدعم 
الازم لألجهزة األمنية من أجل استقرار المدينة.

• هل التزال هناك مجموعات مسلحة في بنغازي 
خارجة عن القانون؟

عن  وخارجة  مسلحة  مجموعات  توجد  نعم   -
القانون في بنغازي وهي مسجلة خطر لدى األجهزة 
عليهم  القبض  مكلفة  األمنية  واألجهزة  األمنية، 
القبض  يتم  ويوميًا  المختصة،  للجهات  وإحالتهم 
ضد  مقيدة  كانت  سابقة  بجرائم  متهمين  على 
مجهول ُارتكبت في مدينة بنغازي حتى في السنوات 
والقضايا  جــدًا  كبير  األمني  فاألرشيف  الماضية، 
عديدة ونحن نعمل على حل كافة القضايا الحديثة 

والقديمة أيضًا.
ولكنها  تقلصت  العشوائي  الرصاص  ظاهرة   •

مستمرة.. كيف حدث ذلك؟
- نقاط التفتيش التابعة لألجهزة األمنية تضبط 
كل من لديه ساح داخل مركبته بتهمة حيازة ساح 
إال عندما  تنتهي  الظاهرة لن  دون ترخيص، وهذه 

المظاهر  وتنتهي كافة  الوطن بشكل كامل  يستقر 
وميليشيات مسلحة  إجرامية  جماعات  من  المسلحة 
ليبيا  أن  أحد  على  يخفى  وال  متطرفة،  وجماعات 
تعاني فوضى انتشار الساح منذ 2011، فضًا عن 
باالسلحة  المسلحة  للميليشيات  دولي  دعم  وجود 
تريد  وال  لليبيا  االستقرار  تريد  ال  دول  من  والمال، 
قيام الدولة، ناهيك عن وجود الخارجين عن القانون 

الذين يستغلون األوضاع في الدولة الليبية.
• .. وما الحل؟

التي  المال  ومنابع  الفساد  بؤر  على  القضاء   -
تدعم شراء الساح من خارج ليبيا، وأن تكون هناك 
حيازة  بتهم  عليهم  القبض  يتم  للذين  محاكمات 
الساح دون ترخيص، فضًا عن تعاون المواطنين 
ومبادرات سلمية من قبلهم مع أجهزة الدولة، فمن 
لديه قطع ساح من المفترض أن يقوم بتسليمها 

للجهات المختصة بشكل مباشر وفوري.
السالح  بقوة  األراضي  على  لالعتداء  بالنسبة   *
من قبل بعض المجموعات المسلحة.. هل وصلتكم 

شكاوى بالخصوص؟
الخاصة  األماك  على  واالعتداءات  الباغات   -
االعتداء  وقائع  يوم  كل  وتسجل  مدونة،  بالدولة 
والمواطنين،  للدولة  المملوكة  ــي  األراض على 
وهذا  العامة،  للنيابة  تحيلها  األمنية  واألجهزة 
أوامر  بإصدار  المختصة  بالجهات  متعلق  األمــر 
التعليمات  وتلقي  استدالل  إجراء  هو  ودورنا  إخاء 
دور  ويكون هناك  باإلخاء  فورًا  العامة  النيابة  من 
مهم من قبل األجهزة األمنية بتنفيذ هذه األحكام 

الصادرة من النيابة.
الفترة  انتشرت  المسلح  السطو  ظــاهــرة   •
نهائيًا  انتهاءها  تتوقع  هل  المدينة..  في  الماضية 

في بنغازي؟
%20 من  - جرائم السطو المسلح كانت تشكل 
في  مجهول  ضد  تقيد  وكانت  بنغازي  في  الوقائع 
من  تمكنت  األمنية  األجهزة  لكن  سابقة،  فترات 
القبض على من يقوم بعمليات السطو، وهم اآلن 
في السجون، وتم الحد منها بشكل كبير جدًا، سواء 
كانت بالمعلومات والتحريات أو بتعاون المواطنين 
أن  وأتمنى  المراقبة،  الحديثة ككاميرات  والتقنيات 
المدن  كافة  في  المسلح  السطو  عمليات  تنتهي 
فوضى  بسبب  منها  تعاني  المدن  فكل  الليبية 

انتشار الساح.
• ما الصعوبات التي تواجه األجهزة األمنية في 

بنغازي إلعادة االنضباط إلى الشارع بشكل تام؟
األجهزة  تعليمات  وينفذ  يستجيب  المواطن   -
بشكل  بالتعليمات  يقوم  من  وهناك  األمنية، 
طوعي، على سبيل المثال كان هناك إطاق لحملة 
التي  والسيارات  المعتم  الزجاج  ــة  إلزال موسعة 
يتم  التعليمات  يخالف  ومن  لوحات،  دون  تتجول 
المعتم  الزجاج  وإزالة  العامة  الطرقات  على  ضبطه 
كافة  استيفاء  حتى  القانوني  الحجز  السيارة  وإيداع 

اإلجراءات القانونية.
بسبب  اإلشكاليات  بعض  تواجهكم  هــل   •
العكسية  بالطرق  العسكرية  السيارات  بعض  تجول 

وتجاوزها اإلشارات المرورية؟
- هذه الظاهرة اختفت كليًا في بنغازي، والشرطة 
السيارات  كافة  بمراقبة  الكفيلة  هي  العسكرية 
المخالفات،  هذه  يرتكب  من  وتضبط  العسكرية 
والكتائب التابعة للجيش الليبي كانت تتجول بكثرة 
السنوات الماضية لظروف معينة، أما اآلن فا وجود 
لها، وبالرغم من وجود بعض المخالفين للتعليمات 
أنه  إال  العسكرية  السيارات  تجول  التي صدرت عن 

تم التعامل معها.
ومرزق  سبها  في  األمني  الوضع  تدهور  لماذا   •

خالل الفترة الماضية؟
- الجنوب الليبي مستهدف من قبل المجموعات 
غير  والعصابات  القانون  عن  والخارجة  المسلحة 
الليبية والتنظيمات اإلرهابية التي كانت تجوب في 
األمني  والفراغ  ليبيا  في  المأوى  ووجدت  الصحراء 
فالجنوب  الساح،  وانتشار  الماضية  الفترة  في 
منظمة  وأمنية  عسكرية  قوة  إلى  يحتاج  الليبي 
على  والسيطرة  الجرائم  من  للحد  جــدًا،  وكبيرة 
األوضاع األمنية، ومن المفترض أن يتعاون أهالي 
من  للخروج  الدولة  أجهزة  مع  الجنوبية  المنطقة 

هذه الفوضى.
الداخلية  وزارة  عناصر  بعض  أن  يالحظ   •
أمرًا  هذا  أليس  مكثف..  بشكل  لحاهم  يطلقون 

مخالفًا للقانون؟
 2013-2012 العامين  في  تعليمات  صدرت   -
وإلى  الشرطية  المؤسسة  داخل  اللحى  بخصوص 
تلغي  ــرى  أخ تعليمات  أي  تصدر  لم  هــذا  يومنا 
وزارة  عناصر  بعض  نرى  لهذا  السابقة،  التعليمات 
الداخلية يطلقون لحاهم بشكل مكثف، واألهم من 
السيرة  بالزي وحسن  والتقيد  الضبط والربط  ذلك 
والسلوك واألسلوب المهذب والتحلي باألخاق، فا 
أعتقد أن اللحى تكون عائقًا لرجل األمن وعمله وما 
يقوم به من واجبات أهم بكثير من وجود اللحى أو 

عدمه.
تعاني  أخيرًا  وسبها  بنغازي  في  المستشفيات   •
تعجز  هل  الطبية..  األطقم  على  االعتداءات  تكرار 

الجهات المختصة عن تأمينها؟
رغم  العتداءات  تتعرض  الصحية  المرافق   -
بالنسبة  بحمايتها،  المكلفة  الجهات  بعض  وجود 
جهاز  تكليف  تــم  ببنغازي  الــجــاء  لمستشفى 
ومكافحة  والهدامة  السلبية  الظواهر  مكافحة 
بالمستشفيات،  األمــن  ودعــم  بتأمين  ــاب  اإلره
الداخلية  وزارة  من  اآلليات  من  بعدد  دعمها  وتم 
الكثير  وسياحظ  مشترك،  عمل  هناك  وسيكون 
هذه  مثل  تتكرر  ولن  المقبلة،  األيام  في  الفرق 
الطبية  والعناصر  الطبية  العناصر  على  االعتداءات 
المقار الصحية باألسلحة،  إلى  المساعدة والدخول 
األمنية  األجهزة  قبل  من  عليها  السيطرة  ويتم 
حرمة  على  يعتدى  أو  يخالف  من  كل  وبضبط 

الصحية. المرافق 

الداخلية  ــوزارة  ب ــالم  اإلع مكتب  مدير  اتهم 
الخراز،  رجب  طــارق  الرائد  الموقتة،  بالحكومة 
في  االستقرار  زعزعة  بمحاولة  يسمها  لم  جهات 
عندما  تصفية  وعمليات  إرهابية  بعمليات  بنغازي 
سياسية  أهدافًا  لديهم  أن  معتبرًا  الفرصة،  لهم  تسنح 
ومحاربة  الدولة  مفاصل  على  السيطرة  ويحاولون  أخرى  ومآرب 

القوات المسلحة والمؤسسة األمنية.
األمنية  األجهزة  أن  »الوسط«  مع  حوار  في  الخراز  وأوضح 

إلى  باإلضافة  المدنية،  الدولة  مرافق  كافة  بتأمين  تقوم 
أشار  لكنه  الجمعة،  صالة  خالل  والمساجد  المقابر 

إلى أن تفجير مقبرة الهواري من ضمن األعمال 
اإلرهابية،  الجماعات  بها  تقوم  التي  الجبانة 

هو  ومــن  السياسي  ــالم  اإلس ويستغلها 
نفسه  الوقت  في  ونفى  الدولة،  بناء  ضد 
وجود كتيبة بعينها تسمى »كتيبة أولياء 
حادث خطف  في  إليها  يشار  التي  الدم«، 
سرقيوة،  سهام  النواب  مجلس  عضوة 

تابعة  اآلن  الكتائب  كل  أن  إلى  مشيرًا 
للقوات المسلحة اآلن ولها أمراء عسكريون 

وتعليمات مباشرة، وإلى نص الحوار:

اللحية ليست عائقًا لرجل األمن.. ومجموعات مسلحة ال تزال في بنغازي

ظاهرة الرصاص العشوائي لن تنتهي إال عندما يستقر الوطن
الجنوب الليبي يحتاج إلى قوة عسكرية وأمنية كبيرة ومنظمة

حوار–سالم العبيدي

 ■ الرائد طارق رجب اخلراز



محليات 04

طبرق  لمركز  العام  المدير  التقت  »الوسط« 
وضع  على  للوقوف  الجالي،  فرج  الدكتور  الطبي، 
في  نوعية  نقلة  لتحقيق  يسعى  الذي  المركز 

الخدمات الطبية وأهم التحديات التي تواجهه...
قال المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج 
الشرقية بشكل  المنطقة  يخدم  المركز  إن  الجالي، 
كامل، ويتردد اآلالف من جميع مدن ليبيا على كل 
الخارجية،  والعيادات  والطوارئ  واإلسعاف  األقسام 
مركز  في  اإلداري  الكادر  موظفي  عدد  أن  وأضاف 
طبرق الطبي يصل إلى نحو 2900 )موظف( بينهم 
950 من العاملين في المهن الطبية والمهن الطبية 

المساعدة، أما عدد األطباء فيصل إلى 300 طبيب.

ثالثة تحديات
الطبي  المركز  تواجه  التي  المشاكل  أهم  وعن 
من  العديد  هناك  لألسف  الجالي  قال  طبرق، 
األمني،  الوضع  هو  تعقيدا  أكثرها  لكن  المشاكل 
أنه في حال  لكن هناك ثالث مشاكل رئيسة، أوال 
استجالب عناصر طبية ومساعدة يرفضون بسبب 
التحويل بالعملة الصعبة على سعر الدوالر السابق 
يسبب  ما  وهو  المركزي،  ليبيا  بمصرف   1.30 أي 
عجزا في بعض التخصصات الدقيقة وغير المتوفرة 

في ليبيا.
في  مشاكل  أيضا  هناك  أن  الجالي  وأكمل 
من  بانتظام  تتوافر  فال  للمركز  األدوية  توريد 
جهاز اإلمداد الطبي ما يجعلنا عاجزين عن وضع 
وصولها  عدم  بسبب  دواء  ألي  استراتيجية  خطة 
المعدات  وكالء  معظم  أن  وثالثا  مواعيدها،  في 
تلك  بصيانة  القيام  يستطيعون  ال  الطبية 
المبرمة،  العقود  في  مذكور  هو  كما  المعدات، 
بالوضع األمني مما يتسبب في توقف  متحججين 
صيانة  لها  يكون  أن  يجب  التي  المعدات  تلك 
دورية، بحسب ما ورد بالمواصفات الخاصة بها.

تطوير أقسام المركز
في  الجالي،  قال  المركز  في  التطوير  مدى  وعن 
أميركية  شركات  وكالء  مع  اجتمعنا  الماضي  مايو 
وألمانية لتجهيز أقسام المركز، وهو ما تم بالفعل 
مع هذه الشركات وتجهيز عدد من أقسام المركز 
صوتيه  فوق  وموجات  أشعة  أجهزة  وتركيب 
من  وغيرها  وإيكو  وإضاءة  عمليات  وطاوالت 

األجهزة.
بالمركز العاملين  على  تعديات 

التعدي  مشكلة  حل  كيفية  عن  الجالي  وبسؤال 
الجهات  مع  »تواصلنا  أكد  العاملين،  على 
االختصاص  وذوي  والحكماء  كافة  األمنية 
تهيئة  على  جاريا  العمل  زال  وما  والبلدية، 
المالئم  الجو  ولتوفير  للعاملين  الوضع 

. » للعمل
أدوية منظمة الصحة العالمية

الدعم  كل  بأن  »الوسط«  مراسل  الجالي  فاجأ 
يكون  العالمية  الصحة  منظمة  من  المقدم 
وطرابلس،  بنغازي  مثل  ليبيا  في  الكبرى  للمدن 
من  له  المقدم  فالدعم  الطبي  طبرق  مركز  أما 
في  دوره  رغم  جدا،  ضعيف  المنظمات  تلك 

ليبيا. تغطية منطقة كبيرة جدا من شرق 
المركز في  القسطرة  عمليات 

عمليات  أن  طبرق  الطبي  المركز  مدير  أكد 
االستكشافية  بشقيها  مستمرة  القسطرة 
والعالجية، ومن وقت آلخر يأتي زائر من الخارج، 
العمليات  إلجراء  كندا  من  زائر  حضر  وقريبا 
إقامته  خالل  للمرضى  والعالجية  التشخيصية 

أسبوعا(،  تكون  األغلب  )في  طبرق  بمدينة 
قسطرة  عملية  ألف  من  أكثر  أجرى  المركز  أيضا 
إلى   2019 العام  بداية  منذ  وتشخيصية  عالجية 

العمليات. اآلن ومستمر في تلك 

األميركي الطبي  الفريق  التعاون مع 
في  األميركي  الطبي  الفريق  مع  التعاون  وعن 
الفريق  استمرار  الجالي  أكد  القسطرة،  عمليات 
في  والمركز  حاليا،  بنغازي  بمدينة  عمله  في 
أي  في  الستقباله  االستعداد  أتم  على  طبرق 
الفريق  أن  إلى  الفتا  األمر،  استدعى  إذا  لحظة 
الليبيين  األطباء  تدريب  في  ساعد  األميركي 
ونجحوا  األطفال،  قلب  جراحة  عمليات  إجراء  على 
القلب  لمرضى  الخدمات  هذه  مثل  تقديم  في 
كانوا  الذين  األهالي  معاناة  رفع  في  وساهموا 
يضطرون للسفر إلجراء العملية خارج ليبيا. وأكد 
أهمية تعاون الفريق الطبي األميركي مع المركز 
وتوطين  لتطوير  دعم  من  يحتاجه  ما  وتقديم 
اإلمكانات  كل  واستغالل  بالداخل  العالج 

العمل. إلنجاح  المتوافرة 

مع مستشفيات مصر ثنائية  اتفاقيات 
التعاون مع  برنامج  الضوء على  الجالي  ألقى  كما 
وإجراء  القرنية،  زراعة  لعمليات  مستشفيات مصر 
وبعض  الطبي  طبرق  مركز  بين  ثنائية  اتفاقات 
مصر  جمهورية  في  التخصصية  المستشفيات 
بالمركز  الطبية  الكوادر  تدريب  يشمل  العربية 

الدقيقة. التخصصات  المرضى في  وعالج 
طبرق  مركز  إدارة  أن  إلى  الجالي  وأشار 
الشركات  إحدى  مع  »تواصلت  الطبي 
للمرضى  الدعامات  وشراء  لتوفير  المتخصصة 
مشاق  يتكبدون  الذين  الطبي  طبرق  بمركز 
وغيرها  العربية  مصر  جمهورية  إلى  السفر 
ونحن  جدا  المكلفة  العمليات  هذه  مثل  إلجراء 

بالمجان«. بها  نقوم 

زيادة رواتب العناصر الطبية يناير 2020 بأثر رجعي
قالت رئيس قسم اإلعالم بوزارة الصحة في حكومة 
الوفاق الوطني، وداد أبو النيران، إن قرار إنشاء لجنة 

دائمة للوقاية من حوادث الطرق »مشروع وطني 
متكامل«، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد إستراتيجية 

للحد من الحوادث والوفيات واإلصابات الناتجة عنها، 
بالتعاون مع اإلدارات والقطاعات المختصة.

وأوضحت أبو النيران في حوار إلى »الوسط«، أن 
الوزارة ستشرع في تنفيذ زيادة رواتب العناصر الطبية 

والطبية المساعدة والعاملين بوزارة الصحة 
في شهر يناير 2020، وسيتم احتساب 

الفروقات منذ صدور قرار الزيادة حتى الشروع 
في صرفها. وفيما يلي نص الحوار:

الرئاسي  المجلس  قرار  ينفذ  لم  لماذا  بداية..   ●
المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر  مرتبات  بزيادة 

الصحية؟ بالمرافق  والعاملين 
يناير  شهر  في  القرار  تنفيذ  في  ستشرع  الوزارة   -
الزيادة  قرار  صدور  منذ  الفروقات  وستحتسب   ،2020
)أغسطس الماضي( حتى الشروع في صرفها، والوزارة 
والمستشفيات  الجهات  تعميم-  من  أكثر  -في  طالبت 
وتم  بالزيادة،  الخاصة  المالية  بالتقارير  بتزويدها 
الطبية  العناصر  عن  بالمعلومات  خاصة  نماذج  إرسال 
والعمل  الصحة،  بوزارة  والعاملين  المساعدة  والطبية 
التقارير  المستشفيات  تنفيذ  سرعة  على  يعتمد  اآلن 

المطلوبة. بالنماذج  وتزويدها  المالية 
المستحقات  صرف  أزمة  من  موقفكم  وما   ●
التعاقد  تم  الذين  والمسعفين  للسائقين  المالية 

المنصرم؟ العام  معهم 
وزارة  جانب  من  أزمة  توجد  ال  الحقيقة  في   -
في  الروتينية  اإلجراءات  أن  األمر  في  ما  كل  الصحة، 
إلى  وما  »ازدواجية«  وجود  عدم  من  للتأكد  الدولة 
المستحقات، وصرف  تأخير صرف  السبب في  ذلك هي 
أن  المتوقع  ومن  المرتب،  على  »سلفة«  شهران  لهم 
الميزانية  اعتماد  اعتيادي مع  تصرف مرتباتهم بشكل 
للسنة المقبلة، إذ اعتمدوا في المالك الوظيفي لجهاز 
العام  هذا  خالل  بهم  وأستعين  والطوارئ،  اإلسعاف 

بعد فتح الجهاز أكثر من مكتب داخل طرابلس.
الطرق«..  حوادث  من  للوقاية  الدائمة  »اللجنة   ●

ما دورها؟
متكامل«،  وطني  »مشروع  هو  اللجنة  إنشاء  قرار   -
مسؤولة  اللجنة  تكون  إذ  المتقدمة،  الدول  في  يطبق 
الطرق،  حوادث  من  للحد  الوطنية  السياسة  وضع  عن 
وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خطط  بوضع  ومكلفة 
خفض  اتجاه  في  تصب  التي  األهداف  لتحقيق  األجل، 
نسبة  أعلى  في  تتسبب  الطرق  فحوادث  الوفيات، 
القلب.  وأمراض  األورام  وبعدها  ليبيا  في  وفيات 
أهلية  جمعيات  إنشاء  بتشجيع  منوطة  اللجنة  وتكون 
بالقائم  الصالت  وربط  أهدافها  تحقيق  مجال  في 
والتثقيف  بالتوعية  تقوم  كما  أنشطتها،  ودعم  منها 
الصحي عن طريق المشاركة في الندوات والمؤتمرات 
لجنة  تشكيل  على  وتعمل  المحلية،  العمل  وورش 
المعنية  الجهات  كل  من  القطاعات  متعددة  وطنية 
بحوادث الطرق، باإلضافة إلى إجراء دراسات في مجال 
اإلسعاف،  خدمات  تطوير  في  ومشاركتها  اختصاصها 
واإلسعاف  الطوارئ  أقسام  ومعايير  شروط  وإعداد 
التعليمية  البرامج  تضع  كما  الصحية،  المؤسسات  في 

العاملين. كفاءة  برفع  الخاصة  والتثقيفية 

وداد أبو النيران لـ»الوسط«
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حوار: جيهان الجازوي

بنغازي: سالم العبيدي

يعد مركز طبرق الطبي أحد أهم المراكز الطبية في ليبيا، من حيث النظام 
وإجراء العمليات، ويجري المركز عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعالجية 
والقلب المفتوح والمسالك والعظام والجراحة العامة واألعصاب والنساء والوالدة 

ومرضى األورام دون انقطاع ومجانا، وتسعى إدارة المركز بصفة مستمرة في 
استكمال عملية التحسين والتطوير لكافة أقسامه.

كما يعد المركز من أهم المرافق الصحية في شرق ليبيا، وبه أكثر من 500 
سرير في كل التخصصات واألقسام الطبية، وتمكن الطاقم الجراحي بقسم 
 Total( جراحة العظام والمفاصل بالمركز من إجراء عمليتي تركيب مفاصل

Knee Replacement( ألول مرة في تاريخ المركز، لمرضى يعانون من خشونة 
المفاصل لمدة طويلة، ويتم في هذه العمليات تركيب مفاصل صناعية.

مدير المركز الطبي طبرق يتحدث لـ»الوسط«

الرئاسي  المجلس  الوزارة على قرار من  كما حصلت 
تعمل  التي  الطبية  للعناصر  مجزية  مكافأة  بإعطاء 
في  خصوصا  الكبرى  المدن  عن  البعيدة  بالمناطق 
بسبب  فيه  العمل  كثيرون  يريد  ال  الذي  الجنوب 

األوضاع هناك.
»مغادرة  أزمة  مع  الصحة  وزارة  تتعامل  كيف   ●

خطة  ما  الطائر«..  »اإلسعاف  بعودة  نهنئكم   ●
الخدمة؟ الوزارة لالستفادة من 

في  منشأ  قديم  جهاز  الطائر«  »اإلسعاف   -
طائراته  كل  دخلت   2013 العام  وفي  السبعينات، 
الميزانيات  تسييل  يتم  لم  ولكن  الدورية،  للصيانة 
قبل  الخدمة  عن  فخرج  حينئذ،  البالد  ظروف  بسبب 
أول  يسترجع  أن  واستطاع  الماضي،  العام  يعود  أن 
طائرة بجهود وتدخل مباشر من قبل رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، وتم سداد الديون لدى الشركة 

الطائرات. المسؤولة عن صيانة 
الصحة محمد هيثم،  لوزارة  العام  الوكيل  كما وضع 
الميزانية  فسيلت  أولوياته،  رأس  على  الجهاز  دعم 
من  الجهاز  وتمكن  والطوارئ،  اإلسعاف  لجهاز 
الصيانة،  عملية  تمت  أن  بعد  طائرة  ثاني  استرجاع 
الجاري  سبتمبر  منتصف  في  الثالثة  الطائرة  وستعود 
بمجرد  الخدمة  ستدخل  الرابعة  والطائرة  ليبيا،  إلى 

الصيانة. مبلغ  دفع 
وحاليا تجرى مباحثات بخصوص طائرتين روسيتين 
في  ستا،  الطائرات  عدد  ليكون  الخدمة  ستدخالن 
يستجيب  طائر«  »إسعاف  أسطول  إلنشاء  الخطة  إطار 
الحجز  خدمة  الجهاز  أطلق  إذ  الصحية،  للمتطلبات 
لألفراد  متاحة  تكون  اإلنترنت،  طريق  عن  اإللكتروني 
فيه  تتوافر  اإلسعاف  جهاز  موقع  أن  كما  والشركات، 
األرقام، ويستطيع أي مواطن التواصل وطلب الخدمة.
األدوية  في  الشديد  النقص  حيال  فعلتم  ماذا   ●

وليد؟ بني  المركزية في  بالصيدلية 
بقرار  أنشئت  وليد  ببني  المركزية  الصيدلية   -
 ،2018 صادر عن وكيل عام وزارة الصحة في نوفمبر 
أصبح هناك بعض  لكن  البداية،  في  بالكامل  ودعمت 
اإلمداد  األدوية، حيث توقف  توافر  المشاكل في مدى 
بالصيدلية  الموجود  ولكن  الحالية،  الظروف  بسبب 
نقص  يوجد  احتياجاتها،  من   60% نحو  يشكل  اآلن 
في أدوية األمراض المزمنة الضغط والسكري وأدوية 
األطفال، وراسلت الصيدلية الوزارة بخصوص النقص، 
المقبلة سد احتياجات الصيدلية  وسيجري خالل األيام 
من األدوية، فالوزارة تسعى دوما إلى توفير الخدمات 
مجهوداتها  كل  وتبذل  للمواطنين  والرعاية  الصحية 

ذلك. لتحقيق 
هناك  هل  لها..  يرثى  حالة  في  غات  مستشفى   ●

أمل في تقديم خدمة طبية متميزة؟
30 يونيو الماضي، كلفت الوزارة لجنة بزيارة  - في 
ملخصا  وقدمت  احتياجاته،  على  والوقوف  المستشفى 
األجهزة  وحصر  األداء  ومعدالت  االحتياجات  عن 
المستشفى  في  ويعمل  المبنى،  وأوضاع  والمعدات 
طبيا  عنصرا   222 ضمنهم  من  عنصرا   333 نحو 

إداريا. ومساعدا و111 عنصرا تسييريا 
اإلشكالية الرئيسية بالمستشفى هي نقص العناصر 
الطبية  العناصر  مغادرة  نتيجة  وحدثت  الطبية، 
الوافدة، إذ إن مستشفى غات يعتمد بشكل كبير على 
وسيتم  المناطق،  من  كغيره  الوافدة،  الطبية  العناصر 
جانب  إلى  وستعمل  قريبا  الطبية  القوافل  تفعيل 

بالمستشفى. الموجودين  االختصاصيين 

الوافدة«؟ الطبية  العناصر 
الوافدة  الطبية  العناصر  على  كبير  بشكل  نعتمد   -
المالية«  »التحويالت  أزمة  ولكن  الفليبين،  من 
دون  حائال  كانت  عامين،  من  أكثر  استمرت  التي 
كانت  التي  بليبيا،  للعمل  الوافدة  العمالة  استمرار 
االستقرار.  وعدم  األمنية  باألوضاع  التأثر  رغم  تعمل 
بشأن  الفليبيني  السفير  مع  اجتماعا  الوزارة  وعقدت 
بطاقة  إصدار  في  تتمثل  على تسهيالت  واتفق  األزمة 
الليبية،  بالمستشفيات  العاملين  لكل  »فيزا«  ائتمانية 
المرتبات على بطاقات  على أن يتم شحن نصف قيمة 
الطبية  العناصر  من  لجزء  بطاقات  إصدار  وتم  الفيزا، 
للجهات  الوافدة، خصوصا  للعمالة  المساعدة  والطبية 
والعمل  العناصر،  لهذه  كاملة  التفاصيل  أرسلت  التي 
المتعلق  الجزء  ويظل  البطاقات،  باقي  على  جار 

التي لم تستوف اإلجراءات قائما. بالجهات 
العمالة  من  كبيرا  جزءا  إن  قال  الفليبيني  والسفير 
الفليبين  إلى  العودة  في  الرغبة  لديهم  ليس  الوافدة 
عالقات  ولهم  ليبيا  في  عقدين  من  أكثر  قضوا  ألنهم 
ويعتبرون  ليبيا  ويحبون  وزواج(  )صداقات  كثيرة 

أنفسهم جزءا منها حتى في ظل الحروب.
● ما تفاصيل مشروع »الصحة العقلية في ليبيا« 

الذي يموله االتحاد األوروبي؟
الحقيقة  في  هو  ليبيا  في  العقلية  الصحة  مشروع   -
وهناك  األوروبي،  االتحاد  من  وممول  النفسي  للدعم 
النبراس في تونس إلعداد  منظمة ستعمل مع جامعة 
الفريق  سيقوم  النفسي،  للدعم  متخصص  فريق 
»اختصاصيين  ليكونوا  ممارسين  أطباء  بتأهيل 
نظرا  األولية،  الصحية  الرعاية  مراكز  في  نفسيين« 
في  النفسي  بالتأهيل  الخاصة  العيادات  إلى  الفتقارنا 
فقط  تدريب  فالمشروع  األولية.  الصحة  رعاية  مراكز 
وجامعة  العقلية  بالصحة  خاصة  منظمة  مع  بالتعاون 

النبراس في تونس وممول من االتحاد األوروبي.
الدرن  أدوية  نقص  أزمة  بخصوص  فعلتم  ماذا   ●

األيدز؟ مع  والمتعايشين 
أدوية  في  واإلشكالية  متوافرة  الدرن  أدوية   -
مؤخرا  ظهر  الذي  الحيوية،  للمضادات  المقاوم  الدرن 
وهذا  الشرعيين،  غير  المهاجرين  إيواء  مراكز  في 
جدا،  مكلف  وعالجه  إلينا  بالنسبة  خطرا  يشكل  فعال 
ومنظمة أطباء بال حدود تمكنت من توفير أدوية لهم، 
الصدرية  األمراض  مركز  استخدام  يتم  أن  واقترحت 
وأنها  بالمرض،  المصابة  الحاالت  لعزل  مصراتة  في 
ولكن  بالعزل  خاصة  غرف  وإعداد  توفير  على  ستعمل 
ال تزال مباحثات ولم تنفذ على أرض الواقع حتى اآلن.

مرض  مع  المتعايشين  بأدوية  يتعلق  فيما  أما 
بين  مشاورات  وهناك  نقص  يوجد  ففعال  األيدز، 
الصحة  ووزارة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 

بخصوص حل هذه اإلشكالية.
العالج  إلى  بالداخل  العالج  مشاكل  من   ●
اللجنة  وأعضاء  رئيس  استقالة  أسباب  ما  بالخارج.. 

بالخارج؟ للعالج  العليا 
بالخارج  للعالج  العليا  االستشارية  اللجنة  استقالة   -
العالج،  بتنظيم  الخاصة  اإلجراءات  بسبب  كانت 

دخلت  بطريقة  بالخارج  العالج  ملف  تنظيم  تم  فقد 
نظام  واآلن  األولى،  للمرة  اإللكترونية  األرشفة  فيها 
األرشفة اإللكترونية سار في تونس، وكان من المتفق 
بيانات  يكون هناك  أن  الدول، على  أن يسري في كل 
ليبيا،  خارج  تعالج  التي  الحاالت  لكل  واضحة مستوفاة 
للعالج  بها  المسموح  والمدة  طبية  بتقارير  ومقترنة 
تم  التي  المستشفيات  من  المحالة  التقارير  حسب 

معها. التعاقد 
بالخارج  العالج  ملف  تقنين  جرى  بعدما  لكن 
المحاسبة  )ديوان  للدولة  الرقابية  األجهزة  بموافقة 
امتنع  لألسف  اإلجراءات،  وباشرنا  المالية(  ووزارة 
الخاصة  المخصصات  إحالة  عن  المركزي  ليبيا  مصرف 
إلى  وأعضاء-  -رئيسا  اللجنة  دفع  ما  بالخارج،  بالعالج 
االستقالة، ألن ال جدوى من عملها، فهي ال يمكن أن 
تقوم بأي عمل دون مخصصات مالية للعالج بالخارج، 

بالطبع. االستقالة  الوزارة  وقبلت 
المواطنين  لكل  نداء  الصحة  وزارة  وجهت  كما 
الموجودين في الخارج بالعودة إلى أرض الوطن؛ ألنه 
ال توجد مخصصات مالية، وال جدوى من وجودهم في 
العالج. الخارج، والوزارة ال تستطيع أن تتكفل بعملية 

االتفاق  تفاصيل  ما  بالخارج..  العالج  بمناسبة   ●
مع مركز الحسين لعالج أمراض السرطان؟

- تواصلنا مع مركز الحسين لعالج أمراض السرطان 
المواطن  يعامل  أن  على  االتفاق  وتم  األردن،  بدولة 
واإليواء  العالج  ناحية  من  األردني  كالمواطن  الليبي 
األردنية  الصحة  وزارة  اعتمدتها  التي  األسعار  بنفس 
بعكس  مخفضة  أسعار  وهي  األردنية،  األطباء  ونقابة 

األردني. المواطن  لغير  السابقة  األسعار 
نخاع  لزراعة  عاجلة  عمليات  إجراء  يقتضي  واالتفاق 
مركز  من  طبية  لجنة  هناك  وستكون  الحاالت،  لبعض 
كانت  إذا  ستفصل  التي  الحاالت  لدراسة  الحسين 
ومن  ال،  أم  العالج  تلقي  في  االستمرار  إلى  تحتاج 
المفترض أن يزور رؤساء أقسام عالج األورام في ليبيا 
على  والحصول  التقنيات  على  لالطالع  الحسين  مركز 
توحيد  بغرض  الحاالت،  متابعة  أثناء  تدريبية  دورات 

واألردن. ليبيا  بين  العالجية  البروتوكوالت 
الطبية  المراكز  تأهيل  على  االتفاق  تم  كما 
خالل  من  ليبيا  في  األورام  عالج  في  المتخصصة 
بين  االستشارات  وتبادل  فيها،  العاملين  األطباء 
ورش  عقد  طريق  عن  واالختصاصيين  االستشاريين 

البلدين. الخبراء في  عمل بين 
مساع  هناك  هل  واألردن..  الفليبين  غير   ●

لالستفادة من دول أخرى في المجال الصحي؟
سفير  مع  لقاء  الصحة  لوزارة  العام  الوكيل  عقد 
توقيع  مجال  في  البلدين  بين  التعاون  وتناول  المجر، 
التأشيرة  إجراءات  وتسهيل  والتدريب  االتفاقيات 

الليبيين. للجرحى 
فهذا  والتخصصات،  بالتدريب  يتعلق  ما  وفي 
عن  اإلعالن  وسيتم  اإلعداد  قيد  يزال  ال  المقترح 
للوكيل  قريبة  زيارة  في  رسمي  بشكل  االتفاقية 
تعاون  اتفاقية  على  ويوقع  المجر  فيها  سيزور  العام 
االتفاقية  بنود  عن  اإلعالن  وسيتم  البلدين،  بين 
وزارة  أن  التدريب، خصوصا  التي تشمل  والتخصصات 
في  تصب  اتفاقيات  وإبرام  تفعيل  إلى  تتوجه  الصحة 

المساعدة. والطبية  الطبية  العناصر  وتأهيل  تدريب 
سفير  الصحة  لوزارة  العام  الوكيل  التقى  كما 
تجهيز  بخصوص  اتفاق  توقيع  المقرر  ومن  إيطاليا، 
المرحلة  خالل  تتجه  فالوزارة  العامة،  المستشفيات 
بأحدث  وتجهيزها  المستشفيات  صيانة  إلى  الحالية 

إيطاليا. مع  بالتعاون  والمعدات  األجهزة 

لجنة الوقاية من حوادث الطرق 
»مشروع وطني متكامل«

»العالج بالخارج« متوقف بسبب 
»المصرف المركزي«.. ال مخصصات مالية

اتفاق لحل أزمة »التحويالت المالية« 
للوافدين من الفليبين

هدفنا إنشاء أسطول »إسعاف طائر« 
لخدمة المواطن الليبي

نواجه ثالثة تحديات والوضع األمني »معقد«
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الجزائر–عبدالرحمن أميني

»املسيرة« رهان فرنسا لحسم الصراع
 في »خاصرة ليبيا الرخوة«

يعول الجيش الفرنسي على زيادة االعتماد على الطائرات المسيرة 
وتسليحها بدول الساحل األفريقي المتاخمة للجنوب الليبي، بحلول 
نهاية العام 2019، مع إدراج مراكز صنع القرار في باريس، نيجيريا 

ثم ليبيا ومالي كأصحاب أعلى مؤشر لإلرهاب في المنطقة.
على  والتأمين  للضمان  الفرنسية  للمؤسسة  تقرير  أحدث  وفي 
المخاطر السياسية مستقبال في  الخارجية »كوفاس«، حول  التجارة 
األفريقي  الساحل  مناطق  بين االضطرابات في  قرنت  فقد  أفريقيا، 
عسكري  تكتيك  اتباع  إلى  فرنسا  دفع  مما  الليبي،  النزاع  واستمرار 

يستمر على المدى المتوسط لمراقبة الوضع عن كثب.
من  عدد  أكبر  بها  ينتشر  السمراء  القارة  إن  »كوفاس«  وتقول 
النزاعات على غرار المصادمات بين الميليشيات المسلحة في ليبيا 
المتزايد  العدد  ويصاحب  الوسطى،  أفريقيا  في جمهورية  والصراع 
من النزاعات زيادة في ضحاياها بمعدل 15 ألف ضحية في المتوسط 
سنويا منذ العام 2014 وحتى العام الماضي 2018، مضيفة: »يتركز 
الضحايا في ثماني دول: ليبيا ومصر ودول الساحل الخمس )بوركينا 

فاسو ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا( ونيجيريا«.
وبشكل خاص يتزايد القلق بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد التي 
تسجل أعلى درجات التوتر، وتحديدا في نيجيريا صاحبة أعلى مؤشر 

لإلرهاب تليها ليبيا ومالي، وفق التقرير.
بصعوبة  واأللمانية  الفرنسية  الحكومتان  تتذرع  السياق  وفي 
الجديد،  نفوذهما  لتوسيع  وجوارها  ليبيا  في  االستقرار  فرض 
واإلعالن عن »شراكة جديدة لألمن واالستقرار في منطقة الساحل« 

سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت الحق من هذا العام.
ونشر الجيش الفرنسي أربع طائرات دون طيار من طراز »ريبر«، 
الجوية  الغارات  في  األميركي الستخدامها  الجيش  من  شراؤها  تم 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  البرية في حرب مالي، لكن  والعمليات 
ماكرون أكد أنه بنهاية 2019، سينشر الجيش طائرات مسلحة دون 
التي تستخدم فيها فرنسا هذا  المرة األولى  البالد، وهي  طيار في 
بصواريخ  مجهزة  فستكون   2020 بحلول  أما  المنطقة،  في  النوع 
من  النوع  هذا  استخدم  الفرنسي  الجيش  بأن  علما  »هيلفاير«، 

الصواريخ في كركوك بالعراق.
قاعدة  من  طيار  دون  الطائرات  هجمات  في  التحكم  وسيتم 
عسكرية فرنسية في نيامي بالنيجر المجاورة، وفق ما ذكرت تقارير 

فرنسية.
للطائرات دون  العسكري  اإلمداد  زيادة  في سياق متصل، سيتم 
في  و25   ،2025 العام  في   12 إلى  حاليا  وحدات  خمس  من  طيار 
أول  فرنسا،  جنوب  في  الجوية  كونياك  قاعدة  كما ستفتتح   ،2030
سرب لها مخصص لحرب الطائرات دون طيار »المراقبة واالستطالع 

والهجوم«.
ويعكس توسيع أسطول الطائرات دون طيار المسلحة الفرنسية 
الحروب  من  أخرى  سنوات  يتوقعون  البالد  في  القرار  صناع  أن 
المستمرة في المحيط الجنوبي لليبيا وامتدادها إلى غرب أفريقيا، 

في حين تمدهم بفرص اختبار أسلحتهم الجديدة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك على هامش قمة مجموعة السبع في 
بياريتز، الشهر الماضي، أعلن ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل، زيادة الدعم لمجموعة الخمس، وهي بوركينا فاسو وتشاد 

ومالي وموريتانيا والنيجر.
زيادة هذا  اإلرهاب، قررنا  وأضاف ماكرون: »في مواجهة ظاهرة 

الدعم لكن هدفنا هو تغيير الحجم والطريقة«.
في  الصنع  أميركية  »ريبر«  طائرات  أربع  حاليا  فرنسا  وتملك 
نيامي بالنيجر، تحطمت واحدة منها نوفمبر 2018 من أجل مراقبة 

المجموعات المسلحة في منطقة الساحل.
وتحولت النيجر إحدى البوابات الرئيسية للتهريب إلى ليبيا، إلى 
محط تركيز جهود دولية لمكافحة الجماعات اإلرهابية في المنطقة، 
طيار  دون  للطائرات  قاعدة  المتحدة  الواليات  تشييد  تشهد  حيث 
بقيمة 110 ماليين دوالر في الشمال، بينما تنشر قوات خاصة على 

األرض، فضال عن الوجود العسكري الفرنسي.
كسب المعركة

في المقابل يوجد حاليا نحو 4 آالف جندي فرنسي متمركزين في 
مالي، ويعمل أكثر من 800 جندي ألماني كجزء من قوة تابعة لألمم 

المتحدة تضم أكثر من 15 ألفا من أفراد الجيش والشرطة.
يتزايد  إيسوفو،  محمدو  النيجر  جمهورية  رئيس  من  وبتشجيع 
التهديدات  إن  يقول  الذي  بالده،  في  العسكري  الغربي  النفوذ 
»تحديات  تعد  تشاد  وبحيرة  الساحل  منطقتي  تواجه  التي  األمنية 

إستراتيجية، يمكنها أن تهدد حياة الدول كافة«.
منطقة  »شركاء  إن  إيسوفو  قال  وأمريكا  فرنسا  إلى  إشارة  وفي 
األوسط،  الشرق  في  تدخلوا  كما  لمساعدتنا،  يتدخلوا  لم  الساحل 
في  أفضل  بشكل  يشاركوا  أن  أجل  من  الظروف  نهيئ  ونحن 

معركتنا«.
وأضاف رئيس النيجر، في مؤتمر صحفي مع نظيره المالي إبراهيم 
الحرب ضد  أنه ال يمكن كسب  باماكو،  العاصمة  كيتا، في  أبوبكر 
مثل  اإلرهابيين«  »مالذات  جميع  تحييد  دون  الساحل  في  اإلرهاب 
كيدال في مالي، والصحراء الليبية حسب تعبيره، مذكرا بانعكاسات 

األزمة الليبية على دول مجموعة الساحل الخمس.
ويؤكد مراقبون أنه في أعقاب سقوط القذافي وانهيار المؤسسات 
األمنية في ليبيا تراجعت عمليات ضبط الحدود، مما حول ليبيا إلى 
الجماعات  نشاط  لتمدد  الالزمة  األسلحة  على  للحصول  مستودع 
للدروع بل  لديها صواريخ مضادة  التي أصبح  المتطرفة،  المسلحة 

وطائرات هليكوبتر.

وسط قلق نيجيريا وليبيا ومالي

أوجلة  ــ محمد اللي

مليون نخلة والحصد »معاناة«

مزارعون: األسعار »متدنية« للغاية والدولة ال تدعمنا.. ورئيس الجمعية الزراعية: نبذل جهودا عدة

 أوجلة تعيش »كابوسا« في موسم »الخير«

مدينة  في  النخيل  مزارعو  يعيشها  كبيرة  أزمة 
وبدأ  التمور  فبعدما حصدوا  اإلنتاج،  غزارة  رغم  أوجلة، 
فأسواق  »معاناة«،  إال  يجنوا  لم  أنهم  وجدوا  البيع 
عزوفا  تواجه  و»أجخرة«  »جالو«  وجارتيها  المدينة 
وذلك  سواء،  حد  على  والمتسوقين  التجار  من  كبيرا 
-في  تتالءم  ال  التي  التمور  أسعار  من  الرغم  على 

المعيشة. وغالء  اإلنتاج  تكلفة  مع  نظرهم- 
أوجلة  في  الزراعية  التعاونية  الجمعية  وأعلنت 

حددت  حيث  الحالي،  الجني  لموسم  التمور  أسعار 
 4 بـ الصعيدي  والتمر  دنانير   5 بـ الدقلة  صندوق  ثمن 

الحشف. لصندوق  الدينار  ونصف  دنانير 
في  للتمور  إنتاجا  المدن  أكثر  من  واحدة  أوجلة  وتعتبر 
تسقى  ألفا   850 منها  نخلة،  مليون  نحو  تحوي  إذ  ليبيا، 
بالماء و150 ألفا أخرى »بعلي« )أي غير مروية(، ويبلغ إنتاج 
أصناف  بتنوع  وتمتاز  قنطار سنويا،  و800  ألفا   28 الواحة 
و»الدقلة«،  »الصعيدي«  مثل  الرطب،  فهناك  التمور، 
و»قرين  و»الجدغ«  »الجوسمي«  مثل  الناشفة،  والتمور 
جيعان« الذي يعرف في واحات المنطقة الوسطى »الجفرة« 

بتمر اإلبل.

النخيل  أشجار  تغطيها  التي  أوجلة،  في  المزارعون 
من  يشكون  للتمور،  منتجة  مزرعة   1600 نحو  وبها 
الدولة وتركهم في مواجهة مشكالت  عدم دعمهم من 
باإلضافة  المبيدات،  وشراء  الجوفية،  المياه  »استخراج 
وعدم  المتكرر،  وانقطاعها  للكهرباء  العالية  التكلفة  إلى 

ومخلفاتها«. للتمور  مصانع  وجود 
غياب  استنكر  األطرش،  سعد  يدعى  المزارعين  أحد 
قومية  ثروة  يعتبرها  التي  لزراعتهم،  الحكومي  الدعم 
أسعار  أن  إلى  مشيرا  للدولة،  مهما  اقتصاديا  ومشروعا 
المرتفعة،  اإلنتاج  بتكلفة  مقارنة  للغاية  متدنية  التمور 
ودينار  دينار  نصف  بين  الصعيدي  التمر  سعر  يتراوح  إذ 

للكيلوغرام. الدينار  ونصف 
الذي  األسعار،  غالء  أواجه  كيف  أعرف  »ال  وأضاف: 
عدا  ما  والمشتريات،  المنتجات  كل  في  البالد  تشهده 
التي  الحياة  الوحيد في هذه  ورزقنا  التمور مصدر عيشنا 

باتت أصعب من أي وقت مضى«، حسب تعبيره.
موظف  أقرها  األسعار  تدني  من  المزارعين  شكوى 
العرفي،  حامد  يدعى  بأوجلة،  الزراعية  الجمعية  في 
مقارنة  متدنية  تعتبر  التمور  »أسعار  أن  أكد  الذي 
أجور  وارتفاع  ليبيا  تشهدها  التي  المعيشية  بالظروف 
التمور  أربعة دنانير مقابل جني  التي تزيد على  العمالة، 

)القابية(«. الواحد  للصندوق 

وأشار إلى أن الواحات تتصدر قائمة المناطق األكثر زراعة 
للنخيل في ليبيا، ويمثل التمر الصعيدي النسبة الكبرى من 
دينار  نصف  بين  تتراوح  التمور  أسعار  أن  موضحا  اإلنتاج، 
ومن  الصعيدي،  التمر  لكيلوغرام  الدينار  ونصف  ودينار 

أربعة إلى سبعة دنانير لكيلوغرام تمر الدقلة.
مفتاح  الزراعية،  أوجلة  رئيس جمعية  قال  من جهته، 
لمساعدة  عدة  جهودا  تبذل  الجمعية  إن  الفرجاني، 
ذلك  أن  إلى  بزراعتهم، مشيرا  االرتقاء  على  المزارعين 
ونقل  والشراء،  البيع  حركة  على  اإلشراف  عبر  يأتي 
التجار  طريق  عن  والغرب  الشرق  مدن  بين  التمور 

الشاحنات. وبواسطة 

القاهرة ـ الوسط
 

ضمن  الليبي  االقتصاد  فرنسية  وكالة  صنفت 
بسبب  أفريقيا،  في  المفترسة  االقتصادات 
بما  البشرية  التنمية  في  الضئيل  استثماره 
يتناسب مع ثروات ليبيا وإجمالي الدخل الفردي، 

األمر الذي يؤثر في رفاهية المواطن.
وأدرجت وكالة »إيكوفان« الفرنسية في تقرير 
الناتج  لمستوى  وفقا  دولة   188 الثالثاء،  لها، 
البشرية.  التنمية  ومؤشر  الواحد  للفرد  المحلي 
ورأت أن »أكثر االقتصادات المفترسة في العالم 
االستوائية  وغينيا  ليبيا  وجاءت  أفريقيا،  في  تقع 

والسودان في طليعتها«. وأنغوال 
نصيب  حيث  من   76 المرتبة  ليبيا  وتحتل 
في  تصنف  المقابل  في  لكنها  الدخل،  من  الفرد 
البشرية.  التنمية  حيث  من  عالميا   108 الترتيب 
مستوى  من   63 المرتبة  روسيا  تحتل  وكمقارنة 
التنمية  حيث  من   49 والمرتبة  الفردي،  الدخل 

البشرية.
والتعداد  اإلحصاء  مصلحة  بيانات  وتشير 
أسعار  مؤشر  تسجيل  إلى  ليبيا،  في  السكاني 
للشهر  سلبية  نسبة  )التضخم(  المستهلكين 
متأثرا  الماضي،  يونيو  التوالي خالل  الثامن على 
ظل  في  األسواق  تضرب  التي  الركود  بحالة 

للمواطنين. الشرائية  القدرات  تراجع 
يونيو  في   7.1% سالب  التضخم  معدل  وبلغ 
سجل   2018 نوفمبر  في  كان  بينما  الماضي، 
ليصل   ،1.8% بنسبة  سلبي  تضخم  معدل  أول 
سجل   2019 يناير  وفي   .4.5% إلى  ديسمبر  في 
فبراير  في  بلغ  بينما   ،11.1% السلبي  التضخم 
%7.6 وبنسبة مماثلة في مارس، وسجل في أبريل 

%6.1 وفي مايو 4.6%.
على  كلي  بشكل  تعتمد  التي  ليبيا،  وتشهد 
منذ  ومسلحة  سياسية  صراعات  النفط،  إيرادات 
مختلف  تضرر  إلى  أدى  مما  سنوات،  تسع  نحو 
األنشطة االقتصادية بشكل بالغ وتردي الخدمات 

وتراجع القدرات الشرائية لغالبية السكان.
ويقوم مؤشر التنمية البشرية، الذي أعده برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، بتقييم عدد السكان في 
كل دولة، ومستوى حصولهم على الصحة والتعليم 
)اإلسكان  الالئقة  المعيشة  وظروف  والمعرفة 
إلى  بالنسبة  أما  ذلك(.  إلى  وما  واألمن،  والعمالة 
ذلك  فيتبع  فيها،  الفرد  لثروة  وفقا  الدول  تصنيف 
أرقام البنك الدولي )الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
التمييز  التصنيفين  بين  المقارنة  وتتيح   .)2017
تحقق  التي  المعنية،  الـ188  االقتصادات  بين 
يمكن  ما  أقل  تقدم  التي  وتلك  استفادة،  أقصى 
للسكان، مع مستوى الدخل الذي لديهم، والنتيجة 

كانت متباينة كثيرا.
من   68 المرتبة  االستوائية  غينيا  تحتل  كما 

 141 والمرتبة  الدخل،  من  الفرد  نصيب  حيث 
البشرية. التنمية  إلى  بالنسبة 

أقل  تستثمر  التي  األفريقية  الدول  بين  ومن 
ثروتها،  مع  يتناسب  بما  البشرية  تنميتها  في 
وكوت  والغابون  وجيبوتي  ناميبيا  أيضا  هناك 

إفريقيا. وجنوب  ديفوار 
األفريقي تونس  التصنيف  الطرف اآلخر من  في 
إعادة  على  تحوز  وتوغو  وأوغندا  ورواندا  ومصر 
تحتل  التي  مدغشقر  وحتى  للثروة.  جيدة  توزيع 
تحتل  فإنها  الفرد،  دخل  حيث  من   182 المرتبة 

المرتبة 161 من حيث التنمية البشرية.
في الدول الصناعية، بشكل عام، يتماشى مؤشر 

الفرد.  دخل  مستويات  مع  نسبيا  البشرية  التنمية 
أقل  البشرية »86«  التنمية  الصين، مستوى  ففي 
 »73« الفرد  دخل  من  المرء  يتوقعه  مما  بكثير 
في  ذروتها  بلغت  التي  إيران،  على عكس  عالميا، 
من  الرغم  على   60 المرتبة  في  البشرية  التنمية 

انخفاض مستوى الدخل بكثير »94«.
وطاجيكستان  وجورجيا  وأوكرانيا  وأوزباكستان 
وروسيا البيضاء هي من البلدان التي تتمتع بأفضل 

تنمية بشرية بما يتناسب مع ثرواتها.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل %96 من 
وتبلغ  الليبي.  لالقتصاد  الكلية  الصادرات  إجمالي 

قيمة الموازنة الحالية نحو 33.6 مليار دوالر.

رغم نصيبه المرتفع من الناتج المحلي

ليبيا تحتل املرتبة 76 من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي

االقتصاد الليبي  يفترس رفاهية املواطن
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البرملان البريطاني يسدد ضربة جديدة لرئيس الوزراء قبل تعليق أعماله

سدد النواب البريطانيون صفعة جديدة لرئيس 
جديدة  مرة  برفضهم  جونسون  بوريس  الوزراء 
طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم 
قبل  أي  أكتوبر،   14 حتى  البرلمان  أعمال  تعليق 
أسبوعين فقط من الموعد المحدد لـ»بريكست«.

خالل  الثانية  للمرة  الثالثاء  النواب  وأحبط 
دعوة  طالبا  جونسون  قدمها  مذكرة  أيام  خمسة 
إذ  أكتوبر،   15 في  االقتراع  صناديق  إلى  الناخبين 
أقّل  أي  نائبًا،   293 لها  المؤيدين  عدد  يتجاوز  لم 
انتخابات  إلجراء  الالزمة  الثلثين  أغلبية  من  بكثير 

عامة مبكرة.
لن  أنه  التصويت  قبل  أكد  جونسون  وكان 
 31 في  المقرر  لبريكست  جديدًا«  »تأجياًل  يطلب 
البرلمان  من  قانون  صدور  من  بالرغم  أكتوبر 
أقرته الملكة إليزابيث الثانية اإلثنين ويفرض على 
األوروبي  االتحاد  من  الخروج  عدم  الوزراء  رئيس 

دون اتفاق.
مع  التعامل  يعتزم  كيف  جونسون  يوضح  ولم 
الوضع، سواء كان سيقدم طعنا قضائيا أو يستقيل، 

أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها.
»إن  كوربن،  جيريمي  المعارضة  لزعيم  وقال 
انتخابات  إلجراء  إذا  صوتوا  تأجيال،  تريدون  كنتم 

عامة«.
بالتهرب  العمال  حزب  رئيس  جونسون  واتّهم 
لكن  الهزيمة،  من  خوفًا  المبكرة  االنتخابات  من 
لكنه  االنتخابات  يريد  إنه  بالقول  عليه  رد  كوربن 
االتحاد  من  الخروج  بكارثة«  »المخاطرة  يرفض 

األوروبي من دون اتفاق.
ضمان  المعارضة  تريد  انتخابات،  أي  وقبل 
وبالتالي  بتاتًا  يحصل  لن  اتفاق  دون  الطالق  أن 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  بتأجيل  تطالب  هي 
أصبح  مطلب  وهو  أشهر،  ثالثة  لمدة  األوروبي 

نافذًا. قانونًا  اإلثنين 
يطلب  بأن  الوزراء  رئيس  القانون  هذا  ويلزم 
التوصل  يتم  لم  إذا  التأجيل  هذا  بروكسل  من 

أي  أكتوبر   19 بحلول  بريكست  على  اتفاق  إلى 
األوروبية. القمة  بعد  مباشرة 

مدى  على  متتالية  صفعات  جونسون  وتلقى 
حين  اإلثنين  عصر  أولها  كانت  عاصف،  أسبوع 
الحكومة  يلزم  قرار  على  العموم  مجلس  صوت 
خروج  بتداعيات  المتعلقة  السرية  الوثائق  بنشر 
دون  من  األوروبي  االتحاد  من  المتحدة  المملكة 

قللت من شأنها. الحكومة  بأن  لالشتباه  اتفاق، 
بعد  تحسنا  اإلسترليني  الجنيه  سعر  وسجل 
النواب  موافقة  على  الحصول  في  جونسون  فشل 
مقابل  سعره  وارتفع  مبكرة.  انتخابات  إلجراء 
 1,2385 1,2234 إلى  1 % من  الدوالر بأكثر من 
مسجال أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو. كما أن 
البريطاني  االقتصاد  أداء  أن  أظهرت  التي  األرقام 
دعم  في  أيضا  ساهمت  متوقعا،  كان  مما  أفضل 

اإلسترليني. الجنيه  سعر 
العموم  مجلس  في  اإلثنين  جلسة  وكانت 
أسابيع،  لخمسة  البرلمان  تعليق  قبل  األخيرة 

اتخذه جونسون. قرار موضع جدل كبير  بموجب 
البرلمان،  بتعليق  الخاصة  المراسم  وخالل 
نواب  احتجاجات  وقع  وعلى  صاخبة  أجواء  وسط 
مجلس  رئيس  أعلن  وهتافاتهم،  المعارضة 
»األطول  هو  التعليق  هذا  أن  بركو  جون  العموم 

و»غير طبيعي«. تقليدي«  »غير  وهو  عقود«  منذ 
رئاسة  بركو  فيها  تولى  سنوات  عشر  وبعد 
االستقالة  يعتزم  أنه  الظهر  بعد  أعلن  المجلس، 
في 31 أكتوبر، بعدما تعرض في األشهر الماضية 
تجاوز  بأنه  متشدد  بريكست  أنصار  من  التهامات 

القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
الوطنية«  »المصلحة  حس  شديد  بتأثر  وحيا 
البرلمان  تعليق  قرار  وأثار  البرلمان.  أعضاء  لدى 
دستورية«،  »فضيحة  باعتباره  بركو  به  ندد  الذي 
يشتبه  حيث  المتحدة،  المملكة  في  استنكار  موجة 
المعارضون بأن بوريس جونسون اتخذ قراره لمنع 
في  البالد  وإقحام  بريكست  مناقشة  من  النواب 

طالق بال اتفاق.

وأكد جونسون مجددا اإلثنين أنه يريد اتفاقا، غير 
حول  تفاهم  إلى  تتوصالن  ال  ولندن  بروكسل  أن 
إيرلندا  مقاطعة  بين  مفتوحة  الحدود  إبقاء  سبل 

الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد بريكست.
لقاء  ختام  في  صدر  مشترك  بيان  في  وجاء 
لجونسون مع رئيس الوزراء اإليرلندي ليو فارادكار 
في  تفاهم  أرضية  إلى  التوصل  »تم  أنه  دبلن  في 
تزال هناك خالفات كبرى  المجاالت، لكن ال  بعض 

في وجهات النظر«.
وأوضح فارادكار أن لندن لم تطرح بعد أي اقتراح 
)باكستوب(  األمان«  »شبكة  لبند  »واقعي«  بديل 
الذي  االتفاق  من  إلسقاطه  جونسون  يسعى  الذي 
توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع 

االتحاد األوروبي.
البند لمنع عودة حدود مادية بين  ويهدف هذا 
العضو  اإليرلندية  والجمهورية  الشمالية  إيرلندا 
تبقى  أن  على  ينص  وهو  األوروبي.  االتحاد  في 
المملكة المتحدة بكاملها ضمن »منطقة جمركية 
موحدة« مع االتحاد األوروبي في حال عدم التوصل 
سيمنع  ما  وهذا  انتقالية،  فترة  ختام  في  حل  إلى 

لندن من اتباع سياسة تجارية مستقلة.
جديد  تأجيل  أي  بشدة  جونسون  ويعارض 
تم  والذي  مارس،   29 في  أساسا  المقرر  لبركست 
عزمه  اإلثنين  وجدد  اآلن.  حتى  مرتين  إرجاؤه 
أكتوبر   31 في  االتحاد  من  ثمن  بأي  الخروج  على 
فإن  الموعد  في  الخروج  يتم  لم  إن  بأنه  محذرا 
البريطانيين  ثقة  دائم«  »بشكل  سيقوض  ذلك 
في الديمقراطية بعدما صوتوا بنسبة %52 لصالح 

بريكست في استفتاء 2016.
الوزراء  لرئيس  مبكرة  انتخابات  تسمح  وقد 
باستعادة الغالبية التي خسرها مع إقصائه 21 نائبا 
تأجيل  على  المعارضة  مع  وصوتوا  عليه  تمردوا 
بريكست، ثم مع انتقال نائب آخر األسبوع الماضي 
إلى حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد أوروبا.

أحد  استقالة  مع  السبت  جديدة  نكسة  وتلقى 
أركان حكومته وزيرة العمل، آمبر راد، بعد استقالة 
شقيقه جو جونسون الذي كان يتولى منصب وزير 

دولة.

رفض للمرة الثانية انتخابات مبكرة

احتجاجات عنيفة تهز هونغ كونغ ورجال أعمال يدعون للتهدئة
إن كانت هونغ كونغ تحظى بدرجة كافية من الحكم 
تحتفظ  حتى  الصيني  الرئيسي  البر  عن  الذاتي 
التي  الخاصة  واالقتصادية  التجارية  باالمتيازات 

تمنحها لها الواليات المتحدة.
جيمس  السابق  األمريكي  الدفاع  وزير  وقال 
المناهضة  االحتجاجات  إن  االثنين  أمس  ماتيس 
أنه  مضيفا  صينيا  داخليا«  شأنا  »ليست  للحكومة 
معنوي  دعم  تقديم  المتحدة  الواليات  على  ينبغي 

على األقل للمحتجين.
»ال  الثالثاء،  صحفي  مؤتمر  خالل  الم  وقالت 
المشكالت  حل  العنف  واستمرار  للتصعيد  يمكن 
النزاع  وإنما سيعمقان  اآلن  يواجهها مجتمعنا  التي 

والشقاق والخالفات بل والكراهية في المجتمع«.
لحظة  العالم  يتابعها  التي  االحتجاجات،  ودفعت 
في  األعمال  رجال  كبار  بعض  يونيو،  منذ  بلحظة 
كلمة  أول  وفي  للتهدئة.  الدعوة  إلى  المدينة 
الزعماء  كا-شينغ  لي  الملياردير  التوتر، حث  بشأن 
للشباب  الزيتون  بغصن  التلويح  على  السياسيين 
في  المستقبل«  »سادة  بأنهم  وصفهم  الذين 
شينغ  وأدلى  اإلنترنت.  على  نشر  فيديو  تسجيل 
أثناء زيارة ألحد األديرة. وذكرت  التصريحات  بتلك 
ومنها  حكومتها،  اتخذتها  التي  الخطوات  أن  الم 
تكن  »لم  رسميا،  التسليم  قانون  مشروع  سحب 
وأضافت  الفور«.  على  والعنف  االحتجاجات  لتوقف 
مع  حوار  بدء  في  الصادقة  نيتي  إلبداء  »كانت 

الشعب«.
طالب  الذي  التشريع  أن  من  الم  وحذرت 

تصعيد  إن  الم  كاري  كونغ  هونغ  زعيمة  قالت 
االجتماعية  المشاكل  يحل  أن  يمكن  ال  العنف 
عن  وعبرت  الصين  تحكمها  التي  المدينة  في 
المركز  شؤون  في  أجنبية  برلمانات  لتدخل  أسفها 
شهد  أن  بعد  تتحدث  الم  اآلسيوي.وكانت  المالي 
العنيفة  االشتباكات  من  مزيدا  األسبوع  مطلع 
أطلقت  إذ  السابقة،  البريطانية  المستعمرة  في 
المحتجين  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة 
في مناوشات كر وفر شهدت أحيانا تهشيما للنوافذ 

وإضراما للنار في الشوارع.
تتدخل  أن  بالمرة  المالئم  غير  »من  الم  وقالت 
برلمانات أجنبية في الشؤون الداخلية لمنطقة هونغ 
كونغ اإلدارية الخاصة بأي حال ولن نسمح )للواليات 
بشؤوننا«  المعنيين  من  تصبح  بأن  المتحدة( 
مشيرة إلى وضع هونغ كونغ بصفتها منطقة إدارية 
القنصلية  إلى  مسيرة  وخالل  للصين.  تابعة  خاصة 
المحتجين  آالف  طلب  األحد،  يوم  األمريكية 
كونغ.  هونغ  في  الديمقراطية  لتحقيق  المساعدة 
الموقف مع  المظاهرة بدأت سلمية، تغير  ورغم أن 
حلول المساء، وبدأت قوات مكافحة الشغب مطاردة 
قطعوا  الذين  المتشددين  المحتجين  من  مجموعة 
مترو  محطات  قرب  تخريب  بأعمال  وقاموا  الطرق 

وأشعلوا النيران في حواجز للشرطة.
ويريد المحتجون من الكونجرس األمريكي إقرار 
تشريع يلزم واشنطن بإجراء تقييم سنوي لتحديد ما 

إلى  يسيء  قد  بتمريره  واشنطن  المحتجون 
كونغ  هونغ  بين  المميزة  التجارية  العالقات 
على  مراقبة  تدابير  بفرضه  المتحدة،  والواليات 

القانون  احترامها  من  للتثبت  المحلية  السلطات 
المنطقة  هذه  في  الفريدة  والحريات  األساسي 

الصين. الواقعة في جنوب 

بكين تؤيد الم
قالت  إذ  الم،  تصريحات  بكين  كررت  بدروها، 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ 
»نأمل أن يسحبوا أيديهم السوداء من هونغ كونغ 

في أقرب وقت ممكن«.
األميركيين  السياسيين  من  عدد  وأعرب 
دعمهم  عن  وجمهوريين  ديموقراطيين  من 
المتصاعد  التجاري  الخالف  ظل  وفي  للمتظاهرين. 
األميركي  الرئيس  إدارة  اعتمدت  الصين،  مع 
إلى  ترامب  ودعا  براغماتيا.  موقفا  ترامب  دونالد 
يعود  أنه  معتبرا  السياسية  لألزمة  سلمية  تسوية 

للصين أن تتعامل مع الوضع.
ونفت واشنطن كل اتهامات بكين بأن الواليات 
الصين  تقدم  ولم  المتظاهرين.  تدعم  المتحدة 
دعم  تصريحات  باستثناء  التهاماتها،  إثباتات  أي 

صدرت عن شخصيات سياسية أميركية.
وفي شكل منفصل، دعا 150 نائبا بريطانيا وزير 
والحق  ثانية  جنسية  لمنح  راب  دومينيك  الخارجية 
خطاب  في  وقالوا  كونغ.  هونغ  لسكان  اإلقامة  في 
أن  للصين  قوية  رسالة  »سيبعث  ذلك  إن  مفتوح 

شعب هونغ كونغ ليس وحيدا«.

»تدمير مجنون«
متشددا،  نهجا  المدينة  وقادة  بكين  اتخاذ  وبعد 
المطالبة  وشملت  االحتجاجات  حركة  توسعت 
بحقوق ديموقراطية ومحاسبة الشرطة والعفو عن 

المعتقلين. المحتجين 

على  إشارة  أي  االحتجاج  حركة  تظهر  ولم 
السلطة  لرئيسة  الحازمة  اللهجة  أمام  التراجع 
وبعد  الثالثة.  النزاع  أشهر  خالل  التنفيذية 
للمتظاهرين،  والرضوخ  التنازل  رفض  من  أشهر 
المدينة  في  التنفيذية  السلطة  رئيسة  قررت 
تسليم  مشروع  سحب  الفائت  االسبوع  الم  كاري 
المحتجين  لكن  للجدل.  المثير  المطلوبين 

ومتأخرا. كاف  غير  القرار  اعتبروا 
الصحفي  مؤتمرها  في  بشدة  الم  وانتقدت 
المتهور  »التدمير  إن  قائلة  المتظاهرين،  عنف 
يتصرفون  المحتجين  أن  يظهر  المترو  لمحطات 
قانون  بشأن  آرائهم  عن  التعبير  عن  بعيدا 
أن  وتابعت  األخرى«.  والمطالب  التسليم 
حل  يمكنهما  ال  المتواصل  والعنف  »التصعيد 

كونغ«. هونغ  في  نواجهها  التي  المشاكل 
الحركة  في  البارز  الناشط  التقى  برلين،  وفي 
 22 البالغ  وونغ  جوشوا  بالديموقراطية  المطالبة 
في  ماس،  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  عاما 

بكين. اثارت غضب  خطوة 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  واعتبرت 
من  »يقلل  اللقاء  أن  شونيينغ  هوا  الصينية 
شؤون  في  تدخال  ويعد  الصين  سيادة  احترام 
مرة  اؤكد  ان  »أود  وقالت  الداخلية«.  الصين 
الصين  شأن  هي  كونغ  هونغ  شؤون  ان  جديدة 
أو  او منظمة  الداخلي. ال يحق الي حكومة أجنبية 
فرد بالتدخل« مضيفة ان بكين »تعارض بشدة« 

اللقاء. هذا 

كاري الم تطلب عدم تدخل أطراف خارجية

لندن ــ وكاالت

<    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم

<    اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة في هونغ كونغ في عطلة نهاية األسبوع

روما ــ وكاالت

مناقشات برلمانية صاخبة تسبق منح الثقة

كونتي يعد بـ »عهد إصالح جديد«
 في إيطاليا ويطلب تضامن أوروبا

برئاسة  الجديدة  للحكومة  الثقة  مريحة  بأغلبية  اإليطاليون  النواب  منح 
مجلس  في  الصاخبة  المناقشات  من  طويل  نهار  ختام  في  كونتي  جوزيبي 
الثقة  نائبًا   343 منح  التصويت،  في  شاركوا  نواب   606 بين  ومن  النواب. 
بحسب  التصويت،  عن  نواب  ثالثة  امتنع  حين  في   ،263 مقابل  للحكومة 

الرسمية. النتيجة 
البرلمان  أمام  اإلثنين  ألقاها كونتي مساء  التصويت في ختام كلمة  وأتى 
على مدى ساعة ونصف الساعة ووعد فيها بـ»عهد إصالح جديد« يجعل من 

إيطاليا »بلدا أفضل«، طالبا من أوروبا دعم حكومته.
وعرض كونتي الذي احتفظ بمنصبه على رأس ائتالف حكومي جديد بين 
يسار  من  الديموقراطي  والحزب  للمؤسسات  المناهضة  نجوم  خمس  حركة 
واليته  كامل  على  تطبيقه  النطاق« سيمتد  واسع  سياسيا  »مشروعا  الوسط، 

.2023 التي يفترض أن تستمر حتى 
ودعا  النبرة،  اعتدال  في  خاص  بشكل  سيكمن  قوله،  حد  على  والتغيير، 
الرزانة، وال  في هذا السياق السياسيين وكذلك المواطنين إلى »المزيد من 

االجتماعية«. الشبكات  على  سيما 
إلى  واضحة  إشارة  في  والوالء«،  »اللحمة  لزوم  وزرائه  على  تمنى  كما 
)يمين  الرابطة  وحزب  نجوم  خمس  حركة  بين  السابق  الحكومي  االئتالف 

والذي شهد مشاجرات وسجاالت يومية. متطرف( بزعامة ماتيو سالفيني 
وقال كونتي إن »المواطنين يتوقعون منا خطابا وعمال بمستوى مهامنا، 

ومزيدا من اإلنسانية« مشددا على وجوب »إعادة الثقة« في المؤسسات.
واجتماعي«،  سياسي  »ميثاق  اسم  عليه  أطلق  برنامجا  كونتي  وعرض 
يستعيد الخطوط العريضة لالتفاق الذي تم التوصل إليه بين »حركة خمس 
نجوم« والحزب الديمقراطي، مؤكدا عزمه على »النهوض بالبالد تحت شعار 

االجتماعية«. والعدالة  واالبتكار  التنمية 
شفير  على  البلد  بات  وقت  في  النمو  تحريك  الحكومة  مهام  أولى  ومن 
زيادة  تفادي  على  قادرة   2020 للعام  ميزانية  إقرار  خالل  من  االنكماش، 
غير  دولية  اقتصادية  بيئة  ظل  »في  المضافة  القيمة  لضريبة  تلقائية 

واضحة«.
االستقرار«  ميثاق  »تحسين  ينبغي  أنه  كونتي  رأى  السياق  هذا  وفي 
ميزانياتها  عجز  تخطي  عدم  االتحاد  دول  جميع  على  يفرض  الذي  األوروبي 
وإيطاليا   .60% نسبة  ديونها  تجاوز  وعدم  الداخلي  الناتج  إجمالي  من   3%
ناتجها  إجمالي  من   132% على  يزيد  دينها  لكن  األول  الشرط  تستوفي 

الداخلي.
يقضي  »قد  الصرامة  شديدة  مالية  قواعد  فرض  أن  على  كونتي  وشدد 

البالد«. النمو في  إمكانات  لتحريك  المبذولة  الكبرى  الجهود  على 
غير أن هذا الطرح ال يحظى بموافقة جميع شركاء إيطاليا األوروبيين، ورفض 
الفرضية.  هذه  مثل  كورتز،  سيباستيان  النمساوي،  المحافظ  الحزب  زعيم 
منصبه  إلى  العودة  في  كبيرة  بفرص  يحظى  الذي  السابق  المستشار  وقال 

اإليطاليين«. ديون  لدفع  »لسنا مستعدين  انتخابات سبتمبر،  بعد 
التي  تلك  وخصوصا  لالستثمارات،  أوروبي  بدفع  خصوصا  كونتي  ويأمل 

اجتماعيا«. وعادلة  للبيئة  مراعية  »تنمية  تتيح 
إلى وضع »مشروع مشترك حقيقي« طارحا  المستوى األوروبي، دعا  وعلى 
على  موقعها  القارة  تحيي  حتى  أوروبا«  مستقبل  حول  »مؤتمر  عقد  فكرة 

المستوى الدولي وتعيد تحديد دورها »وسط عالم يتحول بشكل تام«.
الهجرة،  مسألة  في  التضامن«  من  »المزيد  أوروبا  من  كونتي  يتوقع  كما 
فصاعدا  اآلن  من  إيطاليا  تعتزم  ملف  في  ملموسة«  »مبادرات  قيام  مع 

إلحاحا«. »أكثر  إعطائه طابعا  »معالجته بشكل هيكلي« مع 
للشباب،  الرعاية  من  بمزيد  فوعدهم  اإليطاليين،  إلى  كونتي  وتوجه 
لهم،  أفضل  وإعداد  تدريب  برامج  توفير  مع  الفقير،  الجنوب  في  سيما  وال 

وللعائالت من خالل زيادة سعة دور الحضانة.
عن  االجتماعي  الضمان  في  الشركات  مساهمات  خفض  عن  وأعلن 
مساعدات  وتخصيص  والصغرى  المتوسطة  الشركات  ودعم  موظفيها، 
مساعدات  وتوفير  اليورو،  منطقة  في  صناعية  قوة  أكبر  ثاني  في  لالبتكار 
قطاع  وتوسيع  العضوية،  الزراعة  منتجات  حصة  زيادة  بهدف  للمزارعين 

المتجددة. الطاقات 
هاتفين  كونتي  مرات  عدة  و»الرابطة«  إيطاليا«  »إخوة  من  نواب  وقاطع 

انتخابات«.  ... »انتخابات 
المتطرفين  اليمينيين  الحزبين  ناشطي  من  مئات  كان  األثناء  هذه  وفي 
يده  رفع  وبعضهم  إيطالية  أعالما  رافعين  البرلمان  أمام  بصخب  يتظاهرون 

الفاشية. التحية  مؤديا 
مقعدك،  »اترك  شعار  وعليها  كونتي  جوزيبي  صورة  عليها  الفتة  ورفعت 
بـ»معارضة  متوعدا  المتظاهرين  في  سالفيني  خطب  فيما  فورية«،  انتخابات 

جدية في وسط الشعب«.

<  رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي

هونغ كونغ ــ  وكاالت

  

القوات  ضد  القتال  بمواصلة  طالبان  حركة  توعدت 
الرئيس  إعالن  غداة  أفغانستان  في  األميركية 
األميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين 
ستندم  واشنطن  أن  مؤكدة  »الميتة«،  بحكم  باتت 

لتخليها عن المفاوضات.
ويثير تجدد الحرب الكالمية بين الطرفين احتمال 
كل  توعد  أن  بعد  أفغانستان،  في  العنف  تصاعد 
االنهيار  بعد  القتال  بمواصلة  وطالبان  ترامب  من 

المتسارع للمحادثات.
مجاهد،  اهلل  ذبيح  طالبان،  باسم  المتحدث  وقال 
أفغانستان،  في  االحتالل  إلنهاء  طريقان  لدينا  »كان 
المحادثات  واآلخر  والقتال،  الجهاد  أحدهما 
وقف  ترامب  أراد  »إن  وأضاف  والمفاوضات«. 
المحادثات، سنسلك الطريق األول وسيندمون قريبا«.
ترامب  إعالن  على  بعد ساعات  طالبان  بيان  وجاء 
عن  المتحدة  الواليات  تخلي  الصحفيين  أمام 
الهادفة  المحادثات  من  عام  قرابة  بعد  المفاوضات 
لتمهيد الطريق أمام انسحاب أميركي من أفغانستان 
البيت  في  ترامب  وقال  الحرب.  من  عاما   18 بعد 
األبيض »إنها بحكم الميتة. في ما يخصني هي بحكم 

الميتة«.
بالغة  خطة  ترامب  إلغاء  بعد  اإلعالن  هذا  وجاء 
الواليات  إلى  جوا  طالبان  قادة  بنقل  تقضي  السرية 
منتجع  في  معهم  مباشرة  محادثات  إلجراء  المتحدة 

كامب ديفيد الرئاسي قرب واشنطن.
إلى  التوصل  وشك  على  المفاوضات  بدت  وبعدما 
اتفاق، أعلن ترامب أن القوات األميركية تشن حملة 
في  وقال  عقد.  منذ  األشرس  هي  المتمردين  على 
نضرب  كنا  الماضية،  األربعة  األيام  »خالل  تغريدة، 
السنوات  في  مضى  وقت  أي  من  أكثر  بشدة  عدونا 

العشر األخيرة«.
تم  إنه  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  قال  واألحد 
في  طالبان  من  مقاتل  ألف  من  »أكثر  على  القضاء 

األيام العشرة األخيرة«.

»استشرت نفسي«
ونفى ترامب بغضب أن يؤدي تحول موقفه المفاجئ 
نهاية  عطلة  وحتى  اضطرابات.  إلى  أفغانستان  في 

التفاق  التوصل  إلى  تشير  التوقعات  كانت  األسبوع، 
أفغانستان.  في  األميركيين  الجنود  عدد  يتيح خفض 
أمنية  ضمانات  بتقديم  طالبان  تقوم  المقابل  في 

إلبقاء الجماعات المتطرفة خارج البالد.
غير  اجتماع  إلغاء  عن  ترامب  كشف  السبت  لكن 
ديفيد.  كامب  في  طالبان  حركة  وبين  بينه  مسبوق 
وقال إن قرار اإللغاء جاء ردًا على مقتل جندي أميركي 
تبنته  الماضي  األسبوع  كابل  في  ضخم  تفجير  في 

طالبان.
وأحدث نبأ إلغاء االجتماع -الذي أعلن على تويتر- 
كانت  فطالبان  واشنطن،  في  الكثيرين  لدى  صدمة 
ذكرى  عشية  المتحدة  الواليات  زيارة  وشك  على 
تدبير  إلى  إشارة  أول  كان  كما  سبتمبر.   11 هجمات 

مثل ذلك االجتماع.
ترامب  أسلوب  من  كبير  قلق  أيضا  هناك  وكان 
أي  وجود  نفى  األميركي  الرئيس  لكن  التفاوضي. 
بينه وبين  الحكومة، بما في ذلك  أعضاء  خالف بين 

نائب الرئيس مايك بنس.
»خلق  بمحاولة  الصحفيين  تغريدة  في  واتهم 

وهو  األبيض،  البيت  في  اضطرابات  لوجود  صورة 
شكوك  أال  ترامب  وأضاف  بتاتًا«.  موجود  غير  أمر 
»بالنسبة  الحق  وقت  في  وقال  قرارته.  بشأن  لديه 

للمستشارين، استشرت نفسي«.

»يقتلون كثيرا من الناس«
وينسب جزء كبير من فوز ترامب في انتخابات 2016 
الواليات  إخراج  على  تصميمه  إلى  األولى  وواليته 
سورية  في  ضرورية  غير  حروبا  يعتبره  مما  المتحدة 

ودول أخرى غالبيتها مسلمة.
ووجود  إلسرائيل  مؤيدة  خارجية  سياسة  ورغم 
القومي جون  إدارته مثل مستشاره لألمن  صقور في 
بولتون، امتنع حتى اآلن عن تصعيد األزمة العسكرية 

مع إيران.
القوات  خاضت  حيث  أفغانستان،  من  والخروج 
طالبان  ضد  معظمها  في  عقيمة  حربا  األميركية 
لنحو عقدين، كان أولوية بالنسبة اليه. ويعتقد على 
نطاق واسع أن ترامب كان يدفع باتجاه سحب القوات 
في  ثانية  لوالية  االنتخابية  حملته  قبل  األميركية 

.2020
أقرب  في  »الخروج  يريد  أنه  اإلثنين  ترامب  وكرر 
وقت ممكن«. غير أن ذلك الهدف تالشى على ما يبدو 
الماضي  األسبوع  األميركي  الجندي  مقتل  بسبب  إما 
كما يقول، وإما بسبب شكوك أكبر. وقال ترامب عقب 

التفجير الدامي لطالبان، »لقد ارتكبوا خطأ«.
وأيد العديد من النواب الجمهوريين قرار الرئيس 
ماركو  الجمهوري  السيناتور  وقال  المحادثات.  بشأن 
روبيو، »لم أعتقد أبدا أن اتفاقا مع طالبان هو سهل 

أو وشيك«.
ميت  السابق،  الرئاسي  والمرشح  السيناتور  وقال 
كامب  إلى  طالبان  إحضار  ألختار  كنت  »ما  رومني 
السيناتور  أيضا  عنه  عبر  الذي  الرأي  وهو  ديفيد« 
إجراء  لعدم  »مسرور«  إنه  قال  الذي  جونسون  رون 

المحادثات هناك.
وقال جونسون »ال أرى أين تتجه تلك المفاوضات. 
تتحدث  أن  عليك  السالم  أردت  إذا  ما،  مرحلة  في 
الوقت  في  »لكنهم  وأضاف  ذلك«.  أنكر  ال  معهم، 

الحالي يقتلون الكثير من الناس«.

»طالبان« تتوعد بمواصلة القتال بعد إعالن ترامب أن املحادثات »ميتة«
تزامنا مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر

كابل ــ وكاالت

<    دونالد ترامب< عناصر أمن أفغان في موقع إنفجار شاحنة مفخخة في منطقة سكنية في كابول
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نتانياهو يتعهد بضم الضفة الغربية املحتلة في حال إعادة انتخابه

إقالة مستشار األمن القومي جون بولتون مقدمة لسياسات أميركية أكثر اعتداال

سعيا وراء أصوات اليمين والمتطرفين

استمرارًًا لمسلسل تغيير المسؤولين

االقتصاد يشغل التونسيني
أكثر من اإلرهاب قبل انتخابات الرئاسة

طهران تستبعد االنفتاح على واشنطن
قبل إنهاء سياسة »الضغوط القصوى«

بينما تقرر تصعيد المواجهة مع بريطانيا وأستراليامنع القروي المسجون من إجراء لقاء تلفزيوني

القدس المحتلة - وكاالت

تونس – وكاالت

واشنطن–وكاالت

اليمين  بأصوات  للفوز  حثيث  سعي  في 
العامة  االنتخابات  من  أيام  قبل  والمتطرفين 
االحتالل  وزراء  رئيس  تعهد  سبتمبر،   17 في 
السيادة  إقرار  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
الغربية  الضفة  في  األردن  غور  على  اإلسرائيلية 
حال  في  المنطقة،  هذه  ضم  وبالتالي  المحتلة، 
الكالم  هذا  الفلسطينيون  واعتبر  انتخابه.  أعيد 

»مدمرا لكل فرص السالم«.
»أعلن  تلفزيوني:  خطاب  في  نتانياهو  وقال 
اإلسرائيلية  السيادة  إقرار  على  عزمي  اليوم 
البحر  من  الشمالية  والمنطقة  األردن  غور  على 
»على  سيطبق  اإلجراء  هذا  أن  موضحا  الميت«، 

الفور« في حال فوزه باالنتخابات المقبلة.
من   30% نحو  األردن  غور  منطقة  وتمثل 
ضم  ينوي  أنه  نتانياهو  وأوضح  الغربية،  الضفة 
»من  األردن،  غور  من   90% تشكل  مستوطنات 

دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا«.
تؤثر على  الخطة »لن  أن هذه  نتانياهو  وزعم 
فلسطيني واحد«، مضيفا أنه يريد االستفادة من 
خطة السالم األميركية حول الشرق األوسط لضم 

إضافية. مستوطنات 
تاريخية  فرصة  »تشكل  الخطة  هذه  إن  وقال 

في  مستوطناتنا  على  سيادتنا  لفرض  وفريدة 
المحتلة(  الغربية  )الضفة  والسامرة  يهودا 
وتراثنا  أمننا  إلى  بالنسبة  أساسية  أخرى  ومناطق 

ومستقبلنا«.
على  فعليا  تقضي  أن  الخطوات  لهذه  ويمكن 
محور  كان  ما  كثيرا  الذي  الدولتين،  حل  فرص 
الدبلوماسية الدولية منذ توقيع اتفاق أوسلو بين 

.1993 الفلسطينيين واإلسرائيليين العام 

»مدمر للسالم«
نتانياهو  كالم  على  سريعا  الفلسطيني  الرد  وجاء 
المفاجئ. فوصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة 
هذا  نتانياهو  تعهد  عشراوي  حنان  التحرير 
و»سرقة  الدولي«  للقانون  صارخ  »انتهاك  بأنه 
فرص  لكل  ومدمر  عرقي  وتطهير  لألراضي 

السالم«.
للعبة،  شامل  تغيير  »هذا  عشراوي:  وقالت 
انتخابات  كل  في   )...( معطلة  االتفاقات  جميع 
أسوأ  إنه   )...( وأراضينا  حقوقنا  من  الثمن  ندفع 
كامال  شعبا  يشرد  إنه  العنصري،  الفصل  من 

بتاريخ وثقافة وهوية«.
تترك  لن  التي  الخطوة  هذه  أن  وأضافت 
للسلطة الفلسطينية سوى القرى والمدن ستكون 
قضاء  وبمثابة   )...( العنصري  الفصل  من  »أسوأ 
كالم  معتبرة  وتابعت  فلسطين«.  على  فعلي 

»يحاول  إنه  اللعبة«،  قواعد  في  »تغييرا  نتانياهو 
االستيالء على األرض دون الشعب، ويقول له إنك 
المغادرة«. بدورها، اتهمت حركة حماس  حر في 
عن  البحث  بمحاولة  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

الحركة حازم  الناطق باسم  اليمين. وقال  أصوات 
إبقاء  بإمكانه  أن  زال يتوهم  قاسم: »نتانياهو ما 
االحتالل لألرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني 
أرضه  من  االحتالل  يطرد  حتى  نضاله  سيواصل 

وزير  وصف  كما  المستقلة«.  دولته  ويقيم 
نتانياهو  كالم  الصفدي  أيمن  األردني  الخارجية 
برمتها  المنطقة  يدفع  الذي  الخطير،  بـ»التصعيد 
السياسيون  ويعتبر  الصراع«.  وتأجيج  العنف  نحو 
اليمينيون في إسرائيل ومنذ فترة طويلة أن هذه 

المنطقة إستراتيجية ال يمكن التخلي عنها.
والديني  اليميني  ائتالفه  مع  نتانياهو  وفاز 
فشل  لكنه  أبريل،  انتخابات  في  المقاعد  بغالبية 
إجراء  إلى  التوجه  واختار  حكومة  تشكيل  في 
دولة  تشهده  لم  إجراء  في  مبكرة،  انتخابات 

التحتالل منذ إنشائها العام 1948.

»عصا وجزرة«
تحديا  المقبلة  االنتخابات  في  نتانياهو  ويواجه 
السابق  األركان  هيئة  رئيس  أمام  بوقوفه  صعبا 
بحزب  الممثل  الوسطي  وتحالفه  غانتس  بيني 

»أزرق أبيض«.
ضم  دعمه  إعالن  إلى  الحزب  هذا  وسارع 
»نحن  بيان:  في  وقال  إسرائيل.  إلى  األردن  غور 
لكن   )...( خطتنا  يقر  نتانياهو  لرؤية  سعيدون 
تبقى  المتحدة  والواليات  إسرائيل  بين  العالقة 
نتانياهو  دعاية  إن  حكومة.  رئيس  من  أقوى 
عشر  السابع  في  ستنتهي  اإلسرائيلي  للشعب 
إياليت  الوزيرة السابقة،  من سبتمبر«. كما قالت 
يمينية  أحزاب  من  ائتالفا  تتزعم  التي  شاكيد، 

قاله  مما  »نفهم  للمستوطنين:  داعمة  صغيرة 
خطة  في  الجزرة  هو  الضم  أن  الحكومة  رئيس 
ترامب. ال يزال يتوجب علينا أن نعرف ما ستكون 

عليه العصا. ماذا سيتوجب علينا دفعه؟«.
أساسية  اليمينية  القومية  األصوات  وستكون 
االستمرار  أجل  من  يكافح  الذي  نتانياهو،  لدعم 
مع  خاصة  إسرائيل،  لوزراء  رئيسا  منصبه  في 
انتظار  في  وهو  بالفساد،  إليه  اتهامات  توجيه 

جلسة محاكمة له مقررة في أوائل أكتوبر.
حرب  في  الغربية  الضفة  إسرائيل  واحتلت 
المجتمع  بها  يعترف  لم  خطوة  في   1967 العام 
غير  اإلسرائيلية  المستوطنات  وتعتبر  الدولي. 
رئيسية  وعقبة  الدولي  القانون  بموجب  قانونية 
أراض  على  مبنية  كونها  السالم،  عملية  أمام 
من  جزءا  الفلسطينيون  يعتبرها  فلسطينية 

المستقبلية. دولتهم 
دونالد  األميركي،  الرئيس  أن  والمعروف 
منذ  إلسرائيل  الكامل  دعمه  يخفي  ال  ترامب، 
عاصمتها،  بالقدس  اعترف  حيث  السلطة،  توليه 
المساعدات  الدوالرات  ماليين  بمئات  وخفض 

التي كانت واشنطن تقدمها إلى الفلسطينيين.
وقبل االنتخابات اإلسرائيلية في أبريل، اعترف 
مرتفعات  على  اإلسرائيلية  بالسيادة  ترامب 
الجوالن التي احتلتها من سوريا إبان حرب العام 

.1967

لوقت طويل  اإلرهاب  بعدما طغت مسألة مكافحة 
موجة  وقع  على  تونس  في  السياسية  الحياة  على 
صدارة  عن  الموضوع  غاب  البلد،  هزت  اعتداءات 
االجتماعية  المسائل  حول  يتمحور  الذي  النقاش 
الرئاسية،  االنتخابات  اقتراب  مع  واالقتصادية 
األسبوع المقبل، بالرغم مخاوف أمنية ال تزال قائمة.

الجاري   15 في  بأصواتهم  التونسيون  ويدلي 
في انتخابات رئاسية مبكرة النتخاب خلف للرئيس 
منتخب  رئيس  أول  السبسي،  قائد  الباجي  الراحل 

ديمقراطيًا باالقتراع العام في تاريخ البالد الحديث.
التي   ،2011 ثورة  أعقاب  في  تونس  وشهدت 
صعود  العربي«،  »الربيع  لحركات  شرارة  شكلت 
تيارات إسالمية متطرفة بلغت ذروتها مع سلسلة 
وأودت  و2016   2015 بين  وقعت  اعتداءات 

بالعشرات وقوضت اقتصادًا ضعيفًا باألساس.
الهجوم  بين  دامية  أحداثًا   2015 العام  وشهد 
التونسية،  العاصمة  في  »باردو«  متحف  على 
سوسة  مدينة  في  وشاطئ  فندق  على  واالعتداء 
في  الرئاسي  للحرس  حافلة  واستهداف  )شرق(، 
التي  تونس  ظنت  أن  إلى  نوفمبر،  في  العاصمة 
تسلك مسارًا ديموقراطيًا ال يخلو من الصعوبات منذ 
2011، أنها تعيش أحلك حقبات تاريخها، مع سقوط 
59 سائحًا وشرطي و12 عنصرًا من  قتياًل هم   72

الحرس الرئاسي في اعتداء سوسة.
موطئ  إيجاد  من  »داعش«  تنظيم  تمكن  كما 
بشن   2016 مارس  في  وقام  تونس  في  له  قدم 
على  اإلرهابيين  عشرات  به  شارك  منسق  هجوم 
الحدود  أمنية وعسكرية في بن قردان على  مراكز 
الليبية، ما دفع رئيس الوزراء آنذاك الحبيب الصيد 
الدولة اإلسالمية  التحذير من محاولة لتنظيم  إلى 

لـ»إقامة إمارة« في تونس.
الهجوم رغم ضراوته، ما شكل نقطة  وتم صد 

تحول في مكافحة المتطرفين في تونس.
ويقدم المرشح يوسف الشاهد، الذي عين رئيسًا 
للوزراء في السنة ذاتها، التحسن الكبير لألمن في 
تونس على أنه من إنجازاته الكبرى خالل سنواته 

الثالث على رأس الحكومة.

شرطة جوار
ورغم ذلك وضع الشاهد »مكافحة اإلرهاب« وأمن 
المواطنين على قدم المساواة بين اهتماماته خالل 
الثالثاء،  مساء  المرشحين  بين  تلفزيونية  مناظرة 
مقرًِّا بالموازاة بارتفاع نسبة الجريمة. واقترح بهذا 
يشدد  المقابل،  في  جوار«.  »شرطة  إنشاء  الصدد 
مرشحون آخرون أيضًا، وفي طليعتهم وزير الدفاع 
عبد الكريم الزبيدي، على دورهم في تحسين الوضع 
األمني، غير أن هذه الحجة تفشل في إقناع الناخبين.

الدولية،  األزمات  مجموعة  في  الباحث  ويقول 
مايكل العياري، إن »الوضع هادئ عمومًا، ليس هناك 
المرتبة  إلى  تراجعت  األمن  ومسألة  قائم،  تهديد 

الثانية في الوقت الحاضر«.
حيال  التونسيين  ترقب  يتركز  األرض،  وعلى 
المرشحين على المسائل االجتماعية، وفي طليعتها 
في  الدينارات  مئات  بضع  تتخطى  ال  التي  الرواتب 
من  أكثر  يكّلف  اللحوم  كيلو  أن  حين  في  الشهر، 

عشرين دينارًا )7 دوالرات(، والبطالة المرتفعة التي 
تثير يأس الشبان، وتراجع الخدمات العامة. وتضاف 
إلى هذه المواضيع الكبرى عمليات السطو والسرقة 
في  صعوبة  القضاء  يجد  التي  الصغيرة  والجرائم 
احتوائها. ويقول العياري: »إن النقاش يدور بصورة 

خاصة حول االقتصاد«.

مخاوف لم تنتهِ
غير أن هذا ال يعني أن المخاوف تبددت. ففي اليوم 
الداخلية  األول من الحملة االنتخابية، أعلنت وزارة 
قتل ثالثة قياديين جزائريين من »كتيبة عقبة بن 
نافع« المرتبطة بتنظيم »القاعدة في بالد المغرب 

اإلسالمي«.
الجبلية  المناطق  في  الناشطة  والمجموعة 
 2014 العام  نفذت  التي  هي  للجزائر،  المحاذية 
في  دموية  األكثر  كان  الشعانبي  جبل  في  هجومًا 
تاريخ الجيش التونسي، إذ أدى إلى مقتل 15 جنديًا، 
وشكل نقطة االنطالق لموجة االعتداءات. وتأكيدًا 
في  انتحاري  اعتداء  وقع  التهديدات،  استمرار  على 
مقتل  عن  أسفر  يونيو   27 في  العاصمة  وسط 

شخصين.
المجموعات  أكبر  إحدى  التونسيون  وشكل 
بين مقاتلي تنظيم »داعش« خالل فترة سيطرته 
قدرت  إذ  وليبيا،  والعراق  سورية  في  وتوسعه 
مجموعة عمل تابعة لألمم المتحدة عددهم باآلالف. 
وال تزال حال الطوارئ قائمة في تونس بعدما ُأعيد 

فرضها في نهاية 2015.
من  واحدة  يشكل  األمن  يزال  ال  وفيما 
في  التونسي  للرئيس  الرئيسيتين  الصالحيتين 
حاليًا،  المعتمد  المزدوج  البرلماني  النظام  إطار 
وعد العديد من المرشحين باالنخراط بشكل أكثر 
في مكافحة اإلرهاب. وقد تصبح هذه القضية أكثر 
الثانية من االنتخابات الرئاسية،  أهمية في الدورة 
خصوصًا إذا تأهل لها عبد الفتاح مورو، أول مرشح 

يقدمه حزب »النهضة« من صفوفه.
ولطالما ُاتهم هذا الحزب ذو المرجعية اإلسالمية 
المتطرف خالل سنوات حكمه  المد  أمام  بالتخاذل 
في أعقاب الثورة، وهي تهمة ما زال يسعى لنفضها 

عنه. ويقول العياري إنه إذا انتقل مورو إلى الدورة 
 )...( اإلرهاب  »مسألة  مجددًا  تطرح  فقد  الثانية، 
إلحراج النهضة«، مضيفًا: »كما في كل مرة يحصل 
فيها استقطاب، تعود المسائل األمنية إلى الظهور«.

منع القروي من إجراء لقاء تلفزيوني
من ناحية أخرى، رفض القضاء التونسي، الثالثاء، 
السماح لنبيل القروي، المرشح لالنتخابات الرئاسية 
مقابلة  بإجراء  أموال،  تبييض  بتهمة  والموقوف 
تلفزيونية من داخل السجن، بحسب ما أفاد حزب 

المرشح.
التلفزيونية  »الحوار«  قناة  في  الصحفي  ونشر 
سامي الفهري، على صفحته في موقع »إنستغرام«، 
الوكيل  مساعد  عن  صادرة  جوابية  لرسالة  صورة 
إبراهيم  بتونس  االستئناف  محكمة  لدى  العام 
بوصالح يعلن فيها األخير رفضه طلب قناة الحوار 
وعلل  السجن.  داخل  من  القروي  مع  مقابلة  إجراء 
بوصالح قراره رفض الطلب »لتعارضه مع مقتضيات 

قانون نظام السجون«.
من جهته أعلن حزب »قلب تونس« الذي يترأسه 
القروي أنه تقدم بطلب إلى القضاء للسماح لرئيسه 
لكن  السحن،  داخل  من  إعالمية  مقابالت  بإجراء 

الطلب رفض.
التي  الدعوة  غداة  الطلبات  هذه  رفض  ويأتي 
االنتخابات  لمراقبة  األوروبي  االتحاد  وجهتها بعثة 
القيام  من  القروي  لتمكين  تونس  في  الرئاسية 
بحملته االنتخابية أسوة بسائر المرشحين. والقروي 
هو مؤسس قناة »نسمة« التلفزيونية وزعيم حزب 
ولشقيقه  له  السلطات  وقد وجهت  تونس«  »قلب 
لكن  األموال«،  »تبييض  تهمة  يوليو   8 في  غازي 
السلطات االنتخابية أكدت أن ترشيحه ال يزال ساريًا 

على الرغم من توقيفه.
ولقيت عملية توقيف القروي انتقادات كبيرة من 
أن عملية  أنصاره  قبل حقوقيين. ويرى بعض من 
توقيفه كانت مهينة، وقد اتهموا رئيس الحكومة، 
الشاهد، منافسه في االنتخابات الرئاسية، بالوقوف 
خلف توقيفه وهو اتهام نفاه الشاهد الحقًا، مشددًا 

على استقاللية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
المتحدة  الواليات  إن  األربعاء،  أمس 
على  القائمة  في سياساتها  ستفشل 
إيران،  على  الحرب«  »بشن  التهديد 
مستعدة  طهران  أن  من  وحذر 
النووية  التزاماتها  لخفض مزيد من 

ردا على ذلك.
كما استبعدت إيران إمكانية عقد 
لقاء بين روحاني والرئيس األميركي 
أعمال  هامش  على  ترامب،  دونالد 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
بعد  الحالي،  الشهر  نهاية  نيويورك 
األبيض  البيت  إعالن  من  ساعات 

استعداده القيام بمثل هذا اللقاء.
اجتماع  خالل  روحاني،  وقال 
التلفزيون  نقله  وزرائه  لمجلس 
األميركيين  على  »يتعين  الحكومي: 
الحرب  سياسات  أن  يفهموا  أن 
وأن   )...( منها  طائل  ال  والوعيد 

عليهم التخلي عنها«.
فرض  »لقد  روحاني:  وأضاف 
العدو علينا أقصى قدر من الضغوط. 
والتصدي  ذلك  مقاومة  هو  وردنا 
تشنها  التي  الحملة  إلى  له«، مشيرا 

الواليات المتحدة ضد إيران.
طهران  بين  التوتر  وتصاعد 
إثر   2018 مايو  منذ  وواشنطن 
دونالد  األميركي  الرئيس  انسحاب 
اتفاق  من  واحد  جانب  من  ترامب 
عقوبات  وفرض  النووي،   2015
اإليراني  االقتصاد  أصابت  مشددة 

بالشلل.
بتقليص  ذلك  على  إيران  وردت 
االتفاق  إطار  في  النووية  التزاماتها 
العقوبات  تخفيف  على  نص  الذي 
روحاني  وقال  عليها.  المفروضة 
لخطة  لالمتثال  مستعدة  إيران  إن 
وهو  المشتركة،  الشاملة  العمل 
االسم الرسمي لالتفاق، فقط إذا قام 

األميركيون بالمثل.
إن  مرارا  قلنا  »لقد  وقال: 
تكنولوجية  سياسة  هي  سياستنا... 
)نووية( سلمية، وإن نهجنا في خطة 
العمل المشتركة هي االلتزام مقابل 
اتخذنا  »لقد  وأضاف:  االلتزام«. 
الزما  كان  وإذا  الثالثة...  الخطوة 
فسنتخذ  المستقبل،  في  وضروريا 

خطوات أخرى«.
وقالت إيران، السبت، إنها شغلت 
أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب 
وهي  أسرع،  بوتيرة  اليورانيوم 
الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها 
في إطار االتفاق النووي، بعد أن زادت 
من  مخزونها  يوليو  من  األول  في 
يتجاوز  ما  إلى  المخصب  اليورانيوم 

األقصى  الحد  وهو  كيلوغرام،   300
وبعد  االتفاق.  في  عليه  المنصوص 
تجاوزت  أنها  أعلنت  بأسبوع،  ذلك 
سقف 3.67 % من نقاء مخزونها من 
اليورانيوم. رفض اقتراح لقاء الرئيس 

األميركي
وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
حدة  وخفض  النووي  االتفاق  إنقاذ 
التوتر بين إيران والواليات المتحدة. 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وكان 
عقد  الماضي  الشهر  اقترح  ماكرون، 
الذي  وروحاني،  ترامب  بين  لقاء 
كان يقود الجهود األوروبية لتسوية 
أكد مسؤوالن  والثالثاء،  الملف.  هذا 
األخير  أن  ترامب  إدارة  في  كبيران 
من  اإليراني  الرئيس  للقاء  مستعد 
وزيرا  وشدد  مسبقة.  شروط  دون 
والخزانة  بومبيو،  مايك  الخارجية 
الواليات  أن  ستيفن منوتشين، على 
حملتها  تطبيق  ستواصل  المتحدة 
على  قصوى«  »ضغوط  بممارسة 

الجمهورية اإلسالمية.
أوضح  »اآلن  منوتشين:  وقال 
بعقد  مسرورا  سيكون  أنه  الرئيس 
شروط  دون  روحاني(  )مع  اجتماع 
حملة  سنواصل  ولكننا  مسبقة، 
القصوى«. من جهته، قال  الضغوط 
وزير الخارجية بومبيو: »أكيد«، وذلك 
ردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد 
يلتقي روحاني في وقت الحق من هذا 
العامة  الجمعية  هامش  على  الشهر 

لألمم المتحدة في نيويورك.
من  سخر  منوتشين  لكن 
رحيل  بأن  تفيد  التي  التكهنات، 
األميركي  القومي  األمن  مستشار 
يكون  قد  المتشدد،  بولتون  جون 
مؤشرا إلى سياسة أكثر اعتداال تجاه 
جديدة  عقوبات  فرض  وأكد  إيران، 

عالقة  لها  وكيانا،  شخصا   15 على 
وتنظيم  اإليراني  الثوري  بالحرس 
حماس  وحركتي  اإلسالمية  الدولة 

والجهاد اإلسالمي.
أننا  »تعلمون  منوتشين:  وقال 
من  أكثر  إيران  على  عقوبات  فرضنا 
أي طرف آخر، كما أن هذه العقوبات 
القول  »أود  وتابع:  نتائج«.  تعطي 
والرئيس  وأنا  بومبيو  الوزير  إن 
حملتنا  يخص  ما  في  تام  وفاق  على 

لممارسة ضغوط قصوى«.
األمم  لدى  إيران  مندوب  لكن 
المتحدة قلل، أمس، من فرص عقد 
وقال  وروحاني.  ترامب  بين  لقاء 
قد  لقاء  إن  روانجي،  تخت  مجيد 
»إرهابها  واشنطن  أنهت  إذا  يعقد 
االقتصادي« من خالل رفع عقوباتها 
عن طهران. وأكد المندوب اإليراني 
ضمن  يعقد  أن  يجب  اجتماع  أي  أن 
التي  العظمى،  القوى  مجموعة  إطار 
إلى   2015 في  للتوصل  تفاوضت 

االتفاق النووي.
اإليرانية  األنباء  وكالة  ونقلت 
دامت  »ما  قوله:  عنه  الرسمية 
إرهابها  تمارس  األميركية  الحكومة 
العقوبات  هذه  وتفرض  االقتصادي 
فال  اإليراني  الشعب  على  القاسية 

مجال للتفاوض«.

بريطانيا تنتقد طهران
بشأن  التكهنات  تتزايد  وبينما 
اإليرانية-  العالقات  مستقبل 
إيران،  بريطانيا  اتهمت  األميركية، 
التي  الضمانات  بمخالفة  الثالثاء، 
احتجزت  ناقلة  تنقل  ال  بأن  قدمتها 
النفط  الصيف  قبالة جبل طارق هذا 
السفير  واستدعت  سورية،  إلى 

اإليراني لتقديم احتجاج.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية: 
خالفت  إيران  أن  اآلن  الواضح  »من 
هذه الضمانات، وأن النفط تم نقله 
بشار(  )الرئيس  ونظام  سورية  إلى 
لندن  أن  مؤكدة  المجرم«،  األسد 

سترفع القضية إلى األمم المتحدة.
سترفع  بريطانيا  أن  وتابعت 
الملف إلى األمم المتحدة، وحذر وزير 
الخارجية، دومينيك راب، من أن ذلك 
يهدف  نمطي  سلوك  ضمن  »يندرج 
إلى زعزعة األمن اإلقليمي«. وأضاف: 
لكن  إيران  عن  العزلة  رفع  »نريد 
أن  هو  بذلك  للقيام  الوحيد  السبيل 
تحترم تعهداتها والقواعد التي يقوم 

عليها النظام الدولي«.
جبل  في  األمن  قوات  وكانت 
الملكية  بالبحرية  مدعومة  طارق، 
البريطانية، اعترضت ناقلة »غرايس 
جبل  سواحل  قبالة  اإليرانية   »1
يشتبه  وكان  يوليو.   4 في  طارق 
مليون   2.1 تنقل  كانت  الناقلة  بأن 
خرق  في  سورية  إلى  نفط  برميل 
إيران  ووصفت  األوروبية.  للعقوبات 
احتجاز الناقلة بأنه »قرصنة«. وأمرت 
محكمة في جبل طارق باإلفراج عنها 
االعتراضات  رغم  أغسطس  منتصف 

األميركية.

مواجهة مع أستراليا
مواجهة  جبهة  فتح  إيران  قررت  كما 
واشنطن  بعد  أستراليا  مع  ثالثة 
أستراليا،  كشفت  حيث  ولندن، 
رعاياها  من  ثالثة  أن  األربعاء،  أمس 
موقوفون في إيران، وذلك في أحدث 
فصول سلسلة اعتقاالت أعلنت عنها 
دول غربية طالت عددا من مواطنيها 

في طهران.
وسط  االعتقاالت  خبر  ويأتي 
وفي  حساس،  جيوسياسي  منعطف 
انضمامها  أستراليا  إعالن  أعقاب 
المتحدة  الواليات  بقيادة  إلى مهمة 
هرمز  مضيق  في  المالحة  لحماية 
منطقة  في  التوتر  تصاعد  وسط 

الخليج.
الحكومة  باسم  متحدث  وقال 
الخارجية  »وزارة  إن  األسترالية 
قنصلية  مساعدة  توفر  والتجارة 
معتقلين  أستراليين  ثالثة  لعائالت 
اإلدالء  المصدر  ورفض  إيران«.  في 
على  »حرصا  التفاصيل  من  بمزيد 

خصوصية المعتقلين«.
أعلن  أغسطس  أواخر  وفي 
سكوت  األسترالي،  الوزراء  رئيس 
ستنضم  بالده  أن  موريسون، 
الواليات  تقودها  بحرية  قوة  إلى 
الخليج  المالحة في  لتأمين  المتحدة 
بين  المتصاعد  التوتر  أجواء  في 

واشنطن وطهران.

األميركي دونالد ترامب مناصريه ومعارضيه على  الرئيس  فاجأ 
حد سواء، وأعلن في وقت متأخر، الثالثاء، إقالة مستشاره لألمن 
القومي جون بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة في السياسة 
لدولة  المطلق  والدعم  الشمالية  وكوريا  إيران  تجاه  الخارجية 

االحتالل اإلسرائيلي.
ويعد بولتون ثالث مستشار لألمن القومي يقيله ترامب منذ 
استمرار لسياسة  أقل من ثالث سنوات، في  قبل  توليه منصبه 
تغيير كبار المسؤولين في إدارته، وهو ما خلق حالة دائمة من 
الواليات  في  القرار  صنع  ودوائر  األبيض  البيت  في  الفوضى 

المتحدة، وكذلك على الصعيد الدولي.
وكانت تقارير صحفية أميركية أشارت إلى تزايد الخالفات حديثا 
بين ترامب وبولتون، بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران 

إلى كوريا الشمالية مرورا بأفغانستان.
المناصب  أكثر  بأحد  تتعلق  التي  الملفتة  اإلقالة  وتأتي هذه 
الشديد بين  التوتر  البيت األبيض، وسط أجواء من  أهمية في 
واشنطن وطهران، وهو الملف الذي وجه بشأنه ترامب إشارات 
متناقضة في األسابيع األخيرة، تراوحت بين التشدد الكبير والرغبة 

بالتفاوض، بل وحتى لقاء نظيره اإليراني حسن روحاني.

في  منعطفا  سيشكل  القرار  إن  القول  المبكر  من  أنه  ومع 
السياسة الخارجية لترامب، فإن رحيل هذا السفير السابق المعروف 
بميله إلى الحروب منذ عمله في إدارة الرئيس األميركي األسبق 
 ،2003 في  العراق  واحتالل  غزو  فترة  أثناء  بوش،  دبليو  جورج 

سيغير بال شك من ديناميكية اتخاذ القرارات في البيت األبيض.
األمم  لدى  المتحدة  الواليات  مندوب  بولتون منصب  وتولى 
المتحدة في إدارة بوش، رغم أنه سبق له انتقاد المنظمة الدولية 
والقول إنه يمكن ببساطة التخلص من عشرة من طوابق مقرها 
لسياسة  معارضة  مواقف  تبنيها  بعد  نيويورك،  في  الرئيسي 

الواليات المتحدة.
وكتب ترامب في تغريدة مساء الثالثاء: »أبلغت جون بولتون 
الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت األبيض«، 
مضيفا: »كنت على خالف مع كثير من اقتراحاته، مثل آخرين في 
صلب هذه اإلدارة«. وتابع: »طلبت من جون االستقالة وسلمها لي 

هذا الصباح«، مؤكدا أنه سيعين خلف له هذا األسبوع.

»لنتحدث غدا في األمر«
وقدم بولتون )70 عاما( في تغريدة جافة رواية مغايرة للساعات 
يقدم  أن  الرئيس  على  عرض  أنه  إلى  مشيرا  الماضية  الـ24 
استقالته، مساء اإلثنين، وأن ترامب رد عليه: »لنتحدث غدا في 
األمر«. وسارعت طهران إلى اعتبار إقالة بولتون دليال على »فشل« 

حملة العقوبات األميركية ضدها. وقال حسام الدين آشنا، مستشار 
الهامش  إلى  إن »دفع بولتون  اإليراني حسن روحاني،  الرئيس 
ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط، بل هو دليل قاطع على فشل 

إستراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل أميركا«.
وأضاف آشنا في تغريدة على »تويتر«: »ال يساورنكم شك في 
أن لدينا القدرة على التعامل مع النهج األميركي تجاه إيران، وفي 

أننا لن نتراجع أبدا. سيكسر الحصار المفروض على إيران«.
وأعلنت االستقالة أو اإلقالة قبل أقل من ساعتين من مؤتمر 

فيه  يشارك  أن  يفترض  كان  األبيض  البيت  عنه  أعلن  صحفي، 
بولتون مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

أنه كثيرا ما كان على  إلى  الفرصة ليشير  وانتهز هذا األخير 
»نحن  وقال:  ترامب.  من  قربه  على  مشددا  بولتون،  مع  خالف 
نعمل بشكل وثيق مع رئيس الواليات المتحدة، ومن حقه اختيار 
أن  بومبيو  نفى  يتوافقون مع سياسته«. كما  الذي  المسؤولين 
اإلدارة  في  االستقرار  انعدام  على  مؤشرا  بولتون  إقالة  تكون 
عدة  يضم  األميركي  القومي  األمن  فريق  أن  مؤكدا  األميركية، 

مسؤولين آخرين إلى جانب مستشار األمن القومي.
وجاءت استقالة بولتون بعد أقل من 48 ساعة من إلغاء اجتماع 
سري كان مقررا في كامب ديفيد بين الرئيس األميركي وقادة 
حركة طالبان، التي تفاوضت معها واشنطن ألشهر عديدة بشأن 

اتفاق سالم في أفغانستان.
األمم  في  المتحدة  للواليات  السابق  السفير  بولتون،  وعرف 
المتحدة، بمعارضته الشديدة النفتاح ترامب على الزعيم الكوري 
لهجوم   2018 ربيع  في  تعرض  وكان  أون،  يونغ  كيم  الشمالي 

مباشر من نظام بيونغ يانغ.
عن  الماضي  في  تحدثنا  »كنا  شمالي:  كوري  مسؤول  وقال 
وكان  لدينا«.  يثيره  الذي  االشمئزاز  نخفي  وال  بولتون  شخصية 
تشدد بولتون المفرط جعل في مطلع سنوات األلفية الصحافة 

الكورية الشمالية تصفه بـ»النفاية البشرية«.

واعتبر بولتون قبل وصوله إلى البيت األبيض أنه »من الشرعي 
تماما للواليات المتحدة« أن ترد على التهديد الذي تشكله كوريا 

شمالية نووية »بالمبادرة بضربها«.

»الحكم من خالل الفوضى«
واعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، شوك شومر، أن 
قرار دونالد ترامب هذا ليس سوى »المثال األخير لطريقة حكمه 

من خالل الفوضى«.
في المقابل أشاد السيناتور الجمهوري، رند بول، باإلعالن عن 
إقالة بولتون. وقال في تغريدة: »يملك الرئيس حدسا ممتازا في 
السياسة الخارجية وحول ضرورة إنهاء الحروب المستمرة« مضيفا: 
»يجب أن يقدم له المشورة من يشاركونه رؤيته«. وأشارت تقارير 
أميركية إلى أن بول من بين المرشحين لخالفة بولتون، خاصة أنه 
معروف بدعم سياسات ترامب. وقال روبرت ميلي، رئيس مجموعة 
األزمات الدولية: »منذ البداية كان هناك صوتان يهمسان في أذن 
دونالد ترامب: صوت يوصي بالدبلوماسية ويحذر من النزاعات، 

وصوت يدفع إلى الصدام ويحذر من مخاطر الظهور ضعيفا«.
أبرز  شك  بال  الثاني  الصوت  خسر  بولتون  »برحيل  وتابع: 
المدافعين عنه. ويمكن أن يوجد ذلك فرصا دبلوماسية جديدة 
أن  ونأمل  وفنزويال.  الشمالية  وكوريا  وأفغانستان  إيران  بشأن 

يغتنم الرئيس ذلك«.

طهران، واشنطن – وكاالت

<  الناقلة اإليرانية »ادريان داريا«، »غرايس 1« سابقا قبالة سواحل جبل طارق <   نبيل القروي مؤسس قناة »نسمة« الخاصة يغادر مبنى محكمة في تونس

<  جون بولتون

<   بنيامين نتانياهو  يشير إلى خارطة غور األردن خالل خطاب ألقاه الثالثاء



اقتصاد

كالم في األرقام

في عداد الفقراء بالواليات المتحدة 
وفق إحصاءات رسمية

قالوا

08

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة دوقليار آند ماكنوتان على البدء 
ليبيا  زالف  شركة  حقول  تطوير  ودراســات  المكمنية  الدراسات  تنفيذ  في 
المكتشفة  الحقول  لتطوير  خطط  وإعداد  االحتياطي  وتقييم  والغاز،  للنفط 
أقرب  في  اإلنتاج  على  وضعها  إلى  المؤسسة  تسعى  التي  المطورة،  وغير 

وقت.
يضمن  بما  والغاز،  النفط  إنتاج  معدالت  زيادة  إلى  المؤسسة  وتسعى 
تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية، حسب بيان على موقعها 
النفط  مصادر  بشأن  مستفيضة  »دراسة  إلى  الجانبان  وتطرق  اإللكتروني. 
سرت  ــواض  أح في  اإلضافي  االســتــرداد  تقنيات  أحــدث  وتطبيق  والــغــاز، 

وغدامس ومرزق«.
سبل  ماكنوتان«  آند  »دوقليار  إدارة  مجلس  رئيس  بحث  جانبه،  من 
الفنية  الدراسات  إعداد  بهدف  والمؤسسة،  للنفط  زالف  شركة  مع  التنسيق 

ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

خطة لتطوير حقول »زالف ليبيا«

»القلق من توقعات وكالة 
الطاقة الدولية بشأن سوق 
النفط قد يدفع لتناول 
أدوية مهدئة لألعصاب«

األمير عبد العزيز 
بن سلمان 
وزير الطاقة السعودي

٣٨

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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التيسير  على  يركز  الذي  النقدية  السياسة  نظام  خلق  لقد 
بيئة  السلبية  أو  الصفرية  الفائدة  وأسعار   )QE( الكمي 
متساهلة بشكل غير عادي لفائدة بعض السياسيين. يمكن 
الحالية  الظروف  الستغالل  استعداد  على  هم  الذين  ألولئك 
الوقت  لتعزيز شعبيتهم إحراز تقدم ملحوظ–على األقل في 

الحالي.
صناعة  تتفاعل  تقريبا،  المتقدمة  االقتصادات  جميع  في 
السياسة النقدية والمالية بطريقة جديدة وفريدة من نوعها. 
الحكومة  االعتبار إصدار  بعين  أخذ  المثال، يجب  على سبيل 
األلمانية سندات مدتها 30 عاما ذات عائد سلبي. هذا يعني 
أنه بإمكانها االقتراض مجانا، ومن الناحية النظرية، فعل أي 

شيء تريده–بدون تكلفة.
من  ليس  السبب  ولهذا  الوحيدة،  ليست  ألمانيا  لكن 
من  بمزيد  المواطنين  من  العديد  يطالب  أن  المستغرب 
من  النمو.  تباطؤ  على  عالمة  أول  في  المالي  النشاط 
الواضح أن الوضع الحالي يمكن أن تكون له عواقب نقدية 
وتوزيعية بعيدة المدى، نظرا إلى قيام الحكومات بمصادرة 
لكن  تدريجي.  بشكل  التقليديين  العائدات  أصحاب  ملكية 

هذه مجرد البداية. غالبا ما كانت السياسة تدور حول 
إنفاق األموال في مجاالت  المقايضات. ال يمكن  إدارة 

متعددة.
إذا كانت الممرضات واألطباء يتلقون رواتب عالية، 
رجال  أو  الشرطة  أو  المعلمين  رواتــب  تكون  فسوف 
بين  االختيار  الحكومات  أقل نسبيا. يجب على  اإلطفاء 
الحديدية  السكك  خطوط  وبناء  الضرائب  خفض 
الطرق  أو  الطيران،  وشركات  الجديدة،  السرعة  عالية 
غير  النقدية  السياسة  أدت  اليوم،  لكن  والجسور. 

التقليدية إلى ظهور سياسات غير تقليدية.
وسط  في  الشعبوية  الحكومات  كانت  أوروبــا،  في 
اللعبة  إتقان  في  خاص  بشكل  جيدة  ــا  أوروب وشــرق 
المختلفة،  السياسية  الفصائل  الجديدة. يمكنهم شراء 
ورفع مستحقات األطفال، وزيادة المعاشات التقاعدية، 
وخفض  التحتية،  البنية  وبناء  التقاعد،  سن  وخفض 
على  المعارضة  عملت  إذا  الوقت.  نفس  في  الضرائب 

ببساطة  الحكومة  فبإمكان  جديدة،  إنفاق  مقترحات  تقديم 
سيطرتها  يضمن  مما  الخاصة،  كأفكارها  األفكار  تلك  تبني 

على السلطة.
االقتصاد  تواجه  التي  الجديدة  التحديات  هذه  ستؤدي 
في  وظيفي.  خلل  إلــى  حتما  المالية  والسياسة  النقدي 
تبني  حول  مترددين  األوروبيون  كان  عندما  التسعينيات، 
وكوسيلة  تأديبية  كــأداة  الموحدة  العملة  بيع  تم  اليورو، 

لتزييف التبادالت السيئة في السياسة التقليدية.
كان االنضمام إلى منطقة اليورو يعني التضحية بالسيادة 
فائدة  أسعار  ستجلب  العضوية  لكن  المالية؛  السياسة  على 
الموارد  ويحرر  الحكومي  الدين  تكاليف  من  يقلل  مما  أقل، 
يزال  ال  الجديد،  النظام  ظل  في  األخــرى.  لالستخدامات 
ارتفاعا ملحوظا، مع وجود قيود جديدة  يعرف حجم اإلنفاق 
داخل  بالبقاء  تتعهد  التي  البلدان  فقط  وتستفيد  ومحددة: 

الدائرة.
الفوائد،  قطع  يتم  المغادرة،  البلدان  إحدى  تقرر  عندما 
الساسة  حتى  يعد  لم  وفرنسا،  إيطاليا  في  السبب،  ولهذا 
ــا  أوروب في  المتشككين 
الخيار.  بهذا  يستمتعون 
يحول  ال  الحال،  بطبيعة 
سحري  بشكل  الــيــورو 
األعضاء  الــدول  حكومات 
لالستقامة  نــمــاذج  ــى  إل

االقتصادية.
ــس من  ــك ــع ال ــى  ــل ع
اآلن  مكافأتها  يتم  ذلك، 
التصرف  على  بفعالية 
وغير  مسؤول  غير  بشكل 
متوقع، مع إجبار السلطات 
النقدية على اتخاذ موقف 

أكثر مرونة.
المتحدة  الواليات  تعد 
وضوحا  ــر  األكــث الــمــثــال 
شنها  التي  التجارية  الحرب  تــؤدي  حيث  المناورة،  لهذه 
الرئيس دونالد ترامب وتهديداته عبر تويتر إلى تأجيج حالة 
عدم اليقين االقتصادي وزيادة حدة المشكل بالنسبة للجنة 
السوق الفيدرالية المفتوحة. يقوم بنك االحتياطي الفيدرالي 

اآلن بتخفيض أسعار الفائدة لتفادي تباطؤ النمو.
إنها مسألة وقت فقط قبل قيام الشعبويين األوروبيين–
الوزراء  ورئيس  بوريس جونسون،  البريطاني  الوزراء  رئيس 
المجري فيكتور أوربان، وماتيو سالفيني )الذي ما زال طموحه 

أن يصبح رئيس الوزراء اإليطالي( بإتباع نفس االستراتيجية.
الشعبويون  يميل  الوظيفي،  الخلل  حدة  من  يزيد  ومما 
إلى اعتماد حجج فكرية جديدة، كما يعتبرون أنفسهم على 
نحو متزايد مفكرين جديين ومبدعين. مهمتهم األولى هي 
إقناع الناخبين بأن ما يفعلونه ليس خطر. لكن هذا لم يكن 
صعبا للغاية، نظرا إلى أن األصوات التي تنادي بزوال النظام 
الليبرالي القديم تسمع اآلن عبر الطيف السياسي. في جميع 
منذ  بأنه  النطاق  واسع  تصور  هناك  المتقدمة،  االقتصادات 
األزمة المالية في عام 2008، لم تعد القواعد القديمة تطبق. 

تعد القصة الجديدة مثالية بالنسبة للشعبويين.
االقتصاد  سمعة  تشوه  المالية  ــة  األزم أن  تفيد  فهي 
التقليدي، وأن »الليبرالية الجديدة« كانت بمثابة وهم خطير. 
كانت الرؤية الليبرالية الجديدة التي واجهت انتقادات كبيرة 
ميزة  هو  المالي  التقييد  أن  حقيقة  في  تتمثل  األزمــة  بعد 
منخفضة،  فائدة  أسعار  يضمن  حيث  للمؤيدين  بالنسبة 
للنقاد،  وفقا  االستهالكي.  اإلنفاق  وزيادة  أرخص،  وائتمانا 
بال  جيد  ولكنه  فحسب،  مجانيا  ليس  الحكومي  اإلنفاق  فإن 
أحد  يستطيع  ال  الجديد،  الجريء  االقتصاد  هذا  في  شك. 

تحديد خطورة الدين.
لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد مستوى معين من الديون 
المودعون  أصبح  إذا  كبير.  انعكاس  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
والمستثمرون متوترين، فقد يصبح الدين مكلفا مرة أخرى، 

مما يجعل رصيد الدين الحالي غير قابل لالستمرار.
عندها فقط سوف يبطل مفعول السحر الشعبوي. قد يجد 
والقواعد  التقليدية  السياسة  استعادة  الذين يريدون  أولئك 

القديمة أنفسهم في وضع ال يحسدون عليه.
على الرغم من أنهم ال يرغبون في وضع حد لالزدهار، إال 
أنهم يبدون كما لو كانوا يقفون بجانب الشعبويين. ال أحد 
كثير  شخص  يكون  عندما  كاساندرا  لصالح  التصويت  يريد 
التفاؤل مرشحا. بحلول الوقت الذي يتم فيه تأكيد تحذيرات 

كاساندرا، يكون الوقت قد فات.

* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون

يجب على الحكومات 
االختيار بين خفض 

الضرائب وبناء خطوط 
السكك الحديدية عالية 

السرعة الجديدة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4113دوالر أميركي
1.5588يورو

1.7444الجنية االسترليني
0.3762الريال السعودي
0.3842درهم إماراتي
0.1984االيوان الصيني
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مليون شخص

املال من أجل ال شيء
المركزي هارولد جيمس* المصرف  عن  صادرة  رسمية  بيانات  رصدت 

 8 خــالل  والسيادية  النفطية  اإليـــرادات  في  ارتفاعا 
دينار  مليار   1.1 بزيادة  دينار،  مليار   21.8 إلى  أشهر 
للعام  المالية  الترتيبات  حسب  المقدرة  اإليرادات  عن 
الحالي، في حين بلغ إجمالي االنفاق العام خالل ثماني 
بـ  يقدر  فائضا  محققا  دينار،  مليار   24.9 بلغ  أشهر 
الفترة  خالل  المتوقعة  التقديرات  عن  دينار  مليار   6.2

نفسها .
اإليــرادات  بلغت  فقد  »المركزي«،  بيانات  وحسب 
من  األول  من  الفترة  خالل  دينار  مليار   20.2 النفطية 
بارتفاع  الحالي،  العام  من  أغسطس   31 وحتى  يناير 
للفترة  المقدرة  اإليرادات  عن  دينار  مليار  بـ2.6  يقدر 

نفسها في الترتيبات المالية.
يشار إلى أن إنتاج النفط الليبي سجل ارتفاعا خالل 
شهر يوليو الماضي، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية 
الشهر  عن   %23 بنسبة  اإلنتاج  ارتفاع  إلى  للنفط 
السابق، ليسجل 2.1 مليار دوالر أميركي، بزيادة 403 
عدد  ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه  مرجعة  دوالر،  ماليين 
تم  التي  يونيو،  شهر  أواخر  في  الخام  النفط  شحنات 

تسلمها وتسويتها ضمن حسابات يوليو.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات النفط، إال أن رئيس 
يحذر  اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة،  إدارة  مجلس 
من أن »قطاع النفط الليبي ال يزال عرضة النتكاسات 
مرتبطة أساسا بتدهور األوضاع األمنية داخل البالد«، 
األنابيب  خط  طالت  التي  التخريب  »أعمال  متابعا: 
اإليــرادات  خفض  في  تسببت  النفطي  الشرارة  بحقل 

بشكل ملحوظ«.
وحسب  السيادية،  ــرادات  اإليـ فــإن  المقابل،  في 
التقديرات  عن  انخفاضا  سجلت  المركزي،  المصرف 
لتبلغ  المالية،  الترتيبات  شملتها  التي  المتوقعة 
 204 والجمارك  دينار،  مليون   571 الضرائب  إيرادات 
وبيع  دينار،  ماليين   110 واالتصاالت  دنانير،  مليون 

المحروقات بالسوق المحلي 125 مليون دينار.
دينار،  مليون   125 المركزي  المصرف  أرباح  وبلغت 
دينار،  مليون   418 أخرى  وإيــرادات  الخدمات  ورسوم 

حسب بيانات المصرف المركزي.
النقد  رســوم  ــرادات  إيـ ــدرت  ق نفسه،  الوقت  في 
قرار  من  عام  بعد  وذلك  دينار،  مليار   14.9 األجنبي 
النقد األجنبي، في محاولة  فرض رسوم على تعامالت 
للعملة  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الفجوة  لتقليص 

وسعر السوق السوداء.
األول  من  الفترة  خالل  العام  االنفاق  صعيد  وعلى 
المرتبات  بند  استحوذ  أغسطس،   31 وحتى  يناير  من 

على 55% من االنفاق العام، مسجال 13.8 مليار دينار، 
المقدرة  االنفاق  عن  دينار  مليار   3.1 يبلغ  وبفائض 
للعام الحالي، دون أن تتضمن مرتبات شهر أغسطس 

ألنها لم ترد من وزارة المالية.
وجاء الدعم في المرتبة الثانية من معدالت االنفاق 
مليار   4.5 مسجال  االنفاق،  من   %20 بنسبة  العامة 
االنفاق  عن  دينار  مليون  بـ400  يقدر  وبعجر  دينار، 
 31 وحتى  يناير  من  األول  من  الفترة  خالل  المقدر 

أغسطس، وفق بيانات المصرف المركزي.
دينار،  مليار   1.5 التنمية  على  االنفاق  يتجاوز  ولم 
فائضا  العام، محققة  االنفاق  إجمالي  % من   6 بنسبة 
النفقات  نسبة  بلغت  فيما  دينار،  مليار  بـــ1.8  يقدر 
وبفائض  دينار  مليار   4.7 مسجلة   ،%19 التسييرية 
الترتيبات  في  المتوقعة  اإلنفاق  عن  دينار  مليار   1.7

المالية.
إلى ذلك، بلغ إجمالي المدفوعات من النقد األجنبي 

التي أنفقها بلغت 14.2 مليار دوالر خالل ثمانية أشهر 
العام  يناير وحتى نهاية أغسطس من  الفترة من  في 

الجاري.

وأوضح المصرف أن من بين هذه المدفوعات مبلغ 
التجارية،  المصارف  لتغذية حسابات  مليار دوالر   10.1
موزعة على 3.8 مليار دوالر لمخصص أرباب األسر، و 
4.7 مليار لالعتمادات المستندية. باإلضافة إلى » 1.6 
الحساب  على  وعالج  دراسة  حواالت  تمثل  دوالر  مليار 
وسداد  وطيران  وتأمين  مغتربين  ومرتبات  الخاص، 

أغراض شخصية لمواطنين«.
وأشار المصرف أن من بين المدفوعات أيضا، »مبلغ 
4.1 مليار دوالر تحويالت الدولة، منها 2.7 مليار دوالر 
للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي بند دعم المحروقات 
 400 إلــى  باإلضافة  المؤسسة«،  مصروفات  وبقية 
مليون دوالر لتغطية اعتمادات الجهات العامة، و»مليار 
بالخارج،  الدارسين  الطلبة  ورسوم  منح  تشمل  دوالر 
وسداد  الخارجية،  القضايا  ومصروفات  والسفارات، 
ومدفوعات  الدولة،  نفقة  على  بالخارج  عالج  التزامات 

المصرف المركزي«.

21.٨ مليار دينار إجمالي اإليرادات و6.2 مليار فائض اإلنفاق
بيانات المركزي خالل 8 أشهر

طرابلس - الوسط

عن  ــطــن  وواشــن بكين  أعــلــنــت  بينما 
الصين  كشفت  جديدة،  تجارية  مفاوضات 
الخارجية  تجارتها  تراجع  إلى  تشير  أرقاما 

في أغسطس الماضي.
اآلسيوية  الــدولــة  ــادرات  صـ وسجلت 
محاور  ــم  أه مــن  تعد  الــتــي  العمالقة، 
في   %0,1 نسبته  تراجعا  اقتصادها، 
أغــســطــس عــلــى مـــدى الــعــام. وكــانــت 
يوليو،  في  جيد  بشكل  قاومت  الصادرات 
من  الــرغــم  على   ،%3,3 ارتفعت  حيث 
المتحدة،  الواليات  مع  التجارية  الخالفات 

وفق وكالة »فرانس برس«.
واصلت  فقد  الصينية  ــواردات  ــ ال أمــا 
على   5,6% )ناقص  أغسطس  في  تراجعها 
بالمقارنة  تتغير  لم  بوتيرة  العام(،  مدى 
الطلب  تراجع  من  ــواء  أج في  يوليو،  مع 

الداخلي.
مع  التجارية  الــخــالفــات  تفاقم  ــع  وم
رسوما  المتحدة  الواليات  فرضت  الصين، 
قيمته  تبلغ  مــا  على  إضافية  جمركية 
الصينية  السلع  من  ــدوالرات  الـ مليارات 
األول  في  التنفيذ  حيز  دخلت  المستوردة، 

من سبتمبر.
كل  ستكون  ــعــام،  ال نهاية  وبحلول 
الصين  من  القادمة  األميركية  ــواردات  ال
أرقام  إلى  استنادا  دوالر  مليار   540 )نحو 

إضافية،  لرسوم  تخضع   )2018
هذه  من  األخــيــرة  الحزمة  إن  إذ 
التنفيذ  حيز  ستدخل  ــوم  ــرس ال
الصين  وردت  ديسمبر.   15 في 
بفرض رسوم جمركية على بضائع 

أميركية بقيمة 75 مليار دوالر.
الرسوم  فرض  تبادل  من  الرغم  على 
الحوار.  تؤكد واشنطن مواصلة  الجمركية، 
في  البلدين  مفاوضو  يلتقي  أن  ويفترض 

بداية أكتوبر في الواليات المتحدة.
ــاوضــات مــبــاشــرة في  ــف ــر م وفـــي آخـ
البلدان  اتفق  يوليو،  نهاية  في  شنغهاي 
الواليات  في  سبتمبر  في  االجتماع  على 
دقيق  مــوعــد  تحديد  دون  الــمــتــحــدة، 
لحربهما  حد  لوضع  حل  إيجاد  لمحاولة 

التجارية.

وانغ  تاو  االقتصادية،  الخبيرة  وقالت 
تصريحات  في  إس«،  بي  »يو  مصرف  من 
بلومبرغ:  المالية  األنباء  وكالة  نقلتها 
اتفاق  أي  يبرم  لن  بأنه  التفكير  »نواصل 
2020. وحذرت  السنة وال في  تجاري هذه 
قائلة:  العكس،  هــو  يحدث  مــا  أن  مــن 
الحرب  في  إضافي  تصعيد  خطر  »نواجه 

التجارية«.
الصين  بين  التجاري  الــنــزاع  ويــهــدد 
العام  ــدأ  ب الـــذي  المتحدة،  والــواليــات 

الماضي بمبادرة من إدارة الرئيس دونالد 
العالم  في  اقتصادين  أكبر  نمو  ترامب، 

وكذلك بقية العالم.
من  لو  تينغ  االقتصادي،  الخبير  وصرح 
الصينية  التجارة  أرقام  أن  نومورا،  مصرف 
تشكل  ألنها  قرب  عن  تراقب  أن  »يجب 
ألن  العالمي«،  لالقتصاد  جيدا  مقياسا 

الصين هي أكبر أمة تجارية في العالم.
التجاري  الفائض  تراجع  المجموع،  وفي 
مليار   34,83 إلى  أغسطس  في  الصيني 

الشهر  دوالر  مليار   44,58 مقابل  دوالر، 
الذي سبقه.

ــن اســتــمــرار  ــاوف م ــخ ــم ــار ال ــ ــي إط ف
والواليات  الصين  بين  التجارية  المواجهة 
المتحدة، خفضت مؤسسات عدة في األيام 
اآلسيوية  الدولة  لنمو  تقديراتها  األخيرة 
إلى أقل من ستة%  المقبل  للعام  العمالقة 

)مقابل 6,6% في 2018(.
عدة  شــركــات  تفكر  أخـــرى  جهة  مــن 
مراكز  نقل  فــي  الصين  فــي  متمركزة 

من  تعاني  أن  يمكن  ال  دول  إلى  إنتاجها 
ضرائب أميركية مرتفعة، خصوصا فيتنام.

التي  األسعار  تراجعت  األثناء،  هذه  في 
مقابل  للمصانع  الصينية  الشركات  تدفعها 
وتيرة  بــأســرع  الماضي  الشهر  سلعها 
أرقام  أظهرت  حسبما  سنوات،  ثالث  خالل 
والنزاع  الطلب  تراجع  يرخي  بينما  رسمية، 
على  بثقلهما  الحاد  األميركي  التجاري 

االقتصاد.
وانخفضت أيضا أسعار المستهلك، سعر 
ارتفاعا  سجل  الذي  هو  فقط  الخنزير  لحم 
إثر  الطلب  زيـــادة  بسبب   ،%50 بنحو 

تفشي إنفلونزا الخنازير.
وتراجع مؤشر سعر المنتج -يقيس سعر 
بنسبة  المصنع-  من  خروجها  عند  السلع 
أغسطس  في  سنوي  أســاس  على   %0,8
في   %0,3 بنسبة  انخفاض  أعقاب  في 
عند  السلع  أسعار  تضخم  ويعكس  يوليو. 
الطلب،  في  تباطؤا  المصنع  من  خروجها 
إلى  االنكماش  ــؤدي  ي أن  يمكن  بينما 
نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ 
الذي بدوره  العالم،  اقتصاد في  أكبر  ثاني 
األسعار  انخفاض  إلــى  ــؤدي  ي أن  يمكن 

عالميا.
عن  ــادرة  ــص ال األرقـــام  تمثل  وبينما 
للشهر  تراجعا  لإلحصاءات  الوطني  المكتب 
أفضل  تعتبر  أنها  إال  التوالي،  على  الثاني 
بتراجع  نيوز،  بلومبرغ  توقعات  من  بقليل 
والشهر   .%0,9 بنسبة 
مؤشر  ســجــل  ــمــاضــي  ال
األولى  للمرة  المنتج  سعر 
تراجعا إلى ما دون الصفر 

منذ أغسطس 2016.
التجارة  وزارة  كانت 
المفاوضين  أن  الخميس،  أعلنت،  الصينية 
في  سيعقدون  واألميركيين  الصينيين 
واشنطن في »أوائل أكتوبر« جولة جديدة 

من المحادثات.
المفاوضات  من  األخيرة  الجولة  وفي 
في  شنغهاي  استضافتها  التي  الثنائية، 
االجتماع  على  البلدان  اتفق  يوليو،  أواخر 
المتحدة،  الواليات  في  سبتمبر  في  مجددا 
المحدد  الموعد  عن  اإلعــالن  دون  من 

لالجتماع.

القاهرة–الوسط

الصادرات الصينية تتراجع متأثرة بالحرب التجارية
خبيرة: نواجه خطر تصعيد إضافي 

• حاويات قادمة من الصين في مرفأ لوس أنجليس في 01 سبتمبر 2019.

• مقر المصرف المركزي

المرتبات والدعم يستحوذان 
على 75% من اإلنفاق العام

14.2 مليار دوالر إجمالي 
المدفوعات من النقد األجنبي 

واشنطن فرضت رسوما جمركية إضافية على سلع صينية مستوردة بمليارات الدوالرات 
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خفض »جولدمان ساكس« توقعاته لنمو لطلب على النفط في 2019 عازيا ذلك إلى 
التعاون  منظمة  خارج  من  أخرى  آسيوية  ومناطق  واليابان  الهند  من  الطلب  تقلص 
االقتصادي والتنمية والشرق األوسط وأميركا الالتينية. وراجع البنك المدرج في »وول 
ستريت« توقعاته بالخفض إلى مليون برميل يوميا من 1.1 مليون برميل يوميا، لكنه 

أبقى على تقديره لنمو الطلب في 2020 ثابتا عند 1.4 مليون برميل يوميا.
عند   2020 في  برنت  خام  لسعر  بتوقعاته  ساكس«  »جولدمان  تمسك  ذلك،  ومع 
)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  استعداد  إلى  الفتا  للبرميل  دوالر  ستين 
مذكرة  في  ساكس«  »جولدمان  محللو  وكتب  السوقية.  حصتها  من  بجزء  للتضحية 
2020 تدعو  النفط لعام  التاسع من سبتمبر »توقعاتنا لإلمدادات والطلب على  بتاريخ 
المعدل  المخزونات قرب  لإلبقاء على  أوبك  اإلنتاج من جانب  إلى مزيد من تخفيضات 

الطبيعي«.
وأضافوا »ال زلنا نتوقع أن أوبك ستضحي بجزء من حصتها السوقية بما يتماشى مع 
تعليقات قيادتها خالل اجتماعها في يونيو، ما نعتقد أنه سيؤدي إلى بلوغ أسعار برنت 

حوالي ستين دوالرا للبرميل«.

»جولدمان ساكس« يخفض توقعاته لطلب النفط في 2019

الخسائر  من  سلسلة  منهية  األربعاء،  أمس  الذهب  أسعار  ارتفعت 
امتدت ألربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل 
توقعات بأن البنك المركزي األوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار 

الفائدة.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية 0.5 % إلى 1493.50 دوالر 
لألوقية )األونصة(. وفي الجلسة السابقة، هبطت األسعار إلى أدنى 
مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دوالر. وصعدت العقود 
وفي  لألوقية،  دوالر   1502.2 إلى   %  0.2 للذهب  اآلجلة  األميركية 

رصد أجرته وكالة »رويترز«.
وتراجعت أسعار المعدن األصفر ما يزيد عن %4 أو أكثر من 60 
دوالرا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند 1557 دوالرا في 

الرابع من سبتمبر. وتلقى اإلقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات 
بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي األوروبي يوم 
الخميس ومن اجتماع لمجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
من  المزيد  في  المستثمرون  يأمل  إذ  القادم،  األسبوع  األميركي( 

التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمي.
وربحت أسعار الذهب نحو %18 أو ما يزيد عن 200 دوالرا منذ 
بلغت أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1265.85 دوالر في الثاني 
من مايو. وعلى جبهة التجارة، قلص مستشار كبير بالبيت األبيض 
التوقعات يوم الثالثاء بشان الجولة القادمة من المحادثات التجارية 
والشركات  المستثمرين  وحث  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 

والعامة على التحلي بالصبر بشان تسوية النزاع التجاري.

الذهب يعوض الخسائر
السعر بالدوالرنوع الخام

62.91برنت

57.89غرب تكساس

59.95دبي

62.00سلة أوبك

57.95أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 11 سبتمبر 2019

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

السنة الرابعة
العدد 199 13 من المحرم 1441 هــ
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قال مسؤول طاقة أميركي كبير إن شركات النفط 
الصينية مثل سينوبك وسنوك قلصت شحناتها من 

النفط اإليراني، لكن من غير الواضح ما هي األطراف 
الحكومية الصينية التي ربما ما زالت تشتريه.

وقال دان برويليت، نائب وزير الطاقة األميركي، 
في مقابلة مع »رويترز« إن شحنات النفط اإليراني 
ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس التصنيف 
أو اإلدراج على القائمة السوداء ألي طرف ينتهك 

العقوبات، حسب وكالة »رويترز«.
وأعادت الواليات المتحدة فرض العقوبات على 

إيران عضو منظمة أوبك العام الماضي بعد االنسحاب 
من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى 

العالمية الست. وبغية وقف مبيعات إيران تماما، 
أنهت واشنطن في مايو إعفاء كانت تمنحه لعدد 
من مستوردي النفط من طهران. وقال برويليت 

»سنواصل حملة أقصى ضغط هذه ألننا نريد إليران 
أن تتغير«.

وقال خالل زيارة إلى أبوظبي ”في حالة تحديد 
أشخاص، فإن الخزانة ستصنفهم. هناك بعض األسئلة 

بشأن من )في الصين( يقوم فعليا بالشراء... هل 
هي الحكومة الصينية التي تقوم بالشراء.. سينوبك 

وسنوك، شحناتهما تراجعت كثيرا«.
ويتحاشى المشترون الصينيون شراء النفط الخام 

من فنزويال وإيران بسبب العقوبات المتصاعدة 
المفروضة على البلدين من الواليات المتحدة.

لكن وسط التوتر التجاري المتنامي مع واشنطن، 
فرضت بكين في أواخر أغسطس رسوما قدرها خمسة 

بالمئة على واردات الخام األميركي للمرة األولى، 
دخلت حيز التنفيذ من أول سبتمبر.

وقال برويليت إن الواليات المتحدة تمضي قدما 
أيضا في زيادة إنتاجها النفطي، رغم ما قد يسببه 

ذلك من صعوبات ألوبك، حيث تكافح المنظمة لدعم 
أسعار الخام من خالل كبح اإلمدادات.

وتابع »سنشجع سياسات ستنهض بإنتاج الطاقة في 
أنحاء الواليات المتحدة«، مضيفا أن »أي تأثير محتمل 

على أوبك أو على أسعار النفط ليس مبعث قلق«.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة األميركية ارتفاع 

إنتاج الواليات المتحدة من النفط إلى 12.27 مليون 
برميل يوميا في 2019، من مستوى قياسي بلغ 10.99 

مليون برميل يوميا في 2018.

قال األمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو إنه ال 
توجد حتى اآلن خطط بديلة التفاق أوبك+.

وأضاف باركندو أن منظمة البلدان المصدرة 
للنفط وحلفاءها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، 
ملتزمون بأخذ القرارات الضرورية بما يكفل استقرار 
سوق النفط العالمية وتوازنه، وفق بيان بثه وكالة 

أنباء اإلمارات ونقلته »رويترز«.
في هذه األثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء 

بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام األميركية 
انخفضت األسبوع الماضي بما يزيد عن مثلي الكمية 

التي توقعها محللون في استطالع للرأي أجرته رويترز.
وصعدت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 

40 سنتا أو %0.6 إلى 62.78 دوالر للبرميل، بينما 
زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

األمريكي 37 سنتا أو 0.6 % إلى 57.77 دوالر للبرميل.
وأغلقت األسعار منخفضة أول من أمس الثالثاء، إذ 
تعرضت لضغوط بفعل تكهنات بعودة الخام اإليراني 

الخاضع للعقوبات إلى السوق عقب تحرك الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إلقالة جون بولتون مستشار 
األمن القومي األميركي وأحد الصقور البارزين فيما 

يتعلق بالمسألة اإليرانية.
لكن األسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من 

معهد البترول األميركي هبوط مخزونات النفط الخام 
والبنزين في الواليات المتحدة األسبوع الماضي، بينما 

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 

7.2 مليون برميل لألسبوع المنتهي في السادس من 
سبتمبر إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون 
في استطالع أجرته رويترز انخفاضه بواقع 2.7 مليون 

برميل.
وصعدت األسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد 

أن تلقت الدعم عقب أن قال وزير الطاقة السعودي 
الجديد األمير عبد العزيز بن سلمان إن سياسة 

المملكة النفطية لن تتغير وإن اتفاقا مع منتجين 
آخرين لخفض اإلنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا 

سيظل مستمرا.
وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 % 
بسبب إعادة فرض الواليات المتحدة عقوبات على 

طهران بعد أن قرر ترامب العام الماضي االنسحاب 
من االتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران 

وقوى عالمية.

واشنطن تراقب شحنات 
النفط اإليراني

باركندو: ال خطط 
بديلة التفاق »أوبك+«

• أحد األسواق المصرية

واصل التضخم السنوي ألسعار المستهلكين بالمدن 
في   %  7.5 إلى  وتراجع  النزولي  مساره  المصرية 
توقعات  مخالفا  يوليو  في   %  8.7 من  أغسطس 
مارس  منذ  مستوياته  أدنــى  ومسجال  المحللين، 
2013 عندما بلغ 7.6 % ومقارنة مع الشهر السابق، 
تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن 
المصرية بنسبة 0.7 % في أغسطس من 1.1% في 
يوليو، حسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة 

العامة واإلحصاء التي نقلتها وكالة »رويترز«.
اقتصادي  إصالح  برنامج  نهاية  وتقترب مصر من 
في  شهد  ــذي  وال الــدولــي،  النقد  صندوق  يدعمه 
2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33 %.

أمس  من  أول  المصري  المركزي  البنك  ــال  وق
الثالثاء إن معدل التضخم األساسي، الذي ال يتضمن 
سلعا متقلبة األسعار مثل المواد الغذائية، تراجع أيضا 

إلى 4.9 % في أغسطس من 5.9 % في يوليو.
في  المعدل  فــإن  رفينيتيف،  بيانات  وبحسب 

أغسطس األدنى في أكثر من ست سنوات.
وقال جاب ميجر رئيس أبحاث األسهم لدى »أرقام 
كبير  بفارق  »ينزل  أغسطس  معدل  إن  كابيتال« 
دون هدف 9% الذي حدده البنك المركزي المصري 
لنفسه لنهاية 2020. يمهد هذا الطريق أمام خفض 

آخر كبير في أسعار الفائدة في 26 سبتمبر«.
مصر  في  والفاكهة  الخضراوات  أسعار  وتشهد 
زيادات متواصلة خالل السنوات األخيرة وهو ما دفع 
الغذائية  السلع  الداخلية والجيش لطرح بعض  وزارة 
السوق في محاولة  أقل من سعر  للمواطنين بأسعار 

لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
بواقع  الفائدة  أسعار  المركزي  البنك  وخفض 
السياسة  لجنة  اجتماعات  آخر  أساس في  نقطة   150
متشجعا  أغسطس   22 فــي  لــه  التابعة  النقدية 

بانخفاض معدل التضخم.
في  البحوث  قسم  رئيسة  السويفي  رضوى  وقالت 
جاءت  »األرقــام  لـ»رويترز«:  فاروس  االستثمار  بنك 
وتعطي  إيجابية  األرقــام  بكثير...  المتوقع  من  أقل 

إشارات إيجابية ألسعار الفائدة خالل االجتماع المقبل 
للمركزي... نتوقع خفضا جديدا بين 1 و%1.5«.

يوليو  في  المحلية  الوقود  أسعار  مصر  ورفعت 
وكان  النقد،  صندوق  اتفاق  بنود  إطار  في   2019
المواصالت  أسعار  الزيادة  تدفع  أن  المتوقع  من 

والمنتجات الغذائية وبقية السلع لالرتفاع.
لدى  االقتصاد  خبيرة  جونسون  نادين  وقالت 
رقم  إن  إيكونوميكس«  أفريكان  »إن.كــيــه.ســي 
بينها  من  ألسباب  يرجع  أغسطس  في  التضخم 
التأثير اإليجابي لسنة األساس قبل عام. وبلغ معدل 
التضخم في مصر في أغسطس 2018 نسبة %14.2 

في أعقاب خفض للدعم.
انخفاض  بجانب  العملة  ارتفاع  إن  أيضا  وقالت 
أسعار النفط عالميا »سيدعمان مزيدا من النزول في 

اكتمال  »مع  أردفت  ذلك  ومع  السعرية«.  الضغوط 
العالمية  النفط  أسعار  ميل  ومع  الطاقة  إصالحات 
العام  في  تدريجيا  التضخم  تراجع  نتوقع  لالنخفاض، 
نهاية  مع  طفيف  بشكل  سيرتفع  كان  وإن  المقبل، 

هذا العام«.
التقشف  ــراءات  ــ إج مــن  سلسلة  مصر  ونــفــذت 
 12 حجمه  قرض  برنامج  بشروط  التزاما  الصارمة 
وقعته  كانت  الدولي  النقد  صندوق  من  دوالر  مليار 
الضرائب  زيادة  البرنامج  وتضمن   .2016 أواخر  في 

وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الماليين منهم 
الحاجات  تلبية  في  صعوبات  من  الفقر،  خط  تحت 
الوقود  أسعار  في  متتالية  قفزات  بعد  األساسية 

والدواء والمواصالت وأسعار كل الخدمات.

القاهرة–الوسط

مصر.. التضخم يسجل أدنى مستوى في 6 سنوات
مع قرب انتهاء برنامج اإلصالح االقتصادي

العالمي  % على الصعيد  ازداد عدد السياح بنسبة 4 
ازدهار  بدفع من   ،2019 العام  األول من  النصف  في 
الهادئ،  وآسيا-المحيط  األوسط  الشرق  في  السياحة 

بحسب ما كشفت منظمة السياحة العالمية.
في  التوالي  على   % و6   %  7 بنسبة  نمو  وبعد 
»يستعيد  السياح  عــدد  نمو  بــات  و2018،   2017
التوقعات  مــع  ويتماشى  التاريخية  مستوياته 
بيان  في  جــاء  ما  وفــق   ،2019 للعام  الموضوعة« 
األممية  المنظمة  وأفادت  العالمية.  السياحة  منظمة 
في  السياح  عدد  بأن  لها  مقرا  مدريد  في  تتخذ  التي 
السنة،  من  األول  النصف  في  مليونا   671 بلغ  العالم 
في  المسجل  المجموع  من  مليونا   30 بنحو  أكثر  أي 

الفترة عينها من العام 2018.
»اقتصاد  إلى  المنظمة  بحسب  النمو  هذا  ويعزى 
أكثر يسرا  أكثر تواترا، وبأسعار  متين، ورحالت جوية 
وتسهيالت أكبر لتأشيرات الدخول«، بحسب المنظمة 
التي حذرت في الوقت عينه من »مؤشرات اقتصادية 
بريكست  بشأن  اليقين  عدم  واستمرار  ضعفا  أكثر 
تحديات  عن  فضال  وتكنولوجية،  تجارية  وتوترات 

جيوسياسية«.
صعيد  على  إيجابيا  العام  من  األول  النصف  وكان 
األوسط )+8%( وآسيا-المحيط  الشرق  السياحة في 
نموا  فشهدت  أوروبا،  أما  خصوصا.   )%6+( الهادئ 
بنسبة 4 % بدفع من السياح األميركيين والصينيين 

واليابانيين وهؤالء اآلتين من بلدان الخليج.
وكان النمو أخف وطأة في إفريقيا )+3%( والقارة 

األميركية )+%2(.

4 % ارتفاعا بأعداد السياح 
في العالم خالل النصف األول

اليوم  صباح  أبوظبي  في  النفطية  الــدول  تعّهدت 
إلى  الهادف  اإلنتاج  خفض  باتفاق  التقيد  الخميس 
الحديث  دون  من  والطلب،  العرض  بين  توازن  تحقيق 
عن خفض إضافي، في ما بدا مؤشرا إلى قلة الخيارات 

في سوق تتأثر بالحرب التجارية األميركية–الصينية.
في  أمال  االتفاق،  اللتزام  الدعوات  السعودية  وقادت 
المتذبذبة،  األسعار  رفع  إلى  السوق  توازن  يؤدي  أن 
العراق  إلى  االتهام  أصابع  الدول  بعض  توجيه  وسط 
ونيجيريا بتجاوز المستوى المحدد لهما لإلنتاج اليومي، 

حسب وكالة »فرانس برس«.
عبدالعزيز  األمير  السعودي،  الطاقة  ــر  وزي ــال  وق
الــوزاريــة  للجنة  اجتماع  هامش  على  سلمان،  بــن 
أن  ــة  دول كل  »على  االتفاق  تنفيذ  متابعة  المكّلفة 
المحافظة  »أهمية  على  مشّددا  التزاماتها«،  تّنفذ 
أوبك  المصّدرة(  الدول  )منظمة  داخل  التماسك  على 

والمنتجين من خارجها وفي مقدمتهم روسيا«.
النفط  وزارة  يتولى  أمير  أول  وهو  الوزير،  وشــّدد 
النفطية  للسياسة  الرئيس  »الــهــدف  على  الحيوية، 
النفط  أســواق  استقرار  تعزيز  في  والمتمثل  للمملكة 
»ستواصل  بالده  أن  اإلطار  هذا  في  مؤّكدا  العالمية«، 
االتفاق«  في  حصتها  تفوق  بوتيرة  النفط  إنتاج  خفض 

حتى نهاية العام.
وكانت المملكة خّفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها 
التوصل  تم  الذي  الحالي  االتفاق  إنجاح  على  للمساعدة 
العام وينص على خفض اإلنتاج بمعدل  إليه في بداية 

1.2 مليون برميل يوميا.
السعودي  العاهل  نجل  عبدالعزيز،  األمير  وأوضــح 
المملكة  إنتاج  »سيبلغ  عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك 
النفطي 9.890 مليون برميل يوميًا« في أكتوبر المقبل، 
الذي  المعدل  وهــو  برميل،  ماليين   10 من  أقــل  أي 

حافظت السعودية على وتيرته خالل األشهر الماضية.
إضافي  خفض  على  ستقدم  إّنها  اإلمارات  قالت  كما 
العراق ونيجيريا  إنتاجها الشهر المقبل، بينما تعّهد  في 

خفض إنتاجهما بنحو 230 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في مؤتمر 
االتفاق »نجدد  اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ  صحفي عقب 
»صادرات  مضيفا  الكامل«،  بالتنفيذ  الشديد  التزامنا 
وسيكون  أغسطس،  من  بكثير  أقل  ستكون  سبتمبر 

هناك خفض أكبر في أكتوبر«.
دوالرا   60 مستوى  حول  حاليا  الخام  أسعار  وتتحّرك 
دوالرا  الـ50  إلى مستوى  تراجعت  كانت  بعدما  للبرميل 
إلى 70  بأنها كانت قد وصلت  علما  أشهر،  قبل بضعة 

دوالرا قبل نحو عام.
على  السابق  في  اإلنتاج  خفض  اتفاقات  وساعدت 
العام  هذا  مطلع  األخير  االتفاق  لكن  األسعار،  زيــادة 
األسعار  واصلت  بحيث  المرجوة،  نتائجه  إلى  يؤد  لم 
خفض  تمديد  على  الموافقة  من  الرغم  على  انحدارها 

اإلنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.
خفض  إقرار  خيار  في  النفط  المنتجة  الدول  وتبحث 
السعودية،  إلــى  األنظار  وتتجه  إنتاجها.  في  جديد 
هذا  من  موقفها  لتحديد  أوبك،  لمنظمة  الفعلي  القائد 

الخيار نظرا لالنعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على 
إيراداتها.

اجتماعها  انتهاء  بعد  تعلن  لم  الوزارية  اللجنة  لكن 
لرفعها  اإلنتاج  لزيادة خفض  أبوظبي توصية  الـ16 في 
فيينا في ديسمبر  النفطية في  للدول  اجتماع مهم  إلى 
»االلــتــزام  ضــرورة  على  بيان  في  وشـــّددت  المقبل، 
والشفافية«. كما أعلنت عن اجتماع جديد لها في فيينا 

في ديسمبر قبل لقاء الدول النفطية.
أّكد  المزروعي،  سهيل  اإلماراتي،  الطاقة  وزير  وكان 

هو  ما  »بكل  ستقوم  انفط  المنتجة  الــدول  أن  األحــد 
ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام«.

إال أّنه حذر في الوقت ذاته من أن قرار زيادة خفض 
اإلنتاج اليومي المتفق عليه، قد ال يكون الخطوة المثلى 
لرفع األسعار بسبب التداعيات المحتملة للحرب التجارية 

بين الواليات المتحدة والصين.
تلعب الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين 
بفرض  التلويح  إن  إذ  األمـــر،  هــذا  فــي  رئيسا  دورا 
الضرائب أثار خشية من انكماش اقتصادي على مستوى 

العالم قد يقّوض الطلب على النفط.
وبحسب الخبير االقتصادي اولي هانسان، فإّن السوق 
لم تعد تثق بأن »أوبك والدول األخرى قادرة على رفع 
المالية  بلومبرغ  لوكالة  حديث  في  مضيفا  األسعار«، 

»بإمكانهم التحكم باإلنتاج وليس بالطلب«.
وكالة  ذكرت  الخميس،  أبوظبي،  اجتماع  مع  وتزامنا 
الطاقة الدولية أّنها تتوقع أن يبقى نمو الطلب العالمي 
وتأثير  االقتصاد  ضعف  بسبب  ضعيفا  النفط  على 

الخالفات التجارية.
في  مقرا  باريس  من  تتخذ  التي  الوكالة  وقالت 

تقريرها الشهري إن »العالقات التجارية الدولية شهدت 
مزيدا من التدهور في األسابيع األخيرة، لكن مفاوضي 
المفاوضات  أن  أعلنوا  والصين  المتحدة  الــواليــات 

التجارية ستستأنف مطلع أكتوبر«.
الشكوك  وتزايد  التجارية  »الخالفات  أن  وأضافت 
بشأن تأثير خروج المملكة المتحدة الممكن من االتحاد 
األوروبي يؤديان إلى خفض النمو العالمي عبر إضعاف 
ثقة قطاع األعمال والمستهلكين، وإعادة تقييم سلسلة 
بشكل  التجارة  وخفض  االستثمار  وتقليص  اإلمدادات، 

مباشر«.
الطاقة  وكالة  أبقت  الشكوك،  هذه  مواجهة  وفي 
و2020،   2019 في  الطلب  لنمو  تقديراتها  الدولية 
التي كانت خفضتها الشهر الماضي، بال تغيير عند 1.1 

مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل على التوالي.
وأشارت إلى أن نمو الطلب في األشهر الستة األولى 
وتراجع  يوميا  برميل  مليون   0.5 بلغ  الجاري  العام  من 

إلى 0.2 مليون برميل يوميا في يونيو.
وقالت »للنصف الثاني من 2019، ال نتوقع مزيدا من 

التدهور في األجواء االقتصادية والخالفات التجارية«.

الدول النفطية تتعهد باحترام اتفاق خفض اإلنتاج
مع إبقاء »الطاقة الدولية« توقعاتها المتشائمة لنمو الطلب العالمي 

اللجنة الوزارية لم تعلن بعد انتهاء 
اجتماعها الـ16 في أبوظبي توصية 

لزيادة خفض اإلنتاج
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رحلة خاسرة.. جدًا!

محمد حمامة

عطية صالح األوجلي

ميمونة أمة سوداء، جاء بها سيدها أحد تجار الرقيق من جنوب السودان وهي طفلة تبلغ 
من العمر سبع سنوات واحتفظ بها في بيته في أحد شوارع بنغازي القديمة، عاشت ميمونة 
في بيت سيدها حملت أطفاله وأحفاده على جنبها حتى أصابها »البوجنب«، ونفخت مواقد 
الفحم حتى أصابها السعال، وخبزت آالف األرغفة، ثم زوجها سيدها ألحد عبيده وعاشت 
في البيت الكبير ولم تغادره، وأنجبت دستة من األوالد والبنات تناثروا في البيت الكبير 

مثل حبات الزيتون.
كانت المفضلة بين »خدم« سيدها، أخذها معه قبل زواجه إلى الحجاز في رحلة حج 
استغرقت قرابة الثالثة أشهر، وأصبحت ربما من بين رقيق بنغازي، كبرت أسرتها بعدد 
من »الكناين« واألحفاد وتقدم بها العمر ورفقًا بها وسنها تم تخفيف الكثير من األعباء 
التي كانت تقوم بها، وكانت تقضي أغلب وقتها جالسة على نطع ومسبحتها في يدها 
محافظة على الصالة كأي عجوز ليبية، كان رصيدها من سور القرآن الفاتحة والمعوذتين 
واإلخالص وبقراءة غير صحيحة، لعدة أسباب من بينها لهجتها 
أو بناتها  النساء  األفريقية، كانت تقوم من بين أي حلقة من 
بناتها ومن  إليهن، بدأت بعض من  لتؤدي فرضها ثم تعود 
بقية النسوة في انتقاد صالتها، واحدة تنتقد ركوعها واألخرى 

سجودها وثالثة التفاتها أثناء الصالة.
أمسية  ذات  انفجرت  ثم  مدة،  ذلك  على  ميمونة  صمتت 
شتوية قائلة »ميمونة تعرف ربي، وربي يعرف ميمونة«، وصارت 
الكلمة مثاًل دارجًا سرى بين بيوت بنغازي، يعرفه جيل األربعينات 

والخمسينات فيها.
السادة، ميمونة منذ والدتها وحتى مماتها لم تسمع  أيها 
بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »اللهم إيمان، كإيمان 

العجائز«.
2

الحاج عبد الحفيظ رجل من قبائل الجبل األخضر انتقل إلى 
الدوائر  في  عمل  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  بعيد  بنغازي 
الحكومية وتزوج وأنجب، وفي أواخر سنوات عمره قرر أوالده أن 
يجمعوا مبلغًا من المال ليحققوا له حلمه بتأدية فريضة الحج، 
كانت الوسيلة في أوائل الستينات هي السفينة، وكان حجاج ليبيا يتكونون من فوجين، 
األول من طرابلس والثاني من بنغازي، وكان من عادة حكومة ليبيا أن ترسل مع بعثة 

الحج الشيخ مصطفى التريكي رحمه اهلل.
في الباخرة استمع الحاج عبد الحفيظ إلى الشيخ التريكي، حيث كان يشرح للحجاج كيفية 
أداء مناسكهم من طواف وسعي والوقوف بعرفة واألدعية. بذل »سى عبد الحفيظ« جهدًا 
فى حفظ األدعية، وصلت السفينة إلى جدة واستقل الحجيج الحافلة إلى مكة، هناك وبعد 
أن وضع الحاج عبد الحفيظ حقيبته في الفندق توجه مع بقية رفاقه إلى البيت، دخل إلى 
الجليل للكعبة وامتألت عيناه دمعًا وفي صحن الطواف ضاع  المنظر  البيت هناك هاله 
من رفاقه وسط الزحام. أبكاه جالل الموقف فنسي األدعية جميعها ولم يعد يتذكر متى 
يسير ومتى يرمل، لكنه صار يهرول ببساطة اإلنسان الليبي وهو يردد »اشهد يا بيت أني 
حجيت!« حرص على أن يكمل طوافه وسعيه وقصر من شعره ونزل إلى بئر زمزم فشرب 
منها، وصلى قرب مقام إبراهيم، وهناك عند الدرج المؤدي إلى بئر زمزم جلس »سي عبد 
الحفيظ« منهكًا مهمومًا التقى أحدًا ممن كانوا معه في الباخرة الذي سأله عما به فأخبره 
سي »عبد الحفيظ« ما حدث له.. قال له رفيقه إن عليه أن يسأل الشيخ التريكي ليتأكد من 
صحة طوافه وسعيه، في الفندق وجد الشيخ مصطفى التريكي يجلس في القاعة، تقدم 

منه وقص عليه ما حدث من دخوله للبيت وحتى انتهائه من مراسم طواف القدوم.
قال له الشيخ التريكي طوافك صحيح وسعيك صحيح بإذن اهلل »يا حاج لقد لخصت 

جميع األدعية في دعاء واحد. يكفي أنك أشهدت البيت على حجك«.
عليه  اهلل  صلى  الرسول  بقول  حياته  في  يسمع  لم  الحفيظ  عبد  الحاج  السادة  أيها 

صالح الحاراتي

ناقدون

الناقد  من  البداية  ولتكن  الناقدين..  وأنواع 
البريء الذي يعاني األوضاع المعيشية الصعبة، 
إال  هو  ما  وانتقاده  سخطه  أن  تقديري  وفي 
أغلبية  حالة  أظنها  وهذه  كربته،  عن  تنفيس 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المدونين 
بشكل عام، ومجرد أن تخف حدة المعاناة التي 
الطبيعي  التناول  إلى  تدوينه  يعود  يعيشها 
القفشات  وبعض  المعلومات  من  شيئًا  فيقدم 
على  حــرج  وال  طبيعي  أمــر  ــك  وذل وهــكــذا.. 

صاحبه.
هناك نوع آخر يمكن أن يكون ممن يقال له 
»أبو العريف« وهو الذي يفتي في كل أمر من 
والهندسة  الكيمياء  إلى  الرياضيات  إلى  الفلك 
ال  آخر  نوع  وهو  السياسة،  في  وأخيرًا  والطب 
أنه »دراه كبد« ولكن ال  أيضًا رغم  حرج عليه 

بأس فأحيانًا قد تأتي الحكمة من المجنون.
ثم نأتي لصنف آخر هو »أحادي الفكر« الذي 
أرى«  ما  إال  أريكم  »ال  فرعون:  مقولة  يتبنى 
و»عنز ولو طارت«، وأظن أن هذا النوع واضح 
المعالم وال يحتاج للكثير من التوصيف وعندي 
أكاد  ألنني  تواجده  مقبول  الصنف  هذا  حتى 

أجزم بأنه مكشوف النوايا وال مستقبل له.
النقاد وهو  آخر من  لنموذج  بعد ذلك  نأتي 
الذي تنطبق عليه الحالة النفسية التي وصفها 
»سيكولوجية  كتابه  في  حجازي  مصطفى  د 
حالة  إلــى  ــار  أش عندما  المقهور«  اإلنــســان 
السلطة«  بـ »ديمومة كراهية  نفسية وصفها 

في معاجم اللغة نجد »نَقدَ يَنُقد، نَْقدًا، فهو 
ناقدٌ، والمفعول مَنْقود«

أظهر  ورديئه،  حسنَه  بيَّن  الشّيَء:  نَقد 
عيوبه ومحاسنه.

من  منطوق  أو  مكتوب  تعبير  هو  والنقد 
متخصص يسمى ناقدًا، عن الجيد والرديء في 
اإلنسان  يتخذها  قرارات  أو  إبداعات  أو  أفعال 
المجاالت  مختلف  في  البشر  من  مجموعة  أو 
مكامن  يذكر  كما  الناقد.  نظر  وجهة  من 
القوة ومكامن الضعف فيها، وقد يقترح أحيانًا 

الحلول.
جوانب  إبــراز  يعني  أنه  يفترض  فاالنتقاد 
كلمة  وأن  السواء  على  والنقص  االستحسان 
»انتقاد« ال تعني إحصاء العيوب وحدها، ويجب 
سبيل  فى  الالزم  الجهد  يبذل  أن  الناقد  على 
ال  وأن  نقده،  على  مقدم  هو  ما  ودراسة  فهم 
يتكلم أبدًا إن لم يتحصل على معلومات وافرة 

وغير مجتزئة.
أسلوب  إال  يستخدم  ال  من  هناك  ولكن 
ناظرًا  اآلخرين،  من  للتقليل  فقط  الهجوم 
اإليجابيات،  ومتجاهاًل  فقط  للسلبيات  صاحبه 
ومستخدمًا العاطفة واالنفعال فقط للحكم على 
األمور وال يحكم عقله، ويحاول دائمًا االنتصار 
آلرائه، ويرى اآلراء األخرى كلها خاطئة، ويبقى 
هدفه الرئيسي التقليل من اآلخرين واالنتقام 

منهم ألغراض شخصية.
حال  إلى  ولننظر  للنقد،  عابرة  إضاءة  هذه 

لمن عاش طوياًل تحت االستبداد فيستمر في 
انتقاده حتى بزوال السلطة القاهرة.

هو  نواياه  بكشف  والجدير  االخــر  الصنف 
يمارس  الــذي  الناقد  ذلك  الماكر«  »اللئيم 
تضخيم  عن  يتوانى  وال  السياسي  االبــتــزاز 
وإلى  الواقع،  تزييف  إلى  واللجوء  المشاكل 
والحقيقة  األزمة،  وشخصنة  والشتائم  السباب 
على  نفسه  يقدم  ولكنه  جديدًا،  يضيف  ال  أنه 

أنه النزيه والوطني الوحيد وأنه الحل.
إنه االبتزاز بعينه، حيث هذا الصنف قد يبقى 
زمنًا طوياًل في بيات شتوي وال نسمع له ركزًا 
ولكن عندما يرى أن الواقع والمشهد مضطرب 
فيه  فيدب  لالبتزاز  مناسبة  الحالة  أن  فيظن 
مهمته  ويبدأ  التدوينات  وتتهاطل  النشاط 
في تصيد األخطاء والبكائيات والطعن وتسود 
مع  واللمز  والهمز  التخوين  مفردات  كلماته 

الظهور المكثف على الفضائيات... إلخ.
اإليجابي  النقد  ليست  تقديري  في  والغاية 
لعله  الوسيلة  بتلك  ولكن  العامة،  والمصلحة 
بالعامية  يقال  كما  أو  منصب  على  »يتحصل 

للحصول على )عظمة يقرقدها(
وأخيرًا أتذكر ما كتبه د. عادل عزيز يومًا ما 

حين قال في وصف بعض النقاد:
صاحب عقلية المتربص، الذي ال يبحث عن 
دون  الفشل  ويفترض  النقائص،  غير  شيء 
المحاولة.. وتلك إحدى الحروب الحقيقية التي 

يجب أن نخوضها.

هناك من ال 
يستخدم إال 

أسلوب الهجوم 
فقط للتقليل من 

اآلخرين، ناظرًا 
صاحبه للسلبيات 

فقط ومتجاهاًل 
اإليجابيات

حـرب الزبونية

وبعد  الــدولــي،  والقنصلي  الدبلوماسي 
االقتصادي  النشاط  لشركات  النفط  تصدير 

البترولي. المورد  على  القائم 
إرضاء  الليبيين،  التوزيعين  في  يُلفت  ما 
أو مكافأة القبيلة وأحالفها أن يكون مركزها 
الشعبية  للجنة  أو  الملكية  للحكومة  مقرًّا 
العامة في الجماهيرية. مكافأة الوالء بغرض 
التالعب السياسي به، الذي يتم غالبًا إبرامه 
الزبونية »Clientelism« كونها  ضمنيا عبر 
بالذات  السلطة،  تستعمله  الذي  الميكانيزم 
مجموعة  به  لتدمج  الريعية،  البلدان  في 
»peripheral«تتميّز  محيطية  أو  هامشية 
يوجه  الـــذي  ــخــاص  ال الثقافي  بنسقها 
من  يتم  واالستعمال  وأفعالها.  سلوكاتها 
على  تسيطر  التي  السياسية  النخبة  طرف 
الدولة واألمة من أجل فرض نسقها الخاص 

وسلطانها. سلطتها  ولتدعيم  القيم,  من 
في  أنه  سابقين  مقالين  في  بينا  وكما 
تستعمل  والسياسي  السوسيولوجي  المبحث 
المناورات  على  للداللة  كمفهوم  الزبونية 
سياسي  حكم  بها  يقوم  أن  يمكن  التي 
هنا  أخذت  فالزبونية  مجتمعه.  إزاء  معين 
عالقة  وفق  وتتم  السياسية  المحاباة  شكل 
وباقي  السلطة  أو  القرار  مركز  بين  تبادلية 
شيئا  للمحيط  يقدم  المركز  وكأن  المجتمع. 
مقابل  مستحق  غير  أو  مستحقا  إليه,  يحتاج 

والئه.
كتابه  فــي  ميكاكي  رودولــفــو  يــرســم 
القرمانليين«  حكم  تحت  الغرب  »طرابلس 
القرمانلية  األسرة  إليه  انتهت  الذي  المصير 
في  مركزية  كسلطة   )1835 ـــ   1711(
البعيدة  األطــراف  إلى  وامتداده  طرابلس 
الزبونية.  آليات  حكمتها  التي  والقريبة 
القرمانلي،  بــاشــا  ليوسف  ــركــت  تُ فقد 
الملتبس  العجوز  التاريخي  العائلة  زعيم 
طرابلس  في  البقاء  حــرّيــة  بالتناقضات 
زليطن  واليا  وعمورة  إبراهيم  وولــداه  هو 
لحمل  منهما  االستفادة  بغرض  وورفــلــة 
على  أنصارهم  من  الليبيين  الدواخل  زعماء 
العثماني  العهد  لدولة  واالستسالم  الخضوع 
الوالي  ثبته  الذي  بيك  عثمان  بينما  الثاني. 
لبرقة،  حاكمًا  منصبه  في  الجديد  العثماني 
والي  البالد ومعه خليل بيك  ما ترك  سرعان 
أبناء  مصير  عن  يتكلم  ال  ميكاكي  بنغازي. 
علي  غريان  على  الوالة:  اآلخرين،  القرمانلي 
يذكر  بينما  عثمان.  الخمس  وعلى  الكبير، 
حمى  في  مصراتة  والي  بيك  مصطفى  بقاء 
يغادرها  التي  ترهونة  في  المريّض  أحمد 
فيها  ليموت  طرابلس  إلــى  التالي  العام 
يبين  ــدّال  ال االستشهاد  هذا  بالطاعون. 
للقرمانلية  والًء  عنها  والتعبير  الزبوبية  أن 
الوالية  بمكافأة  مشروطًا  ليس  ترهونة،  في 
أقل  تكون  ربما  أخرى،  مناطق  شملت  التي 
كل  عن  ترهونة  بها  تتميّز  بشرية،  كثافة 
المحيطة  والجهوية  القبلية  التجمعات 
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في  المتحدة،  األمم  لدى  روسيا  سفير  كلمة 
رئاسة  بالده  تولت  وقد  الصحفي،  مؤتمره 
مجلس األمن في نيويورك، وهو ما سنعتبره 
لحساب  روسيا  تقوده  لتوافق  البدء  إشارة 
فرنسا،  مــع  ضمني  اتــفــاق  بعد  إيطاليا، 
موقفه  ترميم  من  الدولي  المجتمع  ليتمكن 
منذ  تأجج  الذي  الليبي،  ـ  الليبي  النزاع  إزاء 
تخوم طرابلس، من  على  حربًا   2019 أبريل 
المدفعية  بطاريات  إال  منها  يتبقَّ  لم  محاور 
نافذة  المتبقي  الوحيد  المطار  تقذف  التي 
المنكوبة.  الليبية  للعاصمة  العالم  على 
في  األممية  البعثة  تتوخاه  الذي  المسعى 
ليبيا بهذا الخصوص. يتمثل في إحالة تقرير 
المدعي  من  كل  إلــى  المطار  قصف  حــول 
ومجلس  الدولية  الجنايات  لمحكمة  العام 
إذا  بليبيا.  المعنية  العقوبات  ولجنة  األمن 
لمرافق  القصف استهدافًا عشوائيًا  اعتبار  تم 
تهمة  تحت  مقترفيه  يضع  فهذا  مدنية، 
جرائم الحرب التي تقررها التحريات عن نوع 

القذائف. أطلق  السالح، ومصدره، ومن 
شكلي  ــراء  إج مجرد  التحريات  ستكون 
األممي  المندوب  سماها  واقعة،  لتثبيت 
األحــرار  لكل  ليبيا  قناة  مع  له  مقابلة  في 
أنهاها  التي  الحرب  واصفًا   ،2019  /8  /10
بأنها   2018 سبتمبر   30 في  الزاوية  اتفاق 
وحكومة  هاجمت  التي  ترهونة  بين  خالف 
بينما  نفسها.  عن  دافعت  التي  طرابلس 
التي  الحرب  في  ترهونة  قبيلة  تنضوي 
تقمصت إهاب مسمى الجيش الوطني أبريل 
بالقذائف  مدافعها  تسكت  لم  والتي   2019
قوات  على  جغرافيا  مسؤوليتها  تُلقى  التي 
العالونة  قبيلة  من  وأحالفها  ترهونة  قبائل 

في جنوب شرق طرابلس.
بالثورة  المُسقط  ليبيا  دكتاتور  انتهز 
األمريكية  الــغــارة  تعّلة   2011 الشعبية 
الليبية  العاصمة  على  دقائق  خمس  لمدة 
الدولة  رمزية  ليوّزع  أبريل1986،  طرابلس 
مركز  في  الحكومة  متعددة:  أماكن  في 
الجفرة  واحــة  في  والجيش  ســرت،  قبيلته 
العزيزية،  بباب  ثكنته  في  وسلطته  جنوبها، 
طرابلس  لتبقى  الخيمة.  تنتصب  حيث 
الدبلوماسي  للتمثيل  مقرًا  دائمًا  كعادتها 
الشعبية  اللجنة  أمانة  تديره  الذي  الدولي 
التوزيع  الخارجي. وهو تقريبًا نفس  لالتصال 
الحكومة  نقل  إذ  إدريس  الملك  افتعله  الذي 
خاصته  ناظر  قتل  مع  بنغازي  تواطؤ  بتعلِّة 
التي   ،1954 عــام  البيضاء  إلــى  الملكية 
المتضررة  البراعصة  قبيلة  فيها  تتمركز 
التي  والموالية لمُلكه ومقرّ قوة دفاع برقة 
هرب  بينما  القتيل،  الناظر  صهر  يقودها 
بطبرق  قصره  إلى  بسلطته  إدريس  الملك 
البريطانية،  العسكرية  القاعدة  حماية  تحت 
كعادتها  طرابلس  التاريخية  العاصمة  وترك 
للتمثيل  مــقــرًا  عشر  الثامن  الــقــرن  منذ 

بطرابلس.
المريض  عائلة  مكابدات  تاريخيًا  نتجاوز 
الذي  والعسف  الثاني،  العثماني  العهد  في 
اإليطالية،  االستعمارية  الحقبة  في  بها  حاق 
في  األولى  الوطنية  الدولة  نشأة  إلى  ونقفز 
الدولة  من  ليبية  األوثق  وهي   ،1951 ليبيا 
إسميًا  تابعة  انفكت  ما  التي  القرمانلية 
أحمد  اسطنبول.  في  العثماني  للسلطان 
الثاني المجاهد ضد الطليان وأحد  المرّيض 
مؤسسي الجمهورية الطرابلسية، الذي تفرغ 
مهجره  في  يتوفى  الفيوم  بمنطقة  لتجارته 
أحد  المريض  الطاهر  ابنه   ،1940 المصري 
ثاني حزب في طرابلس وهو حزب  مؤسسي 
سنة  ينسحب  المتحدة،  الوطنية  الجبهة 
العمل الوطني بسبب موقفه من  1947 من 
وطرابلس،  برقة  على  البريطاني  االنتداب 
الشأن.  هذا  في  إدريس  الملك  مع  وخالفه 
قادة  أحد  المرّيض  عبدالسالم  المجاهد  أما 
 ،1915 »الشقيقة«  معركة  في  المجاهدين 
األكوام، بل شارك  أيضًا في معركة  وقادهم 
وكان  الطرابلسية،  الجمهورية  تأسيس  في 
سنة  الطرابلسي  الوطني  الحزب  في  عضوا 
أن  بعد  الدولة  وظائف  عن  يختفي   ،1949
كان قائمقام ترهونة 1944 ـ 1950. الوحيد 
بالتوالي  له  أسند  الذي  المرّيض  عائلة  من 
والزاوية وطرابلس،  الخمس  منصب محافظ 
أعضاء  أحد  كان  الذي  المرّيض  سالم  هو 
مؤسسي  وأحد  الدستورية  الوطنية  الجمعية 
اختير  كما  المتحدة.  الوطنية  الجبهة  حزب 
بإعداد  المكلفة  الستين  مجموعة  ضمن 

.1951 االستقالل  قبيل  الليبي  الدستور 
اتبعها  التي  الزبونية  الترتيبات  ارتــأت 
البريطاني  النفوذ  تأثير  إدريس، تحت  الملك 
في  الممثلين  ــان  األعــي اســتــبــدال  عليه، 
التاريخية،  المشروعيات  ذات  العائالت 
قبائل،  من  أفــرع  أو  قبائل  من  بأشخاص 
حيث  ــزان  ف في  اتبعه  ما  وهــو  جهات.  أو 
قبيلة  من  النصر  سيف  عائلة  نفوذ  وازن 
ممثلة  إزوية  قبيلة  بإظهار  سليمان،  أوالد 
الصيد،  عثمان  حكومة  ورئاسة  وزارة  في 
الكولوغلية  السويحلي  واستبدال نفوذ عائلة 
منافستها  المنتصر  عائلة  بنفوذ  في مصراتة 
والسياسي  االقتصادي  نفوذها  استثمر  التي 
إظهار  فتم  ترهونة  في  أما  طرابلس.  في 
نفس  مسلم  أوالد  ربع  من  النعامات  فرع 
المرّيض،  عائلة  لها  تنتمي  التي  القبيلة 
ليكون  أبونعامة  أبوبكر  على  االختيار  فوقع 
للتربية  الملكية  الحكومات  في  ثابتًا  وزيرًا 
وللمالية  االجتماعية،  وللشؤون  والتعليم، 
 1969 عام  انقالب  حتى  وأخيرًا  واالقتصاد، 
وترتيب  وبإجراء  النواب.  مجلس  في  عضوًا 
حتى   1960 من  لطرابلس  واليًا  داللة،  له 
ليبيا  في  الفيدرالي  النظام  إلغاء  عام   1961
التي  الليبية  المملكة  باسم  وتوحيدها 

ليبيا. بانقالب عسكر   1969 عام  سقطت 

ستكون التحريات 
مجرد إجراء شكلي 

لتثبيت واقعة، 
سماها املندوب 

األممي في مقابلة 
له مع قناة ليبيا 

لكل األحرار 10/ 
8/ 2019، واصفًا 
الحرب التي أنهاها 

اتفاق الزاوية في 
30 سبتمبر 2018 

بأنها خالف بني 
ترهونة التي هاجمت 

وحكومة طرابلس 
التي دافعت عن 

نفسها.

جاهد عبدالسالم 
املّريض أحد قادة 

املجاهدين في 
معركة »الشقيقة« 

1915، وقادهم أيضًا 
في معركة األكوام، 

بل شارك في 
تأسيس الجمهورية 

الطرابلسية، وكان 
عضوا في الحزب 

الوطني الطرابلسي 
سنة 1949، يختفي 
عن وظائف الدولة 

بعد أن كان قائمقام 
ترهونة 1944 ـ 

.1950

ميمونة تعرف ربي..
 وربي يعرف ميمونة!

نورالدين خليفة النمر

أيها السادة، 
ميمونة منذ 

والدتها وحتى 
مماتها لم 

تسمع بقول أمير 
املؤمنني عمر بن 

الخطاب »اللهم 
إيمان، كإيمان 

العجائز«.

صاحب عقلية 
املتربص، الذي ال 

يبحث عن شيء غير 
النقائص، ويفترض 

الفشل دون املحاولة.. 
وتلك إحدى الحروب 

الحقيقية التي يجب أن 
نخوضها.

)1(
جولة سريعة في الـ»فيس بوك« أو محطات التلفزة تعود منها مصدومًا، كئيبًا، الغيظ 

يلتهب داخلك لكمية اإلسفاف والشتائم واإلهانات التي لم يسلم منها أحد.
أو  النساء  أو  الشيوخ  ال  القبائل،  وال  المدن  وال  األعراق  وال  المذاهب  وال  الديانات  ال 

األطفال، لم يسلم من األذى أحد.
التساؤل  لتجد  تعود،  وإهانتهم.  واحتقارهم  اآلخرين  أذى  في  التفنن  لهذا  تستغرب 

يواجهك: من أين يأتي كل هذا، وأي غرض يخدم، ولماذا كل هذا الكره األعمى؟!
)2(

ال يولد المرء بكراهية تجاه أحد ما، وإنما يكتسب التعصب واالنحياز من خالل البيئة 
التي ينشأ بها، فالعنصرية والتعصب لجماعة ما هو سلوك مكتسب، والعنصرية تقوم 
من  يسمعه  ما  اإلنسان  تبني  مبعثها  يكون  ما  وغالبًا  وظالمة،  خاطئة  معتقدات  على 
أهله، دونما تمحيص أو تفكير أو مراجعة، وفي الغالب هي قائمة على معلومات خاطئة 

أو مبالغ بها.
وأحيانًا على مجموعة من األكاذيب، وغالبًا ما يتم تصوير الطرف األخر بصورة تجِرده 
وتمنحه  وسلوكياته  ألفعاله  المبرر  العنصري  أو  المتعصب  تمنح  بحيث  إنسانيته،  من 

»وهم« التفوق.
)3(

تبدأ العنصرية بالتركيز على الفوارق بين الناس. فوارق في الدين أو اللغة أو الثقافة 
أو األصل أو اللون، بحيث ينقسم العالم في ذهن الطفل إلى »هم« و»نحن«، ثم يتم 
تعزيز هذه الفوارق بشيطنة اآلخر، ونزع الصفات اإلنسانية عنه وبأنه غير جدير بالمحبة 

أو الثقة أو الرحمة.
فالمرء ال يستطيع أن يمارس العنصرية ضد من يحب أو يثق، كما يتم تعزيز المخاوف 
من اآلخر، بحيث تجرم أية محاولة للتعامل اإلنساني معه بل ينظر لها على أنها انحرافات 

خطيرة.
)4(

أخطر ما في العنصرية هو أن كثيرًا ما تنجح في تحويل ضحاياها إلى ممارسين لها، 
وبهذا يتكرس وجودها وتصعب محاربتها، فالتاريخ وتجارب الشعوب األخرى تعلمنا أنه 
ال يمكن محاربة العنصرية بالعنصرية، وال يمكن محاربة السلوك العنصري بالتعميمات 
وال  منها،  المزيد  بإشعال  الحرائق  إطفاء  يمكن  وال  السلوك،  نفس  بتبني  أو  الظالمة 

يمكن محاربة الجهل إال بالمعرفة الحقة )وتعارفوا(.
)5(

تغيير السلوكيات أمر ممكن، إذا ما وجد من يؤمن به ويعمل من أجله، ويدرك أنه 
فكل  مقاومة،  دون  يأتي  ال  والسلوكيات  األفكار  وتغيير  وجهد.  وصبر  وعي  إلى  يحتاج 
تغيير جاد في كل المجتمعات واجه مقاومة، من تحرير العبيد، حتى تعليم المرأة، ومن 
بخطوة  يبدأ  ميل  األف  مشوار  ولكن  الشعوب،  استقالل  إلى  والترشيح،  التصويت  حق 
التعميمات وكل  الغير، وقاومت كل  واحدة.. فهل بدأت بنفسك، وراجعت أفكارك تجاه 
األحكام المسبقة، وآمنت بأن كل جماعة إنسانية تحوي الصالح والطالح، وأن وضعها 

في سلة واحده لهو ظلم عظيم.
وإنها لرحلة خاسرة، وخاسرة جدًا.
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة الرابعة
العدد 199

اخلميس
13 من احملرم  1441 هــ
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الخربقة الليبية والهروب بالتوقيع املعتمد

السلطة بالطريقة السودانية!

في  األمريكية  الرغبة  عن  يعبر  األمريكي  المبعوث 
فدرلة ليبيا؟ قبل أن يدير البيت األبيض وجهه عما 
كي  األوروبية  للدول  المجال  ومفسحا  هنا  يحدث 

تدير الملف الليبي.
كان النفط في ليبيا ورقة مهمة بالنسبة للعالم؛ 
وحتى العقوبات التي ُفِرضت على ليبيا بعد إسقاط 
طائرة البانام األمريكية استثنت تصدير النفط من 
ليبيا ألنه إجراء يربك األسواق العالمية، والفارق أنه 
حين خرج تقريبا اإلنتاج النفطي الليبي من السوق 
مستوى  تراجع  أن  بعد   ،2014 العام  العالمية، 
 200 إلى  يوميا  برميل  ونصف  مليون  من  إنتاجه 
ألف برميل، انخفض سعره من 120 دوالرًا إلى 28 
المتغير  هو  هذا  وربما  قليلة،  أشهر  خالل  دوالرًا 
فالنفط  األمريكي،  المبعوث  عنه  تحدث  الــذي 
الليبي لم يعد ذا أهمية بالنسبة للسوق، وللواليات 

المتحدة خصوصا.
غير أن الدول األوروبية ما زالت تشكل لها ليبيا 
الستثمارات  خاما  ومكانا  للطاقة،  مهما  مصدرا 
تتعلق  أخــرى  لمسائل  إضافة  هائلة،  مستقبلية 
غير  للهجرة  أساسي  كمصدر  الطويل  بالشاطئ 
أساسيا  األوروبــي  االهتمام  كان  لذلك  الشرعية، 
بالنسبة لليبيا مع تراجع الدور األمريكي الذي وصل 

إلى شبه تجاهل لألزمة الليبية.
ونهاية  االستقالل  بعد  حدث  ما  إلى  وبالعودة 
النفطية،  الشركات  دول  بضغط  الواليات  نظام 
من الممكن قراءة ما حدث من محاولة لحل األزمة 
المفاوضات  وأقصد  نفسه،  السياق  في  الليبية 
سفرائها  ومشاركة  األوروبــيــة  ــدول  ال وضغوط 

ولذا قد يُستخدم مصطلح »السلطة المعاكسة«، أحيانًا، 
مؤسَّسات  أمَّا  اللينينيَّة.  الدَّاللة  عن  داللته  لتمييز 
تاريخيَّة  أشــكــااًل  تتَّخذ  فقد  »االزدواجـــيَّـــة«  هــذه 
أو  التَّحرُّريَّة،  المحليَّات  أو  العمال،  كمجالس  شتَّى، 
الدائمة  المستقلة  المناطق  أو  التَّعاونيَّة،  االتِّحادات 

أو المؤقَّتة، أو ما إلى ذلك.«.
البعد  الجزولي،  المقال  من  الفقرة  هذه  تبينه  ما 
التاريخي للمصطلح في األدبيات السياسية، لكن هناك 
بعد أخر هو أن السودان في المنطقة، اتخذ في تقديري 
السياسية  التجربة  في  مرتكزات  هناك  ألن  الحّل،  هذا 
السودان  حكم  السلطة،  ازدواجية  من  فشكٌل  الخاصة، 
الساعة  نرى  ما  وإن تكن غير  قبل،  في مراحل سياسية 
االتفاق  في  السلطة(  )ازدواجية  وماهية  الحال،  بطبيعة 
السوداني،  الربيع  كارت  ماقنا  أو  الحالي،  السوداني 
المدى،  في  التَّفكير  »عند  الجزولي:  مقال  يطرحها 
الذي بلغه تجاذب األطراف السُّودانيَّة، لصيغة العالقة 
جهة،  من  والتَّغيير،  الحريَّة  تحالف  بين  الدُّستوريَّة 
المهنيِّين  تجمُّع  في  المتمثِّلة  مكوِّناته  خصوصًا 
من  شاركت،  التي  العسكريتاريا  وبين  األحزاب،  وبعض 
بنظام  اإلطاحة  جعل  في  نرد،  لم  أم  أردنا  أخرى،  جهة 
انتفاضة  فوق  من  ممكنًا،  ــرًا  أم اإلسالموي  البشير 
هذا  أن  هن  الذِّ على  يلحُّ  المجيدة،  2018م  ديسمبر 
التَّجاذب خلق وضـعًا ما ينفكُّ يزحـف حثيثًا، نحـو شكل 
 »Dvoevlastie فريد من أشكال »ازدواجيَّة السُّلطة ـ
كأيديولوجيَّة،  ال  تتمظهر،  التي   »Dual Power« أو 

كإستراتيجية«. بل 
رعاية  تحت  ُأبــرمَ،  اتفاقا  هكذا  أن  نُشير  أن  علينا 
للحل،  كنموذج  تَمظهرَ  هذا  ومن  دولية،  إقليمية 

بشكل  السياسي  الليبي  الكيان  بدأ  االستقالل  مع 
ما  مع  تجاوبا  ــات،  والي ثالث  من  فيدرالي  دولــة 
التاريخية لهذه األرض  الجغرافيا والظروف  فرضته 
كثافة  أقــل  تمثل  وقتها  كانت  التي  الشاسعة 
مليونين  من  أقل  العالم،  مستوى  على  سكانية 
وأراد  تقريبا،  مربع  متر  كيلو  مليوني  في  يعيشون 
تكون  أن  الوقت  ذلك  في  الدولي  المجتمع  لها 
فيدرالية، غير أنه مع اكتشاف المخزون الكبير من 
العالمية على هذا  النفط وبداية تهاطل الشركات 
الكنز، وجدت هذه الشركات صعوبة في التعامل مع 
النفطي  األرخبيل  أن هذا  باعتبار  أكثر من حكومة 
الدول  وضغطت  الواليات،  هذه  على  موزعا  أصبح 
في سلطة  ليبيا  توحيد  أجل  من  الشركات  صاحبة 
مباشرة،  معها  التعامل  يمكن  واحــدة  وحكومة 
القوى  تلك  لرغبة  يستجيب  بما  الدستور  وعُدِّل 
التي  المعقدة  البيروقراطية  مستوى  تخفيض  في 
ليبيا،  في  العاملة  النفطية  الشركات  واجهتها 
مقر  طرابلس  وتصبح  السياسي  الكيان  ليتوحد 
اإلدارات المركزية التي تتعامل معها هذه الشركات 

مباشرة.
دون  »الحرب  كتابه  في  ليفي  برنار  هنري  يذكر 
الليبي«  الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  نحبها:  أن 
األمريكي،  المبعوث  أخبره  جانبي،  حديث  في  أنه 
كريس ستيفنز، بفندق أوزو، أن رؤية أمريكا تتوجه 
إلى صياغة نظام فيدرالي في ليبيا، وحين رد عليه 
ليفي بأن شركات النفط األمريكية هي التي وحدت 
ليبيا الفيدرالية فيما سبق، رد المبعوث األمريكي: 
الذي جعل  المتغير  المعطيات تغيرت اآلن. فما  أن 

1977م،  النميري  جعفر  العسكري  أيام  السودان،  زرت 
كنت كسكرتير لتحرير جريدة )األسبوع الثقافي( الليبية، 
الزراعي،  المجتمع  في  الثقافة  حول  صحفية،  دورة  في 
سودانية،  أسرة  استضافتني  العربية.  الجامعة  تقيمها 
مثقفة وسياسية معروفة، في بيتهم، حين دخلت البيت 
في أم درمان هالني ما رأيت، أن األسرة الكبيرة منهم 
اليسار،  من  استضافني  ومن  اإلسالمي  ومنهم  البعثي 
تلك  النميري  أيام  في  أحزاب،  في  منضوون  وجميعهم 
بالمتحزبين  يعج  البيت  ذلكم  لكن  ممنوعة،  األحزاب 
شبه العلنيين، وجميعهم في حوار، ساخن، حار، مكثف، 
حيثما  التقيت  بيت  هكذا  لنا،  قدم  ما  الطعام  مثلما 

سحت، في أم درمان وود مدني والخرطوم وغيرهم.
السودان هذا، في التو والساعة، نوارة الربيع العربي 
المخرف!، فإن الحاصل فيه، استحداث مستخرج سياسي 
التونسي  الياسمين  نموذج  غير  السلطة،  على  لصراع 
الربيع  لدول  األهلية  الحروب  مستنقع  وغير  المفرد!، 
السياسي،  المطبخ  في  السودانية  فالطريقة  األخرى. 
يعني  ما  السلطة(،  )ازدواجــيــة  مفهوم  بعث  ــادت  أع

تشارك السلطة بين الفاعلين األقوى على األرض.
كمال  السوداني  والمثقف  السياسي  كتب  ولقد 
أن  »ورغم  السلطة(:  )ازدواجية  مقالته  في  الجزولي، 
على  أحيانًا،  يُنسبان،  قد  والمصطلح  المفهوم  هذين 
ر الفوضويَّة الفرنسي بيير جوزيف  نحو أو آخر، إلى منظِّ
برودون )1809م ـ 1865م(، إال أن ما استقرَّ، تاريخيًَّا، 
1917م  ثــورة  قائد  لينين،  إليتش  فالديمير  أن  هو 
المصطلح، وساق  روسيا، هو من سكَّ  في  االشتراكيَّة 
العتبتين  عبر  مــرَّة،  ألوَّل  ربَّما  للمفهوم،  ير  التنظَّ
وأكتوبر.  فبراير  شهري  في  الثَّورة  لتلك  األساسيَّتين 

االتفاق  إلى  الوصول  حتى  المفاوضات  هذه  في 
الحقيقة  في  كان  اتفاق  وهو  المعروف،  السياسي 
بين تلك الدول: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، 
األشكال،  من  شكل  بأي  ليبيًّا  اتفاقا  يكن  ولم 
عليه  والموقعين  فيه  المشاركين  أن  خصوصا 
نفوذ،  أو  األرض  على  تمثيل  أي  لهم  يكن  لم 
للخروج  ساعون  أو  فقط  حوار  هواة  ومعظمهم 

بالحمص من هذا المولد.
مثلما حدث بعد اكتشاف النفط في ليبيا وحاجة 
تلك الدول إلى حكومة واحدة في طرابلس للتعامل 
ُفِرض على  الذي  اتفاق الصخيرات  معها، حدث مع 
مشاركة  وعدم  له  األغلبية  معارضة  رغم  الليبيين 
القوى الفاعلة على األرض فيه. كان االتفاق يُنجز 
حكومة  على  للحصول  هستيري  وبشكل  بسرعة 
واحدة معترف بها في طرابلس، وعلى توقيع واحد 
مباشرة  اعترفت  التي  الدول  هذه  مصالح  يحقق 
وبسرعة بحكومة الوفاق، رغم أن االتفاق السياسي 
لم يُضمّن في الدستور والحكومة لم تُعتمد من 
مجلس النواب ولم تؤدِ القسم، غير أن ما حدث أن 
أحد، ولم  أو يتوقع  السراج من حيث ال يعرف  خرج 
الليبيين  قِبَل  من  ذلك  قبل  مطروحا  اسمه  يكن 
على  والموقعين  المفاوضات  في  المشاركين 
االتفاق السياسي، وتم الضحك على مجلس النواب 
إلى  السراج  قريبا، وجاء  الذي كان ستنتهي واليته 
طبرق مسرعا ليحصل على الترخيص في حمى رغبة 
المتضمَن  لواليتهم  التمديد  في  البرلمان  أعضاء 
كطعم داخل االتفاق السياسي. جاء السراج وذهب 
ولم يعد، ومنذ حصوله على الترخيص ثم االعتراف 
التي  الليبي  الشرق  مدن  قدماه  تطأ  لم  الدولي 
يعلن اآلن أنه يخوض معها حربا جهوية، مُطلِقًا 
»المغرر  وصف  الليبي  الجيش  وجنود  ضباط  على 
بهم« رغم أنه شارك كعضو سابق في البرلمان في 
إصدار قرار تشكيل هذا الجيش وقياداته من قِبَل 

أعلى سلطة تشريعية في ليبيا.
لم تكن هذه الحكومة حكومة وفاق وطني؛ بل 
حكومة وفاق دولي، جاءت بها الدول ذات المصالح 
الحكومة  من  صفقاتها  على  التوقيع  نزعت  التي 
المنبثقة عن مجلس النواب وهربت به إلى طرابلس 
القانون، ليصبح  الخارجة عن  الميليشيات  في قلب 
هو والصديق الكبير حاكمي ليبيا المحكومَين من 
بالداعمين  المحكومة  المسلحة  الجماعات  قِبَل 

لها من قوى إقليمية.
بها  يلعب  ملك،  دون  شطرنج،  رقعة  ليبيا  اآلن 
اإلقليمية،  الــدول  من  الصغار  ووكالؤهم  الكبار 
على  كبيرة  والذكية  المترفة  الشطرنج  لعبة  وألن 
أو  شيزة(  )لعبة  باألحرى  فهي  الليبي  المشهد 
أو  العربية،  المناطق  بعض  في  تنطق  كما  سيجة 
الليبية،  المناطق  بعض  في  تسمى  كما  الخربقة 
تسمى  الشعبية  اللعبة  هذه  في  البيادق  حيث 
الكالب أو الجراء، وكل كلب تنتهي صالحيته يرمى 
خارج اللعبة، وال تنتهي اللعبة إال برمي كالب أحد 
الترابية،  الرقعة  حفر  خارج  جميعها  المتنافسين 
أن  الممكن  من  اللعبة  هــذه  في  أنــه  والــفــارق 
يشارك المتفرجون في رسم استراتيجيتها وتحريك 
قطعها، بينما في المشهد تغيب األغلبية المتفرجة 

تماما عن المشاركة.

المحلي  الثالثة،  األضلع  وأخرى  بطريقة  توفرت  حيث 
فاإلقليمي والدولي، الضرورة لحل مشاكل الدول. وهذا 
السلطة(  )ازدواجية  تكون  أن  الممكن،  من  جعل  ما 
القوى  بين  ــوازن  ت لخلق  السبل  لتوفر  مستطاعة، 
المتصارعة، ما تَداعكت وتَصارعت لالنفراد بالسلطة.

الفِتين النظر إلى أن الشقاق، كان متوفرا داخل كل 
للتفكك،  قابل  وغير  موحد  الجيش  فال  حدة،  على  قوة 
وال تحالف الحريَّة والتَّغيير كان متماسكا، عّل هذا من 
الضغوطات  بفعل  فالحاسم  المتلكئ،  القبول  دواعي 
لكل  المهدد  التصدع  هذا  كان  ما  الدولية،  اإلقليمية 

طرف، مسندها.
لخلق  السلطة(  )ازدواجية  أن  إلى  هذا  من  نخلص 
وأنه  الطاولة،  على  ما  األخير  الحل  مفقود،  ــوازن  ت
الربيع  حيث  العربة،  أمــام  الحصان  لوضع  الممكن 
الممكن  مسارات  غير  المتتالية  موجاته  في  العربي 
ما  مسألة  ضبط  يبدو  متغيرة  مسارات  وفي  عالميا، 
أكثر تعقيدا من حلها، من هذا فإن الطريقة السودانية 
توفر  التي  الطريقة  الربيع،  بعد  ما  السياسية  للطبخة 
حال عاجال لمسائل ضاع رأس خيطها، مثال: في الجزائر 
الساعة،  1962وحتى  الشعبي  التحرير  جيش   / الدولة 
لبنان  كما  جيش،  دون  بنيت  التي  الدولة  ليبيا  وفي 
خمسين  منذ  عسكري  انقالب  فيها  قام  فإن  وتونس، 
سنة/ سبتمبر 1969م، فإن قائد االنقالب حكم بكتائب 

أسسها. أمنية 
السلطة  ــة  ازدواجــي يبتدع،  أفريقيا  مــن  فيكون 
يعد  لم  حيث  حاصل،  تحصيل  هي  ما  السودانية، 
حيث  التوازن،  فقد  حيث  بالسلطة،  االنفراد  باإلمكان 

باإلمكان اآلن وهنا، أبدع مما كان....

الدول األوروبية 
ما زالت تشكل 

لها ليبيا مصدرا 
مهما للطاقة، 

ومكانا خاما 
الستثمارات 

مستقبلية 
هائلة، إضافة 
ملسائل أخرى 

تتعلق بالشاطئ 
الطويل كمصدر 

أساسي للهجرة 
غير الشرعية

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

تاريخ الكذب

ومضات »متقاطعة«
محمد عقيلة العمامي

من المهم التساؤل عن أصل الظواهر اإلنسانية. فبما أن اإلنسان تاريخي، بمعنى أنه ظهر في لحظة معينة 
من تاريخ الكون وأنه أسس لتاريخه هو ذاته، فكل الظواهر التي انبثقت عن وجوده، هي ظواهر تاريخية.

فاألخالق، مثاًل، نشأت في مرحلة معينة من تطور المجتمع اإلنساني، وقد نشأت داخل األسرة، حين 
»وصلت حياة األسرة إلى درجة سامية من الرقي تزينها العواطف الرقيقة التي أوشكت على التعبير عن 
بدأت  وبذلك  المعيب.  والسلوك  الحميد  السلوك  عن  تصورات  إلى  وأفضت  السخط،  أو  الرضا  مظاهر 
المشاعر الباطنية »للضمير« )1( تسمع صوتها لإلنسان. وألول مرة صار اإلنسان يدرك القيم األخالقية 

كما نعرفها نحن اآلن.
وفي هذا المقال سنطرح تساؤاًل هو: متى ظهر الكذب والخداع؟

يبدو لي أن الكذب ظهر، أول ما ظهر، في األسرة أيضًا. فحين يخشى األطفال عقابًا، على فعل نهاهم 
أباؤهم عن ارتكابه، يضطرون إلى الكذب والمخادعة، وأيضًا في العالقة بين األزواج حين يلجأ أحد الزوجين 

إلى الكذب على اآلخر مداراة لفعل ارتكبه يثير حفيظة هذا اآلخر.
http://( وهناك من يعزو خروج الكذب من المحيط األسري إلى العالقات االجتماعية إلى ظاهرة التعاون

»أنواع  فـ   .)theconversation.com/the-evolution-of-lying-14254
بخصوص  للعادة  فائقة  استعدادات  طورت  نوعنا،  أبرزها  عديدة،  ]حيوانية[ 
التعاون. قد يبدو لنا التعاون ملمحًا بارزًا من مالمح الحياة، إال أن مردود التعاون 
بعيد المدى يتطلب إرادة وضع المصلحة الشخصية الضيقة جانبًا على المدى 
القصير. وهذا ال يتطور بسهولة. التعاون يتيح اإلمكانية لبعض األفراد القيام 
بالغش، واالنتفاع من جهود اآلخرين التعاونية. تعاون بأريحية وستجد نفسك 

خدعت. وإذا تعاونت بتراٍخ فلن تجني فوائد العمل المشترك«.
أن  يمكن  »كيف  إذ  تاريخ.  للكذب  ليس  أنه   )2( يقرر  دريــدا  جاك  أن  إال 
يكون للكذب تاريخ مستقل في حين أن التاريخ، والتاريخ السياسي على وجه 
جوهري  تاريخ  للكذب  يكون  أن  يمكن  كيف  بالكذب؟   ]...[ يزخر  الخصوص، 
مشتركة،  تجارب  من خالل  يعاش  أنه  حين  في  الداخلية  بخصائصه  ولصيق 
وبنيته تبدو بديهية والظروف المهيأة ]المهيئة[ لنشوئه ال ترتبط بزمان وال 
مكان محددين؟«. وهذا على خالف حنة أرندت التي ترى، كما ينقل دريدا، أن 
تاريخه كمفهوم وكذلك على  تحواًل واضحًا على مستوى  الكذب شهد  تاريخ 
مستوى تاريخ مختلف الممارسات التي تشكل فعل الكذب، وأن الكذب لم يبلغ 
حدوده القصوى ليصبح »كاماًل ونهائيًا« إال في عصرنا هذا. أي أن األمر يتعلق 

برقي وانتصار الكذب.
الحقيقة  وبين  والكذب،  الخطأ  بين  يفرقون  الذين  نهج  على  دريدا  يسير 
والصدق. فإدالئي بأقوال ومعلومات غير صحيحة ]خاطئة[ وأنا أعتقد بصحتها، 
ال يعني أنني كاذب. هنا أقوالي تناقض الحقيقة. أما إذا أدليت بهذه األقوال 

والمعلومات الخاطئة وأنا أدرك أنها خاطئة )قصد نيل حظوة ما أو اإلضرار بشخص ما( أكون كاذبًا. وعندها 
ليس الجوهري مناقضة أقوالي للحقيقة، وإنما مناقضتها لمأ أؤمن به في قرارة نفسي ]حتى لو كان خاطئًا 
أيضًا[. أي مناقضتها مبدأ الصدق. فالكذب يرتبط بنية الكذب. يرتبط بقصدية الخداع والتضليل. فالكذب 

»يتضمن في الوقت نفسه وعدًا بقول الحقيقة وخيانة لذلك الوعد«.
ومن ناحية أخرى يميز دريدا بين »تاريخ الكذب« و »مفهوم الكذب«، ألن المفاهيم تعقب ظهور األشياء 
التي تمفهمها، ويعترف بوجود صعوبة بالغة في تعريفهما. فبخصوص التاريخ ال يمكن كتابة تاريخ للكذب 
نضمن أننا لن نكذب فيه، وبخصوص المفهوم يكتفي بما يصفه »الكذب الطليق« أي الداخل في كل 

شيء.

1 - جيمس هنري برستد. فجر الضمير. ترجمة الدكتور سليم حسن. مكتبة مصر، الفجالة )د.ت(.
2 - جاك دريدا، تاريخ الكذب، ترجمة وتقديم رشيد بازي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب
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في طفولتي تأخرت في فك الخط وقراءة الكلمات، ولذلك جعل مني األستاذ عبد السالم 
قادربوه رئيسًا لصف سماه ساخرًا: »الشطار«. كانت مقاعد هذا الصف حوالي ستة، وبكل 
مقعد تلميذان وأذكر أغلبهم حتى اآلن، ومنهم من تولى مناصب قيادية مرموقة في 
الزمن الجماهيري، وأيضًا في زمن »الحسرة«. الصف كان على يسار باب الفصل، وبالطبع 
ال يرى أي أستاذ زائر أو مفتش تعليم يدًا ترتفع من هذا الصف حتى لو كان السؤال عن 

سبب تسمية مدرستنا باألمير!
أعترف بأن رفاق فصل )ثالثة خامس( سبقوني في فهم وقراءة الكلمات. وعندما وصلت 
بعد جهد خارق إلى مرحلة قراءة مجالت »سندباد« و»سمير« و»ميكي«، وصل منهم من 
وجد طريقًا نحو قهوة سي عقيلة، إلى فك مربعات الكلمات المتقاطعة، التي انتبهنا إليها 
في الصحف المصرية، وكانت مرحلة متقدمة في الفهم والتميز. وكان الرفاق يتسابقون 
في حلها، فيما كنت أدعي معرفة فكها ولكنني في واقع الحال ال أعرف بتاتًا ذلك العلم. 
كانت مشكلتي األساسية في التمييز ما بين الكلمات الرأسية واألفقية، ألنني في الواقع 

ال أعرف حينها معناهما!
المقصود  وفهمت  البرناوي،  يونس  وسألت  يوم  ذات  تجرأت 
بالكلمات األفقية والرأسية، بل بدأنا في حل واحدة وأنجزناها معًا، 
أو  والكلمة  الحل  إلى  وصلنا  عندما  خصوصًا  هائلة،  متعة  وكانت 
الجملة المطلوبة، ولكنها ظلت بالنسبة لنا تسلية صعبة من دون 

المعلومات العامة.
لدي رسائل كثيرة، وخواطر، كتبتها في أوقات متنوعة؛ منها وأنا 
مبتهج ومنها وأنا حزين، منها ما كان اإلحباط قد رمى بي في جُب 
النكد، ومنها ما كان التفاؤل قد رفعني إلى السماء. منها ابتهال ومنها 
امتنان ومنها شكوى ومنها شتيمة! ولكنها لم ترسل إلى أصحابها، 
منها ما مزقته، ومنها ما احتفظت به، أو التففت عليه ونشرته برمز، ال 
أعلم إن كان قد وصل أو لم يصل من قصدته بالرمز أو اللمز، فذلك 

أمر ال يقلقني من بعد أن شطبته من ذاكرتي.
كل هذه الرسائل ، والخواطر، حاولت خاللها التجرد من التباهي 
أو التفاخر، أو االدعاء، أو البطولة، ولكنني أعترف بأنني فشلت مرات 

ليست قليلة! شيء واحد حرصت على تأكيده، هو صدق مشاعري عندما كتبتها، ودليلي 
على ذلك أنه لما أعدت قراءة ما كتبت، من بعد سنوات، لم أستبدل فيه سوى كلمات 

بسيطة.
هذه الرسائل هي على نحو »ومضات متقاطعة«، تمامًا كالكلمات المتقاطعة، إن تمكن 
القارئ الكريم في تنسيقها؛ »الرأسي« منها و»األفقي« سوف يعرف، بالتأكيد، الكثير مما 
اعتمل ويعتمل في صدري، فهي على نحو ما شبه سيرة ذاتية، قد تفيد أو على األقل تسلي 

القارئ.
سوف أحاول أن أجعلها بتواريخها فقد تتأسس من خاللها أحداث تاريخية قد تُعين 
من يهتم بذاكرة المكان وشخوصه؛ المكان هو وطني، الذي يعيش في وجداني، أرحل به 
وأعود به، يرى ويتابع ومضاتي كتلك التي كتبتها في فيتنام، أو الصين، أو في قبعة العالم 
الشمالية، حيث الحال نهار طوال أشهر وليل أشهر أخرى. الشخوص هم رفاق من جيلي، 
أو من رموز عاصرتها واقتربت ببعض منها. أو عابرو سبيل مروا في حياتي، منهم من ترك 
أثرًا قوياً كإعصار، ومنهم من فات كفراشة. الكثير من هذه الومضات نشرت لخدمة فكرة 
في مقال ما، وعديد منها مازال بعبق تلك األيام. سوف لن أتقيد بالتسلسل التاريخي لها، 

ولذلك سوف تكون البداية، في األسبوع المقبل، من آخر هذه الومضات.

عمر أبو القاسم الككلي

تجرأت ذات يوم 
وسألت يونس 

البرناوي، وفهمت 
املقصود 

بالكلمات األفقية 
والرأسية، بل 
بدأنا في حل 

واحدة وأنجزناها 
معًا، وكانت 
متعة هائلة 

أن الكذب ظهر، 
أول ما ظهر، 

في األسرة 
أيضًا. فحني 

يخشى األطفال 
عقابًا، على فعل 

نهاهم أباؤهم 
عن ارتكابه، 

يضطرون 
إلى الكذب 

واملخادعة،



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

املونتاج »28«
في   )Editing( كلمة  تقابلها  فرنسية  كلمة  المونتاج 
أو  »تركيب«  ترجمتها  فلقد  العربية  أما  اإلنجليزية،  اللغة 
انتشارا،  األكثر  هو  الفرنسي  المصطلح  أن  غير  »توليف« 
حتى  العربية،  االستديوهات  في  متداوال  نسمعه  ما  وهو 

أننا نطلق على من يقوم بهذه المهمة )المونتير(.
المخرج  توجيه  على  بناء  يضع،  ان  المونتير  مهمة 
مجموعة اللقطات، بحيث تشكل المشهد وتسلسله بحسب 
رؤية المخرج، فالمشهد مثلما قلنا هذه مجموعة اللقطات 
التي توضع بتنسيق زماني أو مكاني إلبراز المشهد، بحيث 
المشهد  الضوء على ربط محدد وعلى تباين يخدم  يلقى 
او يقرأ على مشهد على حدة  ينتبه  فالمشاهد ال  وهدفه. 
معان  خالل  من  بالربط  غريزي  نحو  على  يقومون  وإنما 

مشتركة بينها.
يدفع المخرج المشاهد نحو ما يريده، من خالل مشهد 
حساء  لطبق  لقطة  فمثال  )تمنتج(  لقطات  من  يتكون 
يتصاعد الدخان منه، تتبعها لقطة لعجوز خلف زجاج نافذة 
ونتف الثلج تتساقط، توحي بجوعها في ذلك المساء البارد، 
ليلة  بلقطات  العودة  ثم 
توحي  مثال،  ابنتها  فرح 
انقضت  العرس  ليلة  ان 
شقتها  إلى  العجوز  وعادت 
حياتها!  تستعرض  وحيدة، 
تخلق  التي  المشاهد  هذه 
يكون  وبالتأكيد  السينما 
ما  يتمم  من  هو  المشاهد 

يريد المخرج قوله.
اللقطة لشيخ  ولو كانت 
يتبسم لرؤية لطفلة تلعب 
ابتسامته  تصلنا  المقابلة  الشقة  نافذة  عبر  بعرائسها 
وتحوي لنا أنه رجل حنون طيب، ولو أن مثل هذه االبتسامة 
وصلتنا من بعد أن شاهد عبر النافذة شابة جميلة تمارس 
رياضة وهي شبه عارية فإن وجه العجوز وابتسامته توحي 

انه قذر عديم االخالق.
هي  السينمائيين،  والزمان  المكان  مابين  العالقة  إن 
يكون عمال  ما  غالبا  والزمني وهو  المادي  الواقع  تمثل  ما 
الرجل  يتذكر  فمثال  وإيحائه  بساطته  رغم  الجودة  عالي 
بمجرد أن يضع النادل امامه فنجان الشاي، أنه نسي وضع 
النقود في عداد موقف عربيته، يهب وينطلق نحو الشاعر، 
بكتابة  المنشغل  المرور  يجادل عسكري  وهو  نشاهده  ثم 
أن  نستطيع  ولكننا  لقطات  ثالث  كلها  كانت  المخالفة. 
نتخيل ما يحدث وما قد يحدث بحسب ما يريد المخرج، من 
عربته،  نحو  انطالقه   ، المفاجئ  قيامه  لقطات  ثالث  خالل 
بخياله  المشاهد  ينطلق  بعيد. ومنها  لقطة جدال من  ثم 

إلى ما قد يحدث.
إن دالالت الصورة السينمائية بتوالي لقطاتها ال تقوم 
الحاسة اإلنسانية لتالحظ  فقط بتوصيل معنى، بل تدفع 
وجهة  نحو  وتقوده  بل  المشاهد،  وتنبه  التفاصيل  هذه 
نظر المؤلف والمخرج التي قد يتوالها الراوي سواء بصورة 
مباشرة أو مثلما ذكرنا بإيحاءات متنوعة. إن لغة السينما 
حية تتسع دوما لمفردات ولقطات يمكن أن تكون غنية، أو 
رقيقة، أو قوية، أو صادقة أو مخادعة، وتظل وسيلتها في 
لها،  مكان  أفضل  إن  البصرية؛  البالغة  هي  كافة  األحوال 

ولبداية ابداع سينمائي هو كادر اللقطة.

يدفع المخرج المشاهد 
نحو ما يريده، من 

خالل مشهد يتكون من 
لقطات )تمنتج(

نظم مكتب الثقافة سرت ضمن صالونه الثقافي 
الشهري الخميس، ندوة بعنوان »سرت نحو مُستقبل 

أفضل«، و أدار اللقاء نوري الزياني، بحضور مدير مكتب 
الثقافة سرت، وعدد من المثقفين واإلعالميين ورواد 

الصالون.
تم التطرق في الندوة للرؤية المستقبلية في تطوير 

مدينة سرت، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، 
وتحقيق طموحاتهم بتجاوز المشاكل الحالية، وتم طرح 
التساؤالت والتوضيحات حول عملية التطوير ودور أبناء 

المدينة فيها، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة 
للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وعقب الندوة زار الحضور إذاعات مكتب الثقافة 
لإلطالع على طبيعة سير العمل فيها والتعرف على 

أقسامها وما تقدمه من برامج.

 ندوة ثقافية حول الرؤية 
املستقبلية لتطوير سرت

 قدامى رياضي درنة في زيارة 
ملنتدى مصلحة اآلثار

بعد رحلة مع التمثيل واإلخراج

 أونيس يدعو إلى مضاعفة الجهود

رحيل املخرج والفنان 
املسرحي عمر أحمد القالل

»الهيئة العامة« تحدد يوم الثقافة 
التباوية وتحيي جريدة »طرابلس الغرب«

حسن  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  التقى 
كلية  عميد  الهيئة  ديوان  في  األحد  أونيس، 
الدكتور  طرابلس  بجامعة  اإلعالم  الفنون 
عبدالكريم كندير في حضور رئيس قسم اإلعالم 
بالكلية الدكتور خالد غالم، وعدد من طالب قسم 
التخرج »مؤسسة جريدة  اإلعالم أصحاب مشروع 

طرابلس الغرب«.
مشروع  مشرف  غالم  خالد  الدكتور  وقدّم 
مشروع  عن  نبذة  الحاضرين  الطالب  مع  التخرج 
إعالمي  مركز  إطار  في  الغرب،  جريدة  إحياء 
متكامل. وخالل اللقاء تم االتفاق على إنشاء مركز 
الهيئة  مظلة  تحت  اإلعالمي،  الغرب  طرابلس 
المشروع،  أصحاب  الطلبة  بإدارة  للثقافة  العامة 
الغرب«  »طرابلس  جريدة  إصدار  المركز  ويتولى 
وموقع  ومجلة،  مرئية،  قناة  وتأسيس  من جديد، 
إلكتروني، يتيح الفرصة لإلعالميين الجدد للعمل 

صحيحة  صورة  وتقديم  اإلعالمي  المجال  في 
في  أونيس،  استقبل  آخر،  سياق  وفي  للمجتمع. 
بلدية  عميد  اإلثنين،  الهيئة،  بديوان  مكتبه 
مجلس  عضو  يرافقه  مشكى،  حسين  ريبانة 
محمد  وفتحي  دركاله،  عمران  والشورى  الحكماء 

موسى.
النشاطات  من  عدد  في  التعاون  اللقاء،  وتناول 
البلدية، وعمل  الثقافي في  الدور  لتفعيل  الثقافية 
البلدية وسبل تطويرها،  في  الثقافية  المؤسسات 
كذلك تم االتفاق على إقامة يوم الثقافة التباوية 
يوم 15 سبتمبر2019 في بلدية ريبانة، ومارتون 
عضو  الهدار  محمد  السيد  اللقاء  حضر  ريبانة. 
السقاط  حمد  والسيد  للهيئة،  التسييرية  الهيئة 
نوري  والسيد  الشعبية،  المأثورات  مركز  مدير 

المعدني مدير إدارة التخطيط والمشروعات.
للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  عقد  أيضا، 

الدوري لمديري  العامة والثقافة، األحد، االجتماع 
اإلدارات والمكاتب بالهيئة، بحضور أعضاء اللجنة 
القيادي،  وعبدالحكيم  الهدار  محمد  التسييرية، 
عمل  سير  لمناقشة  وذلك  الهيئة،  ومستشاري 
للفترة  العمل  واستراتجية  والمكاتب،  اإلدارات 
الجهود،  مضاعفة  إلى  أونيس  ودعا  القادمة. 
كل  في  وتطويره  العمل  واقع  على  والوقوف 
العامة،  للمصلحة  خدمة  والمكاتب  اإلدارات 

والحرص على تحقيق خطط الهيئة.
التي  والمشاكل  المعوقات  االجتماع  وناقش 
تواجه بعض اإلدارات والمكاتب، حيث تم التأكيد 
خدمة  والمكاتب  اإلدارات  كل  عمل  تطوير  على 
ضرورة  على  التأكيد  وتم  العامة،  للمصلحة 
واالنصراف  بالحضور  الموظفين  التزام  متابعة 
في المواعيد الثابتة، وعلى ضرورة االلتزام بنظام 

البصمة اإللكترونية للموظف.

عمر  الفنان،  الليبية  الثقافية  األوساط  فقدت 
من  طويلة  رحلة  بعد  توفي  الذي  القالل،  أحمد 
العطاء، عن عمر يناهز 79 عاما، وصاحب البصمات 

الواضحة في التمثيل واإلخراج المسرحي.
على  للثقافة  العامة  الهيئة  صفحة  وبحسب 
النويصرى،  محمد  جمال  عن  نقلت  »فيسبوك« 
مواليد  من  القالل  أحمد  عمر  الفنان  أن  اإلثنين، 
بنغازى سنة 1941، وهو عضو بالمسرح الشعبى، 
الحريري  عمر  المصري  الفنان  تالميذ  أبرز  وأحد 
1968م،  سنة  الشعبي  المسرح  معه  تعاقد  الذي 
المسرحيات  من  العديد  في  زمالئه  مع  وشارك 
وهى   ،1968 العام  الحرام«  اهلل  »بيت  ومنها 
الحريري،  عمر  للفنان  األولى  اإلخراجية  التجربة 
ودرنة وطرابلس، ومسرحية  بنغازي  في  وعرضت 

في  وعرضت  الحريري،  إخراج  لموليير،  »البخيل« 
من  الحرية«  »ثمن  ومسرحية  والقاهرة،  بنغازي 
إخراج الحريري أيضا، وعرضت في بنغازي والقاهرة، 
تأليف  القضبان«  وراء  »من  مسرحية  في  وشارك 
العقوري  رجب دخيل  وإخراج  السويحلي  علي  عمر 
العام 1971م، وعرضت بالمهرجان الوطنى األول 
1978م  الليبي ومهرجان المنستير سنة  للمسرح 

لت على الترتيب األول في المهرجانين. وتحصَّ
»شمس  مسرحية  فى  القالل  شارك  كما 
عمر  وإخراج  الحكيم  توفيق  تأليف  النهار«، 
فرقة  بها  وشاركت  1973م،  العام  الحريري 
الثاني  الوطني  المهرجان  في  الشعبي  المسرح 
خشبة  على  وعرضت  بطرابلس،  الليبي  للمسرح 
الترتيب  على  لت  وتحصَّ  ،1973 الحمراء  مسرح 
د فيها الراحل الفنان عمر  األول، لكنه حجب وجسَّ
»الزهور  )التابع( وشارك في مسرحية  دور  القالل 
التذبل أبدا«، تأليف الكاتب المصري رشاد رشدي 

وإخراج عمر الحريري، وعرضت سنة 1974م وفي 
العام 1980.

»عروس  األولى  مسرحيته  الراحل  وأخرج 
العام  وفي  إدريس،  محمد  تأليف  بالالسلكي« 
محمد  تأليف  »الغيطة«  مسرحية  أخرج  1988م 
القالل  يخرج  أن  المخطط  من  وكان  إدريس، 
مسرحية »لصيلع صاحب الشنطة« للكاتب امحمد 
فتحي  تأليف  الساخر«  »الميت  ومسرحية  إدريس 
تأليف  الشيطان«  مع  »صفقة  ومسرحية  رضوان، 
توفيق الحكيم، وإعداد الراحل عمر الحريري، لكن 
الراحل  النور. وشارك  لألسف لم ترَ هذه األعمال 
في العديد من المسلسالت المرئية والمسموعة، 
مسلسل  في  رجب  الحاج  دور  أدواره  أشهر  ومن 
وإخراج  عبداهلل،  أحمد  عبداهلل  تأليف  الضباب، 
علي المصراتي، كما كرم الفنان القدير عمر أحمد 
العاشر  الوطنى  المهرجان  فعاليات  ضمن  القالل 

للمسرح الليبي في بنغازي سنة 2007.
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»الشعبي« يستعد لتقديم عرض »حميدة راجلها حميد«

بدأ المخرج محمد الصادق في إجراء بروفات مسرحية »حميدة 
تأليف  من  وهي   ، بنغازي  الشعبي  بالمسرح  حميد«  راجلها 
الكاتب الراحل علي الجهاني، وبطولة الفنانة سلوى المقصبي 

والفنان ميلود العمروني.
غيابي  »بعد  لـ»الوسط«:  المقصبي  سلوى  النجمة  وقالت 
بمسرحية  أعود  الجماهيري  المسرح  وخاصة  المسرح  عن 
العمل  في  كان  من  لكل  كتكريم  حميد  وراجلها  حميدة 

المسرحي في السابق«.
علي  الراحل  الكاتب  تأليف  من  »المسرحية  وأضافت: 
من  التكريم  وجاء  الربع،  فرج  الراحل  الفنان  وإخراج  الجهاني 

وبطلة  العمل  هذا  إنتاج  بإعادة  لهم  الشعبي  المسرح  قبل 
العمل أيضا الفنانة الراحلة نعيمة بوزيد، والتي أقوم أنا بإعادة 

دورها«.
محمد  »المخرج  أن  إلى  المقصبي  سلوى  الفناة  ولفتت 
الصادق قرر اإلبقاء على اسم الفنان الراحل فرج الربع كمخرج 
للمسرحية، بينما اختار الصادق أن يكون مشرفا عاما للعمل«.

على  يحرصن  الالئي  الفنانات  من  بأنها  المقصبي  وتتميز 
القيام بدور اجتماعي مهم، إذ سبق وأن أطلقت مبادرة دعت 
المجتمع المدني لزيارة األطفال  الفنانين ومنظمات  فيها كل 
المرضى وخاصة مرضى األورام في بنغازي. وقالت لـ»الوسط« 
في تصريحات سابقة »دار الرعاية لديها من يدعمها وملتفتون 
إليها في كل المناسبات ولم أجد العديد من األطفال في دور 
الرعاية، وكل الجمعيات والمدارس تتوجه إلى دار رعاية الطفل 

فجاءت فكرة أن هناك العديد من األطفال المرضى ويجب أن 
يفرحوا بعيد الطفل كبقية األطفال«.

المدرسة  إلى  الذهاب  من  يمنعهم  »المرض  وأضافت: 
ومكوثهم في المستشفى يمنعهم من الفرح مع أخوتهم في 
البيوت، وكان التركيز على األطفال المصابين بأمراض الدم«. 
وتابعت قائلة: »كانت المبادرة عبر الفيسبوك وتحصلت على 
العديد من الوعود وعند اقتراب الموعد لم أجد أحدًا منهم، 
تكريم  وفي  األطفال،  من  وعدد  المستشفى  بزيارة  فقمت 
للجميع،  الدعوة  ووجهت  كلمة  طلبت  األبيض  صالح  الفنان 
بتسهيل  والثقافة  اإلعالم  هيئة  مدير  الفاخري  جمعة  وقام 
)رسائل( للجهات العامة وقمت بتوصيل الرسائل إلى الجهات 
العامة والعديد من الجهات ماطلت ولم تقدم أي خدمة، إال أن 

الجهات الخاصة هي من قدمت المساعدة«.

بنغازي ــ مريم العجيلي

 فتح باب التقديم لجائزة »راشد بن حمد الشرقي لإلبداع«

واالستثمار  الجديدة  أجيالنا  وتأهيل  العربي 
فيهم في رحاب الفكر البناء والثقافة الجادة.. 
»راشد  جائزة  تواصل  الهدف  هذا  ولتحقيق 

للعام  مشوارها  لإلبداع«  الشرقي  حمد  بن 
الثاني على التوالي في دعم المبدعين العرب 
القراء  تثري  بنصوص  الروائية  الساحة  ورفد 

واإلعالم«  للثقافة  »الفجيرة  هيئة  أعلنت 
فتح باب التقديم للتنافس على جوائز النسخة 
الشرقي  حمد  بن  »راشد  جائزة  من  الثانية 
الشيخ  من  بمبادرة  أطلقت  والتي  لإلبداع«، 
هيئة  رئيس  الشرقي  حمد  بن  راشد  الدكتور 
الفجيرة للثقافة واإلعالم، بهدف رعاية ودعم 
ونشر  العربية،  والنقدية  األدبية  المواهب 
النقدية  والدراسات  العربي  األدبي  النتاج 
في  العرب  للمبدعين  التاريخية  والبحوث 

العالم.
وقال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي 
أن  عيونها  نصب  لطالما وضعت  الفجيرة  إن 
حرصت،  لذلك  والثقافة،  للفكر  منارة  تكون 
حمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبتوجيهات 
األعلى  المجلس  عضو  الشرقي،  محمد  بن 
ثقافية  مبادرات  إطالق  على  الفجيرة،  حاكم 
اإلبداعي  الثقافي  المشروع  دعم  شأنها  من 

ورفع  والنقدية  األدبية  جوانبها  بمختلف 
مستوى اإلقبال على قراءة أعمالهم.

الروائيين  العام  هذا  تستهدف  الجائزة 
العرب بمختلف األعمار في حقل الرواية وذلك 
ضمن ثالث فئات، هي: الرواية العربية )كبار(، 
العربية )شباب دون سن األربعين(،  والرواية 

والرواية اإلماراتية لجميع األعمار.
كما تستهدف الجائزة كل المبدعين العرب 
النقدية  الدراسات  حقل  في  األعمار  بمختلف 
سن  دون  والشباب  التاريخية،  والبحوث 
األربعين حصريا في حقول )القصة القصيرة، 
على  األطفال(  أدب  الشعر،  المسرحي،  النص 
الفصحى،  العربية  باللغة  األعمال  تكون  أن 
باالنفتاح  تعنى  إنسانية  موضوعات  وتتناول 
العنف  إلى  تدعو  وأال  بالحوار،  اآلخر  على 
تنشر  أو  القتل  على  تحرض  وال  والتطرف 

األفكار الداعية إليه عبر مضامينها.

 منحة أملانية للطلبة الليبيني
 في املوسيقى واملسرح والسينما

أن  ليبيا  لدى  ألمانيا  سفارة  أعلنت 
عددا  قدمت  األلمانية   »DAAD« مؤسسة 
الليبيين  للطلبة  العليا  للدراسات  المنح  من 
والفنون  والسينما  والمسرح  الموسيقى  في 

الجميلة.
وقال مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية 
»مؤسسة  إن  الخميس  بطرابلس  الليبية 
تقدم  األلمانية  األكاديمي  للتبادل   )DAAD(
الجامعي  للعام  العليا  الدراسات  عددا من منح 
الموسيقى،  مجاالت  في  2020م   -  2019
الجميلة،  والفنون  المسرحية،  والفنون 
واألفالم،  المرئي  واالتصال  والتصميم، 

المعمارية«. الهندسة 

الطلبة  إلى  الدولي  التعاون  مكتب  ولفت 
المنحة  هذه  من  االستفادة  في  الراغبين 
مؤسسة  إلى  شخصي  بشكل  مباشرة  التقدم 
اإللكتروني:  موقعها  عبر  األلمانية   »DAAD«

.»WWW.fundig-guide.de«
إلى  الدولي  التعاون  مكتب  نوه  كما 
المطلوبة  والوثائق  المستندات  إرسال 
المؤسسة  عنوان  إلى  ورقية(  )نسخة 
 DAAD,Referat« بون:  مدينة  في 

.»st33,kennedyallee50,53175 Bonn
ضرورة  إلى  الدولي  التعاون  مكتب  وأشار 
في  للتسجيل  المحددة  المواعيد  مراعاة 

المنحة الخاصة بكل مجال.

زار أعضاء رابطة قدامى رياضيين درنة برفقة اطفالهم 
بناء  اآلثار،  لمصلحة  الصيفي  المنتدى  السبت،  وأحفادهم 

على دعوة من فريق التوعية بالمصلحة.
اآلثار  على  الحفاظ  أهمية  الحضور  ناقش  الزيارة  خالل 
أنشطة  تنظيم  على  واالتفاق  الليبي،  الثقافي  والتراث 
زار  التوعية بالمصلحة، كما  الرابطة وفريق  مشتركة بين 
آثار  ومتحف  والمسترجعة  المسلمة  اآلثار  الحضور معرض 

شحات، وفقا للمكتب اإلعالمي بمصلحة اآلثار الليبية.
وأكد رئيس المصلحة أحمد حسين أهمية هذه الزيارة 
والمردودة اإليجابي لحملة التوعية والتعريف بأهمية اآلثار 
والتراث الثقافي الليبي، وقدم رئيس مجلس إدارة الرابطة 

فؤاد شكره وامتنانه للمصلحة ولكل الرياضيين القدامى.

القاهرة ـ الوسط
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 فيلم رعب يتصدر شباك 
التذاكر بـ91 مليون دوالر

»إت  الجديد  الرعب  فيلم  حصد  ريليشنز«  »اكزبيتر  شركة  أعلنت 
أميركا  في  التذاكر  شباك  متصدرا  دوالر،  مليون   91 تو«  تشابتر 

الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع.
إال أن هذا الفيلم المقتبس من رواية لألميركي، ستيفن كينغ، لم 
يستطع التفوق في األسبوع األول لعرضه في الصاالت على الجزء األول 
من السلسلة، الذي حصد خالل األيام الثالثة األولى لعرضه في العام 

2017 إيرادات بلغت 123 مليون دوالر، وفق »فرانس برس«.
وجيمس  تشاستين  جيسيكا  بطولة  من  تو«  تشابتر  »إت  وفيلم 
ماكافوي وعيسى مصطفى وبيل هادر، وهو يروي قصة مجموعة من 
األشخاص يتواجهون مع المهرّج الشرير القاتل في بنسيلفانيا الذي 

تواجهوا معه عندما كانوا مراهقين قبل 27 عامًا.
وتراجع فيلم »إنجيل هاز فالن« من إنتاج »الينزغايت« الذي يروي 
قصة عميل سري يؤدي دوره الممثل جيرارد باتلر يتّهم خطأ بمحاولة 
الثاني وحقق  المركز  إلى  الرئيس األميركي )مورغن فريمان(،  اغتيال 

إيرادات بلغت 6 ماليين دوالر.
إنتاج  من  بويز«  »غود  الكوميدي  الفيلم  حل  الثالث  المركز  وفي 

»يونيفرسل« بإيرادات بلغت 5,4 ماليين دوالر.
وجاء فيلم »اليين كينغ« )األسد الملك( بنسخته الجديدة من إنتاج 
ماليين   4,2 مجموعها  عائدات  وحصد  الرابعة  المرتبة  في  »ديزني« 

دوالر.
أليكس  وبطولة  »سوني«  إنتاج  من  »أوفركامر«  فيلم  وحافظ 
مجموع  وحقق  الخامس  المركز  على  تومسون  رايت  وآرين  كندريك 

عائدات بلغت 3,8 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »فاست أند فيورييس بريزانتس: هوبز أند شو« مع 3,7 ماليين 
دوالر

-7 »ذي بينات باتر فالكون« مع 2,3 مليون دوالر.
-8 »سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك« مع 2,3 مليون دوالر.

-9 »ريدي أور نوت« مع 2,2 مليون دوالر.
-10 »دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد« مع 2,2 مليون دوالر.

Top

 »الجوكر« يفوز بجائزة األسد الذهبي 

السينما العربية تحصد  7 جوائز في »البندقية السينمائى«

فاز فيلم »الجوكر« للمخرج تود فيليبس بجائزة »األسد الذهبي« 
مساء  جوائزه  أعلنت  الذي  السينمائي«،  »البندقية  مهرجان  في 
السبت. وحصل الممثل اإليطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل 

كاتب  شخصية  تجسيده  عن  ممثل 
فقير طموح في فيلم »مارتن إيدن«.

واقتنصت الممثلة الفرنسية أريان 
عن  ممثلة  أفضل  جائزة  إسكاريد 
موندي«،  »غلوريا  فيلم  في  دورها 
تعيسة  أم  دور  فيه  لعبت  الذي 
المتعثرة  عائلتها  لمساعدة  تجاهد 
فيلم  الثاني  المركز  في  وجاء  ماليا. 
)جندي  سباي«  آند  أوفيسر  »آن 
رومان  للمخرج  وجاسوس( 
بجائزة  فاز  إذ  بوالنسكي 

»األسد الفضي«.
إلى  المنظمون  وتعرض 
إدراج  بسبب  انتقادات 
في  بوالنسكي  عمل 
المهرجان،  برنامج 

بعد إدانته في جريمة جنسية مما أثار الجدل. لكنهم 
دافعوا عن اختيارهم وقالوا إن التحكيم ينصب على الفيلم 

ال الرجل.
وحصل على جائزة »األسد الفضي« ألفضل مخرج السويدي روي 
وهو  الالنهاية(،  )عن  إندليسنيس«  »أباوت  عمله  عن  أندرسون، 

عبارة عن مجموعة قصص قصيرة عن الخير والشر.
فرانكو  اإليطالي،  المخرج  الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفاز 
إت  وات  لونجر  نو  إز  »مافيا  الساخر  الوثائقي  فيلمه  عن  ماريسكا، 

يوزد تو بي« )لم تعد المافيا كما كانت في الماضي(.
وحصل المخرج الصيني يون فان على جائزة أفضل سيناريو عن 
سبعة  )رقم  لين«  تشيري  سيفن  »نامبر  المتحركة  الرسوم  فيلم 
تشيري لين(، الذي تدور أحداثه في 
كونغ  هونغ  بمدينة  رومانسي  إطار 

في الستينات.
العربية،  إلى األفالم  أما بالنسبة 
نعيش«  »بيك  فيلم  نافس  فقد 
بطله سامي  وفاز  آفاق  مسابقة  في 
بوعجيلة بجائزة أفضل ممثل، وكان 
في  »ستموت  من  كل  نصيب  من 
ثالث  الصوت«  و»جدار  العشرين« 
فيلم  فحصل  منها،  لكل  جوائز 
في  نافس  أن  بعد  العالء  أبو  أمجد 
»أسد  جائزة  على  فينيسيا«  »أيام 
أول  عمل  ألفضل  المستقبل« 
وجائزة »مؤسسة أدفنتاج« باعتباره 
في  تأثيرا  األكثر  األفريقي  الفيلم 
قدرها  مادية  وجائزة  المهرجان 

.»Filmauro« 100 ألف دوالر أميركي من شركة
في  فنافس  الغصين  أحمد  اللبناني  للمخرج  الصوت«  »جدار  أما 
أسبوع النقاد وفاز بالجائزة الكبرى وجائزة الجمهور، باإلضافة إلى 
جائزة أفضل مساهمة تقنية بعد أن حول الصوت إلى بطل سادس 

بجانب األبطال الخمسة الرئيسيين.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أعلن مهرجان »مزدة الدولي لألفالم القصيرة« عن فتح باب 
استقبال األفالم المشاركة في الدورة الرابعة العام 2019، وذلك 

حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
المهرجان الذي يرفع هذا العام شعار »شركاء في 

السالم«، أعلن أيضا إدراج جائزة باسم الروائي، 
الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، للفنون واآلداب 

للفنانين والمثقفين.
وعقدت فعاليات الدورة الثالثة 
للمهرجان في نوفمبر 2018 التي 

استضافتها مدينة البيضاء، برئاسة 
الفنان رمضان المزداوي، حيث شارك 

في المسابقة الرسمية 20 فيلما بعد أن 
تقدم إلدارة المهرجان 96 فيلما من 13 دولة.
المهرجان الذي يرفع دائما شعارات لدوراته 

من أجل خدمة المجتمع، رفع شعار »سينما ضد 
اإلرهاب« في العام الماضي.

يشار إلى أن مهرجان »مزدة الدولي لألفالم القصيرة«، 
هو األول من نوعه في ليبيا، بتنظيم الشركة المزداوية لإلنتاج 

الفني.

منها الكنبة البرتقالية والمقاعد الجلدية

مفاجآت في االحتفال بمرور ربع قرن على مسلسل »فريندز«
ربما يتفاجأ الكثير من محبي »فريندز« بمرور ربع قرن 
نجاحًا  حقق  الذي  الصيت،  ذائع  الملسل  عرض  على 

كبيرًا حول العالم، لدى بثه في التسعينات.
لبداية  والعشرين  الخامسة  الذكرى  مناسبة  وفي 
المسلسل، تقوم استوديوهات »وانرر براذرز« المنتجة 
للعمل بمبادرات كثيرة، ال سيما إعادة تكوين ديكورات 
»فرانس  حسب  مانهاتن،  في  شقة  في  فيه  كثيرة 

برس«.
الكنبة البرتقالية الشهيرة في مقهى »سنترال برك« 
وجوي  تشاندلر  شقة  في  السوداء  الجلدية  والمقاعد 
العابرة  الفسحة  فيبي.. كلها موجودة في هذه  وغيتار 
السبت، في  التي دشنت  المكرسة لمسلسل »فريندز« 

نيويورك.
الكبيرة  الشعبية  تغذية  براذرز«  »وارنر  وقررت 

عامًا   15 بعد  المسلسل  لهذا 
له  حلقة  آخر  عرض  على 

من   )2004-1994(
حلقات  عرض  خالل 
أكثر  في  مرجعية 

وطرح  المتحدة،  الواليات  عبر  سينما  قاعة  ألف  من 
مجموعات أثاث وألعاب مستوحاة من العمل ونسخ عن 
لكن  العالم.  حول  كثيرة  أسواق  في  البرتقالية  الكنبة 
االستوديوهات المنتجة للعمل خصصت مبادرة أساسية 
لمدينة نيويورك، حيث تُجرى أحداث المسلسل مع أنه 

صور بالكامل في كاليفورنيا.
جنوب  في  سوهو  في  شاسعة  علوية  شقة  ففي 
محمية  كثيرة  أصلية  بقطع  استعانت  مانهاتن، 
بواجهات زجاجية لتكوين ديكور هذا المسلسل الشهير 

جدًا.
الصغير  المعرض  هذا  لزيارة  البطاقات  وحجزت 
للزوار  ويمكن  انتهائه.  موعد  أكتوبر   6 حتى  بالكامل 
الشهيرة  الجلدية  المقاعد  قرب  السيلفي  التقاط صور 

وهم يفتحون باب شقة رايتشل ومونيكا.
أدى دور  الذي  تايلر،  الممثل جيمس مايكل  ويقول 
النادل غونتر في »سنترال برك«، »هذا بمثابة متحف. 

أشعر  معقولة..  غير  هنا  التفاصيل 
القطع.  هذه  لرؤية  أيضًا  الحزن  ببعض 

إليها وتذكرني بأشياء  فأنا أشتاق 
كثيرة«.

المعرض  ويسمح 
االهتمام  على  بالوقوف 

ذهبوا  الذين  العمل  منتجي  لدى  الصغيرة  بالتفاصيل 
وبطاقات  غالفها  على  جويي  مع  مجلة  طباعة  حد  إلى 
دعوة لزواج تشاندلر ومونيكا. وللمفارقة أن »فريندز« 
يستمر رغم توقفه قبل 15 عامًا باستقطاب مشاهدين 

جدد وُلد بعضهم بعد بدء عرضه.
ويقول دومينيك كاريستي، أستاذ التواصل في جامعة 
بال ستايت في والية إنديانا، إن »فريندز« هو من بين 
»تراكميًا«،  جمهورًا  تملك  التي  القليلة  المسلسالت 
يتابعون  األساسي، مشاهدون  الجمهور  إلى  يضاف  إذ 
إعادات البث، فيما انضم إليهم أيضًا المشتركون في 

»نتفليكس«.
البرنامج حالة استثنائية تاليًا في المشهد  ويشكل 
أجيال  بين  مشتركًا  ثقافيًا  ومرجعا  راهنًا  التلفزيوني 

عدة، قبل أن يتشرذم جمهور األعمال التلفزيونية.
صاحبة  جانيس  دور  أدت  التي  ويلر،  ماغي  وتؤكد 
أماكن  في  عليّ  التعرف  »يتم  المميز،  األخن  الصوت 
كثيرة. واليوم أرى مراهقين في الثانية عشرة أو الثالثة 

عشرة يتعرفون عليّ وهذا أمر مؤثر«.
رغم  عدة  عوامل  إلى  عائد  المسلسل  نجاح  وسر 

بين  التنوع  في  نقص  حول  االنتقادات  بعض 
مناسبة  تعد  لم  التي  الجمل  بعض  أو  ممثليه 

راهنًا.

فنجاح األعمال الكوميدية يستمر أكثر من الدرامية 
على المدى الطويل، على ما يوضح ستيفن إنغل، الذي 

عمل على مسلسالت ناجحة عدة.
مسلسل  من  حلقة  مشاهدة  تعاد  »عندما  ويؤكد: 
لكن  القاتل.  هو  من  يعرف  فالجمهور  آي(  إس  )سي 
يمكن إعادة مشاهدة مسلسالت كوميدية مرات عدة 

والضحك مجددًا«.
من  حلقة   24 أخرج  الذي  لمبيك  مايكل  ويرى 
نفسه  يجد  الجمهور  أن  في  يكمن  السر  أن  »فريندز« 
مع شخصيات العمل. ويوضح: »هناك الكتابة والتمثيل 
واإلنتاج، لكن ال نعرف أبدًا متى يحصل ذلك اللقاء. هي 

بمثابة معجزة«.
كانوا  الستة  الرئيسيين  »الممثلين  أن  إلى  ويشير 
أداء  جلسات  إطار  )في  فشاًل   35 إلى   30 واجهوا 
االنسجام  ويحصل  يلتقوا  أن  قبل  أخرى(  لمسلسالت 

الساحر«.
ببعضهم  يهتمون  شباب  ستة  »كانوا  ويضيف: 
جميعًا  وكانوا  البعض.  بعضهم  ويحترمون  البعض 
يعملون بجهد«. ويؤكد أنه مع بدء الموسم 
»لم  نجوم  إلى  وتحولهم  الثاني 

يغشّوا واستمروا بالعمل الجاد«.

يقاطعه  الذي  آلن  وودي  العالمي  المخرج  قال 
اتهامات  بسبب  المتحدة  الواليات  في  الموزعون 
الذين  إن  التسعينات،  في  جنسية  انتهاكات  بارتكابه 
موقع  عبر  نشرت  مقابلة  في  مخطئون،  يهاجمونه 

إذاعة »فرانس إنتر«.
»الناس  عامًا،   83 البالغ  األميركي،  المخرج  وقال 
يرتكبون  الناس  لكن  يخطئون،  يهاجمونني  الذين 
بطبيعة  بمأساوي،  ليس  وهذا  الدوام  على  األخطاء 
الحال ينبغي عرض فيلمي في الواليات المتحدة ووقف 
»فرانس  لوكالة  وفقًا  الحقيقة«،  وإدراك  مهاجمتي 

برس«.
وعرض فيلمه األخير »إيه رايني داي إن نيويورك« 
شاالميه  تيموثي  بطولة  ومن   2017 في  صور  الذي 
افتتاح  في  الجمعة،  غوميز،  وسيلينا  فانينغ  وإيل 
فرنسا،  في  األميركية«  للسينما  »دوفيل  مهرجان 
 18 من  اعتبارًا  الفرنسية  الصاالت  في  وسيعرض 

الجاري. الشهر 
السينما  دور  في  عرضه  ألغت  »أمازون«  أن  إال 

العام  في  بالتبني،  آلن  ابنة  جددت  بعدما  األميركية 
في  جنسية  انتهاكات  بارتكاب  له  اتهامات   ،2018
انتهاكات  ارتكب  يكون  أن  وودي  نفى  ولطالما  حقها، 
جنسية في حق ديالن فارو، التي تؤكد أن األمر حصل 
1992 عندما كانت في السابعة من العمر، وتلقى  في 
فارو  ميا  الممثلة  بالتبني  والدتها  من  دعمًا  الشابة 
وشقيقها رونان فارو الصحفي الحائز جائزة »بوليتزر« 
حول تحقيقه بشأن المنتج الهوليوودي السابق هارفي 

واينستين.
وتم  السينمائي  عدة  أشهرًا  استمرا  تحقيقان  وبرأ 
المقابلة:  في  آلن  وقال  قضائيًا،  مالحقته  عن  التخلي 
بوقتنا.  استمتعنا  الفيلم،  فريق  مع  العمل  »أحببت 
بجهد،  وعملوا  الفيلم  هذا  تصوير  في  يرغبون  كانوا 

وكل منا حر بآرائه وبأفكاره«.
وفاز وودي آلن بجوائز أوسكار عدة، ال سيما جائزة 
وأنهى   ،)1978( هال«  »آني  فيمله  عن  مخرج  أفضل 
فيلم جديد،  إسبانيا تصوير  فترة قصيرة في  قبل  آلن 
ولم  والثمانين  الثالثة  »أبلغ  يقول:  المخرج  ومضى 

بهذه  ليس  األمر  فإن  لذا  ألعيشه،  الكثير  لي  يبقَ 
محطة  مع  أخرى  مقابلة  في  المخرج  وأكد  الخطورة«، 
تدعم  أدلة  مع  تبرئتي  تمت  »لقد   ،»5 »فرانس 
بأنهم  آمل  ذلك،  إلى  أفضت  ُأجريت  وتحقيقات  ذلك 
سيدركون يومًا ما أنهم ارتكبوا خطأ مؤسفًا، اإلنسان 
مؤسف  لكنه  بمأساوي  ليس  األمر  األخطاء  يرتكب 

الغيظ«. ويثير 
بالقول:  المخرج  أكد  تو«،  »مي  بحركة  رأيه  وعن 
منذ  السينما  مجال  أخوض  عليها،  غبار  ال  »مسيرتي 
عن  يصدر  ولم  الممثالت  مئات  مع  وعملت  عامًا   50
مثير  تصرف  عن  شبهة  أو  كلمة  أي  منهن  واحدة  أي 
للجدل من قبلي، وفرت فرص عمل لعشرات النساء في 
األجر  لهن  ندفع  وكنا  وأمامها،  الكاميرا  وراء  شركتي، 

نفسه مثل نظرائهن الرجال«.
ممثلتين  من  دعمًا  األخيرة  الفترة  في  آلن  وتلقى 
واألميركية  دونوف  كاترين  الفرنسية  هما  بارزتين 
سكارليت جوهانسن بعدما اختار الكثير من المشاهير 

االبتعاد عنه.

التهامه بانتهاكات جنسية في الواليات المتحدة

وودي آلن: الذين يهاجمونني مخطئون

<  السوداني أمجد أبو العالء حصد »أسد المستقبل«

القاهرة ـ محمد علوش

 فتح باب التقديم للدورة الرابعة
من »مزدة الدولي لألفالم القصيرة«

 يقام تحت شعار »شركاء في السالم«



من  لعدد  متميزا  وجودا  العربية  المالعب  شهدت 
األسماء الليبية في اآلونة األخيرة، الذين يخوضون 
األولى  الدرجتين  من  فرق  مع  االحــتــراف،  تجارب 
األولــى  تعتبر  ظاهرة  في  الثالثة  وحتى  والثانية 
أي  دون  الموسم  هذا  تحدث  ليبيا  في  نوعها  من 
المحترف  الليبي  لالعب  تحفظ  قانونية  ضوابط 
حقوقه، والخلل في ذلك يعود لوكيل األعمال الذي 
احترافية  ثقافة  دون  الشخصية  يبحث عن مصالحه 
يوقع  عندما  وبالتالي  اللليبين،  الالعبين  ألغلب 
كبل  فقد  سنوات  ثالث  لمدة  احتراف  عقد  الالعب 
أنيس  الالعب  مع  حدث  ما  مثل  العقد  بهذا  نفسه 
عقد  استفاد من  الذي  الساحلي«،  »النجم  مع  سلتو 
لـ»أهلي  إعارته  مواسم  خالل  كبيرة  استفادة  سلتو 
مدة  تمديد  اإلعــارة  شروط  من  حيث  طرابلس«، 

العقد مع »النجم الساحلي«.
فبحسب  استفادة،  أكبر  النجم  إدارة  واستفادت 
معلومات أنه في كل عام يتم إعارته يدفع »األهلي 
عاد  واليوم  الساحلي«،  لـ»النجم  ألف دوالر   80 نحو 
وقد  عقده،  مدة  لتكملة  الساحلي«  لـ»النجم  سلتو 
فرق  مع  االحترف  من  سلتو  الساحلي«  »النجم  حرم 
الساحلي«  »النجم  مبالغة  بسبب  وسعودية  مغربية 

في شروط التعاقد.
الموسم  هــذا  ــوا  ــراف احــت ــن  ــذي ال فــالــالعــبــون 
موسم  من  ألكثر  عقودا  واقعوا  والذين  االستثناني 
سيكون لهم نفس مصير سلتو، ألن ثقافة االحتراف 
ضعيفة جدا مع أغلب المحترفين الجدد؛ ألن األندية 
وتعرف  محترفة  أندية  هي  األســاس  في  التونسية 
القوانين الدولية وتسفيد من أي العب توقع عقده 
وبعض  والجزائرية  والغربية  المصرية  وكذلك  معه 
دول الخليج التي تعتبر دورياتها من أكبر الدوريات 
غياب  ظل  في  ومنافسة،  وحماسة  قــوة  العربية 
الدوري الليبي الذي كان في سنة من السنوات من 

أصعب الدوريات العربية.

فتح  الذي  الليبي  الالعب  على  سيكون  وبالتالي 
المطبات  من  العديد  الموسم  هذا  االحتراف  آفاق 
االحتراف  على شروط  يتعود  لم  الليبي  الالعب  ألن 
القدم  كرة  بقوانين  وااللتزام  يومية  تدريبات  من 
وساعات النوم والراحة، وأن يكون الالعب ملما في 
جميع القوانين واألنظمة، ويطبقها على أرض الواقع 
وزمالئه والمدرب، فيجب على الالعب طاعة المدرب 
وخالل  قبل  تعليمات  على  ويركز  معه  يتفاعل  وأن 
العقد  ببنود  واإلخــالل  العقوبات  وكذلك  المباراة، 

وعقوبات البطاقات الحمراء والصفراء ومدة التعاقد.
هذه هي بعض شروط التعاقد، وكان يجب على 
وكيل أي العب، وهنا أخص الالعبين الليبيين فقط، 
ملما  يكون  وأن  الالعب  أمام  شىء  كل  يوضح  أن 
ببنود العقد حتى ال يقع الالعب في مشاكل وبالتالي 
الالعبين  تضيع حقوقه وهذا ما حدث مع عدد من 
مثل  مصرية  فرق  مع  عقودا  وقعوا  الذين  الليبيين 
العبين  ثالثة  مع  عقود  وقع  الذي  الحدود  »حرس 
المسالتي  سالم  وهم  معهم  التعاقد  وفسخ  ليبيين 
غير  واألسباب  الكوري  الهرام  وأحمد  التربي  وأحمد 

نادي  إدارة  إن  قالوا  والالعبون  بالضبط،  واضحة 
التعاقد  بشروط  أخلت  المصري  ــحــدود«  »ال

معاهم.
على وكيل  كان يجب  الحالة  وفي هذه 

وشروطه  العقد  دراسة  الالعبين  أعمال 
حال  في  الالعبين  بحقوق  والمطالبة 

اإلخالل ببنود العقد من الطرفين.
من  أكثر  احترف  الموسم  هــذا 
األندية  مختلف  في  ليبيا  العبا   40
في  احــتــرف  مــن  منهم  العربية 
أندية كبيرة ولها ثقل ومشاركات 
في  احترف  من  ومنهم  أفريقية 

ضعيفة،  ودوريـــات  صغيرة  أندية 
وهناك أكثر من 15 ليبيا احترفوا 
من نادي »أهلي طرابلس« وهم 
طنجة«  »اتــحــاد  الطاهر  صالح 

عيسى  ومهند  الشابة«  »هالل  كــرواع  وأحمد 
»النجم الساحلي« ومنصور رزق »اتحاد تطاوين« 

حسن  وبــدر  التونسي  »الملعب«  معتوق  وعلي 
»الباطن« السعودي )درجة ثانية( ومحمد الترهوني 
»سموحة« المصري ومحمد الغنودي »القوة الجوية« 
العراقي، عاد وفسخ العقد وطلحة رزق في »االتحاد 
المنستيري« التونسي، والمدافع هيثم ضانة »هالل 
»حمام  بوشناف  والمعتصم  التونسي  الشابة« 
احترفوا  العبين  هناك  أن  كما  التونسي،  األنــف« 
الموسم السابق أيضا ولكن مصيرهم هذا الموسم 
الورفلي،  الهريش وسند  لم يحسم بعد مثل زكريا 
الموسم  منذ  محترف  الذي  الكوت،  المهدي  كذلك 
السابق واليزال على ذمة »االتحاد المنستيري«، لكن 

لم يشارك مع فريقه بعد.
منها  يستفيد  أن  يجب  المهاجرة  الطيور  هذه 
المنتخب الوطني بالدرجة األولى وكرة القدم الليبية 
عالمية  ليست  دوريات  في  كانت  وإن  عامة،  بصفة 
سنوات  في  احترافهم  من  االستفادة  يمكن  ولكن 

مقبلة.

في
املرمى
فضية لليبيا في 
»بناء األجسام« في 
دولية لبنان

تلقى العب الشطرنج الدولي الليبي، يوسف الحصادي، 
تكريما من إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول 

العربية، أثناء وجوده في العاصمة المصرية، القاهرة، وكرم 
الالعب، المستشار عبدالمنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب 

والرياضة في جامعة الدول العربية، والمهندس إبراهيم 
الجراري، رئيس اتحاد الطلبة الليبيين في جامعة األزهر.

◆

البوسيفي  مراد  الليبي  البطل  نجح 
في حصد الميدالية الفضية، بعدما 
منافسات  في  الثاني  المركز  احتل 
لبناء  ــة  ــي ــدول ال لــبــنــان  بــطــولــة 
األجسام، التي أقيمت في العاصمة 
بيروت خالل األيام الماضية، وسط 

منافسة قوية بين أبطال دوليين.
األجسام  بناء  لعبة  أن  إلى  يشار 
حيث  الذهب،  لعبة  هي  ليبيا  في 
المنافسات  من  العديد  في  توجت 
)العرب،  أفريقيا  بالذهب  الدولية 
كما  الــعــالــم(،  المتوسط،  البحر 
في  كبيرا  ــطــورا  ت تشهد  أنــهــا 
من  الرغم  على  األخيرة،  السنوات 

التي  الكبيرة  والتكلفة  الصعوبات 
الليبيون  الرياضيون  يتكبدها 
توج  وآخــرهــا  اللعبة،  ــذه  ه فــي 
بناء  العــب  العالمي  البطل  بها 
القرقني،  كمال  الليبي،  األجسام 
الثالث  المركز  على  حصل  الــذي 
مستر  بــطــولــة  ــي  ف  212 لـــوزن 
حاليا  وسينافس   ،2018 أولمبيا 
نفسها  المحترفين  بطولة  فــي 
من  التي  كجم،   212 وزن  فئة  في 
 12 المقرر أن تقام في الفترة من 
فيغاس  في الس  سبتمبر،   15 إلى 
البطولة  هــذه  وتعد  األميركية، 
االتحاد  في  للمحترفين  لقب  أكبر 
واللياقة  األجسام  لبناء  الدولي 

البدنية.
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كشفت شركة »إلكترونيك 
آرتس« قائمة الالعبين األعلى 

قيمة في لعبة »FIFA 20«، وتصدر 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، هداف 

برشلونة اإلسباني، قائمة الالعبين، بـ94 
نقطة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو 

رونالدو، نجم يوفنتوس اإليطالي بـ93 نقطة، 
والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان 

الفرنسي بـ92 نقطة.
وجاء النجم المصري محمد صالح، العب 

ليفربول اإلنجليزي في المركز الثامن 
بالقائمة بتقييم عام 90 نقطة كأحد أقوى 
العبى FIFA 20 وسرعة وصلت إلى 93، 
ودقة تصويبات 86 ودقة تمريرات 81 

ومراوغات 89، وذلك حسبما أفاد موقع 
»كورة«.

وجاء البلجيكى كيفين دى بروين نجم 
وسط مانشستر سيتى فى المركز 

الخامس بـ91 نقطة يليه السلوفاكى يان 
أوبالك حارس مرمى أتلتيكو مدريد فى 

المركز السادس بـ91 نقطة أيضا.
وحل الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع 

ليفربول فى المركز السابع متساويا مع 
زميله المصرى محمد صالح والكرواتى 

لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد 
واأللمانى مارك أندرى تير شتيغن 

حارس برشلونة برصيد 90 نقطة لكل 
منهم.

● بطل األجسام الليبي مراد البوسيفي

مالعب 14
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

ثالثة اختبارات عربية 
محفوفة بالصعاب

الحدث
زين العابدين

بركان

ثالثة اختبارات ومواعيد رياضية كبيرة وعقبات 
على  الثالثة  وممثلينا  المحلية  فرقنا  تنتظر 
العربية واألفريقية في ظرف ثالثة  الواجهتين 
كبيرا  جهدا  عبورها  -سيتطلب  فقط  ــام  أي
الثالثة-  المنافسين  لصعوبة  مضنيا  وعمال 
يستهل ويقص شريط افتتاح هذه المباريات 
فريق  سيواجه  ــذي  ال بنغازي  األهلي  فريق 
التمهيدي  الدور  ضمن  المصري  اإلسماعيلي 
عربي  ثاني حوار  في  العربية،  األندية  لبطولة 
يجمع الفريقين الكبيرين، ويعود إلى الواجهة 
أول  وفي  عاما،   22 دام  غياب  بعد  العربية 
هذا  بنغازي  األهلي  يخوضها  رسمية  مباراة 
الموسم منذ آخر مباراة رسمية خاضها ضمن 
شهر  من  الخامس  في  الليبي  الدوري  بطولة 
بها  وتفوق  سرت،  خليج  أمام  الماضي  إبريل 
في  الذهاب  مرحلة  بها  وتصدر  لصفر  بهدف 

ختام منافسات الموسم الملغي.
ويسقبل فريق االتحاد المتأهل على حساب 
الجيش بطل كأس النيجر يوم السبت المقبل 
فريق حسنية أغادير المغربي في ذهاب الدور 
الكونفدرالية  بطولة  من  والثالثين  الثاني 
تتجدد  كروية  مواجهة  ثاني  في  األفريقية 
مواجهة  آخر  عاما عن  بعد مضي سبعة عشر 
جمعته بنفس الفريق الذي خرج أمامه بركالت 
السلبي  التعادل  معه  تبادل  أن  بعد  الترجيح 

ذهابا وإيابا.
دوري  في  النصر  فريق  يستضيف  فيما 
البيضاوي  الــرجــاء  فريق  األفريقى  األبــطــال 
حوار  أول  في  المغربية  للكرة  األول  الممثل 
يجمع أبناء الغاللة الواحدة -بعد تخطي النصر 
عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى وتجاوز 

الرجاء لبطل غامبيا.
ثالثة مواعيد صعبة في ثالثة أيام متتالية 
إيجابية  نتائج  تحقيق  فــي  األمــل  يحدونا 
وتسجيل الفوز والتأهل الجماعي دفعة واحدة، 
المهمة ومشقتها  ونحن ندرك تماما صعوبة 
ومستعدة  متمرسة  عربية  فرق  مواجهة  في 
فرقنا  بعكس  ينبغي  كما  المواعيد،  لهذه 
ظروف  ظل  في  المشاركة  هذه  تخوض  التي 
استثنائية بال استعداد وال زاد كاف وفي غياب 
عاشها  التي  الفراغ  وحالة  الكروي  الموسم 
خمسة  قرابة  مدى  على  المحلية  فرقنا  العبو 

أشهر متتالية.
مواجهة  في  الثالثة ستكون  المحلية  فرقنا 
ثالثة فرق عربية قوية وظروف وتحديات نأمل 
وتخطو خطوة جماعية  منها بسالم  تخرج  أن 
على درب التأهل الجماعي المحفوف بالصعاب 
العربية  ــة  ــدي األن بطولتي  واجــهــتــي  على 

واألفريقية.

طالب نجم األهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم، 
السابق، صالح صولة، اتحاد الكرة الحالي بكشف رسالة االتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«، قائال في منشور له على صفحته 
الشخصية »فيسبوك«: »الفيفا طالب بإجراء انتخابات وحدد 

ذلك بمدة، لماذا المماطلة في الكشف عن مصيرها بعد أكثر 
من ستة أشهر؟«.

◆
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يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادي »األهلي 
نــادي  ــام  أم المرتقبة  للمواجهة  بــنــغــازي«، 
الجمعة  لها  المقرر  المصري،  »اإلسماعيلي« 
السادس  محمد  لكأس  الـــ32  دور  ذهــاب  في 
فريق  ويعود   ،2020-2019 األبطال  لألندية 
»األهلي بنغازي« لكرة القدم مجددا إلى واجهة 
قرابة  دام  طويل  غياب  بعد  العربية  المالعب 
لممثل  عربي  ظهور  آخر  كان  حيث  عاما،   22
الكرة الليبية حين شارك ألول مرة في نهائيات 
الكؤوس  أبــطــال  لألندية  العربية  البطولة 
بمالعب  أقيمت  التي  الثامنة  نسختها  فــي 
ويجدد   ،1997 العام  المصرية  اإلسماعيلية 
األهلي عالقته بالمدرسة الجزائرية فبعد أن قاد 
العربي  في ظهوره  الفريق  عمارة  الشيخ سعيد 
الفريق في  بلحوت  األول سيقود مواطنه رشيد 
مشاركته العربية الثانية في مباراة الذهاب أمام 
أن  على  باإلسماعيلية  المصرية«،  »الدراويش 
والعشرين  السابع  في  الحاسم  الرد  لقاء  يكون 

من الشهر نفسه في تونس.

ممثل الكرة الليبية جاهز للمهمة
تحضيراته  بنغازي«  »األهــلــي  فريق  واختتم 
محطته  في  الفريق  تحضيرات  فبعد  األخيرة 
الماضي،  الشهر  بتونس  األولــى  اإلعــداديــة 
ناجحة  ودية  تجارب  خمس  خاللها  خاض  التي 
والجزائرية  التونسية  األندية  فرق  من  عدد  مع 
من  واألخــيــرة  الثانية  المرحلة  الفريق  أكمل 
األول  الــودي  لقائه  نتيجة  بفقدانه  تحضيراته 
وكانت  لصفر،  بهدف  الحدود«،  »حرس  أمام 
»األهلي  لفريق  مناسبة  الودية  المباريات  هذه 
جاهزية  على  للوقوف  الفني  وجهازه  بنغازي«، 
السلبي  والتوقف  الغياب  ظل  في  الالعبين  كل 
األهلي  وسيخوض  الكروي،  للموسم  الطويل 
معززة  محلية  بقائمة  العربية  المشاركة  غمار 
من  العاج  ساحل  من  محترفين  العبين  بثالثة 
التشكيلة  ضمن  يتواجد  الــذي  داهــو  بينهم 

األهالوية للموسم الثاني تواليا.

مدرب صربي بخبرة ليبية
إقالة  فبعد  المصري  »اإلسماعيلي«  فريق  أما 
المدرب  جابر،  محمود  السابق  مدربه  ورحيل 
المدرب  السابق لفريق الهالل، تعاقد مؤخرا مع 
أن  سبق  الذي  المدرب  وهو  ميودراق  الصربي 
خاض تجربة ناجحة بمالعبنا المحلية أبرزها مع 
وفي  وأفريقيا  محليا  قاده  حيث  االتحاد،  فريق 
الجديد  الصربي  المدرب  له اشتكى  أول تصريح 

لتجهيز  كاف  غير  اعتبره  الذى  الوقت  ضيق  من 
الفريق للمواجهة العربية المرتقبة، لكنه أكد أنه 

يعول ويعتمد كثيرا على جهازه الفني المعاون.

أول مواجهة
العام  إلى  الفريقين  بين  مواجهة  أول  تعود 
وفيها  األفريقية  األندية  بطولة  ضمن   1973
الفوز  تحقيق  من  »اإلسماعيلي«  فريق  تمكن 
واحد  لهدف  أهــداف  بأربعة  الذهاب  لقاء  في 
عاد  ثم  صويد،  بن  أحمد  الفريق  قائد  أحــرزه 
اإلياب  لقاء  في  فوزه  ليجدد  المصري  الفريق 
إلى  التأهل  من  ليتمكن  لصفر  بهدف  ببنغازي 
بنغازي«  »األهلي  حساب  على  الثاني  ــدور  ال
تجدد  ثــم  الــطــويــل«،  بـــ»الــمــشــوار  الملقب 
هذه  ولكن  الثالثة  للمرة  الفريقين  بين  اللقاء 
في   1997 العام  العربية  الواجهة  على  المرة 
النادي  استضافها  التي  العربية  األندية  بطولة 
االفتتاح  مباراة  في  فاز  الــذي  »اإلسماعيلي« 
المشاركة  وهي  بثالثية،  بنغازي«  »األهلي  على 

العربية األولى واألخيرة التي وصل فيها الفريق 
للدور نصف النهائي.

فريق  جمعت  كروية  مواجهة  آخــر  وكانت 
حين   2014 العام  رسميا  بفريق مصري  األهلي 
الفوز  من  الطويل«  »المشوار  فريق  تمكن 
دور  ضمن  المصري  األهلي  على  وإيابا  ذهابا 
العام  أفريقيا  أبطال  دوري  في  المجموعات 
بهدف  بتونس  ليبيا  ممثل  تفوق  حيث   ،2014
بالقاهرة  وتفوق  سادومبا  محترفه  أحرزه  لصفر 
عبد  من  كل  أحرزها  لهدفين  أهــداف  بثالثة 

عبد  وفــرج  جــزاء  ركلة  من  العمامي  الرحمن 
تلك  في  الفريق  وقاد  المهدي،  ومعتز  الحفيظ 
طارق  المصري  المدرب  المدوية  المشاركة 

العشري، وهو آخر مدرب مصرى يقود األهلي.

سر األلقاب
سيكون اللقاء المرتقب هو الرابع رسميا والثاني 
فريق  بين  الكبيرين،  الفريقين  بين  عربيا 
أطلقه  الــذي  اللقب  وهو  الطويل«  »المشوار 
الناقد الصحفي الراحل منصور صبرة، على فريق 
السبعينات  منتصف  خالل  بنغازي«،  »األهلي 
على  الطويل  النفس  صاحب  الفريق  لقدرة 
تحدي كل الظروف وتخطي كل الصعاب، وفريق 
الناقد  أطلقه  الــذي  اللقب  وهو  »الــدراويــش« 
مطلع  خالل  المستكاوي  نجيب  الراحل  المصري 

السبعينات على فريق »اإلسماعيلي«.

مواجهات »الدراويش«
خمسة  واجــه  أن  »اإلسماعيلي«  لفريق  سبق 

حيث  واجــه،  من  أكثر  على  رسميا  ليبية  فرق 
يواجه  ليبي  فريق  أول  التحدي  فريق  كــان 
بطولة  في   1969 العام  رسميا  »الــدراويــش« 
»اإلسماعيلي«  تفوق  حيث  األفريقية،  األندية 
فريق  سجل   1971 العام  وفي  وإيابا،  ذهابا 
األهلي طرابلس اسمه كأول فريق ليبي يقصي 
فريقا مصريا بعد فوزه على »اإلسماعيلي« في 
فاز  ثم  األســود،  علي  نجمه  بهدف  داره  عقر 
»الدراويش« في لقاء اإلياب بطرابلس بهدفين 
لهدف لكن األهلي خطف بطاقة الترشح بفضل 

ركالت الرجيح.
رسمية  مواجهة  أول   1973 العام  وشهد 
الثاني،  حسمها  و»اإلسماعيلي«  »األهلي«  بين 
لصالحه ذهابا وإيابا، ثم عادت مواجهات الفريق 
دام  غياب  بعد  الليبية  األندية  فرق  مع  األصفر 
ضمن  »المحلة«  بفريق  التقى  حيث  عاما،   27
تفوق  حيث  األفريقي،  االتــحــاد  كــأس  بطولة 
»اإلسماعيلي« ذهابا بخمسة أهداف لهدف، لكن 
أهداف  بثالثة  إيابا  وفاز  اعتباره  رد  »المحلة« 
الثاني.  للدور  »اإلسماعيلي«  ليترشح  لهدفين 
بفريق  اإلسماعيلى  جمعت  مواجهة  آخر  وكانت 
»الهالل«  نظيره  التقى  حين   2015 العام  ليبي 
حيث  أفريقيا،  أندية شمال  كأس  بطولة  ضمن 
ولعب  أهـــداف،  بأربعة  »اإلسماعيلي«  تفوق 
ليبية  فــرق  خمسة  مع  رسميا  »اإلسماعيلي« 
 9 خاض  حيث  واجهة،  من  أكثر  على  مختلفة 
مباريات فاز في سبع منها وفقد نتيجة مباراتين.

صالح الوحش مع األهلي
عالقة فريق »األهلي بنغازي« بكرة القدم المصرية 
ومدربيها بدأت مبكرا منذ آواخر الستينات ومطع 
المصري  والخبير  المدرب  تولى  حين  السبعينات 
فريق  قيادة  الوحش  صالح  عبده  محمد  الشهير 
مستوى  على  ببطولتين  ألول  بنغازي«  »األهلي 
الليبى لكرة القدم خالل السبعينيات، كما  الدوري 
قاده في أول مشاركة أفريقية له العام 1971 أمام 
إدارة  شجع  الذي  المدرب  وهو  التونسي،  الترجي 
تواصل  على  المتعاقبة  وإداراتــه  األهلي  النادي 
المصرية،  التدريبية  للمدرسة  والتوجه  العالقة 
المدربين  باقي  أمام  مصراعيه  على  الباب  وفتح 
حيث  وكبارها،  العريقة  المدرسة  هذه  أبناء  من 
كان سيد العربي نجم »اإلسماعيلي« ثاني مدرب 
مصري يقود األهلي في أواخر الثمانينات، ثم جاء 
من بعده مواطنه محمود السايس وحلمي طوالن 
وهو  العشري  وطــارق  )المعلم(،  شحاتة  وحسن 
وقاده  الفريق  يقود  مصري  مدرب  وآخر  سادس 
أبطال  دوري  في  المجموعات  دور  إلى  مرة  ألول 

أفريقيا العام 2014.

»األهلي بنغازي« يتحدى »اإلسماعيلي« املصري
في كأس محمد السادس لألندية األبطال

الوسط–زين العابدين بركان

»المشوار الطويل« و»الدراويش« 
في رابع مواجهة كروية رسمية 
والثانية على الواجهة العربية

توجت ليبيا بثالث ميداليات في ختام بطولة 
سوسة الدولية للشطرنج، ذهبية الطيب 

فشاش في فئة16 عاما برصيد ثماني نقاط، 
ونال زميله عمر سرتيه الفضية برصيد 
سبع نقاط. وتوج بالميدالية الفضية 

الليبي عماد محمد التركي في فئة 10 
سنوات لحصوله على 6 نقاط، وبكسر 

التعادل مع التونسي طه يوسف 
المتوج بالذهبية. وشارك من ليبيا 

أكثر من 30 العبا هم: أبوبكر 
العربي تصنيف 2324 وعلي 

الشعافي 1924ومصعب 
قعيم 190 وعبدالحكيم 

جبريل 1916ومحمد 
الكرناف 1916 وميالد الفيتوري 

1849وخالد فرنكة 1797.
بجانب خالد جعفر1787وعبدالرحمن التير 
1740 وحاتم أبومنجل 1726وعثمان الكاسح 

1725وعزالدين أرحومة 1709 وحمدي 
العقوري 1698 وعادل القطعاني 1589 وفهمي 

القطعاني 1580 للفئات الصغرى وحاتم 
أبومنجل 1537وفيصل زقطة 1520 وعمر 

دربوك 1502 وحسين القداري 1468 وعمر 
سرتية 1404 وفيصل الواعر 1332 والطيب 

قشاش 1298 وعبدالرحمن التركي 1177 
وعبداهلل المصراتي وعماد التركي وفراس 

الفيتوري وحمزة الفيتوري وهاشم الفيتوري 
ورغد الفيتوري وسراب رجب.

وأشرف على المهرجان األسطورة الروسي 
أناتولي كارابوف، بطل العالم للشطرنج خالل 

عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 
العشرين.

عودة  الفوناس،  الصديق  اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أعلن 
أفريقيا  بطولة  في  مشاركته  خالل  من  للواجهة  الليبي  المنتخب 
البطولة  وهي  المقبل،  يناير  إقامتها  والمقرر  تونس،  في  للكبار 
تصريح  في  »الفوناس«  وقال  العالم.  كأس  لنهائيات  المؤهلة 
مع  األسبوع  هــذا  خــالل  التعاقد  سيتم  إنــه  الوسط«  لـ»بوابة 
المدرب التونسي محمد علي الصغير، وهو مدرب سابق للمنتخب 
اختيار  في  سيبدأ  الصغير  علي  أن  »الفوناس«  وأوضح  التونسي. 
الالعبين من خالل تجمعات في عدة مناطق، إضافة إلى الالعبين 
ليبيا، األول في مدينة  المحترفين، وسيكون هناك تجمعان داخل 

زوارة والثاني في مدينة المرج.
اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  إلى  ليبية  تقارير صحفية  وأشارت 
مصطفى  بتكليف  رسميا،  قرارا  أصدر  الفوناس،  الصديق  برئاسة 
لموقع  ووفقا  لالتحاد،  اإلداري  المدير  منصب  لتولي  بيكي، 
اإلداري  المدير  منصب  مهام  إسناد  الفوناس  قرار  فإن  »ريميسا« 
لالتحاد، إلى مصطفى بيكي، لما يتمتع به من خبرات واسعة في 

هذا الشأن.
إدارية  اجتماعات  عدة  حاليا،  اليد  لكرة  الليبي  االتحاد  ويعقد 
مع بعض المتخصصين الفنيين، للوصول إلى كيفية وضع برنامج 
المشرفة  المشاركة  يضمن  للعبة،  األول  الليبي  للمنتخب  مكثف 
انتزاع بطاقة  2020، ومحاولة  أفريقيا في تونس  أمم  في بطولة 

التأهل لمونديال مصر رغم قلة اإلمكانات والموارد المالية.

منتخب اليد يعود للواجهة األفريقية

● الحصادي

ليبيا تتوج بذهبية وفضيتين الوسط–الصديق قواس
في شطرنج سوسة

● جانب من استعدادات األهلي بنغازي

● صالح الطاهر

● سلتو

● صالح



المغربية  القدم  بكرة  االتحاد  فريق  عالقة  تتجدد 
منافسات  على صعيد  التوالي،  على  الثاني  للموسم 
فريق  لمالقاة  يتأهب  حيث  األفريقية،  األندية  فرق 
المقبل  السبت  يــوم  المغربي،  أغــاديــر  حسنية 
الجاري،  سبتمبر  شهر  من  عشر  الرابع  الموافق 
بطولة  مــن  الــــ32  الـــدور  ــاب  ذه ضمن  بتونس 
هذا  إلى  االتحاد  تأهل  بعد  األفريقية  الكونفدرالية 
الدور على حساب فريق الجيش، بطل كأس النيجر، 
ملعب  على  أقيم  الذي  اإلياب  لقاء  في  فوزه  عقب 
أحرزهما  لصفر  بهدفين  بتونس،  زويتن  الشاذلي 
الطبال،  ومحمد  زعبية  محمد  الفريق  قائد  من  كل 
القرعة فريق حسنية أغادير من خوض  بينما أعفت 
الموسم  الباهرة  نتائجه  بعد  التمهيدي  الدور  لقاء 
وصوله  عقب  الكونفدرالية  بطولة  في  الماضي 

بطولة  في  النهائي  ربــع  للدور 
أمام  غــادره  الــذي  الكونفدرالية 

الزمالك المصري.
األندية  فرق  مع  االتحاد  حكاية 
حين  عاما   16 عمرها  المغربية 
»العميد«  فريق  القرعة  أوقعت 
السادسة  األفريقية  مشاركته  في 
أفريقيا  بطولة  فــي   2003 ــام  ع
مرة  ألول  الــدوري  أبطال  لألندية 
أغادير  حسنية  فريق  مواجهة  في 

الذهاب  لقاء  االتحاد  فريق  استقبل  حيث  المغربي، 
تعادل  عن  وأسفر  بطرابلس،  ملعبه  على  األول 
نتيجة  تجددت  ثم  أهــداف  بــدون  سلبيا  الفريقين 
فريق  ليحسم  الــعــودة  لقاء  في  السلبي  التعادل 
حسنية أغاير بطاقة الترشح لصالحه بركالت الترجيح.

التاسعة  األفريقية  ليبيا  ممثل  مشاركة  وخالل 
النهائي  نصف  الدور  خاللها  بلغ  التي   2007 عام 
دور  في  المغربي  الجيش  فريق  االتحاد  فريق  واجه 
لقاء  في  الجيش  فريق  تفوق  حيث  المجموعات، 
الفوز  حقق  »العميد«  لكن  لصفر  بهدف  الذهاب 
الشيباني  يونس  من  كل  أحرزهما  بهدفين  إيابا 

وسالم الرواني.
إقصاء  في  االتحاد  فريق  نجح   2010 عام  وفي 
أفريقيا  أبطال  دوري  في  الحديدي  الدفاع  فريق 
لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  معه  تبادل  أن  بعد 

االتحاد  ليحسم  وإيابا  ذهابا 
ــتــأهــل بــركــالت  بــطــاقــة ال

الترجيح.
وفـــــــي بـــطـــولـــة 
عام  الكونفدرالية 
الــتــقــى   2010
الدور  في  »العميد« 

فريق  النهائي مع  نصف 
بهدفين  ذهابا  تفوق  الــذي  الرباطي  الفتح 
بينما  الشيباني،  يونس  الالعب  أحرزه  لهدف 
الهداف  أحــرزه  لصفر  بهدف  إيابا  االتحاد  فاز 
بطاقة  المغربي  الفريق  ليحسم  الــزوى  أحمد 

الترشح لصالحه.
االتحاد مع فريق  آخر مواجهة جمعت  وكانت 
ــي فـــي الــمــوســم  ــرب ــغ م
ــي بــطــولــة  الــمــاضــي فـ
اقصى  حين  الكونفدرالية 
فريق  بركان  نهضة  فريق 
ذهابا  فــوزه  بعد  االتــحــاد 

وجدد  لصفر  أهــداف  بثالثة 
فوزه إيابا بهدف لصفر.

ــاراة  ــبـ وتــــم تــقــديــم مـ
أغادير«  و»حسنية  »االتحاد« 
على  إقامتها  المقرر  المغربي، 
صفاقس  بمدينة  المهيري  الطيب  ملعب  أرضية 

السابق،  الموعد  عن  واحــدا  يوما  التونسية، 
سبتمبر   14 يــوم  المباراة  ستقام  حيث 

ــك  وذل 15؛  ــن  ع بـــدال  ــاري  ــج ال
التونسية،  االنتخابات  بسبب 

التي ستجرى في هذا التاريخ.
طاقم  ــكــاف«  »ال كلف  كما 
تحكيم سنغاليا إلدارة المباراة، 
التحكيم  طاقم  يتكون  حيث 
جوي  داودا  مــن  السنغالي 
حكم ساحة، والحاج عبدالعزيز 
توري  والشيخ  أول،  مساعدا 
سو  وألــيــون  ثانيا،  مساعدا 
وعمار  رابع،  حكما  سانديجوي 

بهلول من الجزائر مراقبا للمباراة.

»لوس  فريق  صفوف  في  الليبي  المحترف  ظهر 
لقاء  نهاية  قبل  المنير،  محمد  األميركي  أنجليس« 
فريقه، األحد الماضي، أمام نظيره »أورالندو سيتي«، 
النادي السابق للمنير الذي ظهر مرتديا قناعا للوجه، 
بعد فترة من الغياب بسبب اإلصابة، وشارك المنير 
بهدفين،  اإليجابي  التعادل  بنتيجة  انتهى  لقاء  في 
من  ساعة  ربــع  آخــر  في  بديال  المنير  شــارك  حيث 
»لوس  كان  عندما   ،70 الدقيقة  في  وتحديدا  اللقاء 
بخروج  ليساهم   ،)2-1( بالنتيجة  متأخرا  أنجليس« 
الفريق بالتعادل خارج ملعبه، وفقا لما نقلته صفحة 
عن  »فيسبوك«  عبر  الليبيين  المحترفين  أخبار 

الصفحة الرسمية لنادي »لوس أنجليس« األميركي.
وخضع قائد منتخب ليبيا األول لكرة القدم، محمد 
المنير، للمتابعة الدقيقة بإحدى المصحات األميركية، 
الوقت  في  الملعب  عاما(   27( صاحب  غادر  أن  بعد 
المحتسب بدل الضائع، بعد أن تعرض إلصابة بالغة 
زالتان  السويدي  مع  فضائي  التحام  إثر  الوجه  في 
إبراهيموفيتش قام فيه األخير باستعمال مرفقه، في 

يوليو الماضي.
عظمة  في  لكسر  تعرض  الليبي  الدولي  الظهير 
الطبية  الرقابة  تحت  وضعه  استدعى  مما  الوجه، 
زكي  المصري  مــدربــه  أكـــده  مــا  ــق  وف الــصــارمــة 
األميركي  فريقه  مرمى  حــراس  مــدرب  عبدالفتاح 
في  الليبي  المحترف  وتعرض  أنجليس«،  »لــوس 
الدوري األميركي إلى إصابة بليغة في الجمجمة بعد 
كسر  إلى  أدى  مما  بالمرفق،  إبراهيموفتيش  تدخل 

في الجمجمة أثناء مباراة القمة بين »لوس أنجليس 
غاالكسي« و»لوس أنجليس« في الدوري األميركي.

مع  بالحديث  انفردت  »الوسط«  جريدة  وكانت 
خطة  كاشفا  له،  تعرض  الذي  الحادث  عقب  المنير، 
عالجه، عبر الهاتف من الواليات المتحدة األميركية، 
حيث قال: »أشكر جمهور الكرة العربية والليبية على 
والحمد  وأنا  بي،  واالهتمام  صحتي  على  االطمئنان 

هلل بخير، وفي كامل تركيزي، ولم أفقد الوعي، لكني 
تناول  أعــرف  ال  فأنا  وجهي،  عظم  لكسر  تعرضت 

الطعام بشكل طبيعي«.
العم  بــالد  إلــى  »الفرسان«  منتخب  قائد  حضر 
سام، قادما من »بارتيزان بلغراد« الصربي، بعد أن 
عن  ممكنة  صورة  أفضل  تقديم  عن  مسؤوال  بات 
للدوري  ليبي ينضم  المنير أول  الليبي؛ كون  الالعب 
وبدأ  األيسر،  الظهير  مركز  شغل  حيث  األميركي، 
 ،2010 العام  في  االتحاد  نادي  صفوف  في  مسيرته 
قبل االنتقال إلى »دينامو مينسك« البيالروسي ومنه 
الصربي،  الدوري  لقب  بلغراد، حامل  »بارتيزان«  إلى 
سيوفره  لما  بالمنير  األميركي  النادي  أهتم  حيث 
المالعب  في  جناها  كبيرة  خبرة  من  لـــ»أورالنــدو« 
التحكم  على  وقدرته  سرعته  عن  فضال  األوروبية، 

بالكرة وصالبته الدفاعية التي تجعل منه خيارا جيدا.
المنير15 مباراة دولية في صفوف منتخب  خاض 
 2014 العالم  بالده، كما شارك في تصفيات كأسي 
أنجح  المنير من  و2018 وسجل ثالثة أهداف، ويعد 
وخاض  وأميركا،  ــا  أوروب في  الليبيين  المحترفين 
»بارتيزان  رفقة  الصربي  الــدوري  في  اللعب  تجربة 
البيالروسي،  مينسيك«  »دينامو  مثل  كما  بلغراد«، 
كأس  بطولة  بلقب  المنير  محمد  الدولي  توج  كما 
 ،2017-2016 الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  صربيا 
صربيا،  وكأس  دوري  الثنائية،  فريقه  مع  حقق  كما 
فريقه  مع  األساسية  التشكيلة  أن شارك ضمن  بعد 

»بارتيزان بلغراد« الموسم الماضي.

عشر  الخامس  الموافق  األحد  مساء  األنظار،  تتجه 
»بترو سبورت«  إلى ملعب  الجاري،  من شهر سبتمبر 
بالقاهرة، الذي سيحتض مباراة الذهاب التي ستجمع 
فريق  بضيفه  الليبية  الكرة  ممثل  »النصر«  فريق 
والثالثين  الثاني  الدور  ضمن  البيضاوي«،  »الرجاء 
»النصر«  فريق  وأنــهــى  أفريقيا،  أبــطــال  لـــدوري 
حيث  المغاربي،  الموعد  لهذا  استعدادا  تحضيراته 
بالقاهرة  التدريبي  بمعسكره  وديــة  تجربة  خاض 
فقدها  الككلي،  محمد  الوطني  مــدربــه  بقيادة 
لصفر،  بهدفين  الكويتي  »اليرموك«  فريق  أمــام 
فريق  مع  وأخــيــرة  ثانية  ــة  ودي تجربة  خــاض  كما 
الثانية،  الدرجة  دوري  أندية  فرق  أحد  »جينيس«، 
هدف  سجل  هدف،  مقابل  بهدف  بالتعادل  وانتهت 
الدقيقة  في  الحاسي  أحمد  الالعب  »النصر«  فريق 
حكم  احتسب  بدقائق  المباراة  انتهاء  وقبل   28
»جينيس«  فريق  بها  أدرك  ــزاء  ج ركلة  المباراة 
لفريق  الفني  المدير  الككلي،  التعادل، وحرص محمد 
الشباب  الالعبين  من  عدد  إشــراك  على  »النصر«، 
بهم  لالستعانة  تحسبا  الثانية،  الودية  المباراة  خالل 

خالل المباريات المقبلة للفريق.
وشهدت تدريبات »النصر« المعروف باسم »الفريق 
المحترف  التحاق  بالقاهرة،  معسكره  خالل  الجميل« 
ظهوره  يسجل  أن  ينتظر  الذي  جونيور،  الكاميروني 
وأيضا  »النصر«،  الجديد  فريقه  مع  األول  األفريقي 
عودة الالعبين المصابين معتز المهدي وربيع الالفي 
التي  اإلصابة  من  تعافيهم  عقب  البدوي،  وأسامة 
لحقت بهم خالل الفترة الماضية ومنعت المهدي من 

االنضمام لمعسكر المنتخب األول بالمغرب.
خاضها  التي  الجماعية  التدريبات  شهدت  كما 
جميع  من  واضحة  وحماسة  كبيرة  جدية  »النصر«، 
إشراف  تحت  التدريبات  خاضوا  الذين  الالعبين 
على  ومعاونوه  الككلي  وحرص  الفني،  الجهاز 
الجانبين  بين  التدريبات  تنويع  على  التركيز 
معدالت  رفــع  أجــل  من  والتكتيكي  البدني 
بالشكل  وتجهيزهم  لالعبين  البدنية  اللياقة 
المطلوب لالستحقاق المهم أمام فريق الرجاء.

اجتياز »عاصفة موكاف«  »النصر«، في  ونجح 
فوزه  عقب  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  بطل 

القاهرة،  المصرية،  العاصمة  في  اإلياب  مباراة  في 
مقابل  أهــداف  بثالثة  »بتروسبورت«  ملعب  وعلى 
دون  بهدف  الذهاب  لقاء  نتيجة  فقد  أن  بعد  هدف، 
في  العودة  لقاء  في  الجميل«  »الفريق  لينجح  رد، 
مقابل هدف  بثالثية  والفوز  الذهاب  خسارة  تعويض 
أبطال  دوري  هداف  المهدي،  معتز  استطاع  واحد، 
عزز  ثم  األولى،  الثنائية  إحراز  في  الماضي،  الموسم 
الثالث  الهدف  بإضافة  فريقه  فــوز  بلعم  اهلل  عبد 
الفارق  تقليص  من  العاصفة  فريق  بعدها  ليتمكن 
التأهل  كــان  حيث  شيئا،  األمــر  من  يغير  أن  دون 
الليبية الذي حسم بطاقة الترشح للدور  لممثل الكرة 
مقابل  أهــداف  بثالثة  المباراتين  بمجموع  التالي 

اثنين.
إلى  المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  تأهل  جاء  بينما 
دور الـ32 على حساب فريق »بريكاما يونايتد« بطل 
غامبيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل اإليجابي 
»الــرجــاء  ضــرب  فيما  منهما،  لكل  أهــداف  بثالثة 
وأمام  ملعبه  على  العودة  لقاء  في  بقوة  البيضاوي« 
ليضرب  مقابل،  دون  برباعية  فاز  حين  جماهيره 

موعدا مع ممثل الكرة الليبية »النصر«.
بطولة  منافسات  من  خرج  »الرجاء«  فريق  وكان 
أرضه  على  خسارته  عقب  بالمغرب  العرش  كــأس 

»نهضة  فريق  الجديد  الصاعد  أمام  جماهيره  وبين 
من  أقــل  قبل  لهدفين  ــداف  أه بثالثة  الــزمــامــرة« 
جعلت  األفريقية،  »النصر«  مواجهة  من  أسبوعين 
بمعالجة  يتعهد  كارتيرون،  الفرنسى،  الفريق  مدرب 
سريعا  وتداركها  فريقه  ارتكبها  التي  الفنية  األخطاء 
قــادم  فــي  جماهيره  ومصالحة  ــك  ذل وتــعــويــض 

المواعيد المحلية األفريقية.
الليبية  للكرة  بممثل  مرة  ألول  »الرجاء«  ويلتقي 
أفريقيا  »النصر«  يواجهه  مغربي  فريق  ثاني  وهو 
كانت  حيث  الفريقين،  بين  رسمية  مواجهة  أول  في 
للكرة  بممثل  »النصر«  فريق  جمعت  مواجهة  آخر 
الكونفدرالية  بطولة  ضمن   2013 العام  المغربية 
أمام  المنافسات  »النصر«  غــادر  حين  األفريقية، 
المغربي عقب خسارته ذهابا بهدف  »الجيش«  فريق 
محترفه  أحــرزه  لهدف  بهدف  إيابا  وتعادله  لصفر، 

أوتوبونغو. الكاميروني 
فريق  أقــصــى  أن  »الــنــصــر«  لفريق  سبق  كما 
شمال  أندية  كأس  بطولة  في  المغربي  »الجيش« 
لهدف،  بهدفين  بالرباط  ذهابا  خسر  حين  أفريقيا 
بنينا«  »شهداء  ملعب  من  »النصر«  وتأهل  وفــاز 
»الرجاء  فريق  يعد  كما  لصفر،  بهدفين  بنغازي  في 
المغربي  الــدوري  بطل  وصيف  المغربي  البيضاوي« 
مشاركته  خالل  الفريق  وصل  كما  الماضي،  للموسم 
دور  إلى  الكونفدرالية  بطولة  في  الماضي  الموسم 
المغربية  األندية  عميد  كونه  عن  فضال  المجموعات، 

في القارة السمراء.
»النصر«،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ويدخل 
»الرجاء«  أمام  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  يسعى  وهو 
الـ16  يتمكن من وضع قدم في دور  المغربي، حتى 
بالقاهرة  الذهاب  مباراة  في  األفريقية،  البطولة  من 
فيما  »بتروسبورت«،  بملعب  الجاري،  الشهر  منتصف 
ستقام مباراة اإلياب في مركب محمد الخامس بالدار 
أعلن  حسبما  نفسه،  الشهر  من   29 يوم  البيضاء 

االتحاد األفريقي لكرة القدم كاف.
الحكم  األفريقي،  باالتحاد  التحكيم  لجنة  وكلفت 
اللقاء  إلدارة  بوكواسة  لطفي  الجزائري  الــدولــي 
»الرجاء  فريق  وضيفه  »النصر«  فريق  بين  المرتقب 
اهلل  بوعبد  من  كل  ويعاونه  المغربي،  البيضاوي« 
حكما  السراج  ومحمد  أول  مساعدا  حكما  عماري 

مساعدا ثانيا والمهدي عبيد حكما رابعا.

عقب ختام المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني 
خاض  الذي  بالمغرب،  القدم  لكرة  األول  الليبي 
أيام  ضمن  دوليتين  وديتين  مباراتين  خالله 
المنتخب  يعود  »فيفا«،  الدولي  االتحاد  أجندة 
الوطني لمواصلة تحضيراته األخيرة في تونس، 
ويستعد المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، عقب 
الليبية  الكرة  لممثلي  الذهاب  مباريات  انتهاء 
واالتحاد  بنغازي  األهلي  وأفريقيا،  عربيا  الثالث 
والنصر، استعدادا لمباراته األولى ضمن التصفيات 
المؤهلة لبطولة األمم األفريقية لالعبين المحليين 
الـ»شان«، حيث يلتقي المنتخب التونسي بملعب 
رادس يوم 21 من سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب 

التصفيات.
ويستأنف المنتخب تحضيراته بخوض مباراتين 
شهر  في  »فيفا«  أيام  خالل  دوليتين  وديتين 
أكتوبر المقبل، يستهلهما بمواجهة منتخب كينيا 
المقبل،  أكتوبر  شهر  من  العاشر  في  بالمغرب 
مستضيفه  لمالقاة  موريتانيا  إلى  يتحول  ثم 
أكتوبر  شهر  من  عشر  الخامس  في  الموريتاني 
المقبل، والمباراة األخيرة تدور قبل خمسة أيام 
التي  الحاسمة،  اإليــاب  مباراة  موعد  من  فقط 
في  التونسي  بنظيره  الليبي  المنتخب  ستجمع 

المغرب، ضمن تصفيات المرحلة األخيرة المؤهلة 
لبطولة الـ»شان« في إثيوبيا 2020.

معسكره  خــالل  الوطني،  المنتخب  وخــاض 
لتصفيات  استعدادا  المغرب  في  األخير  التدريبي 
الـ»شان  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم  بطولتي 
2020«، وتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا في 
الكاميرون »كان 2021«، مباراتين وديتين ضمن 
فاسو  بوركينا  من  كل  أمام  »فيفا«،  أيام  أجندة 
نتيجتها  وفقد  الجاري،  سبتمبر  من  الرابع  في 
بهدف دون رد، على ملعب مدينة مراكش، وفي 
نظيره  على  الليبي  المنتخب  فاز  الثانية،  الودية 
التي  المباراة  في  لصفر،  بهدفين  النيجر  منتخب 
جمعت بينهما بملعب بورشيد بمعسكر المنتخب 
التدريبي في المملكة المغربية، وجاء الهدف األول 
مؤيد  الالعب  طريق  عن  المتوسط«  لـ»فرسان 
وعزز  المباراة،  عمر  من   46 الدقيقة  عند  الالفي 
الالعب  الثاني  الفوز  هدف  بإضافة  المنتخب  فوز 
محمد الترهوني عند الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وسيخوض المنتخب الوطني استحقاقه األول، 
والمرحلة  المحطة  واجهة  على  سيكون  الــذي 
سيواجه  حيث  ـــ»شــان«،  ال لتصفيات  األخــيــرة 
شهر  من   21 يوم  تونس  منتخب  مستضيفه 

في  رادس  أولمبي  ملعب  على  الجاري،  سبتمبر 
العاصمة التونسية، في لقاء الذهاب، بينما ينتظر 
أن يقام لقاء العودة الحاسم بالمغرب يوم 20 من 

شهر أكتوبر المقبل.

المواجهة الخامسة في الـ»شان«
خامس  تونس  أمــام  المرتقبة  المواجهة  تعد 
الوطني  منتخبنا  تجمع  رسمية  كروية  مواجهة 
بنظيره التونسي، على صعيد منافسات تصفيات 
حيث  الـ»شان«،  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم 
تعود أولى المواجهات بين المنتخبين المحليين 
نهائيات  تصفيات  ضمن   ،2008 العام  إلــى 
البطولة في نسختها األولى، حيث تمكن »فرسان 
بعد  التونسي،  المنتخب  إقصاء  من  المتوسط« 
المنتخبين  بتعادل  األول  الذهاب  لقاء  انتهاء 
بهدف لهدف أحرزه الالعب أشرف العماري، وفي 
لقاء العودة بتونس استطاع منتخبنا إقصاء تونس 
على ملعبه بركالت الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت 
هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي 

أحرزه المدافع محمد المغربي.
صعيد  على  الناجحة  مسيرته  منتخبنا  وواصل 
من  األخير  الــدور  خالل  تمكن  حيث  التصفيات، 

الذهاب  لقاء  انتهاء  بعد  المغربي  المنتخب  إقصاء 
األول بالرباط بفوز المنتخب المغربي بثالثة أهداف 
مقابل هدف، أحرزه الالعب أسامة الفزاني، وفي لقاء 
العودة بطرابلس نجح منتخبنا في إقصاء المغرب، 
من  كل  إحرازها  على  تناوب  بثالثية  فوزه  عقب 
محمد زعبيه، وأحمد الزوي، وأحمد سعد، ليسجل 
منتخبنا ظهوره كأول منتخب عربي يتأهل لنهائيات 
المحليين في نسختها  البطولة األفريقية لالعبين 

األولى، التي أقيمت في مالعب ساحل العاج.
ثم تجددت المواجهات بين المنتخبين الليبي 
العام  الـ»شان«  تصفيات  صعيد  على  والتونسي 
التجمع  بنظام  التصفيات  أقيمت  حيث   ،2016
وتونس  ليبيا  منتخبات:  بمشاركة  وإيابا  ذهابا 
الذهاب  لقاء  في  الفوز  منتخبنا  وحقق  والمغرب، 
أحرزه  لصفر،  بهدف  التونسي  المنتخب  أمــام 
الالعب مؤيد القريتلي، ثم خسر منتخبنا مباراته 
وخالل  بثالثية،  المغربي  المنتخب  أمام  الثانية 
أمام  الثالثة  مباراته  منتخبنا  خسر  اإلياب  مرحلة 
المنتخب التونسي، بهدف لصفر، ثم فقد نتيجة 
آخر مبارياته في التصفيات أمام المنتخب المغربي 
المجموعة  متصدرا  المغرب  ليتأهل  برباعية، 

وتونس ثاني المجموعة إلى نهائيات الـ»شان«.
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● تدريبات المنتخب في معسكر المغرب

»الفرسان« تواجه كينيا وموريتانيا استعدادا لعودة املواجهات الليبية – التونسية في الـ »شان«

»النصر« و»الرجاء البيضاوي« في أول مباراة رسمية ألصحاب الغالالت الواحدة
مواجهات أفريقية بنكهة مغاربية

الوسط–زين العابدين بركان

»الرجاء« في أول حوار له مع ممثل 
للكرة الليبية وثاني فريق مغربي 

يواجه »النصر« أفريقيا

»الفريق الجميل« يسعى لوضع 
قدم في دور الـ 16 من البطولة 

األفريقية أمام النسور الخضر

واجه خمس فرق مغربية في 
المسابقات األفريقية وتأهل 

على حسابها في مناسبتين

.. و»العميد« يجدد ذكرياته 
مع حسنية أغادير املغربي

شفاء املنير في أميركا يعجل بطلب خدماته في »كان 2021«

الليبي،  العالمي  األجــســام  بناء  بطل  حيا 
ليبيا  في  وجمهوره  محبيه  القرقني،  كمال 
على صفحته  فيديو  عبر  العربي،  والوطن 
»إنه  فيه  قــال  »فيسبوك«،  الشخصية 
والتتويج  للمنافسة  وجاهز  جيدا  استعد 
العالمية،  أولمبيا(  )مستر  بطولة  في 
فيجاس  الس  والية  في  ستقام  التي 
وحتى   12 من  الفترة  خالل  األميركية 
البطولة  الجاري، وستشهد  15 سبتمبر 
أبطال عالميين، من بينهم كمال  مشاركة 
القوي  والمنافس  ليبيا،  عن  ممثال  القرقني، 
هادي جوبان من إيران، وأحمد شكناني من 

وفهد  البحرين،  من  الحداد  وسامي  الكويت، 
هزازي من السعودية.

الذهبية  بالميدالية  القرقني  توج  أن  سبق 
للمحترفين  كالسيك«  »أرنــولــد  بطولة  في 
الواليات  في  أقيمت  التي  األجسام،  بناء  في 
بعد   ،2018 مــارس  في  األميركية  المتحدة 
من  كثير  بين  مــن  األول  المركز  احتالله 

رياضيي العالم. 
باسم  تسجل  ذهبية  أول  هي  هذه  وتعد 
اسم  تحمل  التي  البطولة،  في  ليبي  رياضي 
المعروف  األميركي  والممثل  العالم  بطل 
الجائزة  بنفسه  الذي سلم  أرنولد شوارزنيجر، 

اهتمام  على  استحوذ  مشهد  في  للقرقني، 
أن  كما  العالمية،  ــالم  اإلع وسائل  مختلف 
بطولة أرنولد كالسيك من أكبر بطوالت كمال 
األجسام ماديا بعد »مستر أولمبيا«، حيث إن 
الجائزة األولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف 
وساعة  هامر،  نوع  من  وسيارة  نقدا،  دوالر 

روليكس. 
أو  فبراير  ــر  أواخ في  المنافسات  وتقام 
أوائل مارس في كولومبس، أوهايو، الواليات 
الذهبية  على  وبحصوله  األميركية،  المتحدة 
يدخل البطل الليبي ضمن أهم الالعبين على 

الساحة.

القرقني يعلن جاهزيته لـ »مستر أولمبيا«

● جانب من مباراة النصر 

● المنير

● الطبال
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 كل شيء  

أقوالهم

واشنطن تشدد على الدور 
الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط 

في تعزيز استقرار ليبيا.

السفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند

 الحل في ليبيا لن يكون عسكريا، 
وال بديل عن العودة إلى العملية 

السياسية.

األمين العام للجامعة العربية
 أحمد أبوالغيط

 دور البلديات حيوي للتخفيف من 
آثار األزمة على نازحي حرب العاصمة.

 منسق الشؤون اإلنسانية
 لدى ليبيا

يعقوب الحلو

30 ألف إسترليني لتفادي 
غرامة 100 جنيه

كشفت هيئة »بي بي سي« أن بريطانيا 
30 ألف جنيه إسترليني من  أنفق نحو 

القضاء على  أمام  ابنه، ليعترض  ميراث 
100 جنيه. غرامة مرور بقيمة 

متقاعد  مهندس  كيدويل،  وريتشارد 
)71 عاما(، اعتبر أنه ظلم وقت ضبطه 

35 ميال في  يقود سيارته بسرعة 
)56 كيلومترا في الساعة(، في  الساعة 

 30 القصوى  السرعة  منطقة كانت فيها 
)48 كيلومترا في الساعة(، خالل  ميال 

رحلة إلى ووستر )غرب إنجلترا( سنة 
2016، وفق »فرانس برس«، األربعاء.

واعترض على هذه الغرامة أمام 
القضائية  أن معركته  غير  القضاء، 

استمرت ثالث سنوات، وخسر االستئناف 
الرجل  المقدم في أغسطس. وأنفق 
بنظام قضائي  يندد  الذي  السبعيني 
»فيه ثغرات هائلة« الجزء األكبر من 
أتعاب  المخصص البنه على  الميراث 

القضائية.  اإلجراءات  وتكاليف  المحامين 
وقال: »أندم كثيرا على فعلتي. وجل ما 

كنت أريده هو إحقاق الحق«.

الشعور باألعضاء 
املبتورة مجددا

تمكن شخص بترت ساقه فوق مستوى 
الركبة من أن »يشعر« بساقه الصناعية، 

ما يساهم في تحسين الحركة وتخفيف 
األلم وزيادة القدرة على التحمل، وذلك 
بفضل جهاز حديث كشف عنه االثنين.

وطوّر فريق من الباحثين 
السويسريين طرفا صناعيا مزودا أدوات 

استشعار توضع على مستوى أسفل القدم 
وطيّة الركبة، متصلة بأقطاب كهربائية 

تزرع مباشرة على أعصاب الساق.
وسمح هذا النظام لمريضين بترت 
ساقاهما فوق مستوى الركبة، بإعادة 

الشعور إلى الطرف المفقود ما سمح لهما 
مثال بالتمييز بين المشي على الطريق أو 

في الرمال.
وجاء في الورقة البحثية التي نشرت 
في مجلة »نيتشر ميديسين«، »ساعد 

هذا الطرف الصناعي على تحسين جودة 
المشي وزيادة القدرة على التحمل، سواء 

في المختبر أو على أرض الواقع«.

موسم الخروج
 من أوروبا

الوضع السياسي البريطاني حسب ما يصلنا من تفاصيله يومًا بيوم عبر وسائل اإلعالم، يبدو 
 )uncharted flight( للوهلة األولى أنه ال يختلف عن وضع مسافرين في رحلة جوية مجهولة
بطائرة، يقودها كابتن لم يسبق له قيادة طائرة، مليئة بمسافرين في طريقهم لإلقالع، 
قاصدين البحث عن طريق يقود إلى الخروج نهائيًا من فضاء االتحاد األوروبي إلى فضاء آخر 
مختلف لكن دون خريطة طريق واضحة ومتفق عليها ودون الحصول على أذونات رسمية 
بالسماح لطائراتهم بعبور أي أجواء معروفة، على أمل أن يحالفهم الحظ ويصلوا إلى جهتهم 
المقصودة قبل 31 أكتوبر 2019 وكل ما عليهم فعله حاليًا هو ربط أحزمة المقاعد تهيؤًا 

إلقالع قريب نحو فضاء مجهول.
ما يحدث تحت السطح يختلف تمامًا عما يظهر فوقه طافيًا ولعدة أسباب أهمها: أن أعضاء 
محترفون،  ساسة  بل  هواة  ليسوا  ستريت«  »داوننغ  في  جونسون  بقيادة  الجديد  الفريق 
مزودون بخرائط مفصلة وبوصالت تعينهم على الخوض في التضاريس والظروف المناخية 
الصعبة دون التعرض إلعاقات أو إحباطات. ومصممون على تكملة المشوار بتحقيق هدفهم 
أو  التكاليف  كانت  األوروبي مهما  باالتحاد  بريطانيا  التي تشد  الخطوط  األولي وهو قطع 
تعاظمت التجاوزات. وثانيًا التأكيد على عدم تسليم مفاتيح »داوننغ ستريت« لغيرهم، خاصة 

زعيم العماليين جيريمي كوربين.
الفريق الوزاري الجالس حول منضدة السيد جونسون رئيس الحكومة ليس فريقًا عاديًا، بل 
فريق حرب يضم بين صفوفه غالة المعادين للبقاء في االتحاد األوروبي. ُاختيروا بعناية إلخافة 
بروكسل وإلجبارها على التراجع عن إصرارها في مسألة الحدود األيرلندية والعودة إلى منضدة 
التفاوض أو مواجهة أزمة خروج بريطانيا من دون اتفاق ومن دون دفع مصاريف والتزامات 
الخروج التي تصل إلى 39 مليار جنيه استرليني. وفي نفس الوقت تصميم استراتيجية لحملة 

الحزب،  مقر  في  وليس  ستريت«  »داوننغ  في  تعد  انتخابية 
بالتنسيق والتعاون مع خبراء في إدارة الحمالت والشخصيات 
 2016 العام  االستفتاء  في  الخروج  حملة  وقادت  تولت  التي 

ووضعها موضع التنفيذ.
الخروج المنتوي بال اتفاق من االتحاد لن يكون إال بتجاوز 
األولى  الخطوات  تنفيذ  في  بُدئ  ذلك  يتم  ولكي  البرلمان. 
للحملة االنتخابية عبر برنامج منظم يقوم على استغالل االرتباك 
الذي تمر به قيادة حزب العمال وعجزها على بلورة موقف واضح 
من الخروج من االتحاد؛ مما أدى إلى خلق هوة بين كوادر الحزب 
وقيادته. إلى جانب ذلك استهداف الدوائر االنتخابية المعروفة 
المؤيدة  الشمال  مناطق  في  العمال  لحزب  التاريخي  بوالئها 
المالي  الدعم  بتقديم  والوعود  االتحاد.  من  بريطانيا  لخروج 
لمدن الشمال والتأكيد على عزم الحكومة على تنفيذ المرحلة 
ليدز  مدينتي  يصل  الذي  السريع  القطار  مشروع  من  الثالثة 

بمانشستر، ودعم الشرطة بالمال والرجال لمحاربة الجريمة.
استراتيجية الحملة االنتخابية القادمة ستكون تحت شعار: 
»الناخبون ضد البرلمان«، أي بمحاولة دق إسفين بين الناخبين 
الذي صوتوا، مطالبين بالخروج من االتحاد والبرلمان الرافض 
أنها  به  ما توصف  أقل  الناخبون. وهي فكرة  أراده  ما  لتنفيذ 
شيطانية تهدف إلى وضع المواطن ضد برلمانه الذي يحمي 

حقوقه وحرياته.
ليس في نية السيد جونسون، وال في نوايا أعضاء فريقه من 
غالة المعادين في حزب المحافظين لبقاء بريطانيا في االتحاد 

األوروبي، أن يفلتوا من بين أياديهم فرصة تاريخية استلزم أمر وصولها إليهم الكثير من 
العمل طيلة أعوام ثالثة من التخطيط والعمل الشاق والمناورات السياسية، وكل ما كان ممكنًا 
من وسائل وأساليب توفرت لهم وأدت بهم إلى إطاحة حكومة السيدة ماي. وأعتقد شخصيًا أن 
هناك فرصًا عديدة لتحقيق الخروج بتجاوز البرلمان وإمكانية الفوز باالنتخابات النيابية القادمة، 

وبأغلبية، بناء على استطالعات الرأي العام.
كل المؤشرات المتاح االطالع عليها إعالميًا تقود إلى التنبؤ بأن سياق األحداث وتطورها 
يسير لصالح تيار اليمين المعادي ألوروبا بقيادة السيد جونسون، والخروج من المأزق الحالي 
سينتهي بإعالن إجراء انتخابات نيابية بغرض إزاحة العائق البرلماني كلية وفتح الطريق أمام 
حكومة السيد جونسون لتنفيذ برنامجها بقص الخيوط مع أوروبا وتقوية األخرى التي تربطها 

بأميركا ترامب.
لكن الرحلة المنتوية بدأت فجأة قبل موعدها المحدد وعلى غير توقع وفي وقت صادم. 
»داوننغ ستريت« أصدر قرارًا يوم اإلثنين بتعليق البرلمان. كان من المفترض أن يتم ذلك 
يوم الخميس المقبل لكن الكابتن جونسون قال في تصريح سابق إنه يفضل الموت مرميًا 
في خندق على أن يطلب تمديداً جديدًا للخروج من االتحاد األوربي. وها هو ينفذ وعده ويعلق 
البرلمان ويرفض تنفيذ قانون أصدره البرلمان خالل األيام الماضية ويقرر الخروج ببريطانيا 

من أوروبا يوم 31 أكتوبر المقبل كما هو مقرر.
الحكومة التي من المفترض أن تصدر القوانين وتفرض تطبيقها على المواطنين وتعاقب 
المخالفين ترفض جهاراً نهارًا تنفيذ قانون برلماني وتقرر الخروج من االتحاد األوروبي بال 

اتفاق.
ما حدث بال سابقة ويتسم  والبرلمان. لكن  الحكومة  بين  الحكم  المحاكم ستكون 
واقتصادي  كبير  دستوري  ضرر  نحو  بريطانيا  بكل  يؤدي  أن  الممكن  ومن  بخطورة 

أكبر.
السياسية  العوائق  رغم  جونسون  والكابتن  بإحكام،  مربوطة  المقاعد  أحزمة 

مصمم على الوصول إلى جهته المقصودة بسالم أو الهالك.
لحسن حظه وحظ المسافرين أن االقالع ليس من مدرج مطار »معيتقية« في طرابلس!

الشيخ  لرحيل  الثمانون  الذكرى  سبتمبر   13 يوم  يصادف 
المولود  الغرياني  الكميشي  حميد  بن  أحمد  بن  محمد 
ومنذ  العلم،  لطلب  األزهر  إلى  رحل  والذي   ،1868 سنة 

سنة،   48 لنحو  المغاربة  برواق  شيخا  استقر   1893 سنة 
أبناء  بشؤون  مهتما  مصر  في  الرواق  أعيان  من  وأصبح 

الدين،  بأمور  ومعرفة  علم  صاحب  اهلل  رحمه  كان  وطنه. 
ألبناء  عونًا  العشرة،  جميل  النفس،  طيب  الخلق،  كريم 

المعيشية،  حياتهم  أمور  تيسير  في  اهلل،  بعد  من  وطنه، 
نفسه.  على  منهم  واحد  كل  يعتمد  حتى  بيدهم  واألخذ 

.1939/9/13 توفاه اهلل يوم 

ليبيا األمس

بيلي إيليش..
التظاهر لصالح المناخ

ليبي في غابات األمازون
عالمية  إعالم  وسائل  تناولت  األخيرين  األسبوعين  في 

غابات  في  يعيش  ليبي  مواطن  على  العثور  خبر  ومحلية 
كل  وفقد  السبل  به  تقطعت  أن  بعد  بالبرازيل،  األمازون 

واهتماما  تعاطفا  القت  التي  الحكاية  وهي  الثبوتية،  أوراقه 
االجتماعي. التواصل  صفحات  على  خاصة  واسعا، 

عمر  حسين  الليبي  للمواطن  المصورة  المقاطع  وانتشرت 
له  أنيس  ال  حيث   ،1995 العام  في  ليبيا  غادر  الذي  حسين 
التي  الحرائق  لكن  األشجار،  وحفيف  والطيور  الحيوانات  إال 
أوضاع  في  وجوده  كشف  في  ساهمت  الغابات  تلك  ضربت 

البدائي. اإلنسان  أوضاع  إلى  أقرب  هي 
ارتبط  برازيلية  فتاة  على  تعرف  إنه  الروايات  إحدى  تقول 

إلى  العودة  إلى  دفعتها  ظروفًا  لكن  حب،  بقصة  معها 
وظل  بها،  االلتقاء  في  ينجح  لم  أنه  غير  بها  فلحق  بالدها، 

بنفاد  معاناته  تفاقمت  ثم  عنها،  بحثًا  المدن  بين  يتنقل 
السبل،  به  فتقطعت  الشخصية،  وثائقه  وفقدانه  أمواله 

على  متشردًا  نفسه  يجد  أن  قبل  وجهه،  على  هائمًا  وبقي 
األمازون،  والية  عاصمة  ماناوس  مدينة  قرب  غابة  أطراف 

تواصلت  التي  الشرطة  ووجدته  الغابات  حرائق  بدأت  أن  إلى 
الليبية. السفارة  مع 

الشيخ 
الكميشي 

الغرياني

المشاركة  إلى  أجمع  العالم  أنحاء  في  محبيها  إيليش،  بيلي  البوب،  مغنية  دعت 
الحق  وقت  في  إقامتها  المقررة  المناخ  تغير  على  الضخمة  االحتجاجات  في 

 37 عددهم  البالغ  متابعيها  األميركية  المغنية  وحضت  الشهر.  هذا  من 
سبتمبر  و27   20 يومي  الشوارع«  إلى  »النزول  على  »إنستغرام«  على  مليونًا 
المناخ. بشأن  المتحدة  األمم  قمة  انعقاد  مع  تتزامن  تظاهرات  في  للمشاركة 
العالم  أنحاء  في  األشخاص  من  الماليين  ثمة  »حاليًا  حسابها:  عبر  وكتبت 
غير  بوتيرة  ترتفع  الحرارة  درجات  المناخ(.  )بقضية  لالهتمام  قادتنا  يتوسلون 

تسمم  البرية  والحياة  يرتفع  المحيطات  ومستوى  يذوب  والجليد  مسبوقة، 
أغنية  كليب  فيديو  عامًا(   17 ( إيليش  أصدرت  واألربعاء،  تحترق«.  وغاباتنا 

البيئية.  الكوارث  إلى  الرمزية  باإلشارات  المليئة  هل«  تو  غو  غيرلز  غود  »آل 
 20 يومي  العالم  حول  شباب  بقيادة  ضخمة  تظاهرات  تنظيم  المزمع  ومن 

الزعماء  على  للضغط  سبتمبر  و27 
في  نيويورك  في  المجتمعين 

بشأن  المتحدة  األمم  قمة  إطار 
ومن  سبتمبر.   23 في  المناخ 

الناشطة  تقود  أن  المتوقع 
غريتا  السويدية،  البيئية 
في  االحتجاجات  تونبرغ، 

إلى  ووصلت  نيويورك. 
المالية  العاصمة 

األميركية 
األسبوع 
لماضي  ا

عبورها  بعد 
لمحيط  ا

األطلسي 
متن  على 

سريع  زورق 
يصدر  ال 
ثات  نبعا ا
الكربون.

جمعة بوكليب

جامعة الدول العربية
ماذا قدمت لحل األزمة الليبية؟

من يحدد أولويات القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلسها؟

متى تنجح في إقناع الشعوب العربية بجدوى وجودها؟

أين يكمن الخلل في تفعيل دورها لحسم الصراعات؟

لماذا ال تمارس الشعوب العربية ضغوطا إلصالح الجامعة؟

كيف يمكن تطوير الجامعة لتصبح مالذا وبيتا للم شمل العرب؟

 ليسوا هواة بل 
ساسة محترفون، 

مزودون بخرائط 
مفصلة وبوصالت 

تعينهم على 
الخوض في 
التضاريس 

والظروف 
املناخية الصعبة 

دون التعرض 
إلعاقات أو 

إحباطات

يجب التحرك السريع من أجل وقف 
إطالق النار في ليبيا.

وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي


