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تباطؤ

فضاء

تتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ الطلب 
العالمي على النفط اعتبارًا من 2025 .

وقالت الوكالة في تقرير سنوي  إن الطلب 
على النفط سيرتفع بنحو مليون برميل 

يوميًا في المتوسط سنويًا حتى 2025 من 
97 مليون برميل يومياً في 2018 وأضافت 

أن نمو الطلب على الطاقة سيواصل 
الزيادة، على الرغم من أنه سيسجل تباطؤًا 

ملحوظًا في العقد الذي يبدأ في 2030.

مليار 12
برميل

نفط احتياطي حقل السرير
وتريليون قدم مكعبة غاز

نفط

متابعات

عودة »هايابوسا 2«

قريبا في ليبيا
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09    إيرادات النفط والغاز الليبي تستعيد وتيرة االرتفاع
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اضطراب في حركة الطيران وإلغاء رحالت من مصراتة إلى اإلسكندرية

فنانون مصريون أسهموا في تطوير املسرح الليبي

بنسود ا

موسكو: وقف الحرب دون شروط.. وسالمة: مجلس األمن عاجز

المؤتمر  النعقاد  تاريخًا  بعد  ألمانيا  تحدد  لم 
الدولي المرتقب حول ليبيا، الذي بات يعرف باسم 
بين  مستمرة  التحضيرات  لكن  برلين«،  »مؤتمر 
سياسي  أفق  تحت  المستهدفة،  الدولية  األطراف 
التحضيرات  هذه  دخلت  وربما  بالغيوم،  ملبد 
والغموض«،  بـ»االرتباك  محللون  وصفها  مرحلة 
وهو ما عكسته تصريحات المبعوث األممي غسان 
في  األمن  مجلس  دور  فيها  وصف  التي  سالمة 
األزمة بـ»العقم«، طارحًا في الوقت نفسه معادلة 
أن  المقرر  من  التي  الدولية،  القوى  أمام  صعبة 
االتفاق حول  المؤتمر، وهي »ضرورة  تشارك في 
الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين«.

الداعي  الروسي  الموقف  أثار  نفسه  الوقت  في 
لألعمال  المشروط  وغير  الفوري  »الوقف  إلى 
هذه  مستقبل  حول  أسئلة  البالد«  في  القتالية 
التي تشكلت  العسكرية  الدعوة في ظل األوضاع 
وطرحت  الماضي،  أبريل  من  الرابع  بعد  فيما 
الغموض  ــار  أث ما  ولعل  ــرى،  أخ صعبة  معادلة 
والتساؤل هنا، هو تقليل سالمة من شأن فاعلية 
مجلس األمن تجاه الحالة الليبية، في وقت يجمع 
كثيرون من متابعي الشأن الليبي على أهمية أن 

يتبنى مجلس األم مخرجات برلين المنتظرة.
الجزائرية،  لإلذاعة  تصريحات  وفي  سالمة، 
أعاد التأكيد على تصريحات سابقة انتقدت موقف 
 14 بعد  وعجزه  الليبية  األزمة  من  األمن  مجلس 
اجتماعًا عن الخروج بقرار بشأن ليبيا، داعيًا الدول 
الليبي  الملف  حول  االتفاق  »ضرورة  إلى  الكبرى 
أن  مضيفًا  الليبيين«،  بدل  القرارات  اتخاذ  دون 
»التوافق الليبي، والرتباطاته الخارجية، )سيخرب( 
بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف«، 
وهو ما وضع المحللين أمام حيرة من طبيعة هذا 
قرار ال  إلى  أن يفضي  الممكن  الذي من  التوافق 

يتخذ بداًل عن الليبيين!
وعلى المسار نفسه، سجلت تحركات المبعوث 
القائد  مع  مهمين  لقاءين  األسبوع  هذا  األممي 
العام للجيش المشير خليفة حفتر، ووزير الخارجية 
الجانبان  تمسك  حيث  شكري،  سامح  المصري 
بموقفهما من تطورات األزمة وتحضيرات برلين، 
ويوم اإلثنين الماضي أطلع سالمة حفتر، على ما 
وصلت إليه المباحثات بشأن المؤتمر، كما استمع 
سالمة إلى وجهة نظر حفتر. وأكد حفتر »ضرورة 

وتفكيك  اإلرهابية،  المجموعات  على  القضاء 
سلطة  إيجاد  وأهمية  سالحها،  ونزع  الميليشيات 
على  وترتكز  الليبي،  الشعب  يرتضيها  شرعية 

أساس دستوري«.
أما لقاء المبعوث األممي مع شكري، فقد تناول 
»ضرورة  إلى  الداعي  المصري  الموقف  محددات 
بما  ليبيا،  في  شاملة  سياسية  لتسوية  التوصل 
والتأكيد  اإلقليمية«،  وسالمتها  وحدتها  يحفظ 
لتنفيذ  شامل  تصور  ضمن  األمن  »استعادة  على 
االستحقاقات السياسية، وصواًل إلى تفعيل اإلرادة 
على  السيطرة  في  الشقيق  الليبي  للشعب  الحرة 
الخارجية  باسم  الناطق  وفق  ومقدراته«،  موارده 

المصرية.
األزمة  ألطراف  الداخلية  المواقف  تسجل  ولم 
الكالمي  التصعيد  بعد  األسبوع،  يذكر هذا  تحركًا 
خالله  جدد  الذي  الماضي،  األسبوع  والعسكري 
الحرب  هذه  في  قدمًا  بالمضي  تمسكه  حفتر، 
حتى »تحرير« العاصمة، فيما أكد رئيس المجلس 
تمسكه  جهته  مــن  ــراج،  ــس ال فائز  الــرئــاســي، 

بالمضي قدمًا في المواجهة، و»دحر العدوان على 
لن  متوازيين  كخطين  الخطابان  وبدا  العاصمة«، 

يلتقيا.
وعلى مسار مواٍز، تستمر تحركات ألمانيا لحشد 
موقف دولي قبل انعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى 
توحيد المواقف الدولية حول األزمة وحشد الدعم 
المحلية على  القتال وحث األطراف  إنهاء  أجل  من 
األمم  تقودها  التي  السياسية  للعملية  العودة 
العاصمة  ضواحي  تشهده  ما  ظل  في  المتحدة، 
القوات  بين  مسلحة  مواجهات  من  طرابلس 
لحكومة  التابعة  والقوات  العامة،  للقيادة  التابعة 
راح  التي  الماضي،  أبريل  من  الرابع  منذ  الوفاق، 
مدنيون،  بينهم  والجرحى  القتلى  آالف  ضحيتها 
وفق  النازحين،  من  اآلالف  عشرات  عن  فضاًل 

منظمات دولية.
اتصال  بعد  الروسي  الجانب  تصريحات  وجاءت 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بين  هاتفي 
اإلثنين  ميركل  أنغيال  األلمانية  والمستشارة 
األطراف  رؤية  حول  جديدًا  جداًل  لتثير  الماضي، 

رأسها  وعلى  الليبية  األزمة  حل  لشكيل  الدولية 
الجنوبية  التخوم  على  تــدور  التي  الحرب  وقف 
للعاصمة طرابلس، منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ 
»أيد بوتين وميركل الوقف الفوري وغير المشروط 
بوتين  أشاد  حين  في  هناك«،  القتالية  لألعمال 
استئناف  إلى  الرامية  األلمانية  الوساطة  »بجهود 
بنشاط  الدولي  المجتمع  وإشراك  الليبي  الحوار 
أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة«، وحسب 
المتابعين للشأن الليبي فإن »الوقف الفوري وغير 
المشروط لألعمال القتالية هناك« قد يبدو مطلبًا 
الدم  نزيف  لوقف  ظاهر  نحو  على  ومنطقيًا  عاجاًل 
الليبي، إال أن قرارًا مثل هذا يلحقه الشك والتخوف 
لم  التي  الوفاق،  الرفض من جانب حكومة  وربما 
يخفِ مسؤولوها في أكثر من مناسبة اعتبار خطوة 
إذا  المشير خليفة حفتر،  انتصارًا لخصمهم  كهذه 
وفي  العاصمة،  خصر  في  قواته  بقاء  سيضمن 
قواته  عودة  على  األخير  يوافق  لن  نفسه  الوقت 
ذلك  ألن  اآلخر،  الطرف  يريد  كما  أتت  حيث  من 

يعني في الواقع هزيمة عسكرية وسياسية له.
األميركي  الموقف  جاء  المعضلة،  هذه  وأمام 
إذ  النار،  إطالق  وقف  الحديث عن  في  أكثر عمومًا 
أكد نائب رئيس البعثة األميركية في ليبيا، جوشوا 
هاريس، دعم بالده »وضع حد فوري للقتال الدائر 
في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية لألمم 
نظمتها  مستديرة  مائدة  خالل  وذلك  المتحدة«، 
الوكالة  من  بدعم  األميركية  المحامين  جمعية 
ليبيين  خبراء  وجمعت  الدولية،  للتنمية  األميركية 
الخيارات  في  للنظر  والدستور  القانون  مجال  في 
المستقبل  في  دستوري  إطــار  إليجاد  الممكنة 

الليبي.
مباشر،  غير  نحو  وعلى  نفسه،  الوقت  في 
برلين  مؤتمر  دعم  على  األميركي  التأكيد  جاء 
للخروج من األزمة، وهو ما عبرت عنه تصريحات 
خالل  مــاس  هاكيو  األلماني  الخارجية  ــر  وزي
دي  لويغي  اإليطالي  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر 
الواليات  »إن  فيه:  قــال  الــذي  السبت،  مايو، 
برلين«،  بعملية  للغاية(  )مهتمة  المتحدة 
وأضاف: »أصدقاؤنا، الواليات المتحدة، أكدوا لنا 
وسنقوم  برلين،  عملية  إلنجاح  التأثير  ممارسة 

بالتنسيق«.
واالشتباك  السياسي  االرتــبــاك  هــذا  وســط 
العسكري، يبقى الجميع في انتظار ظهور الدخان 

الذي يعد لمؤتمر برلين. المطبخ  األبيض من 

< ميركل

< غسان سالمة 

< السراج يرأس اجتماع حكومة الوفاق أول من أمس

< كونتي< ماكرون< بوتين

دولي  موقف  لحشد  ألمانيا  تحركات 
تأييد  واكبها  المؤتمر  انعقاد  قبل 

أميركي

المبعوث األممي مع حفتر  لقاءات 
المواقف  وشكري أعادت تأكيد 

السابقة

منتخب ليبيا ضيف تونس سالمة عن التحضير ملؤتمر برلني: النقاش يتمحور حول ستة محاور
في تصفيات أفريقيا

غسان  ليبيا،  إلي  األممي  المبعوث  طالب 
بالتوافق  األمن  مجلس  أعضاء  سالمة، 
القرار  اتخاذ  دون  الليبي  الملف  حــول 
»التوافق  أن  معتبرًا  الليبيين،  بإقصاء 
)سيخرب(  الخارجية  الرتباطاته  الليبي 
حول  دولي  توافق  يحدث  لم  ما  بسهولة 

الملف«.
اإلذاعة  بثته  حوار  في  سالمة،  وكشف 
شراكة  األربــعــاء،  الحكومية  الجزائرية 
األلمانية  المستشارة  مع  عليها  يعمل 
وذلك  برلين،  مؤتمر  لعقد  ميركل  أنغيال 
على عدة اجتماعات تحضيرية، السيما مع 
الرابع  االجتماع  إن  حيث  الكبرى،  الدول 

سيعقد في 20 نوفمبر الجاري.
ست  حول  يتمحور  النقاش  إن  وقــال 
الــعــودة  ــرق  ط فــي  البحث  هــي  ســالل، 
وقف  وشــروط  السياسية،  العملية  إلى 
قرار  لتنفيذ  آلية  ووضــع  الــنــار،  إطــالق 
إلى  السالح  تدفق  لمنع  األمــن  مجلس 
إلعادة  النقدية  اإلصالحات  وحزمة  ليبيا، 
والترتيبات  االقتصادية،  العملية  إنعاش 
األمنية المبكرة في طرابلس وضواحيها، 
القانون  تتعلق بتطبيق  السادسة  والسلة 

اإلنساني الدولي.

عن  دول  ــدة  ع إقــصــاء  وبــخــصــوص 
إصــرار  إلــى  سالمة  لفت  برلين  مؤتمر 
حاليًا  نكتفي  أن  على  األلماني  الشريك 
يقتصر  وأن  المشاركين  من  قليل  بعدد 
اإلقليمية  المنظمات  دعــوة  على  األمــر 
برلين  على  الكبير  الضغط  رغم  فقط 
»كان  مستدركًا:  وتونس  الجزائر  لحضور 

رقعة  توسيع  أستبعد  وال  كبيرًا،  الضغط 
المدعوين«.

وقال مبعوث األمم المتحدة إن عملهم 
وهما  منفصلتين،  مرحلتين  على  ينصب 
محاولة ترميم الخالف بين الدول الكبرى 
الثاني  والموضوع  الصراع،  في  المتدخلة 

يتمثل في التفاهم بين الليبيين.

يحل منتخب ليبيا األول لكرة القدم ضيفًا الجزائر–عبدالرحمن أميني
على جاره التونسي، غدًا في التاسعة 
مساًء، على ملعب رادس، ضمن أولى 

التصفيات األفريقية المؤهلة نحو بطولة 
األمم المقبلة بالكاميرون 2021، عن 

المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا تنزانيا 
وغينيا االستوائية.

يضم منتخب ليبيا 15 محترفًا استعدادًا 
لمباراتي تونس ثم تنزانيا الثالثاء المقبل، 

حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته 
مع فريقه »الرجاء البيضاوي« المغربي، 

بينما تأكد غياب المحترف بصفوف فريق 
»كروتوني« اإليطالي أحمد بن علي؛ 
بسبب اإلصابة، ويمثل غيابه خسارة 
كبيرة لـ»فرسان المتوسط«، بجانب 

معتز المهدي الالعب المحلي الغائب؛ 
بسبب ظروف عائلية خاصة به. وغاب 

عن أحد التدريبات الحارس الدولي محمد 
نشنوش؛ بسبب إصابته بنزلة برد خفيفة 

ألزمته راحة موقته، دون أن تعيقه عن 
مواصلة االستعداد، ليكتمل نصاب 

المحترفين بانتظام مؤيد الالفي »اتحاد 
العاصمة« الجزائري، أحمد شلبي »االتحاد 

السكندري« المصري، محمد الترهوني 
»سموحة« المصري.

طرابلس، بنغازي، عواصم - الوسط

ال يعرف الملل طريقه إلى المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، في 

مطالبتها السلطات الليبية بتسليم سيف 
اإلسالم القذافي.

ففي كل جلسة أو إحاطة في الهاي 
تتمسك وزيرة العدل الجامبية السابقة، 
ذات الـ59 عامًا بمسؤولية نجل العقيد 
معمر القذافي عن ما يوصف بـ»جرائم 

حرب« ارتكبها خالل أحداث ثورة فبراير 
العام 2011.

وخالل هذا األسبوع كان نظر االستئناف 
المقدم من سيف اإلسالم 
بشأن محاكمته أمام 

»الجنائية الدولية«، 
فيما تبدو بنسودا 
متمسكة بضرورة 

محاكمته، فهل ستفلح 
محاوالتها في 
مثوله أمام 

القضاء 
الدولي، أم 

ستدخل 
القضية في 

مسارات 
أخرى 

ويتالشى 
معها 

إصرار هذه 
المرأة 

األفريقية؟

20 فيلمًا من »الواقع 
االفتراضي« في 

»القاهرة السينمائي«
13

15

تحضيرات »برلني« مستمرة في انتظار »الدخان األبيض«

حكومة  قــررت  مسبوقة،  غير  خطوة  في 
وأعضاء  رئيس  مرتبات  تخفيض  الوفاق 
ووكالئهم  ــوزراء  والـ الرئاسي  المجلس 
بنسبة 40 %، وكذلك مرتبات مستشاريهم 

بنسبة 30 % اعتبارًا من يناير 2020.
اجتماع  فــي  الحكومة،  قـــررت  كما 
استثنائي، ترشيد اإلنفاق في بند مرتبات 
بتوحيد   ،%  55 يلتهم  الذي  العام  القطاع 
العاملين  أجور  تنظم جميع شرائح  جداول 
في هذا القطاع. وطلبت الحكومة من وزارة 
التي  لباقي الشرائح  المالية تقديم مقترح 
خاصة،  جداول  بموجب  مرتبات  تتقاضى 
وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل 
جهة خالل أسبوع، فيما تنتظر الحكومة من 
على  الرد  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي 
هذا القرار. كما أقر المجلس اتخاذ خطوات 
في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات 
التي حددت المعاملة المالية لها بموجب 

التشريعية،  السلطة  عن  صــادرة  قوانين 
بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

السراج  ــه  وج ــرار،  ــق ال صــدور  وعقب 
رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب واألعلى 
في  التضخم  معالجة  سبل  حول  للدولة 
بند المرتبات بالميزانية العامة، مؤكدًا أن 
خطوات  اتخاذ  في  شرعت  الوفاق  حكومة 

عملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في 
مجلسي  اتفاق  في  السراج  ويأمل  الدولة. 
أرضية  »خلق  على  للدولة  واألعلى  النواب 
مالئمة لرسم سياسة مالية ناجحة تسهم 
ومعدالت  جيدة  نمو  معدالت  تحقيق  في 
تضخم مقبولة«، معبرًا، وفق نص الرسالة، 
عن التطلع إلى أن يكون »توازن الميزانية 

العامة في مقدمة األولويات عند إعداد بند 
المرتبات الخاص بمجلسي النواب والدولة 
العام  ميزانية  في  لهما  التابعة  والجهات 
هذا  في  التضخم  ومعالجة   ،2020 المالي 
من  يشكون  النواب  مجلس  لكن  البند. 
عدم عرض الميزانية على أعضائه إلقرارها، 
حسب رسالة رئيس المجلس عقيلة صالح، 
المتحدة أنطونيو  العام لألمم  إلى األمين 
غوتيريس، في أكتوبر الماضي، إذ قال فيها: 
أموال  ميزانية وصرف  يحدد  الرئاسي  »إن 
دون حسيب أو رقيب، مخالفًا أحكام المادة 
رقم 27 من اإلعالن الدستوري التي تنص 
بقانون  تصدر  الميزانية  أن  على  بوضوح 
االنقسام  هذا  ظل  وفي  يحدث«.  لم  وهو 
المالي واإلداري وليس السياسي فحسب، ال 
يبدي محللون تفاؤاًل بتنفيذ القرار، خصوصًا 
السياسة والحرب تطغى على  اعتبارات  أن 

أية محاوالت لإلصالح االقتصادي.

»الوفاق« تقلص املرتبات وتطالب مجلسي النواب والدولة باملثل

بدأت المركبة الفضائية اليابانية 
»هايابوسا 2«، أمس، رحلة العودة إلى 

األرض، من مدار كويكب بعيد جدًا ، 
وسوف تصل قرب نهاية العام المقبل، 

حاملة عينات  معها إلى األرض من 
»الكربون والمواد العضوية« ستوفر 

بيانات حول »طريقة تبعثر هذه المواد 
حول النظام الشمسي، والسبب في 
وجودها على الكويكب وما يربطها 

باألرض«، على حد قول مدير المشروع 
ييوشي تسودا.

مسيرة البنزرتي 
باألرقام مع منتخبي 

ليبيا وتونس



لوغان منذ عقود عدة دور سينما في والية داكوتا  يدير جيف 
مستقبل  حول  المتشائمة  التوقعات  من  الكثير  سمع  وقد  األميركية، 

السبعينات،  في  التدفقي،  البث  مرحلة  حلول  قبل  حتى  الكبيرة  الشاشة 
بالكابل،  الشهيرة  أو«  بي  إنشاء محطة »إتش  أن  يرى  البعض  كان 

مبيعات  عندها  تراجعت  فقد  السينما.  صاالت  نهاية  إلى  سيؤدي 
المال  يدفعون  كانوا  المحطة  هذه  في  المشتركون  فيما  البطاقات 

القاعات. في  عرضها  بعيد  وناجحة  ضخمة  إنتاجات  لمشاهدة 
أو« قادرة على طرح  لكن مع بروز منافسين لها لم تعد »إتش بي 

ما  بحسب  الصاالت،  إلى  السينما  محبو  وعاد  األفالم،  من  نفسها  الكمية 
لمشاهدة  أخرى  وسائل  عن  فضاًل  الكابل،  تجربة  لوغان  جيف  يستذكر 

لوغان  محافظة  تفسر  النسيان،  بعضها طي  بات  وقد  المنزل  في  األفالم 
الضخمة  االستثمارات  رغم  تفاؤلهم  على  آخرين  سينما  دور  ومالكي 

التدفقي. البث  في  الكبيرة  الترفيه  لمجموعات 
جذابة  بقيت  طالما  ستستمر  السينما  دور  أن  لوغان  جيف  ويرى 

الشاشة  على  جديدة  أفالم  عرض  على  االستديوهات  واظبت  وطالما 
وفي  المنزلية،  العروض  توفيرها  قبل  كافية  طويلة  لفترة  الكبيرة 

على  مختلفة  مشروبات  إضافة  ينوي  الجمهور،  الستقطاب  سعيه  إطار 
الفشار،  غير  مأكوالت  عن  فضال  يملكها،  التي  الثالث  السينما  دور  قائمة 
وينبغي  منازلهم  من  الخروج  يريدون  »الناس  عاما(،   69( لوغان  ويوضح 
مميزة«. تكن  لم  إن  إليها  الناس  يذهب  فلن  السينما جذابة.  تكون  أن 

تواصـل 02

اخترت الخطا بيدك بطوع رضاك
ونا حر وافي ياعزيز شريت
اربح ايسهلك هللا اخطاك

صفحة سريبك مالكتاب طويت

االجتماعي  التواصل  بموقع  »#المولد_النبوي_الشريف«  هشتاغ  حصل 
األسبوع. هذا  خالل  كبير  وتفاعل  متابعة  على 

والبطاقات  والمعايدات  التهاني  الليبية  الصفحات  رواد  نشر  فقد 
العظيمة. المناسبة  هذه  عن  المعبرة 

حيث  احتفالهم  طريقة  تبين  فيديو  ومقاطع  صورا  الكثيرون  نشر  كما 
خلف  المديح  وقصائد  األهازيج  ــرددون  وي القناديل  يحملون  األطفال 

الليبية. والمناطق  المدن  شوارع  جابت  التي  الصوفية  الطرق  مواكب 
من  مرة  كل  في  كما  العام  هذا  الشريف  النبوي  المولد  عيد  يخُل  ولم 

المولد. يوم  صباح  الليبيون  يتناولها  التي  العصيدة  أكلة  حول  الجدل 

المالية  الرقابة  هيئات  فتحت 
اتهامات  نيويورك تحقيقا في  في 

إلى  موجهة  الجنسي  بالتمييز 
العمالقة في مجال  مجموعة »آبل« 

»غولدمان  ومصرف  التكنولوجيا 
ساكس«، وهو شريكها في بطاقة 

الدفع »آبل كارد«، وفق ما أكدت 
الخدمات  لقطاع  الناظمة  الهيئة 

الوالية األميركية  المالية في هذه 
لوكالة »فرانس برس«.

ديفيد  األميركي  المستثمر  وكتب 
عبر  تغريدة  هاينماير هانسون في 

الخميس »آبل كارد برنامج  تويتر 
تمييز جنسي«.  ينطوي حقا على 

وأضاف »أنا وزوجتي نصرح عن 
ونحن  بصورة مشتركة  ضرائبنا 

متزوجان منذ زمن بعيد. مع ذلك 
السوداء  العلبة  فإن خوارزميات 

لدى آبل تظن أني مؤهل لنيل حد 
القروض أعلى بعشرين  أقصى من 

مرة من ذلك المتاح لها«. كما 
سلسلة  بعدها  المستثمر  كتب 

تغريدات تحدث فيها عن نقاشات 
غير مثمرة مع خدمة الزبائن في 

»آبل« واشتكى فيها من فشل 
السبب  تعليل  في  الشركة  ممثلي 

زوجته في  أحقية  لعدم  الحقيقي 
بالقدر  عينه الحصول على قروض 

بها  المسموح  له. لتلك 
السوداء«  »العلبة  تعبير  ويُستخدم 

إلى أنظمة ذكاء صناعي  يتعذر للداللة 
إلى  التي تدفعها  األسباب  اتخاذ تفسير 

معينة. قرارات 
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روزاليا  اإلسبانية  النجمة  بين  دويتو   »Con Altura« أغنية  حصدت 
من  أكثر  مسجلة  مشاهدة  مليون   900 نحو  بالفين  جاي  والمغني 

أربعة ماليين مشاهدة يوميا.
تظل  لكنها  الماضي  مارس   28 في   »Con Altura« أغنية  وصدرت 

في االرتفاع مثل اسمها، وتتصدر المشاهدات اليومية في موقع الفيديو 
األشهر »يوتيوب«.

يذكر أن اللجنة المنظمة لحفل جوائز الموسيقى األوروبية أعلنت عن 
حصد أغنية »Con Altura« جائزة أفضل ديو غنائي.

أغنية »Con Altura« تحقق 900 مليون مشاهدة
اتهام بطاقة »آبل« 

للمدفوعات بالتمييز الجنسي

#هشـتاغ

#املولد_النبوي_الشريف

سيبدأ في الواليات المتحدة أوال اختبار إخفاء »اإلعجابات« 
على منصة »إنستغرام« لتشارك الصور ومقاطع الفيديو، 

حيث قال رئيس المنصة الشهيرة، آدم موسيري، في 
تغريدة: »قمنا باختبار لجعل اإلعجابات خاصة على 

إنستغرام في عدد من البلدان هذا العام«، مضيفا: »نعمل 
على توسيع هذه االختبارات لتشمل جزءا صغيرا من 

المستخدمين في الواليات المتحدة األسبوع المقبل«.
وأكدت »فيسبوك« في سبتمبر أنها تعمل على إخفاء 

عدد »اإلعجابات التي تحصل عليها المنشورات«، ومن 
شأن تدابير مماثلة دفع الناس إلى التركيز ببساطة 

على المحتوى الموجود في المنشورات، وليس على عدد 
»اإلعجابات« التي حصدها منشور ما، وهو أمر أساسي 

بالنسبة إلى المستخدمين.
وبدأت خدمة »إنستغرام« التابعة لـ»فيسبوك« هذا اإلجراء 

في مايو في كندا، ثم في يوليو في أستراليا وإيطاليا 
وإيرلندا واليابان والبرازيل ونيوزيلندا بهدف خفض 

الشعور بالضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات 
إلى هذا التطبيق لتأثيره سلبا على الصحة العقلية، 

واختبرت خدمة »تويتر« .

»إنستغرام« تقرر حجب عدد 
اإلعجابات في الواليات املتحدة

»ألفابت« تحقق في إدارة حاالت 
ـ»غوغل« التحرش الجنسي ب

دور السينما صامدة رغم بث 
األفالم بمواقع اإلنترنت

في  لـ»غوغل«  المالكة  »ألفابت«  مجموعة  أطلقت 
من  الموجهة  االتهامات  في  تحقيقا  الحالي  العام  مطلع 
جنسية،  انتهاكات  على  بالتستر  والمساهمين  الصحافة 

األميركية،  إن بي سي«  على ما ذكرت محطة »سي 
اإلدارة شكل  »مجلس  أن  األميركية  المحطة  وأوضحت 

بشركة  واستعان  التحقيق،  بهذا  مكلفة  فرعية  لجنة 
لهذه  المفترضين  بالضحايا  واالتصال  للمساعدة  قانونية 

ناطق  وأكد  عليها«.  اطلعنا  وثائق  حسب  االنتهاكات، 
منذ  المجموعة شّكل  إدارة  مجلس  أن  »ألفابت«  باسم 
المقدمة  االتهامات  لتقويم  خاصة  »لجنة   2019 مطلع 

بسلوكيات  متصلة  مختلفة  محاكمات  في  المساهمين  من 
من   ،2018 نوفمبر  وفي  العمل«،  مكان  في  سابقا  مسجلة 

كاليفورنيا،  في  المجموعة  مقر  وفي  لندن  إلى  سنغافورة 
بإدارة  للتنديد  العمل  عن  »غوغل«  موظفي  آالف  توقف 

الشركة. داخل  في  الجنسي  التحرش  ملف 

مايكروسوفت تخفض 
ساعات عمل اليابانيني

اعتمد فرع مجموعة مايكروسوفت في اليابان العمل 
لفترات قصيرة، وتبين له أن العمل أربعة أيام في األسبوع 
زاد من إنتاجية الموظفين، في هذا البلد المعروف بساعات 

العمل اإلضافية الطويلة، ففي أغسطس الماضي، قررت 
مايكروسوفت اليابان إغالق مكاتبها أيام الجمعة، ومنح يوم 

عطلة أسبوعية إضافي لموظفيها المحليين البالغ عددهم 
2300، على ما أوضحت الشركة في بيان على موقعها 

اإللكتروني، وفق »فرانس برس«.
وحددت الشركة كذلك مدة اجتماعات العمل بثالثين 

دقيقة وبخمسة مشاركين كحد أقصى، وشجعت على التواصل 
عبر اإلنترنت بدال عن االجتماعات الفعلية أو الرسائل 

اإللكترونية، ونتيجة لذلك، ازدادت اإلنتاجية بنسبة 39.9% 
في أغسطس، في حين تراجع استهالك الكهرباء بنسبة 

%23.1 وطباعة الورق بنسبة 58.7%.
وشددت الشركة على أن »الموظفين يرغبون في أنماط 

عمل متنوعة« وهي تنوي اعتماد برنامج مماثل خالل الشتاء، 
من دون إعطاء يوم إضافي، بل تشجيع الموظفين على 

استخدام أيام عطلهم السنوية، وأتت هذه التجربة في وقت 
تحاول فيه الحكومة اليابانية الترويج ألنماط عمل مرنة أكثر، 
مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي وساعات عمل مرنة.
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حسابات املوتى تثير الجدل 
على مواقع التواصل

منـذ  موتهـم؟  بعـد  اإللكترونيـة  األشـخاص  بصفحـات  يحـل  مـاذا 
عـام 2016 علـى منصـات التواصـل يتـم تقديـم آليـات مخصصـة لهذه 
المسـألة، حتـى إن »فيسـبوك« تشـجع علـى إنشـاء »حسـاب للذكـرى«، 
غيـر أن العائـالت المعنيـة ال تـزال تتـردد فـي اختيـار الخطـوات الواجب 

اتباعهـا فـي هـذه الحالـة.
سـيتجاوز  الـذي  التاريـخ  بشـأن  كثيـرة  بتقديـرات  التـداول  ويجـري 
فيـه عـدد األمـوات علـى »فيسـبوك« أكبـر مـن عـدد األحيـاء. وبحسـب 

إنسـتيتيوت«  إنترنـت  »أكسـفورد  معهـد  أجراهـا  دراسـات 
القـرن  نهايـة  قبـل  ذلـك  يحصـل  قـد  أخيـرا، 

نمـو  نسـبة  إلـى  باالسـتناد  الحالـي 
الشـبكة االجتماعيـة  المسـتخدمين فـي 

قـد ال يكـون وجودهـا  التـي  األكبـر 
أبديـا بالضـرورة، وفـق »فرانس 

بـرس«.
المنصـات  تضـم  حاليـا، 

علـى  اسـتبيانا  عمومـا 
المسـاعدة  صفحـات 

اإلبـالغ  للعائـالت  يتيـح 
الشـخص  حسـاب  عـن 
وإغالقـه  المتوفـى 
وتقتـرح  تاليـا، 
»غوغـل« مـن ناحيتها 
»الوصيـة  مـن  نوعـا 
الموحـدة  الرقميـة« 
خدماتهـا  لمجمـل 

بيانـات  إلغـاء  تتيـح 
شـخصية بعـد فتـرة مـن 

النشـاط. انقطـاع 
أكثـر  المسـألة  أن  غيـر 

التي  لـ»فيسـبوك«  حساسـية 
علـى  عملهـا  نمـوذج  يعتمـد 

إمـكان تشـارك األحـداث المهمـة 
مـن  المقربيـن،  مـع  الحيـاة  فـي 

 ،2008 ومنـذ  الوفـاة،  وحتـى  الـوالدة 
للعائـالت  تتيـح  تدابيـر  »فيسـبوك«  اتخـذت 

إبـراز  خـالل  مـن  ذويهـم  أحـد  وفـاة  عـن  اإلبـالغ 
إضافـة  عبـر  تجميدهـا  أو  حسـاباتهم  إلغـاء  ثـم  وفـاة،  وثائـق 

الخاصيـة  الحسـاب.  صاحـب  اسـم  جانـب  إلـى  قلوبنـا«  »فـي  عبـارة 
عينهـا موجـودة فـي »إنسـتغرام« المملوكـة مـن »فيسـبوك«. وفـي 
مـن  وفاتهـم  باسـتباق  للمسـتخدمين  »فيسـبوك«  سـمحت   ،2015
هـذه  إعـالم  )يتـم  لهـا«  الموصـي  االتصـال  »جهـة  اختيـار  خـالل 
اإلعـالن  مـع  اإللكترونـي(  البريـد  بواسـطة  الجديـد  بدورهـا  الجهـة 
الماضـي،  أبريـل  وفـي  الرقمـي.  المجـال  فـي  األخيـرة  رغباتهـم  عـن 
إدارة  خصوصـا  بينهـا  إضافيـة  وظائـف  هـذه  االتصـال  لجهـة  بـات 

الذكـرى. لرسـائل  مخصصـة  جديـدة  فقـرة 
كمـا  كبيـرة،  بدرجـة  مجهولـة  الخصائـص  هـذه  تبقـى  ذلـك،  مـع 

ممـا  المجـال  هـذا  فـي  بدورهـا  القيـام  تؤجـل  مـا  غالبـا  العائـالت  أن 
األحيـان  بعـض  فـي  محرجـة  إشـعارات  تلقـي  اسـتمرار  إلـى  يـؤدي 
بينهـا التذكيـر بعيـد ميـالد الشـخص المتوفـى. وأبلغـت امـرأة شـابة 
المتوفـى قبـل  لزوجهـا  العائـد  الحسـاب  بـأن  وكالـة »فرانـس بـرس« 
أربـع سـنوات علـى »فيسـبوك«، »بـات فـي عهدتهـا ويتيـح للمقربيـن 
منـه االطـالع علـى ذكرياتـه«، ورغـم أنهـا تعـرف كلمـة السـر الخاصـة 
بالصفحـة، لـم تدخـل إلـى الحسـاب سـوى مـرة واحـدة إللغـاء منشـور 
إعالنـي بعـد عمليـة قرصنـة، وهـي تعـارض فكـرة تحويل 
للذكـرى.  صفحـات  إلـى  المتوفيـن  حسـابات 
هـذا  مقبـرة،  ليـس  »فيسـبوك  وتقـول 
لتوجيـه  الصحيـح  المـكان  ليـس 

التكريـم«. رسـائل 
إلغـاء  احتمـال  ظـل  وفـي 
الشـابة  تعتـزم  الصفحـة، 
لألصدقـاء  مهلـة  تـرك 
الصـور  يحفظـوا  لكـي 
التـي  والرسـائل 
االحتفـاظ  يريـدون 
آخريـن  لكـن  بهـا، 
حسـاب  أن  يـرون 
المتوفـى  الشـخص 
المثالـي  المـكان  هـو 
موعـد  عـن  لإلعـالن 
مجـال  وتـرك  دفنـه 
التعزيـة. لرسـائل 

نائبـة  وقالـت 
»فيسـبوك«  رئيـس 
التـي  سـاندبرغ  شـيريل 
لذكـرى  حسـابا  تديـر 
زوجهـا الـذي توفـي بصـورة 
إن   ،2015 سـنة  مفاجئـة 
حسـاب  إلـى  صفحـة  »تحويـل 
علـى  إليـه  يُنظـر  قـد  للذكـرى 
علـى  الجميـع  ليـس  كبـرى  خطـوة  أنـه 
كذلـك  عليهـا«،  يقدمـوا  ألن  اسـتعداد 
أعلنـت شـيريل سـاندبرغ عـن اسـتخدام خوارزميـات 
للتعـرف إلـى حسـابات األشـخاص المتوفيـن حتـى قبـل أي تبليـغ 
مـن األقربـاء، والحـد وقائيـا مـن التنبيهـات. ولم تـرد »فيسـبوك« على 
أسـئلة وكالـة »فرانـس بـرس« بشـأن عـدد حسـابات الذكـرى، غيـر أن 
معلوماتهـا أشـارت إلـى أن 30 مليـون شـخص يزورون هذه الحسـابات 
»إيبروتيغـو«  شـركة  رئيـس  برواييـه  لودوفيـك  وأوضـح  شـهريا، 
علـى  حسـابات  إلغـالق  للعائـالت  مسـاعدة  تقـدم  التـي  الفرنسـية 
إلغـاء  التواصـل االجتماعـي أن »فيسـبوك لهـا مصلحـة بعـدم  وسـائل 
وبيانـات  لصفحـات  مصـدرا  تشـكل  إنهـا  إذ  المتوفيـن«،  حسـابات 
وزيـارات للخدمـة، ولفـت إلـى أن »الشـخص المتوفـى يواصـل تقديـم 

االجتماعيـة. الشـبكة  بيانـات  جمـع  فـي  مسـاهمته« 
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»مسار برلني« يدخل نفق »املعادالت الصعبة«
أعاد  الجزائرية،  لإلذاعة  تصريحات  وفي  سالمة، 
موقف  انتقدت  سابقة  تصريحات  على  التأكيد 
 14 بعد  وعجزه  الليبية  األزمة  من  األمن  مجلس 
اجتماعًا عن الخروج بقرار بشأن ليبيا، داعيا الدول 
الليبي  الملف  حول  االتفاق  »ضرورة  إلى  الكبرى 
أن  مضيفًا  الليبيين«،  بدل  القرارات  اتخاذ  دون 
)هيخرب(  الخارجية،  والرتباطاته  الليبي،  »التوافق 
الملف«،  بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول 
وهو ما وضع المحللين أمام حيرة من طبيعة هذا 
ال  قرار  إلى  يفضي  أن  الممكن  من  الذي  التوافق 

يتخذ بداًل عن الليبيين!
المبعوث  تحركات  نفسه، سجلت  المسار  وعلى 
القائد  مع  مهمين  لقاءين  األسبوع  هذا  األممي 
العام للجيش المشير خليفة حفتر، ووزير الخارجية 
الجانبان  تمسك  حيث  شكري،  سامح  المصري 
بموقفهما من تطورات األزمة وتحضيرات برلين، 
حفتر،  سالمة  اطلع  الماضي  اإلثنين  يوم  وفي 
المؤتمر،  بشأن  المباحثات  إليه  وصلت  ما  على 
وأكد  حفتر.  نظر  وجهة  إلى  سالمة  استمع  كما 
حفتر »ضرورة القضاء على المجموعات اإلرهابية، 
وتفكيك الميليشيات ونزع سالحها، وأهمية إيجاد 
وترتكز  الليبي،  الشعب  يرتضيها  شرعية  سلطة 

على أساس دستوري«.
أما لقاء المبعوث األممي مع شكري، فقد تناول 
ضرورة  إلى  الداعي  المصري  الموقف  محددات 
بما  ليبيا،  في  شاملة  سياسية  لتسوية  التوصل 
والتأكيد  اإلقليمية«،  وسالمتها  وحدتها  يحفظ 
لتنفيذ  شامل  تصور  ضمن  األمن  »استعادة  على 
االستحقاقات السياسية، وصواًل إلى تفعيل اإلرادة 
على  السيطرة  في  الشقيق  الليبي  للشعب  الحرة 
الخارجية  باسم  الناطق  وفق  ومقدراته«،  موارده 
ألطراف  الداخلية  المواقف  تسجل  ولم  المصرية. 
التصعيد  بعد  األسبوع،  هذا  يذكر  تحركًا  األزمة 
الذي  الماضي،  األسبوع  والعسكري  الكالمي 
في  قدمًا  بالمضي  تمسكه  حفتر،  خالله  جدد 
أكد  فيما  العاصمة،  »تحرير«  حتى  الحرب  هذه 
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، من جهته 
و»دحر  المواجهة،  في  قدمًا  بالمضي  تمسكه 
الخطابان كخطين  وبدا  العاصمة«،  على  العدوان 

متوازيين لن يلتقيا.
وعلى مسار مواٍز، تستمر تحركات ألمانيا لحشد 
موقف دولي قبل انعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى 
توحيد المواقف الدولية حول األزمة وحشد الدعم 
المحلية على  القتال وحث األطراف  إنهاء  من أجل 
األمم  تقودها  التي  السياسية  للعملية  العودة 
العاصمة  ضواحي  تشهده  ما  ظل  في  المتحدة، 

القوات  بين  مسلحة  مواجهات  من  طرابلس 
لحكومة  التابعة  والقوات  العامة  للقيادة  التابعة 
راح  الماضي،  أبريل  من  الــرابــع  منذ  الــوفــاق، 
مدنيون،  بينهم  والجرحى  القتلى  آالف  ضحيتها 
وفق  النازحين،  من  اآلالف  عشرات  عن  فضاًل 

منظمات دولية.
بعد  المشهد  على  خيم  متزايدًا  غموضًا  لكن 
فالديمير  الروسي  الرئيس  بين  هاتفي  اتصال 
ميركل،  أنغيال  األلمانية  والمستشارة  بوتين 
الوقف  وميركل  بوتين  »أيد  إذ  الماضي،  اإلثنين 
هناك«،  القتالية  لألعمال  المشروط  وغير  الفوري 
في حين أشاد بوتين »بجهود الوساطة األلمانية 

وإشــراك  الليبي  الــحــوار  استئناف  إلــى  الرامية 
عن  البحث  في  أكبر  بنشاط  الدولي  المجتمع 
للشأن  متابعين  وحسب  للمشكلة«.  سلمي  حل 
المشروط  وغير  الــفــوري  »الــوقــف  فــإن  الليبي 
عاجاًل  مطلبًا  يبدو  قد  هناك«  القتالية  لألعمال 
ومنطقيًا على نحو ظاهر لوقف نزيف الدم الليبي، 
هذه  شــروط  حول  المراقبين  حيرة  أثــار  أنه  إال 
التفاصيل،  في  يكمن  الذي  الشيطان  أو  الدعوة 
رجوع  أحدهما  سيناريوهين،  أمام  الجميع  ووضع 
ما  خطوط  إلى  الجانبين  من  المتقاتلة  القوات 
خسارة  إلى  يقود  ما  وهو  أبريل،  من  الرابع  قبل 
قد  أنها  أم  حفتر،  لمعسكر  وعسكرية  سياسية 

محاور  على  القائم  العسكري  للوضع  تثبيت  تكون 
قوات  لتبقى  العاصمة طرابلس،  تخوم  القتال في 
القيادة العامة شوكة في ظهر الطرف اآلخر وورقة 
تفاوض قوية تدعم موقفه في أية تسوية مقبلة. 
أكثر  األميركي  الموقف  جاء  المعضلة،  وأمام هذه 
أكد  إذ  النار،  إطالق  وقف  عن  الحديث  في  عمومًا 
جوشوا  ليبيا  في  األميركية  البعثة  رئيس  نائب 
هاريس، دعم بالده »وضع حد فوري للقتال الدائر 
السياسية  العملية  تأسيس  ــادة  وإع ليبيا،  في 
مستديرة  مائدة  خالل  وذلك  المتحدة«،  لألمم 
من  بدعم  األميركية  المحامين  جمعية  نظمتها 
وجمعت  الدولية،  للتنمية  األميركية  الوكالة 

للنظر  والدستور  القانون  مجال  في  ليبيين  خبراء 
في  دستوري  إطار  إليجاد  الممكنة  الخيارات  في 
نحو  وعلى  نفسه،  الوقت  في  الليبي.  المستقبل 
غير مباشر، جاء التأكيد األميركي على دعم مؤتمر 
عنه  عبرت  ما  وهو  ــة،  األزم من  للخروج  برلين 
ماس  هاكيو  األلماني  الخارجية  وزير  تصريحات 
لويغي  اإليطالي  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  خالل 
»الواليات  إن  فيه  قال  الذي  السبت،  مايو،  دي 
المتحدة )مهتمة للغاية( بعملية برلين«، وأضاف: 
ممارسة  لنا  أكدوا  المتحدة،  الواليات  »أصدقاؤنا، 
التأثير إلنجاح عملية برلين، وسنقوم بالتنسيق«.

أما الموقف اإليطالي، فقد أتى على الحديث عن 

وقف إطالق النار داعيًا إلى أن يكون »في أقرب وقت 
إطالق  بوقف  »نطالب  مايو:  دي  قال  إذ  ممكن«، 
النار معًا، ونضمن أن نطلب من الدول األخرى أال 
تغذي هذا الصراع وال يجب أن يكون هناك تمويل 
أو حتى إمدادات أسلحة تؤدي إلى تفاقم الصراع«. 
في  الخارجي  للتدخل  حد  وضع  »يجب  واستطرد: 
إلى  مشيرًا  والتسليح«،  التمويل  خالل  من  ليبيا 
أن باريس وروما »ال تتدخالن في الشأن الداخلي 
وقف  تشجيع  »نريد  مايو:  دي  وأضــاف  الليبي«. 
بالتوقف  الفاعلة  الدولية  الجهات  وإقناع  التصعيد 

عن التدخل في هذا النزاع«.
من  إيطاليا،  فــي  للدفاع  األعــلــى  المجلس 
الخطورة«  شديدة  »عواقب  من  حــذر  ناحيته، 
مع  ليبيا،  في  واألمني  االجتماعي  الوضعين  على 
الوفاق،  حكومة  قوات  بين  المواجهات  استمرار 
مع  التعاون  إلى  مشيرًا  العامة،  القيادة  وقــوات 
برلين.  مؤتمر  إنجاح  أجل  من  األلماني  الجانب 
إلى  المجلس  لفت  بروما،  اإلثنين  اجتماع  وفي 
استئناف  تمنع  التي  القضايا  على  للتغلب  الحاجة 

الحوار بين طرفي الصراع في ليبيا.
جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  ــرى  وي
واشنطن وليام لورانس أن أحد أهم عوامل نجاح 
مؤتمر برلين المقبل أن تقدم ألمانيا خطة عملية 
كافة  إلــى  السالح  توريد  حظر  تطبيق  لفرض 
األطراف في ليبيا. واصفًا: »هذه المهمة بالتحدي 
يتحقق  لن  السالم  أن  إلى  الفتًا  األلمان،  أمــام 
على  المتصارعة  األطراف  تتفق  لم  إذا  ليبيا  في 
صفقة تحل بموجبها كافة األمور العالقة التي لم 

يتضمنها اتفاق الصخيرات«.
التصعيد  يستمر  الميداني،  الصعيد  على 
جاء  حين  في  العاصمة،  تخوم  على  العسكري 
القوات  استهداف  األربعاء،  العامة  القيادة  إعالن 
منطقة  في  الجوية  القرضابية  قاعدة  الجوية 
اللواء  العامة،  القيادة  باسم  الناطق  وقال  سرت. 
عدة  »إن  األربعاء،  بيان،  في  المسماري،  أحمد 
المطار،  على  جوية  غارات  نفذت  مقاتلة  طائرات 
تستخدَم  عسكرية  عمليات  غرفة  وأصــابــت 
ومــخــازن،  المسيرة،  الــطــائــرات  فــي  للتحكم 
من  وملحقاتها  المسيرة  للطائرات  وهناجر 

الجوية«. القيادة  ووسائل  الهوائيات 
واالشتباك  السياسي  االرتباك  هذا  وسط 
سبل  حــول  قائمًا  التساؤل  يبقى  العسكري، 
قبل  برلين  مؤتمر  تالحق  التي  التعقيدات  حل 
لمصداقية  اختبار  أصعب  تعد  والتي  التئامه، 
التي  الليبية،  األزمة  حل  في  الدولي  المجتمع 
دون  الحل  معادلة  شفرات  فك  أبــرزهــا  يعد 
المراقبين  ظن  في  وهي  الليبيين،  على  وصاية 

المعضالت! معضلة 

طرابلس، بنغازي، عواصم - الوسط

لقاءات املبعوث األممي مع حفتر وشكري أعادت تأكيد املواقف السابقة
تحركات أملانيا لحشد موقف دولي قبل انعقاد املؤتمر واكبها تأييد أميركي

< لقاء بني شكري واملبعوث األممي غسان سالمة                 »انترنت«< ميركل

< بوتني

دخلت تحضيرات مؤتمر برلين حول األزمة الليبية 
مرحلة وصفها محللون بـ»االرتباك والغموض«، رغم 

ما بدا خالل األسابيع األخيرة من تقدم على ما وُصف 
بـ»مسار برلين«، وانعكس هذا الغموض على تصريحات 

المبعوث األممي غسان سالمة التي وصف فيها دور مجلس 
األمن في األزمة بـ»العقم«، طارحًا في الوقت نفسه معادلة 

صعبة أمام القوى الدولية، التي من المقرر أن تشارك في 
المؤتمر، وهي »ضرورة االتفاق حول الملف الليبي دون 

اتخاذ القرارات بدل الليبيين«، في الوقت نفسه أثار الموقف 
الروسي الداعي إلى »الوقف الفوري وغير المشروط لألعمال 

القتالية في البالد« أسئلة حول مستقبل هذه الدعوة، في 
ظل األوضاع العسكرية التي تشكلت فيما بعد الرابع من 

أبريل الماضي، وطرحت معادلة صعبة أخرى.

حديث عن اتفاق دون وصاية.. وروسيا تريد هدنة »غير مشروطة«

سجال في »الجنائية الدولية« حول محاكمة سيف اإلسالمسالمة يتفادي زوبعة إقصاء الجوار بـ »لجنة املتابعة«
الجزائر–عبد الرحمن أميني

غسان  ليبيا  إلــى  االممي  المبعوث  يستبعد  ال 
توسيع  في  النظر  األلماني  الشريك  إعادة  سالمة 
رقعة حضور دول الجوار مؤتمر برلين الذي يعقد 
اجتماعا تحضيريا رابعا في 20 نوفمبر القادم حيث 
المتابعة،  لجنة  داخل  المراقب  دور  لهم  سيكون 
التي  ايطاليا  مع  جزائري  تونسي  تقارب  وسط 
الجارة  فضلت  بينما  لهما،  ألمانيا  بإقصاء  نددت 
المغرب إعادة االستقرار إلى ليبيا عبر تحريك عجلة 
االستثمار األجنبي. وأمام عدم جدية مجلس األمن 
الدولي في تنفيذ قراراته حول ليبيا وتهاون لجنة 
العقوبات ، فان استمرار حرب طرابلس ما كان لها 
أن تجد طريقها إلى التأجيج على مدى سبعة اشهر 
لوال وجود دعم خارجي لألطراف الداخلية بالسالح 

والذخيرة و الدعم اللوجستي.
تعكسه  العاصمة  بتخوم  الــمــرواحــة  وضــع 
غسان  ليبيا،  إلي  اأُلممي  المبعوث  تصريحات 
مجلس  بــقــرارات  »عقم  الــى  اشــار  حين  سالمة 
حلول  إيجاد  دون  نفسه  على  وانقسامه  األمن« 
للعديد من الملفات المطروحة على طاولته أبرزها 
عن  اجتماعا   14 بعد  عجز  الــذي  الليبي  الملف 

الخُروج بقرار حول القضية.
وكشف غسان سالمة في حوار إذاعي عن شراكة 
يعمل عليها مع المستشارة االلمانية انجيال ميركل 
على عدة اجتماعات تحضيرية حيث االجتماع الرابع 
وتتحرك  القادم.  نوفمبر   20 في  سيعقد  القادم 
من  أجندة  وفق  االجتماعات  في  األممية  البعثة 
ستة محاور تقوم على البحث في طرق العودة الى 
العملية السياسية وشروط وقف إطالق النار، ووضع 
آلية لتنفيذ قرار مجلس األمن لمنع تدفق السالح 
إلى ليبيا وحزمة االصالحات النقدية إلعادة انعاش 
المبكرة  األمنية  والترتيبات  االقتصادية  العملية 
في طرابلس وضواحيها والمحور السادس يتعلق 

بتطبيق القانون اإلنساني الدولي.
المؤتمرات  قدرة  عدم  سالمة  غسان  وانتقد 
والتي  المطلوبة  النتيجة  إلى  التوصل  السابقة 
عدة  وضعه  عن  كاشفا  اعتباطية  تواريخ  وضعت 
برلين  لمؤتمر  معين  تاريخ  تحديد  بعدم  شروط 
الثاني  والشرط  الكبرى  الدول  اتفاق  يتاكد  حتى 

الهاي–وكاالت
من  المقدم  االستئناف  نتيجة  الليبيون  يترقب 
إلى  القذافي  معمر  العقيد  نجل  اإلسالم  سيف 
المحكمة  انتهت  إذ  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
سيف  دفاع  إلى  االستماع  من  الدولية  الجنائية 
مقر  فــي  عقدت  جلسات  ــالث  ث بعد  اإلســـالم 
العدل  وزيــر  بحضور  الهــاي  بمدينة  المحكمة 

المفوض محمد لملوم.
إفادات  في  تباينًا  الثالث  الجلسات  وأبــرزت 
دفاع المتهم ووزير العدل المفوض حول قانون 
النواب، ومدى  الذي أصدره مجلس  العام،  العفو 
أحقية سيف اإلسالم في االستفادة منه، إذ اعتبر 
على  تنطبق  ال  القانون  هذا  بنود  أن  لملوم 
الجرائم  بعض  أن  افترضنا  »إذا  وقال:  المتهم، 
فإن  العفو،  بقانون  مشمولة  لسيف  المنسوبة 
شروط منح العفو غير متوافرة في حقه. القانون 
العودة  وعدم  بالتوبة،  المكتوب  التعهد  اشترط 
ولي  وعفو  عليه  المجني  مع  والتصالح  لإلجرام، 
الدم، وهذا ما لم يفعله سيف اإلسالم«، الفتًا إلى 
أن »القضاء أصدر أحكامًا بحق متهمين بارتكاب 
الجلسات  حضور  عن  تغيبوا  خطيرة  جرائم 

العادية، وسيف واحد من هؤالء«.
اإلسالم  سيف  محامي  عرض  المقابل،  في 
فيديو يثبت محاكمته من قبل القضاء في ليبيا، 
في  ورد  كما  الوطنية،  »المحاكم  أن  إلى  مشيرًا 
ديباجة نظام روما، هي األفضل للتعامل مع مثل 
النفاذ الميسر لألدلة من  هذه القضايا في ضوء 
األسهل  من  إذ  والضحايا،  العام  المدعي  جانب 
وتابع:  الوطني«.  الصعيد  المالحقة على  تتم  أن 
وانتهى  وإدانته  اإلسالم  سيف  محاكمة  »تمت 
األمر، وهذا هو الموقف الذي نتخذه نحن، وهذه 
دائرة  على  يجب  التي  المنضبطة  المقاربة  هي 

االستئناف أن تتخذها«.
رئيس  ــي،  ــوج أوس شيلي  الــقــاضــي  ــال  وقـ
إلى  االستماع  استهدفت  الجلسة  إن  المحكمة، 
ومن  والمشاركين،  الطرفين  من  شفويًا  الدفوع 
آخرين  ومتدخلين  للمحكمة،  الصديقة  الجهات 
االستئناف  دعوى  في  المطروحة  المسائل  حول 
إلى  ولفت  ليبيا.  عن  ممثلين  بحضور  الحالية، 

الذي يشير اليه "ترجمة هذا التفاهم الى قرار فوري 
في مجلس األمن الدولي" اما الشرط الثالث وهو 
مختلف تماما على المؤتمرات السابقة بأن يكون 
ممثلون فعليون للمنظمات اإلقليمية ولعدد كبير 
من الدول وبلدان الجوار داخل لجنة متابعة حتى 

تساعد البعثة التوصل إلى تفاهمات.
وبخصوص إقصاء عدة دول من مؤتمر برلين 
بان  االلماني  الشريك  اصــرار  الى  سالمة  لفت 
وان  المشاركين  من  قليل  بعدد  حاليا  نكتفي 
يقتصر االمر على دعوة المنظمات اإلقليمية فقط 
الجزائر  لحضور  برلين  على  الكبير  الضغط  رغم 
وتونس مستدركا »كان الضغط كبيرا وال استبعد 

توسيع رقعة المدعوين«.
و بدال من أن يثير مؤتمر برلين حدا أدنى من 
التوافق اإلقليمي اظهر بروز نوعا من الخالفات الى 
السطح احتجت عليه روما التي كان لها سابق عهد 
بتنظيم مؤتمر باليرمو اذ لم يخفي وزير الخارجية 
بسبب  بــالده  قلق  مايو،  دي  لويجي  اإليطالي، 
»عدم دعوة الجزائر وتونس لمؤتمر برلين المقبل 
حول ليبيا« رغم أنهما الدولتان األكثر تضررًا من 

األوضاع األمنية السائدة في ليبيا.
وسعت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، الى 
الماضي  اإلثنين  روما  من  الفهم«  »سوء  ترميم 

مقبولية  مسألة  على  اإلســالم  سيف  اعتراض 
وكانت  الدولية.  الجنائية  المحكمة  أمام  قضيته 
اعتراضه،  رفضت  للمحكمة  التمهيدية  الدائرة 

وهو اآلن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية.
وكانت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة 
الوضع  حول  تقرير  في  أعلنت  الدولية،  الجنائية 
األسبوع  األمــن  مجلس  أمــام  قدمته  ليبيا  في 
على  بالقبض  ملزمة  تزال  ال  »ليبيا  أن  الماضي، 
وقالت  المحكمة«.  إلى  وتسليمه  القذافي  نجل 
إلى  وردت  التي  المعلومات  بحسب  إنه  بنسودا، 
في  موجود  القذافي  اإلسالم  سيف  فإن  مكتبها، 
المحكمة  في  االستئناف  دائرة  كانت  الزنتان. 
بعقد  قضائيًا  أمرًا  أصدرت  الدولية«  »الجنائية 
جلسة استماع، يومي 11 و12 من الشهر الجاري؛ 
فريق  من  المقدم  االستئناف  طلب  في  للنظر 
المحكمة  ونشرت  القذافي.  اإلسالم  سيف  دفاع 
وبينت  القضائي،  األمر  اإللكتروني  موقعها  على 
بشأن  توجيهات  ستصدر  االستئناف  دائرة  أن 
اإلسالم،  تسليم سيف  في قضية  اإلجراءات  سير 
تقديم  إلى  وليبيا  األمن  مجلس  دعوة  فيها  بما 

مالحظاتهما.
وُألقي القبض على سيف القذافي في نوفمبر 
التابعة  المسلحة  الكتائب  إحدى  يد  على   2011

كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  بلقائها 
أكدا خالل مؤتمر صحفي مشترك  ، حيث  كونتي 

الحاجة إلى وقف سريع إلطالق النار في ليبيا.
قيس  التونسي  الرئيس  ســارع  جانبه،  ومن 
الحكومة  رئيس  الخاص  مبعوثه  إيفاد  الى  سعيد 
الجزائر وايطاليا وفرنسا بحثا  إلى  الشاهد  يوسف 
عن تنسيق مشترك لمنع تمدد التداعيات الخطيرة 
وضعت  التي  تونس  اتجاه  في  طرابلس  لحرب 

دبلوماسيتها الملف الليبي على سلم األولويات.
من  الشاهد  يوسف  نقلها  التي  الرسائل  وفي 
الرئيس قيس سعيد إلى نظرائه في الجزائر وروما 
العالقات  تعزيز  مزيد  بحث  على  تؤكد  وباريس 
الثنائية و تفعيل سبل التعاون لحل بعض الملفات 

اإلقليمية السيما منها الملف الليبي.
فإن  لها  بيان  في  الجزائرية  الرئاسة  وحسب 
صالح،  بن  القادر  عبد  المؤقت  الدولة  رئيس 
لرئيس  خاصا  مبعوثا  بصفته  الشاهد  استقبل 

الجمهورية التونسية.
و أوضح أن اللقاء كان »فرصة للتطرق للقضايا 
و التحديات الجهوية و بالخصوص لألزمة في ليبيا 
و التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور و التنسيق 
يتابع  األمنية«،  المخاطر  لمواجهة  البلدين  بين 

المصدر ذاته.

ليبيا.  خارج  إلى  الفرار  محاوالته  أثناء  للزنتان 
36 مسؤواًل سابقًا في نظام والده  وخضع ومعه 
قمع  خالل  حرب  جرائم  ارتكاب  بتهم  لمحاكمة 
العام  في  القذافي  العقيد  نظام  ضد  االنتفاضة 

 .2011
يوليو  في  طرابلس  جنوب  محكمة  وأصدرت 
ويجري  المتهمين  بحق  باإلعدام  أحكامًا   ،2015

حاليًا استئناف األحكام.
من  باإلعدام  عليه  الحكم  صدور  يوم  وفي 
النواب  مجلس  أصدر  طرابلس،  جنوب  محكمة 
من  الليبيين  »كل  أعفى  إذ  العام؛  العفو  قانون 
صدور  تاريخ  من  الفترة  في  المرتكبة  الجرائم 
السابق  االنتقالي  المجلس  من  العام  العفو 
القانون«،  هذا  صدور  وحتى   2012 العام  في 
وتجارة  بالبشر  واالتجار  اإلرهاب  جرائم  مستثنيًا 

المخدرات.
أيام  وبعد   ،2017 العام  من  نوفمبر  وفي 
اإلفراج  الصديق«  بكر  »أبو  كتيبة  إعالن  من 
المحكمة  دعت  القذافي،  اإلســالم  سيف  عن 
عليه،  القبض  إلقاء  إلــى  الدولية  الجنائية 
مسؤول  خالد،  محمد  التهامي  إلى  باإلضافة 
وتقديمهما  السابق،  النظام  الداخلي في  األمن 

المحكمة. إلى  فورًا 

< القاضي شيلي أوسوجي < سيف القذافي < اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا فى مارس الماضى



محليات 04

اضطراب في حركة الطيران وإلغاء رحالت من مصراتة إلى اإلسكندرية
بعد قرار «الموقتة» إلزام الطائرات الليبية الهبوط في «بنينا الدولي»

اضطراب وخلل كبير في حركة النقل الجوي، عاشتها 
الهيئة  من  قرار  بعد  األربعاء،  البالد،  مطارات  من  عدد 
بإلزام  الموقتة،  بالحكومة  والنقل  للمواصالت  العامة 
شركات الطيران العاملة في ليبيا، بهبوط جميع الرحالت 
غرب  ومعيتيقة  مصراتة  مطاري  من  المتجهة  الجوية 
البالد إلى كل من األردن ومصر والسعودية والسودان، 
في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، إلتمام اإلجراءات 

األمنية والجمارك.
لهيئة  التابعة  المدني  الطيران  مصلحة  ونوهت 
النقل والمواصالت بالحكومة الموقتة في كتاب وجهته 
تنفيذ هذا  بأنه سيجري  األربعاء،  الطيران،  إلى شركات 
اإلجراء اعتبارا من اليوم )الخميس( 14 نوفمبر الجاري. 
نفسه،  اليوم  في  جرى،  اجتماعًا  أن  »الوسط«  وعلمت 
الوفاق  المواصالت في حكومة  في طرابلس بين وزارة 

ومصلحة المطارات على خلفية هذا القرار.
رحلتي  إلغاء  الدولي  مصراتة  مطار  سلطات  وأعلنت 
»مصراتة–اإلسكندرية–مصراتة«، اللتين كانتا مقررتين 
النقل  هيئة  عن  الصادر  القرار  على  احتجاجًا  األربعاء، 

والمواصالت بالحكومة الموقتة.
األفريقية،  الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت  وبالمثل، 
اإلسكندرية؛  إلى  متجهة  كانت  التي  رحلتها  إلغاء 
احتجاجًا على القرار نفسه، قبل أن تعلن استئناف الرحلة 

في موعد الحق من اليوم نفسه.
المدني  الطيران  مصلحة  رئيس  وجه  المقابل،  في 
الوطني،  الوفاق  بحكومة  المواصالت  لوزارة  التابعة 
طيار نصر الدين شائب العين كتابا إلى شركات الطيران 
أي شخص  ركوب  بعدم  فيه  ليبيا، طالبهم  في  العاملة 
المطارات  من  ليبيا  في  مطار  أي  إلى  متجه  ليبي  غير 
تأشيرة  على  الحصول  من  التأكد  بعد  »إال  التونسية 
صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب 

بطرابلس«.
المؤرخ  كتابه  في  العين  شائب  الدين  نصر  وشدد 
أن  من  »التأكد  ضرورة  على  الجاري  نوفمبر   12 في 
إلى  الدخول  تأشيرة  منها  الصادرة  الليبية  السفارات 
ليبيا معتمدة من المفوض بوزارة الخارجية في حكومة 
الوفاق الوطني«، استنادا إلى كتابه السابق الصادر في 

طرابلس - الوسط

بنغازي - الوسط

بنغازي - الوسط

«مواصالت املوقتة»:
 ال تصدع في جسر وادي الكوف

بعد رفض «مركزي طرابلس»

تعثر توريد ٣١ حافلة نقل 
جماعي لبلدية زلينت

إدانة حكومية لخطف
 رئيس جامعة الزيتونة

مخاوف من انتشار املالريا 
جنوب غرب البالد

رفض محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، 
المهندس  زليتن،  بلدية  عميد  من  المقدم  الطلب  على  الموافقة 
 31 توريد  بعملية  الخاصة  اإلجراءات  إتمام  بشأن  احمادي،  مفتاح 
حافلة للنقل الجماعي لصالح البلدية، وفق ما نشرته بلدية زليتن 

عبر صفحتها على »فيسبوك« الثالثاء.
وأبدى عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح احمادي، تعجبه من 
حافلة   31 توريد  إجراءات  إتمام  المركزي  المصرف  محافظ  رفض 
المجلس  رئيس  موافقة  من  الرغم  على  لزليتن،  الجماعي  للنقل 
القاضي   2018 لسنة   )1693( رقم  القرار  في  عليها  الرئاسي 

بتأسيس شركة للنقل الجماعي.
للنقل  حافالت  لتوريد  زليتن  بلدية  طلب  أن  احمادي  وأضاف 
التي  المدينة،  في  السكانية  الكثافة  تزايد  في ظل  يأتي  الجماعي 
300 ألف نسمة، وصعوبة تنقل الطلبة داخل  تصل إلى ما يقارب 

البلدية إلى كلياتهم ومدارسهم.
الحافالت  محطة  حددت  البلدية  أن  زليتن  بلدية  عميد  وأكد 
بعد  المدينة،  في  المناطق  لمختلف  النقل  وخطوط  الرئيسية 
من  الموافقة  على  وحصولها  الجماعي،  للنقل  شركة  تأسيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

رئيس  خطف  حادث  الموقتة  الحكومة  في  التعليم  وزارة  دانت 
العام  ومسجلها  المالطي،  عبدالفتاح  ترهونة  في  الزيتونة  جامعة 
الجفرة  بين  الواصل  طريق  في  وجودهما  خالل  مسعود،  أحمد 

وسرت، »من قبل مجموعة مسلحة«.
بيان  في  الوزارة  وحملت 
على  »الوسط«  اطلعت  لها 
الجهات  كافة  منه،  نسخة 
ذات العالقة على المستويين 
المحلي والدولي تبعات هذه 
الواقعة، داعية ممثل األمين 
لدى  المتحدة  لألمم  العام 
إلى  سالمة؛  غسان  ليبيا 
أجل  من  العاجل  التدخل 
المخطوفين،  مصير  كشف 
وحملت الخاطفين مسؤولية 

سالمتهما.
أن  الوزارة  وأكدت 
موظفان  ومسعود  المالطي 
بأي  لهما  عالقة  ال  مدنيان 

ومجالس  التدريس  هيئة  أعضاء  نقابات  كافة  مناشدة  توجهات، 
لضمان  السريع  التدخل  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الحكماء 
ومسعود،  المالطي  وخطف  سالمين.  أهاليهما  إلى  رجوعهما 
السبت الماضي، أثناء توجههما إلى مدينة بنغازي؛ لمتابعة بعض 

اإلجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم.

الرصد  إدارة  مدير  أكد  المرض،  انتشار  من  مخاوف  وسط 
والتقصي واالستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة األمراض 
مصابة  واحدة  حالة  تسجيل  الثالثاء،  غويلة،  حسين  الدكتور 

بالمالريا في منطقة »ونزريك« ببلدية إدري جنوب غرب ليبيا.
وأوضح غويلة في تصريح إلى »الوسط« أن الحالة لسيدة نقلت 
حالتها  تشخيص  بعد  العالج  لتلقي  أسرتها  قبل  من  تونس  إلى 
بأنها مصابة بالمالريا، مشيرا إلى أن المرض موجود في ليبيا منذ 
سنوات بسبب وجود البعوضة الناقلة له التي تعيش في برك المياه 

والمستنقعات.
وتوقع غويلة ارتفاع نسبة المرض ووجود حاالت أخرى، خصوصا 
بعد تسجيل حاالت إصابة محلية وليس فقط حاالت من الجنسيات 
البعوضة  وانتشار  المستنقعات  وجود  بسبب  الوافدة،  األفريقية 

الناقلة للمرض والحدود المفتوحة.
أو  أخرى  حالة  وجود  حول  »الوسط«  سؤال  عن  غويلة  وأجاب 
االشتباه بها في مركز سبها الطبي قائال: »لم يتم إبالغنا بشكل 
رسمي بوجودها حتى اآلن، وما تم إبالغنا به الحالة التي نقلت إلى 

تونس فقط، وسيتم متابعة الحالة«.

نتيجة خطأ ارتكبه أحد الممرضين، أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، 
األحد، وفاة مريضة.

أن  اإلثنين،  »الوسط«  إلى  تصريح  في  المركز،  إدارة  وأوضحت 
الممرض حقن المريضة بمضاد حيوي في الوريد بدال عن العضل؛ مما 

أدى إلى وفاتها.
مستشفى  إدارة  طالبت  كما  العمل،  عن  الممرض  اإلدارة  وأوقفت 
الهواري العام الذي يتبع لها بالتحقيق معه، إال أن الممرض سلم نفسه 
إلى أحد مراكز شرطة المدينة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية حياله، بعد 
علمه بوفاة السيدة. وسبق أن أصدرت وزارة الصحة قرارا بإلحاق العناصر 
الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الهواري العام ومستشفى 7 
أكتوبر للعمل بمركز بنغازي الطبي بواقع يومين للطوارئ لكل مستشفى، 

وذلك »لوقوعهما في مناطق العمليات العسكرية«.

أظهر تقرير إدارة الخدمات الصحية الجفارة إصابة 94 % من طلبة 
المدارس بالتهاب لثة األسنان العام الماضي، وفقا لنتائج مسح صحي 

لنحو %98 من إجمالي الطالب في مدارس المنطقة.
حكومة  في  الصحة  وزارة  من  وفد  زيارة  مع  بالتزامن  ذلك  وجاء 

الوفاق، منطقة الجفارة لبحث تحسين خدمات األسنان بها.
الصحية  الرعاية  ووحدة  الشمالي،  الزهراء  عيادات  مجمع  وتفقد 
الزهراء الغربية، والمركز الصحي الرفافية، والمركز الصحي العامرية 
وعيادة األسنان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل 

»فيسبوك«، األربعاء.
المشارك  سليمان،  الطاهر  الطبية،  الشؤون  إدارة  مدير  وقال 
االحتياجات  تلبية  بضرورة  تقضي  الوزارة  تعليمات  إن  الوفد،  في 
الصحية للمواطنين والنازحين، فضال عن استكمال صيانة مستشفى 
الزهراء وبعض المرافق الصحية والخدمية، التي اتفق على استئناف 
أعمال الصيانة بها في اجتماع أخير للوكيل العام، محمد عيسى، مع 

مسؤولي المنطقة الغربية.
إلى عيادة مركزية،  المنطقة  الحالية في  وستحول عيادة األسنان 
كما  المحدودة،  خدماتها  عن  بدال  متقدمة،  طبية  خدمات  تقدم 
سيجري تجهيز العيادة بمعدات وأجهزة طبية حديثة، وافتتاح أقسام 

جديدة بها لتقدم خدماتها على نطاق واسع.

وفاة سيدة في «بنغازي 
الطبي» بسبب خطأ ممرض

٩٤٪ من طالب الجفارة 
أصيبوا بالتهاب اللثة

الرقابة على األدوية: حظر «الصبغة القرمزية»
أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية في ليبيا، حظر استخدام 
لتأثيرها  األغذية،  القرمزي في  األحمر  اللون  الكارموزين ذات  صبغة 

السلبي، خصوصا على األطفال مفرطي النشاط.
وتعد »الصبغة القرمزية« من صبغات »إيزو«، وتدخل في صناعات 
أنواع  وبعض  والمربات،  المهلبية،  أنواع  بعض  مثل  كثيرة  غذائية 
إلى  إضافة  المعجنات،  وأنواع  الورد،  وشراب  و»الهالم«،  المعلبات، 
بعض المشروبات الغازية، وذلك حسب بيان نشره المركز، األربعاء، 

على صفحته بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
»إيزو«  صبغات  بين  عالقة  إلى  الحديثة  الدراسات  بعض  وتشير 
»الصبغة  أن  تؤكد  لم  الدراسات  هذه  أن  إال  المثانة،  وسرطان 

القرمزية« من الصبغات المسرطنة.
يذكر أن الواليات المتحدة وكندا واليابان والنرويج والسويد تحظر 
المملكة  في  محاوالت   2007 العام  منذ  وتجري  الصبغة،  تلك  أيضا 
المتحدة لحظر إضافة هذه الصبغة في المواد الغذائية، وإزالتها طوعا 

من منتجاتها.

<  إحدى طائرات الخطوط الجوية اإلفريقية

<   جانب من زيارة وفد صحة الوفاق لمنطقة الجفارة

<   احتفالية تخريج الدفعة »64-65«  لمعهد تدريب الشرطة

<    أمين عام مجلس الوزراء لحكومة الوفاق خالل اجتماع مع عدد من المسؤولين

<    عبد الفتاح المالطي 
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5 نوفمبر الجاري.
وأشار شائب العين في كتابه أيضا إلى الكتاب الصادر 
عن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب 
أجنبي  ألي  السماح  عدم  بشأن  الجاري  نوفمبر   11 في 
بالصعود إلى الطائرة ما لم يكن متحصال على تأشيرة 
والجنسية وشؤون  الجوازات  دخول صادرة عن مصلحة 

األجانب.
إلى  المدني  الطيران  مصلحة  رئيس  أشار  كما 

الطيران  وشؤون  المواصالت  وزارة  ديوان  وكيل  كتاب 
عدم  بشأن  الجاري  نوفمبر   10 بتاريخ  الجوي  والنقل 
يحمل  ال  الليبية  األراضي  إلى  أجنبي  مسافر  أي  قبول 
تأشيرة ملصقة أو موافقة صادرة من مصلحة الجوازات 
الداخلية  لوزارة  والتابعة  األجانب  وشؤون  والجنسية 
التقيد  ضرورة  على  مشددا  الوطني،  الوفاق  بحكومة 

بهذا اإلجراء.
الدولي  بنينا  أعلن مدير عام مطار  في سياق قريب، 
الثالثاء،  الشافعي،  حمد  عبداهلل  بنغازي،  مدينة  في 
تعليق االعتصام الذي أعلنت عنه إدارة المطار بمختلف 

أقسامها، اإلثنين، إلى حين إشعار آخر.
وأوضح الشافعي في تصريح إلى »الوسط« أن إدارة 
من  اعتبارا  العمل  إلى  للعودة  الموظفين  دعت  المطار 
المشكلة  اللجنة  مع  عقد  موسع  اجتماع  بعد  الثالثاء، 
التي  الموقتة،  بالحكومة  المطارات  رئيس مصلحة  من 
والمطالب  المشاكل  كل  وحل  الصعاب  بتذليل  وعدت 

الخاصة بإدارة المطار.
كثيرا  يعاني  الدولي  بنينا  مطار  أن  الشافعي  وأكد 

الناقلة  والشركات  واحتياجاتها  باإلدارة  المشاكل  من 
األجهزة  نقص  إلى  األمنية، مشيرا  واألجهزة  والمناولة 
الموجودة بالمطار وتهالكها رغم صيانتها أكثر من مرة 

وحاجتها إلى قطع غيار.
وقال الشافعي إنهم طالبوا مصلحة المطارات بتوفير 
بينها  من  أن  إال  بعضها  توريد  جرى  حديثة  أجهزة 
»أجهزة بها أعطال كثيرة ومنها ثالثة أجهزة ال تعمل 
له  تتوافر  أن  ينبغي  المطار  أن  مضيفا  األساس«،  من 
خمس سيارات إطفاء خاصة به على األقل، لكن سيارات 
العربي  الخليج  شركة  طريق  عن  توفيرها  يتم  اإلطفاء 

للنفط.

نقص الطائرات
وأضاف الشافعي أن المطار يعاني ازدحاما بسبب نقص 
تعمل  الليبية  الخطوط  شركة  أن  إلى  الفتا  الطائرات، 
الخطوط  وكذلك  بنينا،  بمطار  فقط  واحدة  بطائرة 
األفريقية، بينما تعمل شركة ليبيا للطيران على الحقول 

النفطية، باإلضافة إلى طائرات شركة البراق.
كما أرجع الشافعي نقص الطائرات إلى الوضع الراهن 
في ليبيا واالنقسام الذي أرهق الشركات وأثر في عملها، 
فضال عن الخروقات األمنية التي تحدث ودخول سيارات 
تخالف كل القوانين واألعراف إلى المهبط لنقل الركاب 
المطار »ال  تواجه  التي  المشاكل  أن  بحقائبهم، مؤكدا 
المتاحة حتى  باإلمكانات  تعد وال تحصى، ونحن نعمل 
يتمكن سكان مدينة بنغازي ومدن ومناطق شرق البالد 

من السفر وال نعلق العمل بالمطار«.

اجتماعات قادمة
من  سلسلة  بأن  الدولي  بنينا  مطار  عام  مدير  ونوه 
االجتماعات سيجري عقدها خالل األيام القادمة، لحلحلة 
كل المشاكل ومتابعة عمل اللجنة المشكلة من رئيس 

مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة.
جميع  في  العمل  الدولي  بنينا  مطار  موظفو  وعلق 
بسبب  اإلثنين،  بالمطار،  العاملة  اإلدارية  األقسام 
العامة  القيادة  مناشدين  لمطالبهم،  االستجابة  عدم 
التجاوزات  ومنع  بالمطار  العمل  لضبط  الفوري  التدخل 
والخروقات األمنية داخل المطار الموثقة لديهم بالصور 
على  المطار  صفحة  نشرته  بيان  حسب  والفيديوهات، 

»فيسبوك«.

الخطوط الجوية اإلفريقية 
ألغت ثم استأنفت إحدى 

رحالتها في غضون يوم واحد

 تحويل المركز الصحي أبو 
هادي إلى مستشفى قروي 

بسعة 60 سريرا

شملت تذليل العقبات أمام عالجهم

مساٍع حكومية لتحسني الخدمات الطبية ملرضى األورام
صخب،  من  يصاحبها  وما  المعارك،  غبار  رغم 
تخوض مستشفيات ليبيا معارك من نوع مختلف، 
للمرضى  الطبية،  والرعاية  الخدمة  تقديم  هدفها 
المستعصية،  باألمراض  المبتلين  أولئك  وخاصة 

مثل مرضى األورام.
وفي ذلك اإلطار، بحث أمين عام حكومة الوفاق 
الطاهر عامر، الخطوات التي يجب اتخاذها لتذليل 
المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات 
الالزمة  األدوية  وتوفير  األورام  لمرضى  الطبية 
لهم بكل مراكز العالج المتخصصة. جاء ذلك خالل 
اجتماع، الثالثاء مع المسؤولين في كل من ديوان 
الوطني  والمركز  األورام،  ومراكز عالج  المحاسبة، 
الطبي،  اإلمداد  جهاز  ورئيس  األمراض،  لمكافحة 
ومكتب شؤون العالج بوزارة الصحة، حسب إدارة 
الذي  االجتماع  وناقش  الوفاق.  بحكومة  التواصل 
عقد بديوان رئاسة الوزراء وحضره المختصون في 
المركز  المقدم من  البرنامج  العام،  األمين  مكتب 
بالكشف  والمتعلق  األمراض  لمكافحة  الوطني 

المبكر الكتشاف األورام نظرا إلى أهميته.
اعتماد  أعقاب  في  المباحثات،  تلك  وجاءت 
الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد 
هيثم عيسى، عقود توريد وتركيب 11 جهازا لعالج 

األورام بمستشفى طرابلس الجامعي.
لقسم  التشغيل  مواد  توريد  العقود  وتتضمن 
األشعة العالجية وقطع غيار جهاز المسرع الخطي، 
بتقنيات  التي سيجري تشغيلها  وستعمل األجهزة 
التشخيص  إلجراء  األبعاد  ورباعية  ثالثية  تصوير 
والزمن،  والقيمة  األبعاد  عالية  بدقة  والكشف 
موقع  على  الصحة  وزارة  صفحة  أكدت  حسبما 

»فيسبوك«، في أكتوبر الماضي.
جهاز  توريد  سيجرى  أنه  الوزارة  وأوضحت 
ليتم  وعالجي  تشخيصي  حديث  كاميرا«  »جاما 
النووي لعالج حاالت األورام  تشغيله بقسم الطب 

باستخدام المواد النووية والنظائر المشعة.
ووفقا للعقود التي جرى اعتمادها سيتم توريد 
المستخدمة  األجهزة  أحد  الخطي  المسرع  جهاز 
استخدام  يمكن  كما  السطحية،  األورام  لعالج 
األشعة  إنتاج  بهدف  لالصطدام  أيضا  الجهاز  هذا 

السينية لعالج األورام العميقة.
جهاز  أيضا  والتركيب  التوريد  عقود  وشملت 
تصوير  وجهاز   MRI حديثا  مغناطيسي  رنين 
مقطعي حديثا CT SCAN و ثالثة أجهزة موجات 
فوق صوتية وجهازي أشعة متنقلين وجهاز أشعة 

.X-RAY رقميا للصورة الملونة وجهاز أشعة
معدل  رفع  في  ستسهم  الجديدة  األجهزة 
الطلب على الخدمة داخل األقسام التي جرى توريد 
التنفيذي  للمدير  وفقا  الضعف،  إلى  لها  األجهزة 
ورئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي 
الشركة  مع  باالتفاق  أشاد  الذي  العجيلي،  نبيل 
األميركية الموردة لجهاز المسرع الخطي لتركيب 
وصيانة الجهاز بعد خروجه عن الخدمة في العام 

.2016
الرئاسي  المجلس  قرر  قريب،  سياق  وفي 
لحكومة الوفاق، تحويل المركز الصحي أبو هادي 
أن  على  سريرًا،   60 بسعة  قروي  مستشفى  إلى 
يتبع وزارة الصحة وتكون له الشخصية االعتبارية 
والذمة المالية المستقلة. وقالت بلدية سرت »إن 

القرار سيكون داعمًا أساسيًّا لمستشفى ابن سيناء 
نشرته،  بيان  حسب  سرت«،  المجمعة  والعيادة 

اإلثنين، عبر صفحتها على موقع »فيسبوك«.
ووفق قرار المجلس الرئاسي رقم 1107، تتولى 
لتنظيم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الصحة  وزارة 

المستشفى بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
كبيرا،  أرق  مجال  الصحي،  الملف  يزال  وال 
غلق  بسبب  الوشكة  سكان  معاناة  تتواصل  إذ 
أو  األطباء  توفر  عدم  نتيجة  بها؛  الصحي  المركز 

الممرضين، فضال عن التجهيزات الطبية األخرى.
بعد  على  تقع  التي  المنطقة،  سكان  ويضطر 
أبو  لمنطقة  السفر  إلى  سرت،  غرب  كيلومتر   90
من  متر،  كيلو   40 الوشكة  عن  تبعد  التي  قرين، 
على  الحصول  مثل  الطبية،  الخدمات  أبسط  أجل 

أدوية لعالج نزالت البرد.
وقال مصدر بالفرع البلدى الوشكة، في تصريح 
بلدية  في  الصحة  قطاع  لدى  إن  »الوسط«،  إلى 
الوشكة  أن  باعتبار  الوضع،  بهذا  علما  مصراتة 
سرت  عن  فصلها  إثر  مصراتة،  بلدية  حاليا  تتبع 

مند أربع سنوات.
من  الطلبات  عشرات  باستقباله  المصدر  ونوه 
حكومة  في  الصحة  وزارة  إلى  الموجهة  السكان، 
وتجهيزه،  المركز  فتح  بإعادة  لإلسراع  الوفاق، 
الخدمات  لتقديم  وتمريض؛  مناوبة  أطباء  وتوفير 

الطبية للمرضى بالمنطقة والمترددين عليه.

والجسور  الطرق  مصلحة  نفت  جيدة،  الفنية  حالته  أن  مؤكدة 
بالهيئة العامة للمواصالت والنقل في الحكومة الموقتة وجود أي 

تصدعات في جسر وادي الكوف،
حالته  اإلثنين، لالطمئنان على  الجسر،  المصلحة  وزار مهندسو 
أنباء حول إمكانية انهياره، حسب وكالة  اإلنشائية، بعدما ترددت 

األنباء الليبية في البيضاء.
المتداولة عبر  المصلحة أن الصورة  السياق، أوضحت  وفي هذا 
وسائل التواصل االجتماعي لما وصف بأنه »تصدع في الجسر«، ما 
هو إال »فاصل التمدد«، الذي يستخدم في المنشآت الكبيرة لتقليل 
لتغيرات  المصاحبة  الحجمية  التغيرات  نتيجة  المتولدة  اإلجهادات 

درجات الحرارة.
يذكر أن مصلحة الطرق والجسور أجرت دراسة فنية لتقييم حالة 
الصيانة،  بعض  إلى  يحتاج  أنه  تبين  الدراسة  خالل  ومن  الجسر، 

وهي بصدد التعاقد على تنفيذها.
ويقع جسر وادي الكوف في الجبل األخضر، غرب مدينة البيضاء 
بنحو 19 كيلومترا، ويربط بين البيضاء ومدينة المرج، ويعتبر أكبر 
مترا   160 ارتفاع عموديه  يبلغ  إذ  البالد،  في  كبلي خرساني  جسر 

تقريبا.

< جسر وادي الكوف بالجبل األخضر 

إبراهيم  المستشار  الموقتة  بالحكومة  الداخلية  وزير  بحضور 
في  الهواري  بمنطقة  الشرطة  تدريب  معهد  نظم  بوشناف، 
تخريج  لمناسبة  احتفالية  الثالثاء،  البالد،  شرق  بنغازي  مدينة 
الدفعة »64-65« التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

بالحكومة  الداخلية  بوزارة  اإلعالم  مكتب  مسؤول  وقال 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  الخراز،  رجب  طارق  الرائد  الموقتة، 
أمن  بمديرية  سيلتحقون  شرطيا   1574 الخريجين  عدد  إن 
والبحث  بنغازي  والتراخيص  المرور  وقسم  النجدة  )قسم  بنغازي 
والدعم  والمتابعة(،  والتفتيش  للبوابات  العامة  واإلدارة  الجنائي 

األبيار. المركزي ومديرية أمن 
وأوضح الخراز أن تخريج دفعات أعضاء الشرطة »بشكل متتال 
بدماء  والدفع  الشرطية  المؤسسات  دور  تعزيز  إطار  في  يأتي 

جديدة إلعادة االستقرار وحفظ األمن في ليبيا«.
وحضر االحتفالية مدير اإلدارة العامة لألمن المركزي، العقيد 
عبدالعزيز،  عادل  العقيد  بنغازي،  أمن  ومدير  الخفيفي،  صالح 

الموقتة. بالحكومة  والمسؤولين  األمنية  القيادات  وعدد من 
من  آيات  وتالوة  الوطني  النشيد  بعزف  االحتفالية  وبدأت 
محاربة  تأكيد  من  تخل  لم  التي  الكلمات  وإلقاء  الكريم،  القرآن 
يليق  الذي  بالشكل  األمنية  المؤسسة  وبناء  والتطرف،  اإلرهاب 
بها وبما يحفظ أمن الوطن والمواطن. وشهدت مراسم االحتفال 
القتال  وعروض  الخريجين،  )مجموعات(  لكراديس  عرض  تنظيم 
والدفاع عن النفس وتنفيذ المداهمات واالقتحام ألوكار اإلرهاب 
واختتمت  الشخصيات،  وتأمين  القبض  وعمليات  والجريمة 
بتكريم الخريجين األوائل وتوزيع شهادات التخرج على الطالب.

تخريج دفعة جديدة من معهد 
تدريب الشرطة في بنغازي
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بنغازي  ــ ابتسام اغفير

إدانة حقوقية لوصف إحياء المناسبة بـ»الفتنة«

جدل جديد قديم حول االحتفال باملولد النبوي
»الوطنية لحقوق اإلنسان« تدين اعتبار »الهيئة العامة لألوقاف« االحتفال »فتنة«

فيما بدا حفاظا على تقليد سنوي، بالتزامن 
صلى  محمد  الرسول  مولد  ذكرى  حلول  مع 
فعاليات  شهدت  عام،  كل  وسلم،  عليه  اهلل 
جدال  الجاري،  األسبوع  بالمناسبة،  االحتفال 
بين  ما  القديم،  بالجديد  وصفه  يمكن 
معارضي مظاهر االحتفال، من جهة، وما بين 
من يرون ذلك الموقف قيدا على حرية التعبير 

والتنوع الثقافي، من جهة ثانية.
الهيئة  الجدل، كانت عندما أصدرت  بداية 
التابعة  اإلسالمية  والشؤون  لألوقاف  العامة 
أيام،  قبل  تعميما،  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
 1441 لسنة   12 رقم  تحت  المساجد  إلدارة 
عن  الجمعة،  خطبة  بشأن  2019م،  هجرية، 

الموضوع.
عبر  المنشور  التعميم،  ذلك  في  وجاء 
حسابها الرسمي على »فيسبوك«، تحذير من 
االحتفال، حيث قالت الهيئة فيه نصا: »ويقال 
النبي  بمولد  سيحتفل  أنه  يزعم  من  لكن 
تخاف  أال  تفعل،  ال  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى 
أن  من  أعظم  فتنة  وأي  الفتنة؟  في  تقع  أن 
ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها السلف 

الصالح«.
منسوبا  قوال  تعميمها  في  الهيئة  ونقلت 
في  ابتدع  »ومن  فيه:  جاء  مالك  لإلمام 
اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا 
صلى اهلل عليه وسلم، خان الرسالة«. وختمت 
إدارة  مدير  باسم  الموقع  بيانها  الهيئة 
المساجد محمد عياد المدني: »فال تغتروا بما 
عليه الناس من تحسين البدع، وتمسكوا بما 

كان عليه السلف الصالح«.
ردود  الهيئة  تعميم  أثار  المقابل،  في 
مستخدمي  بين  كبيرا  جدال  غاضبة،  فعل 
وكان  الليبية،  االجتماعي  التواصل  صفحات 
االحتفال  بعادة  تمسكه  على  يشدد  أغلبها 
على  تعليقا  أحدهم،  وكتب  النبوي،  بالمولد 
صفحة الهيئة: »من األولى أن تصدر مناشير 
واالتجار  حرام  النفس  قتل  أن  وخطابات 
يعني  حرام...  الدخان  وبيع  النارية  باأللعاب 
نتطرق  أن  قبل  والمضرات  بالمحرمات  نبدأ 
عمدا  الكثيرون  نشر  بينما  البدع«،  لموضوع 
صور أهم مالمح االحتفال بالمولد، وهي أكلة 

»العصيدة« الشعبية.
الوطنية  اللجنة  أصدرت  غاضبة،  وبلهجة 
تحذير  بشأن  بيانا،  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق 
لحكومة  التابعة  لألوقاف  العامة  الهيئة 
النبوي  بالمولد  الوطني من االحتفال  الوفاق 

الشريف.
عبر  المنشور  بيانها  في  اللجنة  وأعربت 

التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابها 
»إدانتها  عن  »فيسبوك«  االجتماعي 
واستيائها« حيال التعميم الصادر عن الهيئة، 
بالمولد  االحتفال  من  فيه  حذرت  والذي 

النبوي الشريف.
كما أعربت اللجنة عن »رفضها وإدانتها كافة 
واإلرهاب  اللفظي  والعنف  التحريض  دعوات 
لألوقاف  العامة  الهيئة  تمارسه  الذي  الفكري 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، من خالل منابر 
المساجد، أو من غيرها، واستغالل حالة انهيار 
وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، 
يحمل  بما  الخطير  التوجه  هذا  وتعميم  لنشر 
من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير 

والتنوع الثقافي في البالد«.
ورأت اللجنة أن »هذه الممارسات تعد انتهاكا 
لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق 
إلى  باإلضافة  والثقافية،  والسياسية  المدنية 
كونه مخالفا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
شعائره  تأدية  حق  إنسان  لكل  يكفل  الذي 

الدينية دون منع أو تقييد«.
المحطات  الشعبي، تداولت  المستوى  على 
التلفزيونية ووسائل اإلعالم، ومواقع التواصل 
الحتفاالت  وصورا،  فيديو  مقاطع  االجتماعي، 
آالف  فيها  شارك  كافة،  ليبيا  أنحاء  شملت 
والمزمار  الزغاريد  إيقاع  على  المواطنين، 
للرسول  مديح  عبارات  مرددين  والدفوف، 
الزاوية  محمد صلى اهلل عليه وسلم. وكانت 
الصغيرة بالمدينة القديمة في طرابلس، أبرز 

األماكن في تلك االحتفاالت.
لالحتفال  الشعبية  والتقاليد  العادات  ومن 
بالمولد النبوي في ليبيا، انتشار جلسات الذكر 
والزوايا  المساجد  في  الكريم  للنبي  والمدائح 
الصوفية، باإلضافة إلى أكل العصيدة التي تعد 
دقيق،  من:  تتكون  والتي  المولد،  يوم  صباح 
يمكن  طهوها  وبعد  الزيت،  وبعض  ومياه، 
حسب  )الرُّب(،  التمر  دبس  أو  العسل  إضافة 

الرغبة.
يطلق  كما  الميلود«  »يوم  صبيحة  وفي 
المحتفلين،  مواكب  تخرج  الليبيون،  عليه 
الساحات  إلى  وصوال  الشوارع  يجوبون  حيث 
القناديل  حاملين  األطفال  ويخرج  الرئيسة. 
)الفوانيس( مرددين أهازيج المديح، في حين 
يلجأ بعضهم إلى إطالق المفرقعات لالحتفال.

ومنذ سنوات أخذ احتفال الصبيان والشباب 
استخدام  آخر، حيث يجري  الولد منحى  بيوم 
المفرقعات واأللعاب النارية، المستورد أغلبها 
مما  أحيانا،  فيه  مبالغ  بشكل  الصين،  من 
األطفال  بين  حروق  إصابات  عديد  إلى  أدى 
والشباب، إضافة إلى بعض الحرائق جراء سوء 

تخزين هذه األلعاب.

 »صحة الوفاق«: 84 مصابا حصيلة األلعاب النارية في املولد النبوي

● ما طبيعة عمل غرفة السياحة ومهامها؟
2004، أعطت  7 لسنة  القانون رقم  الخامسة من  المادة 
العامة  الهيئة  اإلذن بإنشاء غرف سياحية، بقرار من رئيس 
يختص  ما  في  والصناعة  التجارة  غرفة  محل  تحل  للسياحة 
األنشطة  هذه  وتكونت  والفندقية،  السياحية  باألنشطة 
والسياحة،  السفر  وشركات  الفنادق،  وهي:  شعب  ست  من 
والمطاعم  السياحي،  والنقل  السياحي،  االستثمار  وشركات 
والمقاهي، وأماكن اإليواء السياحي، ونقصد بأماكن اإليواء 
هي  هذه  السياحيين،  والمرشدين  والمنتجعات  المصايف 
األنشطة التي من المفترض أن نقوم بإصدار التراخيص أو 
القيد لها. وهناك ثالث مناطق لهذه الغرف، وهي المنطقة 
حولها،  وما  سبها  والجنوبية  حولها،  وما  طرابلس  الغربية 
استحداث  تم  ذلك  وبعد  حولها،  وما  بنغازي  والشرقية 

المنطقة الوسطى وتشمل مصراتة وما حولها.
● وهل تقصد بالمقاهي والمطاعم الشعبية منها كذلك؟

ال  عائلي،  مكان  بها  ويوجد  المصنفة  المقاهي  وإنما  ال، 
الكافيه أو المطعم الموجود على الشارع مباشرة.

غرفة  وبين  بينكم  المهام  في  التضارب  عن  ماذا   ●
التجارة والصناعة؟

غرفة  على  والتعدي  االختصاص  في  تضارب  يوجد  حاليا 
يختص  ما  في  والصناعة،  التجارة  غرفة  قبل  من  السياحة 

بالنشاطات التي منحها لنا القانون.
بقانون  يتحججون  والتجارة  الصناعة  بغرفة  اإلخوة  طبعا 
رقم 23، وهذا القانون الذي يفصل فيه هي الجهات الرقابية 
والقانونية، وتعطي كل ذي حق حقه، ونحن اآلن عن طريق 
رئيس الهيئة العامة للسياحة قمنا برفع القانون إلى الجهات 
المختصة، وهي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ووزارة 
االقتصاد، ورئاسة الوزراء، بحيث يفصلون في هذا الموضوع، 

وإن شاء اهلل قريبا سوف يتم حل هذه المشكلة.
● تقصد من كالمك بخصوص التضارب، أنه عندما يود 
إلى  أو شركة سياحية يذهب  أحد إصدار ترخيص لفندق 

غرفة التجارة والصناعة وال تقوم بتحويله إليكم؟

يقول  حيث  واضح،  القانون  أن  من  الرغم  على  نعم، 
التجارة والصناعة في ما  تنشأ غرف سياحة تحل محل غرف 
يتعلق باألنشطة السياحية، وهناك مادة أخرى بينت ماهية 
23، فهذا القانون عام  األنشطة السياحية في القانون رقم 

لجميع األنشطة االقتصادية والتجارية.
األنشطة  القانون  هذا  يستثن  لم  ربما  ولكن   ●

السياحية..
العام  الذي صدر  القانون  روح  يخالف  ال  ذلك  ولكن  نعم، 
غرفة  إلى  تحال  السياحية  األنشطة  إن  يقول  الذي   ،2004
يلغ  لم   23 والقانون  بالسياحة.  يختص  ما  في  السياحة 
صراحة القانون رقم 7 لسنة 2004، وللعلم قانون رقم 23 
لو   .7 رقم  القانون  يذكر  لم  ولكنه  قانونا   16 تقريبا  ألغى 
كان المشرع يريد اإللغاء لقام بإلغاء القانون رقم 7 صراحة، 
وعلى الرغم من أنه أعيد تنظيم غرفة التجارة والصناعة، إال 
أنه يستثني من ذلك األنشطة السياحية التي يجب أن تعود 

إلى غرفة السياحة.
● متى بدأتم نشاطكم وعملكم كغرفة سياحة؟

الموقتة  بالحكومة  السياحة  تم إصدار قرار بتفعيل غرفة 
في شهر نوفمبر العام 2015، وتم تفعيل الغرفة بداية شهر 
يناير 2016، حيث كنا نعمل على األطر التنظيمية، وانتخبنا 
مجلس اإلدارة ورئيس الجمعية العمومية، وكان أول اجتماع 
للجمعية العمومية للغرفة في يناير 2016، ومنها بدأ العمل، 
المساهمة في  العام قمنا بعدة نشاطات، منها  وخالل هذا 

صيانة وترميم مبنى مصلحة اآلثار بنغازي، وكانت المصلحة 
بمنطقة  »القشلي«  قصر  وهو  لها  مقر  وجود  إلى  تفتقر 
البركة، وقمنا أيضا بعمل مهرجان الوفاء كرمنا فيه نحو 43 
شخصية من مختلف شرائح مدينة بنغازي سواء الثقافية أو 
العلمية والتطوعية، وأيضا قمنا بتكريم بعض الجهات مثل 
وهناك  األحمر،  الهالل  وجمعية  للكهرباء،  العامة  الشركة 

أعالم من مدينة بنغازي من شعراء وكتاب وأدباء.
المجاورة  العربية  بالدول  السياحة  غرف  مع  تواصلنا  كما 
لنا مثل غرفة السياحة المصرية والتونسية، وحاولنا حلحلة 
الجانب  في  خصوصا  بالسياحة  المتعلقة  المواضيع  بعض 
إجراءات  وتسهيل  القاهرة،  مطار  نقطة  فتح  مثل  المصري، 
تكون  عندما  لألسف  لكن  التأشيرة،  على  الليبي  حصول 
الحكومة غير مواكبة لنشاطك ال تستطيع أن تتقدم لألمام 
ألنك مؤسسة محدودة، وهذا النشاط ال بد أن يواكبه دعم 

من الدولة والجهات السيادية.
● هل قمتم بعمل أنشطة تعرف بمهام غرفة السياحة؟

قمنا بتفعيل غرفة السياحة، وتوجهنا بها إلى الجهات التي 
التي  المدني  تربطنا بها عالقة عمل مثل مصلحة الطيران 
تمنح إذن مزاولة للشركات التي من ضمن عملها منح إذن 
تسويق أو إصدار تذاكر، والحمد هلل هم ناس واعية وفاهمة 
إلى  الذهاب  أحد  يود  عندما  واآلن  معنا  وتفاعلت  القانون، 
الطيران المدني يطلبون منه القيد الخاص بغرفة السياحة، 

ال الخاص بغرفة الصناعة والتجارة الخارجية.
طبرق  في  معتمدون  نحن  مهمة  نقطة  هنا  ولألسف 

والبيضاء ولكن ليس في بنغازي، على الرغم من أن اعتمادنا 
لم يتم عن طريق مكتب بنغازي، وإنما عن طريق وكيل وزارة 
عثمان  الدكتور  الوقت،  ذلك  في  الفنية،  للشؤون  الخارجية 
شؤون  وهي  المختصة،  اإلدارة  إلى  أحالنا  حيث  البدري، 
القنصليات، وقد طلب إجراءاتنا وقوانيننا وجهزنا ملفا كامال، 
تعميم  وتم  لديه،  والتوقيعات  الغرفة  نماذج  بملء  وقمنا 
التابعة  والمكاتب  بنغازي،  مكتب  على   2016 عام  نشاطنا 
بنغازي  بمكتب  اإلخوة  من  فوجئنا  ثم  القنصليات،  لشؤون 
بأنه تم إلغاء ختم وتوقيع الغرفة على المستندات المتعلقة 
قمنا  وحين  بإبالغنا،  يقوموا  أن  دون  السياحية  باألنشطة 
باالستفسار عن السبب قالوا إن رسالة وصلتهم من رئيس 
الجهة  هم   23 لقانون  وفقا  أنهم  والتجارة  الصناعة  غرفة 
الوحيدة والمخولة بإصدار القيد للنشاطات السياحية، استند 
بتوجيه  يقم  ولم  بإلغائنا  وقام  بنغازي  مكتب  مدير  إليها 
الرسالة من غرفة الصناعة والتجارة، إلى الجهات المختصة 
أو إدارته العامة من أجل التحقق من صحة هذه الرسالة من 
عدمها، ولكنه طلب مني تزويده بالقرارات والقوانين وهذا 

الموضوع له قرابة ستة أشهر.
● وبناء على ذلك هل تم إيقاف عملكم؟

في ما يخص الخارجية فقط، من حيث تصديقات العقود 
مثال شركات الحج والعمرة، فأقوم بجمعها، وأذهب بها إلى 
مدينة البيضاء ألنهم معترفون بالغرفة هناك، شيء عجيب 
إدارة الخارجية بالبيضاء معترفة بالغرفة بينما مكتب بنغازي 

ال.
بنغازي  مكتب  بين  ما  تربط  مصالح  توجد  ربما   ●

والتجارة.. الصناعة  وغرفة 
هو  هذا  »البزنس«  زائد  القبلية  أكيد،  شيء  وهذا  نعم 

يحكمنا. ما 
الشرقية..  المنطقة  مستوى  على  كغرفة  أنكم  بما   ●

هل ال بد أن يكون لديكم مكاتب في كل مدينة؟
التجارة  غرفة  في  وحسابنا  مستحدثة  غرفة  أوال  نحن 
السياحية  الغرفة  تطوير  بصدد  اآلن  ونحن  والصناعة، 
ال  بفتح مكتب في كل مدينة، وهذا  إداريا، بحيث سنقوم 
يتم دون تفعيلها رسميا، ألنني ال أستطيع فتح مكتب في 
والشعبة  إلي،  تنتسب  فقط  شركات  أربع  وهناك  مدينة، 

ألن  والسياحة،  السفر  شركات  شعبة  هي  لدينا  المفعلة 
الشعب غير مفعلة. وباقي  المدني متعاون معنا،  الطيران 

● ماذا عن حل هذه المشكلة إذا؟
وقلت  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إلى  مقترح  بتقديم  قمت 
يقوم  مدينة  أو  منطقة  في  سياحة  مكتب  مدير  كل  لهم 
ودرنة..  وطبرق  والبيضاء  المرج  من  فأخذنا  فرد،  بتزكية 
تسعة  من  يتكون  إدارة  مجلس  معهم  وشكلنا  وإلخ، 
غرفة  في  المالية  اإلجراءات  بتحويل  يقومون  أشخاص 
أجل  من  لبنغازي  تأتي  الغالبية  ولكن  والصناعة،  التجارة 
الشعب  تفعيل  بعد  اهلل  شاء  وإن  المدني،  الطيران  إجراء 

ستكون لدينا مقرات في كل مدينة.
● بماذا تود أن تختم هذا الحوار؟

فالوارد  السياحة،  لقطاع  االعتبار  بعين  ينظر  أن  نتمنى 
ولكن  اآلن،  سياحة  وقت  ليس  يقول  الجميع  لدى  حاليا 
وأنظر  السورية،  السياحة  غرفة  بين  ربط  بعمل  أقوم  أنا 
في  فيها  كنا  التي  الظروف  ذات  في  يعملون  وهم  إليهم 

الحرب. فترة 
التنموي  ال  وسورية،  نحن  واحدا  ليس  األساس  طبعا 
النهوض  كيفية  حول  التجربة  نأخذ  لكن  البشري،  وال 
يوم  وكل  مهرجان  يوم  كل  هناك  الدمار.  بعد  بالسياحة 
السوري  للجانب  وقدمت  وترمم.  تبنى  سياحية  قلعة 
بنغازي  بين  بتوأمة  نقوم  أن  بد  ال  لهم  وقلت  مقترحا، 
والوقت  والبناء،  الترميم  في  خبرتهم  بأخذ  لنقوم  وحلب، 
إلى  يذهب  فما  العربي–العربي،  التكامل  لتحقيق  نفسه 

سورية أفضل من أن يذهب إلى تركيا.
إلخوتنا  مهرجانات  بعمل  نقوم  أن  أيضا  فكرنا 
مشاركة  هناك  وسيكون  العربية،  بالبلدان  المهجرين 
الليبية  والجالية  الليبي،  والتراث  الليبيين  بالفنانين 
للمهجرين  يذهب  المهرجان  هذا  وريع  بالدولة،  والناس 
للخارج، لم نتحصل على دعم ال من الداخل وال من الخارج. 
لدينا طموحات، ولكن نقول نحن كمكتب سياحة ببنغازي 
سياحة  كغرفة  عملنا  اآلن  غرور  أشرف  السيد  في  متمثلة 
ونقوم  السياحة،  بقطاع  النهوض  أجل  من  كفريق  نعمل 
والتواصل  بنغازي  مدينة  داخل  السياحي  العمل  بتنظيم 

وتفعيل دورها. السياحية  الشرطة  مع 

رئيس غرفة السياحة بالمنطقة الشرقية لـ»الوسط«: 

نحتاج إلى دعم الدولة لنتمكن من أداء دورنا
قال رئيس مجلس إدارة الغرفة السياحية بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة العامة للسياحة، خالد 

العبار، إن جدال قانونيا مع غرفة التجارة والصناعة، يعيق عمل الغرفة المعنية بمجال السفر واالستثمار 
والخدمة السياحية في البالد. وأضاف في حوار مع جريدة »الوسط« أن الغرفة بحاجة إلى دعم ومساندة 

من الدولة والجهات السيادية فيها، لتتمكن من أداء دورها على الوجه األكمل.. وإلى نص الحوار:

تواصلنا مع غرف السياحة بالدول العربية 
المجاورة لنا مثل غرفة السياحة المصرية 
والتونسية، وحاولنا حلحلة بعض المواضيع

النبوي  المولد  احتفاالت  في  النارية  األلعاب  استخدام  جراء 
الشريف، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن 84 حالة إصابة 

سجلتها المستشفيات، يومي الجمعة والسبت الماضيين،
وقالت الوزارة إن مستشفى العيون بطرابلس استقبل 23 حالة 
غادر منها 15، بينما دخل قسم اإليواء أربع حاالت، مشيرة إلى 
أن مستشفى غريان التعليمي استقبل 12 حالة مصابة بحروق 

من الدرجة األولى، حسب بيان نشرته، اإلثنين، عبر صفحتها على 
موقع »فيسبوك«.

ووصلت مستشفى براك حالة واحدة مصابة بحروق من الدرجة 
األولى، بينما استقبل مستشفى زليتن التعليمي خمس حاالت 
كلها مصابة بحروق من الدرجة األولى، عدا واحدة مصابة بحروق 
من الدرجة الثانية في الوجه واليدين جرى تحويلها إلى مستشفى 

الحروق بطرابلس.
ووفق البيان، تعامل مركز مصراتة الطبي مع 20 حالة مصابة 
بحروق من الدرجتين األولى والثانية، وأجريت عمليتان جراحيتان 

ألحدها،  إصبع  بتر  وجرى  إصابتهما،  بعد  لطفلين  طارئتان 
كما جرى تحويل طفل مصاب بنسبة حروق تجاوزت %65 إلى 

مستشفى الحروق بطرابلس.
 23 والتجميل بطرابلس  الحروق  واستقبل مستشفى جراحة 
حالة مصابة بحروق وجروح من الدرجتين األولى والثانية، منها 
حالة بتر جزئي للسبابة واإلبهام باليد اليمنى، وحالتا بتر ألطراف 
األصابع. ولفت البيان إلى أن مستشفيي غدامس العام والزنتان 
لم يستقبال أي حاالت مصابة جراء استخدام األلعاب النارية في 

احتفاالت المولد النبوي.

< جانب من احتفاالت الليبيين بالمولد النبوي الشريف في طرابلس

القاهرة ــ إسـماعيل األشول

طرابلس ـ الوسط

خالد العبار

<   قطع أثرية تعود لعام 2000 قبل الميالد في بنغازي 
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خارطة طريق أممية لعالج األزمة العراقية
العاصمة  وسط  التحرير  ساحة  تغوص  بينما 
كساحة  بــدت  معارك  في  بغداد،  العراقية، 
المسيل  الغاز  وقنابل  الرصاص  أزيز  جراء  حرب 
للدموع، عرضت بعثة األمم المتحدة في العراق 
التي ترأسها جينين هينيس-بالسخارت خارطة 

طريق لمعالجة األزمة في العراق.
العراق  في  المتحدة  األمم  ممثلة  ونــددت 
آية  البالد  في  األعلى  الشيعي  الديني  والمرجع 
بـ»عدم  اإلثنين،  السيستاني،  علي  السيد  اهلل 
السلطات  قبل  من  األزمــة  حل  في  الجدية« 
الحي ضد  الرصاص  التي تقوم قواتها بإطالق 

متظاهرين وسط بغداد، غداة ليلة دامية.
السلطات  تهز  التي  االحتجاجات  واستمرت 
دامية  عنف  أعــمــال  مــع  مترافقة  العراقية، 
من  األول  في  التظاهرات  انطالق  منذ  أسفرت 
من  غالبيتهم  شخصًا   319 مقتل  عن  أكتوبر 
ُأعلنت  رسمية  حصيلة  بحسب  المتظاهرين، 

صباح األحد، وإصابة أكثر من 12 ألفًا.
العراق،  في  المتحدة  األمم  بعثة  وعرضت 
وفيما  األزمة.  من  للخروج  خطة  األحد،  مساء 
أربعة  قتل  المتحدة،  األمم  خطة  إعالن  تم 
)جنوب(  الناصرية  مدينة  في  متظاهرين 
بعض  الحقت  التي  األمــن  ــوات  ق برصاص 
لألطفال،  مستشفى  ــل  داخ المتظاهرين 
وفقًا  للدموع،  المسيلة  القنابل  أطلقت  حيث 

التظاهرات  اإلثنين  وتجددت  طبي.   لمصدر 
في  الماضية  األيام  من  أقل  بمشاركة  لكن 
في  االحتجاجات  تجددت  كما  المدينة،  هذه 
لمراسلي  وفقًا  بغداد،  وسط  التحرير  ساحة 

برس«. »فرانس 
لقائها  بعد  المتحدة  األمم  ممثلة  وأعلنت 
أن  النجف،  في  اإلثنين  السيستاني،  المرجع 
عرضتها  التي  الطريق  خارطة  أقرت  المرجعية 
قانون  مراجعة  تتضمن  والــتــي  المنظمة 

االنتخابات في غضون أسبوعين.
الذي ال  العظمى  آية اهلل  إن  وقالت هينيس 
يتحدث أبدًا للعلن، »يشعر بقلق لرؤية القوات 
مثل  لتنفيذ  يكفي  بما  جادة  ليست  السياسية 
له  بالنسبة  أنه  وأضافت  اإلصالحات«.  هذه 
والقضائية  التنفيذية  السلطات  كانت  »إذا 
إجراء هذه  في  راغبة  أو  قادرة  غير  والتشريعية 
تكون  أن  فيجب  حاسم،  بشكل  اإلصــالحــات 

هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف«.

تغيير كامل
باستقالة  المطالبة  االحتجاجات  دخول  ورغم 
الحكومة شهرها الثاني، لم يسحب السيستاني 
لجميع  الداعمة  الرئيسية  الجهة  يمثل  الذي 
رئيس  عن  الثقة  العراق،  في  ــوزراء  ال رؤســاء 

الوزراء عادل عبد المهدي.

حلول  إلــى  بالتوصل  باستمرار  ويطالب 
»المشروعة«  للمطالب  و»سلمية«  سياسية 
بالنسبة  كافية  غير  لكنها  للمتظاهرين. 
في  المتظاهرين  أحد  وقال  العراقي.  للشارع 
نريد تغييرًا  نريد تعديالت،  التحرير: »ال  ساحة 
وجميع  البرلمان  وال  الحكومة  نريد  ال  كاماًل، 

األحزاب!«.
الذي  السياسي  النظام  المتظاهرون  ويعتبر 
 ،2003 العام  بعد سقوط صدام حسين  شكل 
ويطالبون  تغييره،  من  والبد  الزمن  عليه  عفا 
جديدة  سياسية  وطبقة  جديد  دستور  بسن 
في  منتج  أكبر  ثاني  العراق،  لقيادة  بالكامل 

منظمة أوبك.
العنف  بتجنب  المرجعية  دعوات  تشكل  وال 
فيما  اآلن،  حتى  المتظاهرين  على  تأثير  أي 
إلى  البالد  في  السياسية  القوة  غالبية  توجهت 
األمر  تطلب  لو  حتى  التحدي  لهذا  حد  وضع 

اللجوء إلى القوة.
العراقية،  السياسية  الكتل  وتوصلت 
التي  السبت، إلى اتفاق لوضع حد لالحتجاجات 
انطلقت في األول من أكتوبر. وترافق ذلك مع 
ضد  جديد  لمستوى  ارتفع  الذي  القمع  تزايد 

التظاهرات.
بالرصاص  متظاهرًا   16 قتل  ذلــك،  ومنذ 
يندد  التي  للدموع  المسيلة  القنابل  أو  الحي 

نوعها  بسبب  التظاهرات  في  استخدامها 
عشر  من  أكثر  يعد  الــذي  ووزنها  العسكري 

أمثالها في باقي دول العالم.
التحرير  ساحة  في  االحتجاجات  وتواصلت 
نسبي  انخفاض  رغم  بغداد،  وسط  الرمزية، 
نشطاء  وجهها  إدانــة  ظل  في  المشاركة  في 
المفرط،  االستخدام  بينها  التخويف،  لحمالت 
تقول  فيما  للسالح  عسكريًا،  زيًا  ترتدي  لقوات 

السلطات إنها ال تملك السيطرة عليها.

حكومة خوف جديدة
إلى  الــبــالد  أوضـــاع  توجه  كثيرون  استنكر 
عشرات  لتعرض  جديدة«،  خوف  »جمهورية 
فيما  الليل  ساعات  خصوصًا خالل  المتظاهرين 
العتقال  بغداد،  الصوتية  القنابل  عشرات  تهز 
زيًا عسكريًا،  يرتدون  يد مسلحين  على  وخطف 
رفضوا  وناشطون  أمنية  مصادر  ذكرت  حسبما 

كشف أسمائهم.
المحتجين  اآلف  واصــل  ذلــك،  غضون  في 
والديوانية  الحلة  مدن  في  اإلثنين  التظاهر 
واستمر  بــغــداد،  جنوب  جميعها  والــكــوت، 
الحكومية  الدوائر  شل  في  المدني  العصيان 
اعتبر  التي  األمنية  اإلجراءات  رغم  والمدارس، 
»جمهورية  إلى  البالد  تحول  أنها  كثيرون 

خوف جديدة«.

ــران،  إلي اتهامات  المتظاهرون  ويــوجــه 
في  المتحدة  لــلــواليــات  ــوى  األقـ المنافس 
النظام  مهندس  يعتبرونها  التي  الــعــراق، 
ويطالبون  بالفساد  يغص  ــذي  ال السياسي 
إليه  توصلت  الذي  االتفاق  وولد  بـ»إقالته«. 
الكتل السياسية، عبر اجتماعات بأعلى مستوى 
الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  عليها  أشرف 
الذي  سليماني  قاسم  الجنرال  اإليراني  الثوري 
قادة  إلقناع  والنجف  بغداد  في  اجتماعات  عقد 
الحكومة. من جهة  بحماية  السياسية  األحزاب 
المتحدة  الواليات  ضد  الشعارات  غابت  أخرى، 
األزمــة  عــن  كبير  بشكل  غائبة  ــدت  ب التي 
ونقل  اإلثنين.  لغاية  العراق،  يعيشها  التي 
من  تريد  واشنطن  أن  األبيض  للبيت  بيان 
المحتجين  العنف ضد  وقف  العراقية  »الحكومة 
بتبني  صالح  )برهم(  الرئيس  بوعد  والوفاء 

إصالح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة«.
البارز  الشيعي  الزعيم  توقف  فيما  وذلك 
ــراء  إلج يــدعــو  ــان  ك الـــذي  الــصــدر  مقتدى 
عن  أكتوبر،  أوائـــل  فــي  مبكرة  انتخابات 
أن  الــمــقــرر  ــن  وم ــر.  األمـ بــهــذا  المطالبة 
لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  منظمة  تجري 
العراق،  في  لألوضاع  تقييمًا  اإلثنين  المتحدة 
من  بالقلق  الدولية  العفو  منظمة  تشعر  فيما 

البلد. الدماء« في هذا  »سفك 

بعد مقتل 319 غالبيتهم من املتظاهرين

مسؤول أممي دعا إلى تشكيل حكومة جديدة سريًعا

مصارف ومدارس لبنان خارج الخدمة 
مع استمرار »االنتفاضة الشعبية«

حاول  أبوابها،  والمدارس  المصارف  إغالق  مع  بالتزامن 
متظاهرون لبنانيون، الثالثاء، منع موظفين من الدخول إلى 
مؤسسات عامة تلبية إلضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم 
السلطات  مماطلة  على  واحتجاجا  المسبوق،  غير  الشعبي 

التي لم تحرك ساكنا منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.
ساعات  منذ  المتظاهرون،  بدأ  برس«،  »فرانس  ووفق 
بينهم  عدة،  مناطق  شوارع  إلى  بالتوافد  األولى  الصباح 
طالب الثانويات الذين انضموا األسبوع الماضي بقوة إلى 

الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر.
فتحت  عامة  مؤسسات  إغــالق  المتظاهرون  ــاول  وح
أبوابها، مثل قصر العدل في بيروت وسرايا حكومية عدة 
ومكاتب مؤسسة االتصاالت »أوجيرو« في مدن عدة. وفي 
بيروت، افترش عشرات المتظاهرين األرض لمنع القضاة 
عشرات  تظاهر  كما  العدل،  قصر  دخول  من  والمحامين 

الطالب أمام مبنى وزارة التربية.
وفي طرابلس شماال، أغلقت المؤسسات العامة أبوابها 
تزامنا مع إغالق متظاهرين طرقا عدة في المدينة بحاويات 
بيروت.  إلى  المؤدي  الدولي  الطريق  عن  فضال  النفايات، 
طرابلس.  شمال  عكار  منطقة  في  عدة  طرقا  أغلقت  كما 
وفي صور جنوبا وعاليه )شرق بيروت( وبعلبك )شرق(، أغلق 

المتظاهرون مكاتب مؤسسة االتصاالت.
كل  في  أبوابها  والجامعات  المدارس  غالبية  وأغلقت 
إقفال  أعلنت  التربية  وزارة  وكانت  اللبنانية.  المناطق 
الشعبية  االنتفاضة  »نظرا الستمرار  التربوية  المؤسسات 

التي دعت إلى اإلضراب العام«.
لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر،  ويشهد 
الطبقة  على  الناقمين  اللبنانيين  آالف  مئات  فيها  شارك 
وسوء  المستشري  الفساد  من  هؤالء  ويشكو  السياسية. 
الحكومات  وفشل  التحتية  البنى  وترهل  العامة  الخدمات 

المتعاقبة في حل األزمات االقتصادية.
إغالق  البالد شمل  عام في  اإلضرابات بشلل  وتسببت 
األسبوع  فتحها  إعادة  وبعد  أسبوعين.  أبوابها  المصارف 
الماضي، فرضت قيودا إضافية على السحب بالليرة والدوالر 

في آن معا.

وتسبب ذلك بإشكاالت عدة بين المواطنين الراغبين 
الذين  والموظفين  ودائعهم  من  مبالغ  على  بالحصول 
اتحاد  أعلن  عليه،  وبناء  المصارف.  إجـــراءات  يطبقون 
العام »حتى  اإلضراب  اإلثنين،  المصارف،  نقابات موظفي 
القطاع  يشهدها  التي  العامة  األوضاع  إلى  الهدوء  عودة 

المصرفي«.
وبالنتيجة، لم تفتح المصارف، الثالثاء، أيضا أبوابها بعد 
ثالثة أيام من اإلغالق لمناسبة عطلة رسمية وعطلة نهاية 
األسبوع. ويأتي اإلضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان 
طمأنة مخاوف اللبنانيين، إذ أكد أن األولوية هي الحفاظ 
على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في 
المصارف. وقال إنه طلب من كل المصارف أن تعيد النظر 

في إجراءاتها المتشددة.
مرور  بعد  إنه  إذ  ضبابيا،  السياسي  الوضع  يزال  وال 
الحريري،  سعد  الحكومة،  رئيس  استقالة  على  أسبوعين 
إلى  عون  ميشال  الرئيس  يبادر  لم  الشارع،  ضغط  تحت 
لتشكيل  الملزمة  النيابية  االستشارات  لبدء  تحديد موعد 
الذين  المتظاهرين  غضب  يثير  مما  جديدة،  حكومة 
السلطات تجاههم. وتجرى اتصاالت  يشككون في جدية 
الحكومة  صيغة  على  التوافق  أجل  من  الكواليس  في 
تضم  أن  المتظاهرين  غالبية  يطالب  التي  المقبلة، 
وجوها جديدة من االختصاصيين والمستقلين عن أحزاب 
باألمم  كبير  مسؤول  دعا  نفسه،  السياق  في  السلطة. 
إلى تشكيل حكومة جديدة  الثالثاء،  لبنان،  المتحدة في 
سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفا أن مثل 
هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات 
المنسق  كوبيش،  يان  قال  »رويترز«،  ووفق  الدولية. 
لقائه  بعد  بيان  في  لبنان،  في  المتحدة  لألمم  الخاص 
حرج  واالقتصادي  المالي  »الوضع  عون:  ميشال  الرئيس 
والحكومة والسلطات األخرى ال يمكنها االنتظار أكثر من 

ذلك لمعالجته«.
األولوية  تعطي  أن  على  السلطات  كوبيش  وحث 
إجراءات  اتخاذ  ذلك  في  بما  والمالي،  النقدي  لالستقرار 

إلعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.

مع إعالن القائمة النهائية للمرشحني

تواصل االحتجاجات املناهضة لالنتخابات الرئاسية بالجزائر
تشارَك  أسماء  خمسة  قوامها  قائمة  ضمن 
أصحابها في تولي مناصب وزارية سابقة أعلن 
األسبوع  مطلع  الجزائري،  الدستوري  المجلس 
ديسمبر   12 لرئاسيات  المترشحين  الجاري، 

.2019
بن  علي  من  كل  اسماء  القائمة  وتضمنت 
المجيد  عبد  األسبق،  الحكومة  رئيس  فليس 
الدين  إلى عز  أول أسبق، باإلضافة  تبون وزير 
بن  القادر  وعبد  سابق،  ثقافة  وزير  ميهوبي 
تضمنت  كما  للسياحة،  سابق  ــر  وزي قرينة 
بلعيد رئيس  العزيز  النهائية اسم عبد  القائمة 
في  السابق  والمناضل  »المستقبل«،  حزب 

الوطني »األفالن«. التحرير  حزب جبة 
 9 طعون  الــدســتــوري،  المجلس  ــض  ورف
بكل  المتعلقة  للرئاسيات،  الترشح  في  راغبين 
حمادي،  عبدالحكيم  ساحلي،  بلقاسم  من 
بلعباس،  العبادي  ضيف،  محمد  خرشي،  النوي 
مسدور  فارس  إلى  باإلضافة  بوعوينة،  محمد 

وعبد الرؤوف العايب وعلي سكوري.
من  المرشحين  معظم  أن  مراقبون  ويرى 
السابق  الرئيس  نظام  على  المحسوبة  الوجوه 
 60( العزيز بوتفليقة، فعز الدين ميهوبي  عبد 
المسجون  لحزب  بالنيابة  العام  األمين  سنة(، 
الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  أويحيى  أحمد 
حكومة  ــي  ف الــثــقــافــة  ــر  وزيـ منصب  شــغــل 
 ،)2019 إلى   2017 )من  بوتفليقة  شكلها 
بين  االتصال  وزير  منصب  كذلك  شغل  كما 

و2010. العامين2008 
عبدالمجيد  األســبــق  الـــوزراء  رئيس  ــا  أم
عهد  أركــان  أهم  أحد  فهو  سنة(،   73( تبون 
فترة  عليا عدة خالل  مناصب  بوتفليقة، وشغل 
حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه 

لـ7 سنوات.

أما رئيس حزب الطالئع علي بن فليس )75 
 2000 بين  الحكومة  رئاسة  شغل  فقد  سنة(، 
قبل  لبوتفليقة،  األولى  الوالية  خالل  و2003 
بعدها  ليصبح  كبيرة،  خالفات  بعد  يقيله  أن 
معارضًا له ومنافسًا له في االنتخابات الرئاسية.

في حين يشغل عبد العزيز بلعيد )56 سنة( 
الرئيس  نافس  وقد  المستقبل،  حزب  رئاسة 
2014، ولم  عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 

يحصل إال على 3.3 % من األصوات.
)حزب منشق  الوطني  البناء  رئيس حزب  أما 
عبد  الجزائر(  ــوان  إلخ المركزي  الحزب  عن 
من  مدعوم  فهو  سنة(   57( قرينة  بن  القادر 
الترشح  له  وسبق  الجزائر.  في  اإلسالميين 
سبب  كانت  التي   ،2019 أبريل   18 النتخابات 
بوتفليقة  ترشيح  بعد  الشعبي  الحراك  بداية 
لوالية خامسة قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة 

االحتجاجات. االستقالة تحت ضغط  إلى 
إلى  المرشحون  بــدأ  متصل  سياق  وفــي 

مبكرة،  حملة  الجزائر  في  الرئاسية  االنتخابات 
وتعهداتهم  االنتخابية  برامجهم  معلنين 
واستقطابهم،  الناخبين  لمغازلة  محاولة  في 
وذلك قبل أسبوع من البداية الرسمية للحملة 
سيواجه  تنظيمها  أن  يعتقد  التي  الدعائية، 
ضد  الحشد  تزايد  ظل  في  كبيرة،  صعوبات 

المرتقب. االنتخابي  الموعد  هذا 
الدعائية  الحملة  فـــإن  مــصــدر  ــق  ووفـ
المقبل،  األحد  ستنطلق  الرئاسية  لالنتخابات 
أسابيع   3 مــدى  على  لتتواصل  نوفمبر   17
المجال  يفسح  ثم  ديسمبر،   8 األحد  وتنتهي 
أمام فترة الصمت االنتخابي التي تبدأ اإلثنين 
يوم  ديسمبر،   12 الخميس  لغاية  ديسمبر   9
مراكز  إلى  للذهاب  المحدد  والموعد  االنتخاب 

للبالد. االقتراع واختيار رئيس جديد 
كما لفت المصدر إلى أن السلطة المستقلة 
مناظرات  تنظيم  إلــى  ستسعى  لالنتخابات 
فترة  الخمسة خالل  المرشحين  بين  تلفزيونية 

السلطات  أن  إلى  مشيرًا  الدعائية،  الحملة 
استعدت جيدًا لهذا االستحقاق، وتحضرت لكل 
ترافق  قد  التي  والسيناريوهات  االحتماالت 

االنتخابية. العملية  مراحل 
االحتجاجات  استمرار  وســط  ذلــك  يأتى 
والرافضة  االنتخابات  لتنظيم  المناهضة 
بدأت  والتي  المرشحة،  الشخصيات  لقائمة 
الرئاسيات. اقتراب موعد  تتخذ منحى قويًا مع 

وتوقع المراقبون ارتفاعًا في منسوب التوتر 
سيكون  التي  االنتخابية  الحملة  فترة  خالل 
لوجه  وجهًا  المرشحين  بوتفليقة  رموز  فيها 
تحديات  عن  ويتحدثون  والميدان،  الشارع  مع 
إلى  الوصول  ستواجه هؤالء، خالل محاوالتهم 
عند  أو  االنتخابية  برامجهم  لعرض  الناس 
انتشار  مع  خاصة  الشعبية،  بتجمعاتهم  القيام 
مرشحيها  واتهام  االنتخابات،  مقاطعة  دعوات 
إنتاجه  السابق والسعي إلعادة  النظام  بمواالة 

من جديد.
لها  تعرض  التي  الطرد،  حادثة  وتعكس 
األسبوع  فليس،  بن  علي  لالنتخابات،  المرشح 
في  تواجده  رفضوا  سكان  قبل  من  الماضي، 
حيهم، حجم المشاكل الذي ستواجه المرشحين 
عن  صورة  المشهد  هذا  يعطي  كما  الخمسة. 
االنتخابات،  فيه  ستجرى  الذي  المتوتر  الوضع 
محتملة،  صدامات  وقــوع  من  مخاوف  ويثير 
للمرشحين  مناهضة  انتشار حمالت  بعد  خاصة 

وأنصارهم، ودعوات لعرقلة االستحقاق.
الجنح  محكمة  في  بدأت  أخرى  ناحية  من 
العاصمة،  الجزائر  بوسط  محمد  بسيدي 
أصل  من  متظاهرين  سبعة  محاكمة  اإلثنين، 
42 بتهمة »المساس بسالمة ووحدة الوطن« 
التظاهرات  خالل  األمازيغية  الراية  رفع  بعد 

الجزائر منذ تسعة أشهر. التي تشهدها 

في حادثة هي األولى من نوعها

طعن 3 أشخاص في عرض مسرحي بالسعودية
طعن  إلى  يمنيا  رجال  دفعت  التي  األسباب  بعد  تعرف  لم 
ليل  الــريــاض،  في  مسرحي  عــرض  خــالل  فنانين  ثالثة 
اإلثنين- الثالثاء، في حادثة هي األولى من نوعها منذ أن 
بدأت المملكة المحافظة بتخفيف القيود الموضوعة على 
طعن  يمنيا  رجال  أن  السعودية  الشرطة  وأعلنت  الترفيه. 

الفنانين الثالثة، وقد تم توقيفه، حسب »فرانس برس«.
وهو  للرجل  صورا  السعودي  الرسمي  التلفزيون  وبث 
خالل  عبداهلل،  الملك  حديقة  في  المسرح  خشبة  يقتحم 
متحدث  وقال  أجنبية.  فرقة  أنه  بدا  لما  موسيقي،  عرض 
باسم الشرطة إن األجهزة األمنية: »تعاملت مع حالة اعتداء 
بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خالل 
تقديمهم عرضا حيا إلحدى الفعاليات المقامة على مسرح 

حديقة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بحي الملز«.
المهاجم  على  القبض  إلقاء  تم  أنه  المتحدث  وأضاف 
وتبين أنه »مقيم يحمل الجنسية اليمنية« ويبلغ من العمر 
33 عاما، كما تم ضبط السكين المستخدم بحوزته. وتم 
لجروح  تعرضوا  الذين  للمصابين  الطبية  الرعاية  تقديم 

أو  جنسياتهم،  يحدد  لم  الذي  المتحدث  حسب  سطحية، 
دوافع مرتكب حادثة الطعن.

وحديقة الملك عبداهلل هي من المواقع التي تستضيف 
وتشكل  لشهرين.  تستمر  التي  الرياض  موسم  فعاليات 
الفعاليات جزءا من حملة حكومية لفتح المملكة المتشددة 

أمام السياحة وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
إصالحات  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  وأجرى 
الحفالت  بإقامة  بموجبها  سمح  السعودية  في  كبيرة 
الموسيقية وإعادة فتح دور السينما وسمح للمرأة بقيادة 

السيارة في إطار مشروعه لتحديث المملكة.
قبل  تخيل حدوثها  الممكن  يكن من  لم  وفي عروض 
عامين فقط، استضافت السعودية حفالت لفنانين عالميين 
مثل فرقة »بي تي إس« الكورية الجنوبية ومغنية البوب 

جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت.
ويحذر بعض المسؤولين السعوديين من أن إدخال مثل 
على  ينطوي  للغاية،  محافظ  مجتمع  في  اإلصالحات  هذه 
مخاطر، وندد كثيرون بالحادث واصفين إياه بـ»اإلرهابي«.  < رجل وإمرأة يسيران أمام حديقة امللك عبداهلل حيث جرى حادث الطعن

< متظاهر لبناني يرتدي زي الباندا في بيروت

<  ممثلة األمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بالسخارت<  محتجون في مدينة البصرة جنوب العراق

<  الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على غزة 

أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا..

قطاع غزة في مرمى 
الغارات اإلسرائيلية مجدد ا

من جديد، عاد التوتر بين قطاع غزة، ودولة االحتالل اإلسرائيلي، 
إذ قتل أكثر من 16 فلسطينيا، على مدى يومي الثالثاء واألربعاء، 
قوبل  ما  وهو  القطاع،  شرق  على  جديدة  إسرائيلية  غــارات  في 

بإطالق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.
ونقلت »فرانس برس« عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس 
الشفاء  مجمع  إلى  شهداء  »ثالثة  وصول  األربعاء،  القطاع،  في 
اإلسرائيلي  التصعيد  جراء  القدس  مستشفى  إلى  وشهيد  الطبي 

شرق غزة«.
وقال مصدر أمني إن الفلسطينيين قتلوا في منجرة شرقي حي 
التفاح. وبذلك ارتفعت حصيلة الغارات إلى ستة قتلى بعدما سقط 

قتيالن فلسطينيان في وقت سابق في غارات على غزة.
وقالت الوزارة إن »جبر اشتوي )32 عاما( وخالد فراج )38 عاما 
الزيتون شرق غزة استشهدا في غارة إسرائيلية«. من  ( من حي 
الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  القدس،  سرايا  أعلنت  جهتها 

االسالمي أن »فراج واشتوي من سرايا القدس«.
اإلسرائيلية  للضربات  اإلجمالية  الحصيلة  أن  الوزارة  وأضافت 
القيادي في  بينهم  الثالثاء  فجر  منذ  قتيال   16 بلغت  القطاع  على 
حركة الجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا وزوجته في عملية محددة 
اإلسرائيلي  اإلسعاف  جهاز  أعلن  حين  في  جريحا.  و50  الهدف، 

إصابة 46 إسرائيليا.
الطرفين،  بين  جديدة  تصعيد  حالة  العطا  أبو  استهداف  وأثار 
إذ أعقب العملية إطالق صواريخ من قطاع غزة نحو دولة االحتالل 

اإلسرائيلي، قبل أن يضاعف طيران االحتالل قصفه للقطاع.
واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقالن اإلسرائيليتين 
من  السكان  لتحذير  أطلقت  التي  اإلنــذار  صفارات  أصوات  على 

الصواريخ، حسب ما أعلن الجيش اإلسرائيلي.
وأشار الجيش إلى قصف من غزة وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب 
وحدة من الجهاد اإلسالمي قامت بإطالق صواريخ. وأعلنت سرايا 
القدس مسؤوليتها عن إطالق صواريخ قائلة إنها »رد طبيعي على 

جرائم االحتالل الصهيوني«.
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تحقيق »عزل ترامب« يدخل مرحلة العالنية
األميركي  الكونغرس  يواصل  وساق  قدم  على 
دخلت  حيث  ترامب،  دونالد  الرئيس  عزل  مساعي 
العلنية،  العزل، مرحلة جلسات االستماع  تحقيقات 
رئيسيين  شهود  يدلي  إذ  ــجــاري،  ال األســبــوع 
بترامب،  لإلطاحة  الرامي  التحقيق  في  بأقوالهم 

في حين يصف األخير األمر بالمهزلة.
ترامب  يتوعد  بـــرس«  ــس  ــران »ف وبحسب 

باالنتقام من الديمقراطيين في انتخابات 2020.
الطويلة  االستماع  جلسات  من  أسابيع  وبعد 
جلسات  في  جرت  والتي  األوكرانية  القضية  حول 
الجديدة  الجلسات  تسمح  الكونغرس،  في  مغلقة 
لألميركيين »بسماع أشخاص يتحلون بروح وطنية 
بلد  بابتزاز  قام  رئيس  قصة  يروون  وهم  عميقة 
ضعيف عبر تأخير تسليم المساعدات العسكرية«، 
هايمز  جيم  الديموقراطي  النائب  قال  ما  وفق 
القائم  تايلور  بيل  يفتتح  أن  المقرر  ومن  األحد. 
باألعمال األميركي في كييف الجلسة متحدثًا أمام 
لم  النواب.  بمجلس  القوية  االستخبارات  لجنة 
فروايته  عليه عشوائيًا،  الديمقراطيين  اختيار  يقع 
التي  التي أدلى بها في أكتوبر هي من بين تلك 
ابتزاز دونالد ترامب  تؤكد بوضوح الشكوك حول 

ألوكرانيا.
االستماع  جلسات  من  المرحلة  هــذه  تشير 
العلنية إلى أن الديموقراطيين يقتربون من نهاية 
بالعزل(  )دعوى  اتهامي  ملف  لتشكيل  تحقيقهم 
لم  استثنائي  إجراء  وهو  الملياردير.  رئيسهم  ضد 
من  أكثر  منذ  مثياًل  المتحدة  الواليات  له  تشهد 

الرئيس  ضد  لوينسكي  قضية  مع  عامًا  عشرين 
الديموقراطي بيل كلينتون.

بإساءة  ترامب  اليوم  الديموقراطيون  ويتهم 
الضغط  طريق  عن  الرئاسية  سلطاته  استخدام 
وفي  االنتخابية.  لمصلحته  خدمة  أوكرانيا  على 
أساس القضية: محادثة هاتفية في 25 يوليو طلب 
خاللها من نظيره األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الديموقراطي  الرئيس  نائب  بأمر  »يهتم«  أن 
جيد  وضــع  في  يبدو  ــذي  ال بايدن  جو  السابق 
لمواجهته في السباق إلى البيت األبيض في عام 

.2020
اشترط  الجمهوري  الرئيس  أن  في  ويُشتبه 
بقيمة  عسكرية  مساعدات  صرف  أجل  من  حينها 
أوكرانيا،  تتسلمها  أن  يفترض  دوالر  مليون   400
هنتر  بشأن  تحقق  ســوف  أنها  كييف  تعلن  أن 
عامي  بين  عمل  الــذي  بايدن،  جو  ابن  بايدن، 
بوريسما  ــاز  غ مجموعة  ــدى  ل و2019   2014

األوكرانية الكبيرة.
لكن البيت األبيض وصف األمر بأنه »تشهير« 
رافضًا التعاون في التحقيق، أما دونالد ترامب فال 
حتى  أو  مطاردة«  »حملة  عن  الحديث  عن  يكل 

محاولة »انقالب« ضده.
مع  »المكالمة  األحد:  تويتر  موقع  على  وكتب 
الرئيس األوكراني كانت مثالية )و( لم نرتكب أي 
نشره  الذي  النص  قراءة  إلى  أتباعه  داعيا  خطأ«، 
أغلبية  تؤيده  الذي  ترامب  ويركز  األبيض.  البيت 
تشويه  على  الجمهوريين  البرلمانيين  من  كبيرة 

سمعة المبلغ عن المخالفة، وهو عضو في أجهزة 
االستخبارات كان وراء الكشف عن القضية.

لجنة  ــي  ف الــجــمــهــوريــون  ــاء  ــض األع وطــلــب 
بايدن  هنتر  يدلي  بأن  جدوى  دون  االستخبارات 
والمبلغ الذي ما زال مجهواًل ويحظى بالحماية من 

األعمال االنتقامية بشهادة علنية.

ولم يتم تحديد الجدول الزمني للجلسات رسميًا 
يجعل  العامة  االستماع  جلسات  افتتاح  لكن  بعد، 
احتمال التصويت على »العزل« قريبًا، وربما بحلول 
الذي  النواب  مجلس  يقر  أن  ويجب  العام.  نهاية 
ثم  االتهام.  الئحة  الديموقراطيون  عليه  يسيطر 
يعود إلى مجلس الشيوخ حيث يشكل الجمهوريون 

األغلبية إجراء محاكمته السياسية. وسيكون دعمهم 
حاسما لمستقبل الملياردير. ويبدو من غير المرجح 
من  الديمقراطيون  يتمكن  أن  الحالي  الوقت  في 
إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العشرين 
بالتالي  وسيتم  إلزاحته.  الالزمين  ذلك  نحو  أو 

»تبرئة« دونالد ترامب على األرجح.

دبلوماسية موازية
الــذي  المتكتم  شيف  آدم  قــيــادة  تحت  ولكن 
يواصل  ترامب،  دونالد  لهجمات  هدفًا  أصبح 
شهادات  جمعوا  لقد  تحقيقهم.  الديمقراطيون 
كافية  اعتبروها  المسؤولين  من  عشرة  نحو 
واستدعاء  محتواها  ونــشــر  ــهــام  االت لتوجيه 
تصور  الكاميرات.  أمام  مجددًا  الشهود  بعض 
كييف  ضد  موازية  دبلوماسية  القصص  هــذه 
ترامب  لدونالد  الشخصي  المحامي  خاضها 
إدارة  في  مزعج  أسلوب  وهــو  جولياني.  رودي 
من  العديد  دفــع  األوكرانية  واشنطن  سياسة 
المبلغ،  إلى  باإلضافة  المحترفين،  الدبلوماسيين 
أن  تايلور  تنبيه رؤسائهم بشأنها. وأكد بيل  إلى 
غوردون  األوروبي  االتحاد  لدى  األميركي  السفير 
سوندالند قد أوضح بصراحة لألوكرانيين شروط 
سمعها  التي  للرواية  وفًقا  سبتمبر،  في  الصفقة 
ومفادها أنه »لن يتم اإلفراج عن أموال المساعدة 
ببدء  زيلينسكي  الرئيس  يلتزم  لم  طالما  األمنية 
الغاز  شركة  وهــي  بوريسما«،  بشأن  التحقيق 
إدارتها.  في مجلس  بايدن عضوًا  هنتر  كان  التي 
من  ذلك  بعد  االستخبارات  لجنة  تستمع  وسوف 
الخارجية  وزارة  في  الكبير  المسؤول  كنت،  جورج 
يوم  تستمع  ثم  أوكــرانــيــا.  بشؤون  المختص 
الجمعة إلى السفيرة األميركية السابقة في كييف 
أعفيت فجأة من مهامها  التي  ماري يوفانوفيتش 
عدائية  حملة  موضوع  كانت  أن  بعد  الربيع  في 

قادها رودي جولياني.

بتهمة إساءة استخدام سلطاته الرئاسية

< دونالد ترامب 

الرئيس  إعـــالن  مــن  أســابــيــع  بعد 
انسحابا  ترامب  دونــالــد  األميركي 
أعلن  ســوريــة،  مــن  كامال  أميركيا 
األميركي  الجيش  أركان  هيئة  رئيس 
األحد أن عديد الجنود األميركيين في 
الشمال السوري، سيستقر على األرجح 

عند نحو 500 عنصر.
وفي تصريح لشبكة »ايه بي سي« 
هيئة  رئيس  قال  األحــد،  األميركية، 
األميركي  للجيش  المشتركة  األركان 
هناك  »سيكون  ميلي  مارك  الجنرال 
بالتأكيد«،  )عنصر(  ألــف  مــن  أقــل 
األرجح  الرقم سيراوح على  أن  مضيفا 
حسبما  عنصر،  و600   500 بين  ما 

نقلت »فرانس برس«.
والشهر الماضي أثار إعالن ترامب 
سورية  من  كامال  انسحابا  المفاجئ 
ــات  ــوالي ال فــي  ــددة  مــن فعل  ردود 
المتحدة وخارجها، واعتبر محللون أن 

من شأن ذلك أن يسمح بعودة تنظيم 
وأن  الساحة  إلى  اإلسالمية  الدولة 
يعرّض المقاتلين األكراد المتحالفين 
مع الواليات المتحدة في سورية لخطر 
اجتياح تركي. وعاد الرئيس األميركي 
إبقاء  معلنا  ــراره  ق عن  جزئيا  الحقا 
المنطقة  في  الجنود  من  قليل  عدد 
ميلي  وقال  النفطية.  اآلبــار  لحماية 
األميركية  القوات  سابقا  قاد  الــذي 
»ايه  لشبكة  والعراق،  أفغانستان  في 
بمكان  األهمية  »من  إن  سي«  بي 
سورية  في  أميركيون  جنود  يبقى  أن 
ال  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  دام  ما 
هناك  يزال  »ال  وأوضح:  هناك«.  يزال 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  مقاتلون 
المنطقة«،  في  والشام  العراق  في 
مضيفا: »ما لم تتواصل الضغوط، ما 
لم نبق متيقظين إزاء هذه المجموعة، 
يعود  أن  احتمال جدي  هناك  سيكون 

تنظيم الدولة اإلسالمية للظهور على 
العملية  عن  سؤاله  ولدى  الساحة«. 
زعيم  مقتل  إلى  أدت  التي  العسكرية 
بكر  أبي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الماضي،  أكتوبر   26 في  البغدادي 
قال الجنرال ميلي إن هذا األمر أحدث 
»خلال كبيرا في التنظيم«. وأوضح أن 
كبيرا  قدرا  تمتلك  المتحدة  الواليات 
أبي  خليفته  حــول  المعلومات  من 
وتابع  القرشي.  الهاشمي  ابراهيم 
سنحت  »متى  األمــيــركــي:  الجنرال 

الفرصة سنالحقه«.
أنه  مــرارا  أعلن  قد  ترامب  وكــان 
المسّلحة  النزاعات  من  الحد  ينوي 
التي تخوضها القوات األميركية حيث 
توّقع  ميلي  الجنرال  لكن  ذلك،  أمكن 
منذ  المنتشرة  األميركية  القوات  بقاء 
»لسنوات  أفغانستان  في  عاما   18

عدة«.

مرحلة جديدة من التعاون النووي
 بني موسكو وطهران

أطلقت طهران وموسكو، األحد، مرحلة جديدة من أعمال 
المحطة  في  بوشهر،  في  ثان  بمفاعل  الخاصة  البناء 
بالطاقة  تعمل  التي  ــران  اي في  الوحيدة  الكهربائية 

النووية.
نائب  صالحي  أكبر  علي  وضع  برس«،  »فرانس  ووفق 
الرئيس اإليراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
روساتوم  لوكالة  المساعد  المدير  لوكشين  الكسندر  مع 
النووية الروسية، حجر األساس لهذا المفاعل في بوشهر 
المنظمة اإليرانية  إيران. وتتضمن خطة  في جنوب غرب 

للطاقة الذرية بناء مفاعل ثالث الحقا في بوشهر.
او   2027 العام  »بحلول  االحتفال:  وقال صالحي خالل 
2028 وبعد االنتهاء من األعمال سنصل إلى إنتاج 3000 

ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة النووية«.
وكان المفاعل األول في المحطة بقوة 1000 ميغاوات 

وضع قيد العمل عام 2011.
في  رسميا  المشروع  هذا  أعلنتا  وروسيا  إيران  وكانت 

بها  قام  زيــارة  هامش  على   2017 نوفمبر  من  الثاني 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين لطهران.

اإليراني  الملف  حول  الدولي  االتفاق  إلى  واستنادا 
روسيا  على  فيينا،  في   2015 عام  إليه  التوصل  تم  الذي 
إليه لتشغيل المفاعالت  الوقود الذي تحتاج  إيران  تسليم 

النووية. الكهربائية 
وبات اتفاق فيينا في مهب الريح بعد انسحاب الواليات 
المتحدة منه في مايو 2018 قبل أن تعيد فرض عقوبات 

اقتصادية قاسية على النظام اإليراني.
مايو  في  ــران  إي باشرت  العقوبات  هــذه  على  وردا 
الواردة  القيود  التزامها  عن  تدريجيا  التخلي  الماضي 
المرحلة  تنفيذ  الخميس  إيران  وباشرت  االتفاق.  هذا  في 
الرابعة من خطة خفض التزاماتها هذه، عبر إعادة العمل 
على  وافقت  كانت  التي  اليورانيوم  تخصيب  بنشاطات 
تجميدها في مصنع فوردو الواقع على بعد 180 كيلومترا 

جنوب طهران.

< رئيس هيئة األركان املشتركة للجيش األميركي اجلنرال مارك ميلي )ميني( وبجانبه وزير الدفاع مارك إسبر

< عمال يشاركون في أعمال بناء مفاعل في محطة بوشهر الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية في إيران

واشنطن: إبقاء نحو 500 جندي في سورية

20 مسؤوًل حكومًيا جلأوا إلى مقر إقامة سفير املكسيك

»فراغ سلطة« في بوليفيا بعد استقالة موراليس
منصبه،  من  استقالته  موراليس  إيفو  الرئيس  إعالن  غداة 
بعد  السلطة،  في  فراغ  على  االثنين  بوليفيا  استيقظت 
إعادة  على  أسابيع  ثالثة  منذ  مستمرّة  احتجاجات  موجة 
قوات  دعم  خسر  أن  بعد  وذلــك  للجدل  المثيرة  انتخابه 
العاصمة  في  عارمة  احتفاالت  أطلق  ما  والشرطة،  الجيش 

الباز.
األحد:  متلفز  خطاب  في  عامًا(  )ستّون  موراليس  وقال 
»أستقيل من منصبي كرئيس«، في نهاية يوم شهد أحداثا 
المسؤولين  وكبار  ــوزراء  ال من  عدد  إعــالن  مع  متسارعة 
اميركا  رؤساء  ألطول  الحكوميّ  الدعم  وتراجع  استقالتهم 

السلطة. في  فراغا  خلق  ما  حكما  الالتينية 
ــوّح  ول الــفــور  االحــتــفــاالت شـــوارع البــاز على  وعــمــت 
عنف  أحــداث  لكنّ  بالدهم،  بأعالم  فرح  في  المحتجون 
المجاورة.  ألتو  إل  ومدينة  الباز  في  الحقا  وقعت  ونهب 
األولى  الدورة  خسر  الذي  ميسا  كارلوس  المعارض  وعلق 
الرئيس  استقالة  على  السابقة  الرئاسيّة  االنتخابات  من 
بوليفيا  ستكون  غدًا  للعالم.  درسًا  أعطينا  »لقد  بالقول 
حكوميا  ومسؤوال  نائبا   20 لجأ  المقابل،  في  جديدًا«.  بلدًا 
ستمنح  أنها  أعلنت  التي  المكسيك  سفير  إقامة  لمقر  كبيرا 
تويتر  على  الحقا  موراليس  وكتب  أيضا.  لموراليس  اللجوء 
الشرطة  قائد  لكن  بحقه،  صدرت  توقيف  مذكرة  هناك  أن 
األمر  أّن  المحليّ  التلفزيون  أفاد  كالديرون  يوري  فالديمير 
»مجموعات  أّن  المستقيل  الرئيس  وأضــاف  صحيح.  غير 

منزله. هاجمت  عنيفة« 
المحكمة  رئيسة  توقيف  األحد  مساء  الشرطة  وأعلنت 
المحتجون  يتهمها  التي  شوكي  أوجينيا  ماريا  االنتخابية 
من  ايمارا  لشعب  المنتمي  وموراليس  لموراليس.  باالنحياز 
أول  يصبح  أن  قبل  للكوكا  مزارعا  كان  األصليين،  السكان 

.2006 العام  السكان األصليين في  للبالد من  رئيس 
مكاسب  شهدت  التي  حقبته  عن  موراليس  دافع  واألحد، 
وكذلك مضاعفة حجم  البالد  في  والجوع  الفقر  رئيسية ضد 
نحو  استمر  الذي  حكمه  خالل  اضعاف  ثالثة  البالد  اقتصاد 
حين  للجدل  مثيرة  رابعة  فترة  موراليس  وحاز  عاما.   14
 20 في  الرئاسية  االنتخابات  في  فــوزه  المحكمة  أعلنت 
ندّدت  المعارضة  لكنّ  منافسه.  عن  ضئيل  بفارق  أكتوبر 
اسابيع  ثالثة  استمرت  احتجاجات  وقــادت  تزوير  بوقوع 

المئات. وإصابة  اشخاص  ثالثة  مقتل  وشهدت 
االنتخابات  نتيجة  إلغاء  األميركيّة  الدول  منّظمة  طلبت 
االنتخابات  مناحي  كل  في  تجاوزات  وقوع  األحد  أّكدت  وقد 
أوراق  وسالمة  المستخدمة  التكنولوجيا  راقبتها:  التي 
وفيما  اإلحصائية.  والتوقعات  الفرز  عملية  وسالمة  االقتراع 
دعا  الــشــوارع،  في  احتجاجاتهم  في  البوليفيون  استمر 
لم يكن  التنازل  لكنّ هذا   ، انتخابات جديدة  إلى  موراليس 

الشارع. غضب  لتهدئة  كافيًا 

الدعوات  إلى  والشرطة  المسلحة  القوات  قادة  وانضم 
المسلحة  القوات  قائد  وقال  موراليس.  باستقالة  المطالبة 
»أن  موراليس  من  يطلب  إنه  للصحفيين  كليمان  ويليامز 
والحفاظ  بالتهدئة  للسماح  الرئاسية  واليته  من  يستقيل 

بوليفيا«. أجل مصلحة  من  االستقرار،  على 

السلطة في  فراغ 
الــوزراء  من  مجموعة  إعــالن  موراليس  استقالة  واتبع 
البالد،  عن  مسؤوال  بات  عمن  تساؤالت  أثار  ما  استقاالتهم، 
لينيرا  غارسيا  ألفارو  الرئيس  نائب  استقالة  مع  خصوصا 
مجلس  رئيس  إلى  السلطة  تنتقل  الدستور،  وبموجب  أيضا. 
التوالي، لكنهما استقاال  النواب على  الشيوخ ورئيس مجلس 
لإلعالن  األحد  آنيز  جانين  المعارضة  النائبة  دفع  ما  أيضا. 
ولإلعالن  للبالد.  المؤقتة  الرئاسة  تولي  استعدادها  عن 
تشيمور  منطقة  إلى  بالطائرة  موراليس  سافر  تنحيه،  عن 
مسيرته  مهد  بوليفيا،  وسط  في  الكوكا  بزراعة  المشهورة 
الفائت  القرن  ثمانينات  في  موراليس  اسم  وبرز  السياسية. 
خطاب  في  وقال  الكوكا.  مزارعي  عن  يدافع  نقابي  كزعيم 
وتابع:  شيء«.  أي  أسرق  لم  للهرب.  مضطرا  »لست  تنحيه 
مزارعي  من  أني  األصليين.  السكان  من  أنني  »خطيئتي 
مستمر«.  الصراع  هنا.  تنتهي  ال  »الحياة  وأضاف:  الكوكا«، 
وقال موراليس »أنا أستقيل حتى ال يستمروا )قادة المعارضة( 
المؤيدين  المتظاهرين  إلى  إشارة  في  إخواننا«،  ركل  في 

المعارضين. المحتجين  الذين اشتبكوا مرارا مع  للحكومة 

بـ»انقالب« ينددون  الحلفاء 
دعت  بوليفيا،  في  السياسي  الغموض  استمرار  ومع 
لمنّظمة  الــدائــم  للمجلس  عاجل  الجتماع  كولومبيا 
إعالن  وفور  لألزمة.  حلول  في  للنظر  األميركيّة  الــدول 
ضد  بانقالب  اليساريين  موراليس  حلفاء  ندّد  استقالته، 
مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وأدان  موراليس. 
لحشد  ودعا  بوليفيا،  في  »االنقالب«  األحد  قاطع«  »بشكل 
على  بالحفاظ  »للمطالبة  واالجتماعية  السياسية  الحركات 
العنصرية«.  ضحايا  األصليين  البوليفيين  المواطنين  حياة 
في  الرسمية  األنباء  وكالة  بوليفيا  في  فنزويال  سفير  وأبلغ 
فنزويال  سفارة  على  استولوا  ملثمين  محتجين  أّن  بالده 

الباز. في 
مواجهة  »في  لموراليس  دعمها  عن  كوبا  وأعربت 
استقالته،  وبعد  لإلمبرياليّة«.  االنقالبيّة  المغامرة 

بوليفيا«. في  بـ»االنقالب  بشدّة  األحد  كوبا  ندّدت 
ألبرتو  المنتخب  األرجنتيني  الرئيس  وصف  جهته  من 
موراليس  استقالة  إلى  أدى  الذي  الوضع  األحد  فرنانديز 
للمدنيين  المشتركة  »لألعمال  نتيجة  وقع  »انقالب«  بأنه 

الجيش«. وسلبية  الشرطة  وأفراد  العنيفين 
انطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أعرب  بــدروه، 
بوليفيا.  في  األخيرة  للتطورات  قلقه«  »بالغ  عن  غوتيريش 
عن  لالمتناع  المعنية  األطــراف  »كافة  غوتيريش  ودعــا 
للنفس«،  ضبط  أقصى  وممارسة  التوتر  وخفض  العنف 

بيان. في  باسمه  المتحدث  قال  ما  على 

< محتجون بوليفيون يحتفلون يف الباز باستقالة الرئيس إيفو موراليس 

< تظاهرة ضد اإلسالموفوبيا في باريس في العاشر من نوفمبر الجاري

رفعت شعار »ل لألحكام املسبقة بحق املسلمني«..

جدل فرنسي حول تظاهرة ضد »اإلسالموفوبيا«
شهدت  نادر،  مشهد  وفي  اآلالف،  بمشاركة 
تظاهرة  األحد،  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
الطبقة  فانقسمت  باإلسالموفوفيا،  نددت 
السياسية بشأنها، ولقيت انتقادات حادة من 

قبل الحكومة واليمين المتطرف.
وحسب »فرانس برس«، رفع المتظاهرون 
الديانة  لنقد  »نعم  عليها:  كتب  الفتات 
ــنــضــع حــدا  ــن«، و»ل ــؤم ــم ال لــكــراهــيــة ال
المشترك  و»الــعــيــش  لــإلســالمــوفــوبــيــا«، 
الفرنسية.  األعالم  من  كثير  وسط  ضرورة«، 
هتاف  المتظاهرين  بــعــض  أطــلــق  كــمــا 

»نتضامن مع النساء المحجبات«.
وشارك في التظاهرة نحو 13500 شخص 
بحسب  الفرنسية  العاصمة  شوارع  في  ساروا 
ما جاء في تعداد قام به مكتب »اوكورانس« 
أما  ــالم.  اإلع وسائل  من  مجموعة  لحساب 
الدعوة إلى التظاهرة فجاءت من قبل العديد 
»التجمع  مثل  والمنظمات  الشخصيات  من 

ضد اإلسالموفوبيا في فرنسا«.
التظاهرة وجهت  إلى هذه  الدعوة  وكانت 
في األول من نوفمبر الحالي من على صفحات 
على  أيام  أربعة  بعد  »ليبيراسيون«  صحيفة 
جنوب  في  بايون  في  مسجد  على  الهجوم 
غرب فرنسا ووسط جدال حول ارتداء الحجاب 
التطورات  هذه  فصل  يمكن  وال  والعلمانية. 
عن األجواء الملبدة التي أشاعتها سلسلة من 
االعتداءات الجهادية في فرنسا خالل السنوات 

الثالث  اعتداءات  وأبرزها  الماضية،  القليلة 
عشر من نوفمبر 2015 في باريس.

وستة  خمسة  بين  ما  فرنسا  في  ويعيش 
بهذا  الــدراســات  آخر  حسب  مسلم  ماليين 
الديانة  ــالم  اإلسـ مــن  يجعل  مــا  ــأن،  ــش ال
التي  األساسية  والرسالة  البالد.  في  الثانية 
»أوقفوا  هي  إيصالها  التظاهرة  هذه  أرادت 
بحق  المسبقة  لألحكام  و»ال  اإلسالموفوبيا« 

المسلمين« ضحايا »التمييز واالعتداءات«.

وهو  سنة(   35( المتظاهرين  أحد  وقــال 
أن  والقول  تحذير  لتوجيه  هنا  »نحن  مقاول: 
هناك مستوى من الكراهية ال يمكن السكوت 
عنه. نحن منفتحون أمام النقد لكن ال يمكن 
من  االعتداء«.  الى  والوصول  الحدود  تجاوز 
 29( اوموسيد  أسماء  الشابة  قالت  جهتها 
عاما( القادمة من الضواحي الباريسية: »نريد 
العيش  الى  والدعوة  الينا  االستماع  يتم  أن 

المشترك وعدم إقصائنا عن المجتمع«.

مهندسة  تعمل  التي  الشابة  وتابعت 
يقال  ما  كل  »نسمع  السيارات:  تقنيات  في 
اليوم.  المحجبات  النساء  وعن  اإلسالم  عن 
المسلمين  على  المسبقة  األحكام  يطلقون 
قالت  كما  المجتمع«.  عــن  ويقصونهم 
الممرضة نجاة فالح التي نشطت في الجزائر 
حجاب،  بال  أو  »بحجاب  الحجاب:  ارتداء  ضد 
ارتداء  التمييز« مضيفة: »اخترت عدم  سئمنا 
له  تتعرض  لما  باألسى  أشعر  لكنني  الحجاب 

اللواتي يرتدينه«.
ومنذ الدعوة إلى التظاهر نشب خالف كبير 
بين أطياف الطبقة السياسية الفرنسية حول 
فهم  كيفية  إلى  حتى  ووصل  المسألة.  هذه 
بعض  تحفظ  كما  »اإلسالموفوبيا«،  تعبير 
الحزب  في  مسؤولون  وبينهم  اليساريين 
للتظاهر  النداء  االشتراكي عن بعض موقعي 
التحرك.  المشاركة بهذا  إلى عدم  ما دفعهم 
لتنظيم  يعد  أنه  االشتراكي  الحزب  وأعلن 

تظاهرة ضد العنصرية في وقت الحق.
من جهته قال ايان بروسا المتحدث باسم 
الحزب الشيوعي خالل مشاركته في التظاهرة: 
وال  المسلمين  ضد  الكراهية  من  جو  »هناك 
هذا  إزاء  ــدي«  األي مكتوفي  نقف  أن  يمكن 
حزب  لزعيمة  الذعة  انتقادات  موجها  الواقع، 
التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن. 
وكانت األخيرة اعتبرت أن هذه التظاهرة هي 

»نوع من التضامن مع اإلسالميين«.



ارتفاع نسبة نمو »اوزون« وأكبر موقع للتجارة 
اإللكترونية في روسيا »وايلدبيريز« وصيدلية 

اإلنترنت »ابتيكا.ار يو« إلى ١٠٧٪

اقتصاد

كالم في األرقام

مبيعات شركة التجزئة الصينية 
»علي بابا« في »يوم العزاب«

قالوا

08

البرية  المنافذ  السيراميك والرخام عبر  الموقتة، منع إدخال  الحكومة  قررت 
مطلع  من  اعتبارا  فقط،  البحرية  المنافذ  عبر  بإدخالها  السماح  مع  بليبيا، 
الجهات   ،2019 لسنة   )892( رقم  قراره  في  المجلس  ووجه  المقبل.  ديسمبر 
مقتضيات  وفق  القرار،  لتنفيذ  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  العالقة  ذات 

المصلحة العامة، حسب بيان للحكومة الموقتة، األحد.
كشفت  إذ  المصري،  للسيراميك  الرئيسة  األســواق  أهم  أحد  ليبيا  وتعد 
بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن صادرات السيراميك للسوق الليبية 

بلغت 27.1 مليون دوالر بالنصف األول من 2019.
مع  بالمثل«  »المعاملة  مبدأ  الموقتة  الحكومة  أقرت  الماضي،  يوليو  وفي 
من  والمركبات  األشخاص  دخــول  رســوم  رفع  وقــررت  المصرية،  السلطات 
الجانب المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم األراضي الليبية ردا على القرار 
المسافرين  دخول  رسوم  رفعت  المصرية،  السلطات  كانت  األخير.  المصري 
مواطن،  لكل  جنيها   350 إلى  مصريا  جنيها   120 من  أراضيها  إلى  الليبيين 

باإلضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيرها.

حظر  إدخال السيراميك عبر املنافذ البرية

»روسيا تؤجج الحرب في ليبيا 
لبسط سيطرتها على النفط 
الليبي«

فتحي باشاغا
وزير الداخلية المفوض 
بحكومة الوفاق

3٠
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نمر حاليًا بأكثر التحوالت التكنولوجية واالقتصادية دراماتيكيًا 
في تاريخ البشرية، كما نشهد أيضًا تراجع دعم الرأسمالية 

في جميع أنحاء العالم.
هل هذان االتجاهان مرتبطان؟ وإذا كان األمر كذلك، بأي 

طريقة؟
يمكننا القول إن تراجع شعبية الرأسمالية بشكل متزايد هو 
مجرد شكل من أشكال اللوديسية، حركة العمال البريطانيين 
التي  المبكرة،  الصناعية  الثورة  عشر ضد  التاسع  القرن  في 

دعت إلى كسر اآلالت التي هددت وظائفهم.
ضد  الحالية  الحركة  تعقيد  يبرر  ال  التفسير  هذا  لكن 
جانب  إلــى  اليائسون  العمال  يقودها  التي  الرأسمالية، 

المثقفين والسياسيين.
تحدث الموجة الحالية المعادية للرأسمالية في وقت تواجه 
فيه الليبرالية الجديدة في السوق الحرة والعولمة انتقادات 
الليبرالية  معارضة  نشأت  العالم.  أنحاء  جميع  في  شديدة 
الجديدة في األصل من اليسار، لكن تم تبنيها، ربما بشكل 

أكثر قوة وشجاعة، من قبل اليمين الشعبوي.
في  كما  للرأسمالية،  معادية  مشاعر  هناك  كانت 
ألقته   2016 العام  خطاب  في  الحربين،  بين  ما  فترة 
حيث  ماي  تيريزا  السابقة  البريطانية  الــوزراء  رئيسة 
باعتبارهم  المتحررين  العالم«  »مواطني  فيه  وصفت 
ــوزراء  ال رئيس  ذكــر  كما  ــن«.  وط دون  »مواطنين 
البريطاني الحالي، بوريس جونسون، األمر بشكل أكثر 
إيجازًا: »تبًا لألعمال«. وبالمثل، في الواليات المتحدة، 
قام مذيع قناة »فوكس نيوز«، تاكر كارلسون، بتوجيه 
النطاق  واسع  هجوم  خالل  من  ترامب  يمين  مشاعر 
ال  الذين  »المرتزقة  من  ويشكو  الرأسمالية،  ضد 
يشعرون بأي التزام طويل األجل تجاه األشخاص الذين 

يحكمونهم« و»ال يهتمون حتى بفهم مشاكلنا«.
التفسير الجزئي للعالم الجديد هو أنه رد فعل يمكن 
الطريقة  وبنفس  المالي.  االستقرار  لزعزعة  به  التنبؤ 

التي بدت فيها الظروف النقدية بعد الحرب العالمية األولى 
المالية في  أثارت األزمة  غير عادلة وأحدثت رد فعل عنيفًا، 

العام 2008 اعتقادًا واسع النطاق بأن النظام مزور.
في حين أنقذت الحكومات والبنوك المركزية المؤسسات 
العالمي  المالي  النظام  انهيار  منع  أجل  من  الكبيرة  المالية 
بأكمله وتكرار الكساد العظيم، كان على ماليين األشخاص 
بمفردهم.  األزمة  تجاوز  ووظائفهم  منازلهم  فقدوا  الذين 
المالية  ــة  ــ األزم ــت  كــان
ــزرع  ــة لـ ــي ــاف ــا ك وحـــدهـ
المعادية  المشاعر  بــذور 
تزامنت  لكنها  للرأسمالية. 
أيضًا مع تحول تكنولوجي 
نطاقًا.  أوســع  واجتماعي 
مثل  ابــتــكــارات  ــرت  ــي غ
ــة، تم  ــي ــذك ــف ال ــهــوات ال
إطالق أجهزة اآليفون في 
ومنصات   ،20117 العام 
ــت الــجــديــدة  ــرنـ ــتـ اإلنـ
يتواصل  التي  الطريقة 
بها األشخاص ويمارسون 
للعمل  الجديد  األسلوب  يتعارض  كثيرة،  نواحٍ  األعمال. من 
الشفافة  غير  المدفوعات  على  يعتمد  ألنه  الرأسمالية،  مع 
واألسواق غير المتماثلة والثنائية. اآلن نحصل على خدمات 
من خالل »بيع« معلوماتنا الشخصية. لكن في الواقع، نحن 
ال ندرك أننا نشارك في معامالت السوق، ألنه ال يوجد سعر 
واستقاللنا  خصوصيتنا  هو  المدفوع  السعر  نراه:  أن  يمكن 

الشخصي.
في الوقت نفسه، أصبح التفكير الصفري هو الشكل السائد 
األزمة  في  واضحة  له جذور  أيضًا  االقتصادي. هذا  للتحليل 
المالية. ولكن تم تعزيزها أيضًا من خالل تقنيات المعلومات 
الجديدة )IT(، نظرًا لقوة تأثيرات الشبكة داخل األسواق التي 
تؤيد مبدأ »الفائز يحصل على كل شيء«، السيما فيما يتعلق 
باقتصاد النظام األساسي وتطوير الذكاء الصناعي )AI(. كلما 
زادت  الشبكات،  إحدى  في  الموجودين  األشخاص  عدد  زاد 
أقل ألي العب  لكل مستخدم، وكانت هناك مساحة  القيمة 

جديد في السوق.
1962، »عندما  العام  الصادر  الشهير  آفيس  وفقًا إلعالن 
تكون في المرتبة الثانية، فيجب أن تبذل جهدًا أكبر«. لكن 
اآلن إذا كنت في المرتبة الثانية، فال يوجد شيء يمكن القيام 

به. لقد خسرت بالفعل.
لتقنية  الجديدة  الرأسمالية  فــإن  ــك،  ذل على  عــالوة 
فهي  محددة.  جغرافيا  لها  الصناعي  والذكاء  المعلومات 
الصينيين  لكن  والصين،  المتحدة  الواليات  في  تتواجد 
لطالما   .2030 العام  بحلول  الهيمنة  تحقيق  إلى  يهدفون 
وقد  اآلن  لكن  الجيوسياسي،  التغيير  الرأسمالية  عززت 
مرادفًا  أصبحت  أن  بعد  بالصين،  متزايد  بشكل  ارتبطت 
ألميركا منذ فترة ما بين الحرب العالمية األولى وما بعدها، 
عليه  كانت  عما  مختلفة  مصادر  من  اعتراضات  تثير  فإنها 
في الماضي. في المستقبل، سوف تستمر التغيرات الجذرية 
وستغير  ملحوظ،  بشكل  المالية  األزمة  بعد  ما  عالم  في 
ثورة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي طبيعة معظم 

النشاط االقتصادي.
أو خطرة، ولكن  البنوك، ليس ألنها سيئة  سوف تختفي 
ألنها أقل كفاءة من البدائل الجديدة. على الرغم من جميع 
الرسوم  تنخفض  لم  اإللكترونية،  االتصاالت  التحسينات في 
للعديد  بالنسبة  الواقع،  في  عمليًا؛  المصرفية  والمصاريف 
من المستهلكين في المناطق ذات معدالت الفائدة السلبية، 
زادت الرسوم بالفعل. في مرحلة ما في المستقبل القريب، 
المصرفية  الخدمات  معظم  تقسيم  يتم  أن  المحتمل  من 
وتقديمها بشكل فردي، بطرق جديدة ومطورة، من خالل 
المنصات اإللكترونية. تكمن عبقرية الرأسمالية في قدرتها 
على إنتاج إجابات عضوية لمعظم مشاكل الندرة وتخصيص 
األفكار  اعتماد  إلى  طبيعي  بشكل  األسواق  تميل  الموارد. 

المفيدة، ومعاقبة السلوك غير الفعال.

* أستاذ التاريخ والشئون الدولة في جامعة برينستون.
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

سوف تختفي البنوك، 
ليس ألنها سيئة

أو خطرة، ولكن ألنها 
أقل كفاءة من البدائل 

الجديدة.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4075دوالر أميركي
1.5501يورو

1.808الجنية االسترليني
0.3753الريال السعودي
0.3832درهم إماراتي
0.2006االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 13 نوفمبر 2019

مليار دوالر

املعاداة الجديدة للرأسمالية
هارولد جيمس*

هل يحظر »املركزي« في طرابلس تداول الدينار املطبوع في روسيا؟
واالنقسامات  التساؤالت  وتيرة  تزايدت 
بشأن مصير أوراق النقد الليبية التي يطبعها 
روسيا،  في  بالبيضاء  المركزي  المصرف 
المجلس  رئيس  مطالبة  بعد  خصوصا 
الرئاسي فائز السراج محافظ »المركزي« في 
خطر  بـ»مواجهة  الكبير  الصديق  طرابلس 
طباعة العملة خارج األطر القانونية«، محذرا 
»المصارف التجارية من تداول هذه العملة« 
قرار  صدور  إمكانية  حول  تساؤالت  لتثور 
بوقف تداول الدينار المطبوع في روسيا من 

عدمه، بل وجدوى تأثير هذا القرار.
التي  األولى  المرة  ليست  أنها  ومع 
من  روسيا  في  الدينار  طباعة  فيها  يجري 
أن  إال  البيضاء،  في  المركزي  المصرف  قبل 
الجاري،  نوفمبر  شهر  مطلع  تجدد  الجدل 
احتجزت سلطات مالطا شحنة ضخمة  حين 
من أوراق النقد الليبية محملة في حاويتين 
لسك  روسية  مصانع  مصدرها  أن  يعتقد 
الحكومة  لصالح  تطبع  التي  العمالت 
أوف  »تايمز  جريدة  موقع  حسب  الموقتة، 

مالطا«.
المجلس  تحدث  أسبوعين  بنحو  وقبلها 
في  »المركزي«  إلى  رسالة  في  الرئاسي، 
الليبية  النقد  أوراق  طباعة  حول  طرابلس 
خارج  »يتم  ذلك  إن  قائال:  روسيا،  في 
السياق الذي رسمه قانون المصارف رقم 1 
2005«، بل واعتبرها »تقليدا للنقود  لسنة 
أن  البالد«، موضحا  في  المتداولة  الوطنية 
تزييف  بجريمة  مرتكبيها  تعاقب  »القوانين 
 326 المادة  في  عليها  المنصوص  النقود 
آثارها  عن  فضال  العقوبات،  قانون  من 

السلبية الخطيرة على االقتصاد القومي«.
وأمام هذه المخاطر دعت حكومة الوفاق 
طرابلس،  في  المركزي  المصرف  »محافظ 
المناط  بدوره  للقيام  االختصاص،  بحكم 
الخامسة  المادة  بنص  عمال  قانونا  به 
إليه،  المشار  والنقد  المصارف  قانون  من 

طباعتها  ومنع  المزيفة  للعملة  والتصدي 
رسالة  في  جاء  ما  حسب  وإصدارها«، 

المجلس المؤرخة في 13 أكتوبر الماضي.

يعزز االنقسام
ولم يصدر تعليق أو رد رسمي من المصرف 
المجلس  رسالة  على  بطرابلس  المركزي 
من  خطابا  لكن  اللحظة،  حتى  الرئاسي 

لمكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  إلى  الكبير 
الماضي  أكتوبر  من  األول  في  الفساد 
األولى العتزام  المرة  »منذ  أنه حذر  أوضح 
المصرف الموازي في البيضاء طباعة العملة 
في روسيا«، معتبرا »ذلك العمل يعزز حالة 
االنقسام السياسي ويضر بالوفاق الوطني، 
االقتصاد واألمن  ناهيك عن خطورته على 
قرار  صدور  جدوى  وحول  القوميين«. 

يؤيد  روسيا،  في  المطبوعة  العملة  يحظر 
الرئيس السابق للمؤسسة الليبية لالستثمار 
وتوحيد  روسيا  في  المطبوعة  العملة  حظر 
المصرف المركزي، ويقول: »البد أن يكون 
مصدر العملة الليبية واحدا، والبد أن تدار 

السياسة النقدية والمالية بشكل موحد«.
في حين اقترح المبعوث األميركي السابق 
إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن »يعلن السراج 

الدينار المطبوع في روسيا غير  والكبير أن 
قابل للتداول بعد تاريخ معين -مثل 1 يناير 
-2020 وينصان على أنه بعد ذلك التاريخ 
لن يقبله مصرف ليبيا المركزي ألي غرض«، 
حسب مقال نشره مركز واشنطن لدراسات 

الشرق األدنى.

توحيد المركزي أوال
ومحافظ  المالي  الخبير  يحذر  المقابل  في 
المصرف المركزي األسبق، رجب المسالتي، 
بمنع  »المركزي«  من  قرار  صدور  من 
وقال  روسيا،  في  المطبوعة  العملة  تداول 
»منع  إن  الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح  في 
فادحة  خسائر  سيلحق  العملة  هذه  تداول 
والمؤسسات  المواطنين  من  كبيرة  بأعداد 
المصرفية والتجارية«، منوها بأن حل هذه 
المركزي  بين  بالتعاون  يكون  المسألة 
بيانات  وكشفت  والبيضاء«.  طرابلس  في 
في  المركزي  المصرف  أن  روسية  جمركية 
األوراق  تسليم  عمليات  من  كثف  البيضاء 
النقدية الجديدة من روسيا قبل بدء حرب 
العاصمة وحتى اآلن، إذ تظهر البيانات التي 
حصلت عليها وكالة »رويترز« أن نحو 4.5 
في  ُأرسلت  دوالر(  مليار   3.22( دينار  مليار 

أربع شحنات من فبراير إلى يونيو.
تلك  مصير  حول  التساؤالت  زيادة  ومع 
لهيئة  السابق  الرئيس  استبعد  العمالت 
»تفلح  أن  الشحومي،  المال، سليمان  سوق 
محاولة إلغاء عملة متداولة أو منع تداولها 
لم  طالما  الطرفين  من  الطباعة  إيقاف  أو 
أن  إلى  مشيرا  المركزي«،  البنك  يتوحد 
»توحيد المصرف المركزي في حاجة إلرادة 
وليس نوايا أو عمليات مراجعة مالية فشل 

الطرفان حتى اآلن في االتفاق عليها«.
تراجع  الماضي  العام  من  سبتمبر  ومنذ 
السوق  في  األميركي  الدوالر  صرف  سعر 
قبل  بلغها  قياسية  الموازية من مستويات 
تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي لينخفض 
قبل  دنانير   9 مقابل  دينار   4.15 نحو  إلى 

تطبيق اإلصالحات.

لم تدخل غالينا غوريوشينا أي متجر منذ وقت طويل، إذ 
باتت هذه المصورة الروسية الثالثينية تتسوق حصرًا عبر 
اإلنترنت، في الوقت الذي تسجل التجارة اإللكترونية نموًا 

هائاًل في بلد يواجه تحديات لوجستية كبرى.
إلى  سنوات  عشر  قبل  انتقالها  مبررة  غالينا،  تقول 
شراء المالبس التي لم تعد تجدها في روسيا على مواقع 
إلكترونية أجنبية لوكالة »فرانس برس«، »بات لدّي مزيد 
من الوقت لنفسي. لم أعد أحمل أكياس التسوق الثقيلة، 
أن  يمكن  التي  الصغيرة  التفاهات  على  المال  أضيع  وال 

تغريني بشرائها في المتاجر«.
 10 قبل  اإلنترنت  عبر  بالتسوق  الشابة  هذه  بدأت 
سنوات عندما كانت ال تجد المالبس التي تحبها متوافرة 

في روسيا، واآلن تشتري معظم احتياجاتها عبر اإلنترنت.
التسوق  عالم  دخول  في  تأخرت  روسيا  تكون  قد 
هائاًل  نموًا  تشهد  اإللكترونية  التجارة  أن  إال  اإللكتروني، 

رغم االقتصاد الراكد بفعل العقوبات الغربية.
 %  0.7 تتعَد  لم  بنسبة  نموًا  الروسي  االقتصاد  وسجل 
في األشهر الستة األولى من 2019. وخالل الفترة نفسها، 
 26 بنسبة  الروسية  اإللكترونية  التجارة  سوق  توسعت 
وفقًا  دوالر(،  مليار   11.3( روبل  مليار   725 إلى  لتصل   %

لدراسة أجرتها مؤسسة األبحاث »داتا إنسايت« الروسية.
التحديات  من  الرغم  على  بسرعة  القطاع  هذا  ويتطور 
اللوجستية العديدة في أكبر دولة في العالم، بما في ذلك 

الخدمة البريدية غير الموثوق بها في كثير من األحيان.
وتجعل المسافات الطويلة والكثافة السكانية المنخفضة، 
في  الوحيد  الخيار  وأحيانًا  جذابًا  خيارًا  اإللكترونية  التجارة 
بعض مناطق روسيا. وحتى في موسكو الغنية، حيث تقدم 
االستهالكية،  السلع  من  كبيرة  مجموعة  التسوق  مراكز 
االختناقات  لتجنب  اإلنترنت  عبر  التسوق  كثيرون  يفضل 

المرورية في كل مكان.

إمكانات هائلة للنمو
في  اإلنترنت  على  التجزئة  تجار  أكبر  أحد  »أوزون«،  بدأ 
عمالق  كحال  اإلنترنت  على  الكتب  لبيع  موقعًا  روسيا، 
اإلنترنت العالمي »أمازون«، ثم توسع الحقًا ليشمل أنواعًا 

أخرى من البضائع.
في  »أوزون«  مكاتب  في  مؤخرًا  بها  قام  جولة  في 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  التجاري في موسكو، قال  الحي 

ألكسندر شولغين، إن إمكانات النمو في روسيا هائلة.
وقال: »أنا واثق تمامًا بأن التجارة اإللكترونية ستكون 
ضخمة للغاية في روسيا، وستحدث تحوالً بالنسبة للبلد«، 
مشيرًا إلى ارتفاع معدل انتشار اإلنترنت في روسيا، حيث 
األولى من هذا  الستة  األشهر  مليون مستخدم. وفي   95
العام، ارتفع عدد الطلبات عبر اإلنترنت بنسبة 44 % ليصل 
»أوزون«  نمو  إجمالي  وصل  وقد  طلب.  مليون   191 إلى 
»وايلدبيريز«  روسيا  في  اإللكترونية  للتجارة  موقع  وأكبر 
وصيدلية اإلنترنت »إبتيكا.آر يو«، إلى نسبة 107 % مقارنة 

بالنصف األول من العام الماضي.
للروس  يتيح  اإلنترنت  عبر  التسوق  إن  شولغين  وقال 
إلى  الوصول  إمكان  نائية  مناطق  في  يعيشون  الذين 

المذهل  »من  وأضاف:  معقولة.  بأسعار  المنتجات  ماليين 
في  الناس  حياة  نوعية  اإللكترونية  التجارة  تحسن  كيف 

القرى والبلدات الصغيرة«.
روسيا  من  تجعل  القاسية  الجوية  األحوال  فان  كذلك، 
ينهمر  »عندما  وقال:  اإللكترونية.  للتجارة  خصبة  أرضًا 
يفضل  الخارج،  في  باردًا  الجو  يكون  أو  الثلج،  أو  المطر 
الناس التسوق عبر اإلنترنت، لذلك )روسيا( دولة مثالية« 
لهذه التجارة. وقال شولغين إن سوق التجارة اإللكترونية 
كان مشرذمًا وال يمثل سوى 6 % فقط من إجمالي تجارة 

التجزئة »لذا فإن فرص النمو هائلة«. في مركز الخدمات 
 180 نحو  بعد  على  الواقعة  تفير  بلدة  في  اللوجستية 
»أوزون«  موظفو  ينشغل  موسكو،  غرب  شمال  كيلومترًا 
لشحن  استعدادهم  أثناء  الممرات  في  العربات  بدفع 

البضائع إلى العمالء عبر روسيا.
وقال إيفان بوبوف، نائب مدير الخدمات اللوجستية في 
أوزون: »يتعامل المركز مع أكثر من 100 ألف حزمة يوميًا، 

ويعمل نحو 2000 شخص هنا يوميًا«.
الشحن،  شركات  على  الشركة  تعتمد  المدن،  وفي 

وخزنات التسليم اآللية، ومواقع التنزيل.
ولشحن الطرود إلى مواقع بعيدة، تتعاون »أوزون« مع 
البريد الروسي »ألن لديه فروعًا في كل مكان، وهو مثالي 
حسب  مكان«،  أي  إلى  التوصيل  ويمكنه  األصغر،  للقرى 

شولغين.

مليارديرة عصامية
شهدت شركة »وايلدبيريز« منافسة »أوزون« نموًا بسرعة 
مذهلة في السنوات األخيرة، ما جعل مؤسستها من أغنى 

النساء في البالد.

فهذا العام، أصبحت تتيانا باكالتشوك، وهي أم ألربعة 
في  مليارديرة  أكبر  ثاني  عامًا،   44 العمر  من  تبلغ  أطفال 

روسيا، وفقاً لـ»فوربس«.
السابقة،  اإلنجليزية  اللغة  معلمة  باكالتشوك،  وأسست 
في  عامًا،   28 عمرها  يتعَد  ولم   2004 العام  في  الشركة 

شقتها في موسكو أثناء إجازة األمومة.
في  التسوق  محاولتها  بعد  الموقع  فكرة  وابتكرت 
وركزت  الجديد.  مولودها  تحمل  وهي  التقليدية  المتاجر 
في البداية على األحذية والمالبس. ووسعت أعمالها اآلن 
لتشمل المواد الغذائية، والكتب، واإللكترونيات، والمنتجات 

الصحية، حيث توفر 15 ألف عالمة تجارية.
أزياء  موقع  أكبر  ثالث  »وايلدبيريز«  أصبح  مارس،  في 
»إتش  بعد  العالم  في  الزيارات  عدد  حيث  من  إلكترونية 
إن إم« و»ميسي« حسب دراسة شركة »سي آي إم راش« 

لتحليل التسويق.
السابقة  السوفياتية  الجمهوريات  في  الشركة  وتتواجد 
وتهدف  وأرمينيا،  وقرغيزستان،  وكازاخستان،  بيالروس، 
لوجستيات  مركز  وتبني  أوروبا،  وسط  إلى  للوصول  اآلن 

في سلوفاكيا.

القاهرة ــ الوسط: عالء حموده

التجارة اإللكترونية.. واحة نمو وسط انكماش في روسيا
3٫١١ مليار دوالر أرباحًا في 6 أشهر

وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين

• مقر المصرف المركزى فى طرابلس

• مركز »أوزون« للوجستيان في مدينة  تفير الروسية. )فرانس برس(

المسالتي: خسائر فادحة بالمواطنين والمؤسسات المصرفية إذ تم منع التداول
دريجة: لن تفلح أية محاولة طالما لم يتوحد المصرف المركزي



عائدات شهر أكتوبر الماضي ارتفعت 
إلى نحو 2.2 مليار دوالر بزيادة 

قيمتها 381 مليون دوالر

اقتصاد 09

مع  الغاز  لتصدير  عقدا  إنها جددت  للطاقة  الجزائرية  »سوناطراك«  قالت شركة 
»إديسون« اإليطالية لمدة ثماني سنوات.

لكنها  لـ»إديسون«،  ستسلمه  الذي  الغاز  حجم  عن  صادر  بيان  يذكر  ولم 
وكالة  وفق  اإليطالي،  السوق  في  سوناطراك  موقف  سيعزز  العقد  إن  قالت 
»إينيل«  مع  الغاز  لتصدير  عقودا  العام  هذا  »سوناطراك«  وجددت  »رويترز«. 
 27.9 اجمالي  بحجم  و»ناتورجي«  و»بوتاش«  و»إيني«  و»إنرجيا«  و»جالب« 

متر مكعب. مليار 
 .2018 في  مكعب  متر  مليار   51.4 الغاز  من  الجزائر  صادرات  اجمالي  وبلغ 

الكمية. تلك  بثلثي  وإسبانيا  إيطاليا  وتستأثر 
متزايد  محلي  طلب  في  يتمثل  تحديا  الجزائر  من  الغاز  صــادرات  وتواجه 

وركود في االنتاج.
في  االستثمارات  سيجعل  قريبا  للطاقة  جديد  قانون  بإقرار  الحكومة  وتأمل 

أكثر جاذبية. والغاز  للنفط  قطاعها 

»سوناطراك« تجدد عقدا لتصدير الغاز مع إديسون

الربع  في  الركود  البريطاني  االقتصاد  تجنب 
البيانات  أظهرت  ما  بحسب  العام،  من  الثالث 
على  مؤشرات  هناك  أن  إال  االثنين،  الرسمية 
العامة  االنتخابات  قبل  االقتصادي  النشاط  تباطؤ 

»بريكست«. واقتراب  المقبل،  الشهر 
بنسبة  نموًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وسجل 
بعد  سبتمبر  إلى  يوليو  من  الفترة  في   0,3%
انكماش بنسبة %0,2 في الربع الثاني، بحسب ما 

ذكر مكتب اإلحصاءات الوطنية في تقدير أولي.
 12 في  عامة  انتخابات  بريطانيا  وتواجه 
بوريس  الوزراء  رئيس  إليها  دعا  ديسمبر، 
جونسون لمحاولة الخروج لمحاولة اخراج بريطانيا 
 31 من االتحاد األوروبي في الموعد النهائي في 
الثالث كان  الربع  في  االقتصاد  أداء  أن  إال  يناير. 
انكلترا  بنك  وتوقعات  السوق  توقعات  من  أقل 

.0,4% لتحقيق نمو بنسبة  المركزي(  )البنك 

االقتصاد البريطاني يتجنب الركود بالربع الثالث السعر بالدوالرنوع الخام

56.37برنت

56.69غرب تكساس

59.83دبي

62.26سلة أوبك

60.10أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 13 نوفمبر 2019

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سالمة، اتخاذ 
ال  »حتى  المواطنين،  ودائع  لحماية  الالزمة  اإلجراءات 

تكون هناك خسائر يتحملها المودعون«.
الهدف  إن  اإلثنين،  وقال سالمة، في مؤتمر صحفي 
صرف  سعر  على  »الحفاظ  الراهن  الوقت  في  األول 
الليرة«، مشيًرا إلى أن »المصارف تتعامل بالسعر الذي 
أعلنه مصرف لبنان«، حسب ما ذكرت »الوكالة الوطنية 

لإلعالم«، الرسمية.
وأضاف أن بالده لديها اإلمكانات المتوافرة لتحقيق 
الثاني  األساسي  الهدف  أن  حين  »في  الهدف،  هذا 
يقتضي من  ما  أخذنا  وقد  والودائع،  المودعين  حماية 
إجراءات حتى ال تكون هناك خسائر يتحملها المودعون، 
التي وضعناها هي  اآللية  أبًدا.  الودائع  اقتطاع من  فال 

لحماية المودع من خالل عدم تعثر أي مصرف«.
ونبه بأنه تم إخبار المصارف بأنها تستطيع الحصول 
هذه  »ولكن  بالدوالر  لبنان  مصرف  من  أموال  على 

األموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج«.
االقتصاد  واجهت  التي  الكبيرة  العقبات  إلى  وأشار 
 ،2015 العام  من  ابتداًء  األخيرة  السنوات  في  اللبناني 
موضًحا:  لبنان،  إلى  األموال  حركة  على  أثرت  والتي 
على  العمل  يتم  كان  عندما  طويلة  فراغات  »عشنا 
 ،2018 العام  في  األخيرة  وكانت  حكومات،  تشكيل 
مراًرا،  النيابية  االنتخابات  في  التأجيل  من  ا  جوًّ وعشنا 
نتائج  السعودية  من  الحريري  الرئيس  الستقالة  وكان 
مع  تزامن  هذا  كل  لبنان،  في  االقتصادي  الوضع  على 
توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا إلى عجز مرتفع 

في العام 2018«.
المتعلق  االئتماني  التصنيف  تراجع  إلى  نوه  كما 
كان  »لكن  السلبية،  بالتقارير  األسواق  وتأثر  بلبنان، 
هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون، 
وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية 
التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي«.

وصل  الذي  والنمو  االقتصادية  الحركة  بتراجع  وأقر 
نسبة  من  زاد  ما   ،2019 الجاري  العام  في  صفر  إلى 
ليتعثر  الشعب،  من  عديدة  فئات  على  وأثر  البطالة 

تسديد القروض السكنية.

لنقل  الصين  في  العاملة  األلمانية  الشركات  ربع  نحو  تخطط 
دراسة  حسب  اآلسيوي،  البلد  خارج  أعمالها  كل  أو  من  جزء 

سنوية لغرفة التجارة األلمانية.
وكشفت الدراسة أن 526 شركة ألمانية عاملة في الصين 
خطوطها  سحب  إما  قررت  األلمانية  الشركات  من   23% أن 
الكلفة  اللوم على  األمر، ملقية  أو تدرس  اإلنتاجية من هناك 

المرتفعة، حسب ما ذكرت »فرانس برس«.
شكل  في  الصين  لمغادرة  الشركات  هذه  ثلث  وخططت 
أعمالها  من  جزءا  فستنقل  المتبقية  الشركات  أما  كامل، 
اإلنتاج  تكلفة  تعد  دول  إلى  وخصوصا  ألمانيا  خارج  وإنتاجها 

فيها أقل مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا.
تحقيق  إلى  الصين مع سعيها  التشغيل في  وارتفعت كلفة 
توازن في اقتصاده من نموذج تقوده الصادرات واالستثمارات 

إلى آخر يوجهه إنفاق المستهلك.
تدرس  أو  المغادرة  قررت  التي  شركة  الـ104  ضمن  ومن 
األمر، أرجع %71 منها ذلك الرتفاع كلفة اإلنتاج، خصوصا اليد 
السياسة  بيئة  على  باللوم  الشركات  ثلث  ألقت  كما  العاملة. 
العامة غير المالئمة، فيما أكد %25 منهم أن الحرب التجارية 

األميركية–الصينية لها تأثير.
الثالثاء،  اليوم  الدراسة،  إطالق  لمناسبة  غداء  مأدبة  وفي 
إن  غوتزه  فون  كليمنس  بكين  في  األلماني  السفير  قال 
األجنبية بما في  »التنافس ينبغي أن يكون عادال، فالشركات 
ذلك الشركات األلمانية والشركات الصينية يجب أن تعمل في 

إطار متساو«.
يتم  لم  األلمانية  الشركات  أن  األلماني  السفير  وأوضح 
الصينية  والطريق  الحزام  مبادرة  عن  جيد  شكل  في  إبالغها 
العمالقة، ولذا لم يمكنها االستفادة من القدرات االقتصادية 

للمشروع.
عالمية ضخمة  والطريق« مشاريع  »الحزام  مبادرة  وتشمل 
أنحاء  في  تمتد  صناعية  ومجمعات  حديد  وسكك  موانئ  من 
آسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأوروبا، والتي سيتم استثمار 

ترليونات الدوالرات في إطارها.
وصرح السفير بأن المبادرة »ممولة بشكل رئيس من قبل 

الصين وتنفذها شركات صينية«.

إجراءات لحماية أموال 
املودعني في لبنان

% 23 من الشركات األملانية 
تعتزم مغادرة الصني

لترشيد  إجراءات  الوطني  الوفاق  حكومة  بدأت 
اإلنفاق في بند مرتبات القطاع العام الذي يلتهم 
%55 من إجمالي اإلنفاق العام للدولة، وذلك عبر 
جدول  وتوحيد  العليا،  الوظائف  مرتبات  تخفيض 
وسط  العام،  القطاع  في  العاملين  لكل  المرتبات 
تساؤالت محللين حول فرص تنفيذ هذا القرار في 
في  الحاصل  االنقسام  في ظل  الشرقية،  المنطقة 

البالد وحرب العاصمة طرابلس.
وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف 
المركزي في طرابلس، يقدر إنفاق المرتبات بنحو 
19.69 مليار جنيه في الفترة من مطلع يناير وحتى 
نسبة  من   55% بواقع  الماضي،  أكتوبر  نهاية 

اإلنفاق العام.
وفق هذا التقدير أقرت حكومة الوفاق، الثالثاء، 
تخفيض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء 
الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين  ووكالء 
بنسب محددة، على أن تقدم وزارة المالية مقترحا 
بموجب  مرتبات  تتقاضى  التي  الشرائح  لباقي 
حسب  التخفيض  نسبة  وتحديد  خاصة،  جداول 

طبيعة كل جهة خالل أسبوع.
تخفيض  نسبة  فإن  الحكومة،  قرار  وحسب 
الرئاسي  المجلس  وأعضاء  لرئيس   40% المرتبات 
والوزراء ووكالء الوزارات ومن في حكمهم، و30% 
المجلس  وأعضاء  المجلس  رئيس  لمستشاري 
يناير  من  األول  من  اعتبارا  الوزراء؛  ومستشاري 

.2020
كما تقرر استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم 
جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ 
خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات 
المالية لها بموجب قوانين  المعاملة  التي حددت 
مع  بالتنسيق  التشريعية،  السلطة  عن  صادرة 

الجهات التابعة لها.
إلى  رسالة  السراج  وجه  القرار،  صدور  وعقب 
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  رئيسي 
المرتبات  بند  في  التضخم  معالجة  سبل  حول 
بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق 
جدول  لتوحيد  عملية  خطوات  اتخاذ  في  شرعت 

مرتبات العاملين في الدولة.
»أن  إلى  واضحة  إشارة  تضمنت  السراج  رسالة 
للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملين  عدد  تضخم 
في  سببا  كانت  التي  التحديات  أكبر  من  أضحى 
الحكومات  أفشل  الذي  األمر  اإلداري،  الفساد 
لنظام  إصالحي  مشروع  أي  تقديم  في  المتعاقبة 
لمنح  دائم  بشكل  تلجأ  كانت  حيث  المرتبات، 
الزيادات الحتواء الضغوطات التي تمارس عليها«.

الراهنة  الظروف  ظل  في  أنه  السراج  وأوضح 
موارد  من  كبيرة  نسبة  تستهلك  المرتبات  »فإن 
الدولة«، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها: »تضخم 
إعداد  وإهمال  للدولة،  )اإلداري(  الوظيفي  الكادر 
صحيح«،  بشكل  وتسكينها  الوظيفية  المالكات 

»االنقسام« يتحدى قرار ترشيد املرتبات
حكومة الوفاق خاطبت مجلسي النواب والدولة بالقرار الجديد

خفض مرتبات الوظائف
العليا وتوحيد جدول مرتبات 

القطاع العام

السراج يأمل باتفاق
و»النواب« يشكو من عدم 

مناقشة الميزانية
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السابق  والرئيس  االقتصادي  الخبير  قال 
للمؤسسة الليبية لالستثمار، محسن دريجة، 
إن »عملية فرض الرسوم على مبيعات النقد 
المحدودة«،  النجاحات  األجنبي حققت بعض 
لكنه اعتبر أن »توحيد سعر الصرف وتخفيضه 
هما الخطوتان الصحيحتان إلصالح االقتصاد 
بيانات  وأظهرت  المواطن«.  دخل  وتحسين 
المصرف المركزي، الخميس الماضي، ارتفاع 
إيرادات رسوم بيع النقد األجنبي إلى 18.88 
بين  الفترة  أي  أشهر،  مليار دينار في عشرة 
الماضي، وهو ما يعني  أكتوبر  يناير ونهاية 
بما  مقارنة  دينار  مليار   2.3 اإليرادات  زيادة 

بلغته في نهاية سبتمبر الماضي.
صفحته  عبر  منشور  في  دريجة،  وقال 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية 
هو  القرار  هذا  نجاحات  أبرز  إن  »فيسبوك«، 
الطباعة  كانت  )وإن  السيولة  وضع  »تحسن 
مما  الصرف  سعر  وانخفاض  دور(،  لها  ايضاً 
خفض أسعار سلع كثيرة«. وأوضح أن »أحد 
أهم أهداف فرض الرسوم، وهو بديل لتغيير 
سعر الصرف، هو تخفيض عرض النقود من 
في  المتوافرة  الدينار  كمية  تخفيض  خالل 
األسواق حتى يتعافي سعر الصرف وتنخفض 
األسعار وتكون القوة الشرائية للدينار أكبر«. 
وأشار إلى أن »شرط نجاح هذه السياسة هو 
العملة  بيع  رسوم  من  كبير  جزء  تخصيص 
الصعبة لسداد الدين العام الذي تراكم على 
ذلك  أت  إلى  منوها  المتتالية«،  الحكومات 
»يحقق هدفا آخر وهو تخفيض كمية الدينار 
التي طبعت خالل السنوات الماضية واألرصدة 

التي تكونت بسبب توسع إنفاق الحكومة«.
العام  أواخر  الرئاسي حدد  المجلس  وكان 
مبيعات  على   183% نسبتها  رسوما  الماضي 
الدينار  صرف  لسعر  وفقا  األجنبي،  النقد 
الرسمي، تنفيذا ألحد بنود برنامج اإلصالحات 
وفي  نفسه.  الشهر  في  المقررة  االقتصادية 
نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي 
خفض الرسوم إلى نسبة %163، في قرار جاء 

بعد التشاور مع المصرف المركزي.

خبير اقتصادي: توحيد 
سعر الصرف الخطوة 

الصحيحة لإلصالح
االرتفاع في  وتيرة  الليبيين  والغاز  النفط  إنتاج  استعاد 
شهر أكتوبر الماضي، بعدما أظهرت بيانات صادرة عن 
بلغت  إيراداتها  إجمالي  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  دوالر،  مليار   18.53 نحو 

أكتوبر 2019.
إيرادات شهر  أن  األحد،  بيان،  المؤسسة ذكرت في 
أكتوبر الماضي ارتفعت إلى نحو 2.2 مليار دوالر، بزيادة 
مقارنة   ،21% ونسبتها  دوالر،  مليون   381 قيمتها 
وتوزعت  الماضي.  سبتمبر  في  المؤسسة  بإيرادات 
دوالر  مليون  و137  مليارين  إلى  ذاته  الشهر  إيرادات 
والمكثفات،  للغاز  دوالر  مليون  و51.32  الخام،  للنفط 
مليون   3.22 نحو  البتروكيماويات  إيرادات  بلغت  بينما 

دوالر.
سبتمبر  في  تراجعا  سجلت  النفط  إيرادات  كانت 
الماضي بنسبة %11 عن الشهر السابق إلى 1.8 مليار 
ما  وهو  سنوي.  أساس  على   9% ارتفعت  بينما  دوالر، 
سوق  شهدتها  كبيرة  اضطرابات  إلى  اهلل  صنع  أرجعه 
لزيادة  »نتبعها  التي  اإلستراتيجية  أن  مضيفا  النفط. 
بشكل  تهدف  التخزينية  القدرة  من  والرفع  اإلنتاج 
الحفاظ على استقرار سوق  المساهمة في  إلى  أساسي 

النفط«.
إذ  اإلنتاجية،  قدراتها  رفع  النفط  مؤسسة  وتحاول 
نشرت المؤسسة الوطنية للنفط كشف حساب بأعمالها 
الماضي.  أكتوبر  شهر  خالل  لها  التابعة  والشركات 
وتضمنت تلك األعمال إعادة تشغيل مجمع رأس النوف 

للصناعات البتروكيماوية.
إحدى  إتمام صيانة  إلى  إشارة  أيضا  الكشف  وشمل 
آبار حقل الشادار من قبل شركتي سرت لإلنتاج وتصنيع 
المؤسسة  ونوهت  للنفط.  والواحة  والغاز،  النفط 
بعودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا، بعد اجتماع 
البترول  ووزير  اهلل،  صنع  مصطفى  رئيسها،  بين  جرى 

المصري، طارق المال.
خطوات  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  شرعت  كما 
الخليج وسرت والواحة  القدرة اإلنتاجية لشركات  زيادة 
التابعة للمؤسسة.  وأكاكوس والهروج ونفوسة وزالف 
خالل  ناقش  اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة،  رئيس 
آليات  الشركات  بهذه  اإلدارة  لجان  رؤساء  مع  اجتماع 
الدقيقة  والمتابعة  اإلنتاجية،  القدرة  زيادة  تنفيذ خطة 

للبرامج المقترحة للميزانية االستثنائية المعتمدة.
إتمام  المؤسسة  أعلنت  الغاز،  إنتاج  صعيد  وعلى 
التجارب التشغيلية للمرحلة الثانية في محطة الغاز بحقل 
المؤسسة  الواحة. وقالت  الفارغ بواسطة فرعها شركة 
إن هذا سيرفع طاقة إنتاج الغاز بالحقل إلى 250 مليون 

قدم مكعبة، إلى جانب إنتاج نحو عشرة آالف برميل من 
األيام  أنه في  وأضافت  آبار.  يوميا من سبع  المكثفات 
المقبلة ستدخل بئر ثامنة خط اإلنتاج، وهو ما يضيف 
ونحو  مكعبة  قدم  مليون   30 قدره  الغاز  من  إنتاجا 
خمسة آالف برميل يوميا من المكثفات بمجرد االنتهاء 

من إصالح عطل التسرب في البئر.
إيرادات على  أعلى   ،2018 المؤسسة، خالل  وحققت 
مليار   24.4 بقيمة  الماضية،  الخمس  السنوات  مدى 
 .2017 بالعام  مقارنة   78% نحو  بزيادة  وذلك  دوالر، 
وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 
ثماني سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع 
لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين إلى تحقيق 
البالد من قبل  مكاسب مالية، فضال عن تهريبه خارج 

الميليشيات المسلحة.

إيرادات النفط والغاز الليبي تستعيد وتيرة االرتفاع

مستوى  وتدني  الكفاءة  »انعدام  إلى  مشيرا 
المخرجات كما ونوعا«.

ونوهت الرسالة بـ»فقدان قيمة العمل الحكومي 
وانخفاض اإلنتاجية«، و»انتشار ثقافة األجر مقابل 
واإلنتاج«،  العمل  مقابل  األجر  من  بدال  الوظيفة 
بين  المرتبات  مستوى  في  العادل  غير  و»التفاوت 
واضحة  معايير  وجود  وعدم  واألفراد  الجهات 
الميزانية  كاهل  و»إثقال  الوظائف«،  بين  للتفرقة 
من  كبير  بشكل  يحد  الذي  المرتبات  ببند  العامة 

ولمعالجة هذه  التنمية«.  لمشاريع  الموارد  توجيه 
األسباب، قال السراج إن حكومة الوفاق بدأت في 
المرتبات  جدول  لتوحيد  العملية  الخطوات  اتخاذ 
الليبية  للدولة  العام  القطاع  في  العاملين  لكل 
يتطلب  مما  االجتماعية،  العدالة  لمبدأ  تحقيقا 
تعاون كل المؤسسات السيادية خالل العام المالي 

.2020
ويأمل السراج في اتفاق مجلسي النواب واألعلى 
سياسة  لرسم  مالئمة  أرضية  »خلق  على  للدولة 
مالية ناجحة يسهم في تحقيق معدالت نمو جيدة 
نص  -وفق  مشددا  مقبولة«،  تضخم  ومعدالت 
يكون  أن  إلى  التطلع  عن  عبرت  التي  الرسالة- 
األولويات  مقدمة  في  العامة  الميزانية  »توازن 
النواب  بمجلسي  الخاص  المرتبات  بند  إعداد  عند 
العام  ميزانية  في  لهما  التابعة  والجهات  والدولة 

المالي 2020 ومعالجة التضخم في هذا البند.
عرض  عدم  من  يشكو  النواب  مجلس  لكن 
أظهرته  ما  وهو  إلقرارها،  أعضائه  على  الميزانية 
األمين  إلى  صالح،  عقيلة  المجلس  رئيس  رسالة 
في  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
»الرئاسي  إن  فيها  صالح  وقال  الماضي،  أكتوبر 
أو  حسيب  دون  أموال  وصرف  ميزانية  يحدد 
اإلعالن  من   27 رقم  المادة  أحكام  مخالفا  رقيب، 
الميزانية  أن  على  بوضوح  تنص  التي  الدستوري 

تصدر بقانون وهو لم يحدث«.
وتقول الحكومة الموقتة، إنها »ال تتلقى سوى 

الرواتب  لدفع  شهريا  دوالر  مليون   126 نحو 
لموظفي القطاعات العامة، على الرغم من امتالكها 
معظم منشآت النفط«، موضحا في تصريحات إلى 
الموقتة  الحكومة  أن  برس«  »أسوشيتد  وكالة 
اإلدارية  مهامها  لمواصلة  القروض  إلى  لجأت 
مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
ووفق آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي 
في  المرتبات  قيمة  على  اإلنفاق  فإن  بالبيضاء، 
األشهر التسعة األولى من العام الجاري وصلت إلى 
أربعة مليارات و751 مليون دينار من »المركزي« 
على  اإلنفاق  إجمالي  من   23% بنسبة  بالبيضاء 
وصلت  بينما  دينار،  مليار   20.33 البالغ  المرتبات 
 15 إلى  المرتبات من »المركزي« بطرابلس  قيمة 

مليارا و583 مليون دينار.
مخصصات  نسبة  أن  ليؤكد  عاد  التقرير  لكن 
المرتبات ارتفعت إلى %31 بعد تلقي 177 مليون 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  المالية  وزارة  من  دينار 
التي  المالية  النسبة  إطار  »في  أنها  إلى  مشيرا 
يصل  وبذلك  اإلقليم«  سكان  عدد  مع  تتناسب 
مليار   4.93 نحو  إلى  بالبيضاء  المرتبات  إجمالي 

دينار.
وفي ظل هذا االنقسام المالي واإلداري وليس 
بتنفيذ  تفاؤال  يبدي محللون  ال  السياسي فحسب، 
هذا القرار، خصوصا أن اعتبارات السياسة والحرب 

تطغى على أي محاوالت لإلصالح االقتصادي.

بعد انخفاض في سبتمبر الماضي

• اجتماع حكومة الوفاق الثالثاء الماضي »إدارة التواصل«

• موقع إنتاج نفط ليبي
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 ال لعقد اتفاقيات أو معاهدات 
في هذه املرحلة السائلة

خديجة العمامي

مالك أبوشهيوة

آمال  الضحايا،  مقدمة  في  األطفال  يكون  أن  حزنا،  الحزن  يزيد  وما  وأسى،  حزن  كلها  الحرب 
وأحالم كانت في خيال أطفال أم إبراهيم، عندما يكبرون، من سيكون الضابط الذي سيدافع 
سيكون  ومن  ترابها،  عن  المدافعين  جرحى  سيداوي  الذي  الطبيب  سيكون  ومن  بلده،  عن 
عنها  أجابت  أطفالها،  وخلد  بخلدها،  دارت  أسئلة  الحرب.  خربته  ما  سيعمر  الذي  المهندس 
قذيفة سقطت عليهم، وهم يلهون بحديقة بيتهم، فما تلك القصة المفجعة؟ وأين مكانها؟ 
وكيف دارت رحى الحرب فيها؟ أما المكان فهو منطقة بلعون بمدينة بنغازي، تلك المدينة التي 

رفضت أن تكون إال مدينة، وطالبت بدولة تكون تحت حماية الجيش والشرطة.
البيوت  تستثن  فلم  بالقذائف،  السكنية  األحياء  أمطروا  الخسائر  جماعتهم  تكبدت  فكلما 

والحدائق العامة من هدايا الموت، التي كانت تقدم إلى هذه المدينة الصامدة.
مريم  وهم  قتلوا  الذين  الثالثة  وإخوته  رجله،  فقد  الذي  إبراهيم  الطفل  فهم  أبطالها  أما 
كان  الذي  الوقت  في  بيتهم،  حديقة  في  اللعب  قرروا  أنهم  الوحيد  ذنبهم  ومحمد،  وصالح 

الموت يتجول فيه بين أحياء المدينة.
لهم نصيب الحرب ال تستثني  كان  فاألطفال  فتيلها..  اشتعل  ما  إذا  الصغار  وال  الكبار 

أماكن  في  تمترست  التي  اإلرهابية  والعصابات  البقية،  عن  يقل  ال 
بنغازي،  مدينة  أهالي  من  االنتقام  طقوس  كل  مارست  مدنية 
فحكاية الطفل إبراهيم وإخوته ليست الوحيدة، بل هناك الكثير من 

الحكايات التي سوف نتحدث عنها في قصص ثانية.
جرحا  أصبح  الذي  المرعب،  اليوم  ذاك  عن  إبراهيم  أم  تتحدث 
ولن  يداويه،  أن  الزمان  يستطيع  ولن  للشفاء،  قابل  غير  عميقا 

تستطيع األيام انتزاعه من ذاكرتها، فتقول:
»أطفالي كانوا يلعبون مثل جميع األطفال في العالم، غير مدركين 
تحميهم  بأن  كافية  بيتنا  أسوار  أن  معتقدين  الخارج،  في  يحدث  ما 
البيوت،  على  والفينة  الفينة  بين  تتساقط  التي  الموت،  قذائف  من 
المنزل، ورغم رفضي  اللعب في حديقة  فبعد أن طلب مني أطفالي 
ويمرحون،  يلعبون  خرجوا  أنهم  إال  عليهم،  خوفا  األمر  بداية  في 
وفي لحظة توقف عندها زماني وزمان أطفالي، سمعت صوت صفير 

القذيفة وسقوطها المريع.
أصبت  قويا،  اختناقا  لنا  سبب  الذي  الدخان  أعمدة  فيه  ارتفعت 
األولى،  الوهلة  في  الخروج  من  منعتني  كبيرة،  رعب  بحالة  لحظتها 

ــول  ــن ه القذيفة خـــوفـــا مـ بأن  أعماقي  من  أيقنت  فقد  انتظاري،  في  الذي  المنظر 
بجواره،  مبتورة  ورجله  األرض  ملقى على  إبراهيم  ورغم هذا خرجت فوجدت  أطفالي،  أصابت 
الدم، الذي يوحي  وصالح يصارع الموت وينتفض، أما مريم فقد كانت تغوص في بركة من 

بأن إصابتها قاتلة، ومحمد الذي هو أصغرهم ال حياة لمن تنادي.
كانت السماء تمطر بغزارة، رغم أننا كنا في شهر مايو، كأنها تشاركنا الفاجعة وتبكي معي 
بأنهم  أن أصدق  أريد  الطبي، وعند وصولنا ال  بنغازي  إلى مركز  أطفالي، أسعفوا جميعا  على 
ماتوا، كيف ماتوا؟ وقبل لحظات كانت ضحكتهم تمأل أركان البيت، في تلك اللحظات كنت أرجو 
اهلل أن يعيشوا حتى وإن كانوا جميعهم معاقين، فقد أصيب صالح بشظايا في عينيه، وضربة 
قوية في صدره، ومريم كانت إصابتها من عند األفخاذ، أما محمد فقد كانت إصابته قاضية، 
مركز  في  عظيمة  معاناة  عانى  ولكنه  بأعجوبة  فنجا  إبراهيم  أما  ومحمد،  ومريم  صالح  مات 
بنغازي الطبي، ورغم صغر سنه، إال أنه كان صبورا، غير أنه دخل في حالة نفسية صعبة جدا«.
إبراهيم دائما يذكر إخوانه ويقول: »مش مشكلة رجلي انبترت يا ريت نفقد كل شيء بس 
يا ريت خوتي معايا«، فترد األم محاولة أن تصنع من الصبر طوقا لعبور هذه التجربة القاسية 

بأن ال تحزن، هم في حياة أفضل عند اهلل.
إبراهيم هذا الطفل الجميل الذي فرض عليه الصبر في أجمل مراحل عمره يقول إن وجعه 
الحقيقي ليس بتر رجله، أو نوبات األلم التي يتعرض لها، بل فقد إخوته. وما ربط على صدر 
األم في يوم جنازة أطفالها هو عندما وصلت الجنازة إلى المقبرة، وضع الطفالن صالح ومحمد 
في قبر واحد، وكانوا سيضعون مريم في قبر بمفردها، غير أنه وصلت جنازة طفلة، فطلب والد 

مريم من أهلها أن تدفن مع مريم.
»أحسست براحة بأن مريم لن تكون وحيدة في قبرها«، تقول أم إبراهيم.

رحم اهلل أطفال بوجلدين ورحم اهلل شهداء ليبيا!

أحالم المهدي

ليبيون يمارسون »الشيانة« في كل مكان !

معها. والخبز  األلم  تقاسم 
إال كمية األكسجين  بالحياة فينا  ال شيء يشي 
قوة،  وال  منا  حول  دون  أجسادنا  تدخل  التي 
فقط  طويلة  لساعات  المرآة  على  يقف  كان  من 
في  ترقد  رأســه  في  شعرة  كل  أن  من  ليتأكد 
المشط وشكل  لون  ينسى  بالضبط صار  مكانها 
ليتناسب  حذائها  لون  تختار  كانت  ومن  المرآة، 
الذي تقصده صارت  والمكان  ألوان مالبسها  مع 
المدرسة  إلى  ترتدي على عجل شبشبها وتنطلق 

منزلها. حمام  تدخل  وكأنها 
العام  الذوق  في  والتراجع  التصحر  من  حالة 
مكان  منها  يسلم  ولم  ومدارسنا  شوارعنا  تغزو 
يتسكعون  أطفال  وعرضها،  البالد  طــول  في 
التي  أمهم  صحبة  النوم  بمالبس  السوق  في 
وترتب  عينيها  في  الكحل  لتضع  الوقت  وجدت 
الوقت  رأسها لكن  الوشاح بخمسة دبابيس على 
أو  أطفالها  بنظافة  األمر  تعلق  عندما  داهمها 

المكان. مع  مالبسهم  تناسب 
صفحتها  عن  تاهت  طويلة  بــأثــواب  ــال  رج
نهائية  ال  وأعداد  شاحبة  وجوه  المكواة،  لمسات 
لحى  حاجبين،  كل  بين  ترتسم  واحد  الرقم  من 
وسامة  المرهقة،  التقاسيم  على  اإلهمال  رسمها 
األجساد  على  وضعت  وجوه  من  خجل  على  تطل 
الرياضية  السراويل  بها  التصقت  أن  بعد  الخطأ 
مع  بأنواعها  الشباشب  تدشنها  التي  الباهتة 
المخطط  »برشلونة«  قميص  الجودة  عالمة 
الفريق  شعار  المتكرر  الغسيل  أخفى  وقد  القديم 
اسم  ظهره  على  مكتوب  »الريال«  قميص  أو 

الطليان! بالد  في  قّطن  الذي  رونالدو 
األدراج  في  تتكدس  أنيقة  عربية  وبدل  فرامل 
في  مــرة  إال  تغادرها  فال  الدواليب  وتحبسها 

والمعايير  بالدنا  في  أبدا  الزين  يشبه  ال  الشين 
مقدس  كتاب  واحــدة،  تقريبا  بينهما  للتمييز 
ــرّة«  و«صُ التائهة  صلواتنا  في  كلماته  نردد 
إليها  تشدنا  السُّرية  بأحبالنا  الجدات  عَقدتها 
والجميل  السمح  هو  فالزين  أما شكال  العمر،  كل 

تماما. العكس  هو  والشين  والقنيّن 
تطبيق  »الشيّانة«  مفردة  تعني  مدينتي  في 
ليلة  قبل  العروس  وجه  على  بعينها  خطوات 
حاجبيها  على  محرمتها  ترخي  فنراها  زفافها، 
وضع  وتتجنب  »البودري«  ترتدي  وهي  لتخفيهما 
وشاحبا  طبيعيا  ليبدو  وجهها  على  مساحيق  أي 
يوم  ــق  األل زيــادة  هــي  والغاية  اإلمــكــان  قــدر 
تحقق  عندما  مضاعفا  جمالها  فيصبح  العرس، 
الحاضرات  عيون  تنقل  التي  »الصدمة«  عامل 
الزين  إلى  الشين  ومن  الجمال  إلى  القبح  من 
امرأة  وكأنها  وألقا  جماال  أكثر  العروس  فتبدو 

أخرى.
فيهمل  »الشيّانة«  يمارس  أيضا  العريس 
الزفة، يرتدي مالبس عادية ويمتنع  مظهره قبل 
الصدمة  يحقق  حتى  ولحيته  رأسه  حالقة  عن 
وسامته  العيون  على  ويفرض  بعد  فيما  أيضا 

حياته. وعلى  هيأته  على  سيطرأ  الذي  والتغيير 
العرائس  على  حكرا  »الشيّانة«  تعد  لم  اليوم 
وصراعات  حرب  حالة  البالد  دخلت  والعرسان، 
طريقة  في  إال  نفكر  نعد  ولم  قريبا  تنتهي  ال  قد 
الرصاص  عن  بعيدا  الحياة  قيد  على  تبقينا 
من  لترات  على  الحصول  وأصبح  اللصوص  وعن 
وصار  األسود  المستنقع  هذا  في  هاجسا  البنزين 
الرحيمة على  الحياة أصابعها  أن تمرر  أكبر همنا 
على  الغافية  ومدننا  قرانا  على  وتربت  أيامنا 
في  ونستمر  النبض  في  لتستمر  العالم  حاشية 

للصالة. األسبوع 
األشكال  يصنع  بالصلصال  طفل  يلعب  عندما 
الملل  يصيبه  عندما  لكنه  األلوان  بكل  الجميلة 
األسود  ليبقى  معا  ويعجنها  األلوان  كل  يمزج 
لمالبس  حدث  ما  تماما  هذا  المتسخ،  والرمادي 
لتتحول  أيضا  ألوانها  اختفت  التي  النساء 
كبير  أسود  مستطيل  إلى  الجميلة  بتفاصيلها 
واضح  بوجه  رأس  توّجه  إذا  محظوظا  يكون 
من  أطلت  إذا  وقبحا  قتامة  أكثر  ويكون  المالمح 

متوجستان. عينان  عليائه 
يغطي  األســود  هــذا  ــت  رأي إذا  تستغرب  ال 
يعرفن  ولن  لم  طفالت  أيضا،  الصغيرة  األجساد 
آلبــاء  ــدن  ول ــد  وق الطفولة  ــالوة  ح عــن  شيئا 
إنها  الصغيرة،  األمنيات  بوأد  يتلذذون  وأمهات 
في  جماعي  بشكل  نمارسها  صرنا  التي  الشيّانة 
األمنية  الظروف  وتؤججها  تدعمها  مكان،  كل 
قرن  على  بــالد  تعيشها  التي  واالقــتــصــاديــة 
يحاول  وهو  بمالبسه  سيهتم  فمن  هائج،  ثور 
وماذا  شيل؟  أمام  طويل  طابور  في  التموضع 
دينارا  تملك  ال  لسيدة  اليد  حقيبة  لون  يعني 

فيها؟ لتضعه 
والموت  والتوتر  والحرب  القبح  من  مزيد 
استطعنا  ما  الجمال  بنشر  نحاربه  قد  البطيء 
وعلى  بيوتنا  وفــي  أنفسنا  في  سبيال،  لذلك 
وألعابهم،  ابتساماتهم  في  أطفالنا،  مالبس 
الطريق  معنا  يتقاسم  لعابر  الخير«  »صباح  في 
»صحّيت«  أو  »شكرا«  بها  نغلف  ابتسامة  وفي 
الصغيرة  التفاصيل  هذه  الخبز،  لبائع  نوجهها 
ستصنع الفرق حتما ولو بعد حين، هذا ما نملكه 
ويحاولون  والمكاسب  المناصب  أخذوا  فقد  اآلن 

أيضا. الوطن  أخذ 

حالة من التصحر 
والتراجع في 
الذوق العام 

تغزو شوارعنا 
ومدارسنا ولم 

يسلم منها مكان 
في طول البالد 

وعرضها

الحرب ال تستثني 
الكبار وال 

الصغار إذا ما 
اشتعل فتيلها.. 

فاألطفال كان 
لهم نصيب ال 

يقل عن البقية

الحاضر الغائب في برلني

األكاديمي  علي  تعرّفي  هي  المميّزة 
الوحيد  المختص   »Hanspeter Matts«
السياسي  الليبية  الجماهيرية  نظام  في 
كانت  واحـــدة  محاضرتين  ألــقــى  الــذي 
اإلسالمية  والمعارضة  »القذافي  بعنوان 

.« نزاع  تتابع  ليبيا..  في 
لمعادلة  انخرطت   1994 الــعــام  فــي 
العلوم  درس  في  جامعيًا  طالبا  شهادتي 
تنكبت  التي  السياسة  ولكن  السياسة. 
الفلسفة،  ــى  إل مُــنــشــدٌّ  وقلبي  درســهــا 
عن  اليوم،  أكتب  وأنــا  تفيدني  درايتها 
لتوحيد  عمومًا  المخصص  برلين  مؤتمر 
مجلس  في  العضوية  دائمة  الدول  رؤية 
يُفترض  كما  الليبية.  األزمــة  إزاء  األمن 
مسألتين:  ــاء  ــه إلن ــده  ــه جُ ــرغ  ــف يُ أن 
االنــقــســام فــي االتــحــاد األوروبـــي الــذي 
فرنسا  بين  المتضاربة  المصالح  تذكيه 
ألمانيا  على  سلبًا  تنعكس  والتي  وإيطاليا 
غير  الهجرة  أبــرزهــا  عـــدّة  مسائل  فــي 
والتفاهم  أفريقيا.  من  إليها  المشروعة 
القضية  في  تجاوزاتها  بلجم  روسيا  مع 
تايمز  نيويورك  جريدة  بمانشرته  الليبية 
روسي  مقاتل   200 انخراط  عن  األميركية 
لمساندة  للمرتزقة  فاجنر  شركة  عبر 
حالة  وفي  لطرابلس.  المهاجمة  القوات 
ولجم  وإيطاليا،  فرنسا  بين  التوافق  إتمام 

برلين. مؤتمر  يفتح  روسيا، 
ملف  األممي  المبعوث  بتصريح  ورد  كما 
تورطت  التي  اإلقليمية  األطــراف  حساب 
الدولي.  األمــن  مجلس  ــرارات  ق مفسّخة 
بالسالح  والــتــزويــد  بــالــمــال  بالتمويل 
 4 منذ  المتنازعين  الليبيين  للطرفين 
العاصمة  تخوم  على  الحرب   2019 أبريل 

بلس. ا طر
األطراف  لخوف  تدعو  التي  األسباب  أحد 
الذي  األلماني  الغموض  هو  اإلقليمية، 
الخوف  هذا  ومرجع  برلين،  بمؤتمر  يلف 
األلماني  بالتدبير  سابقة  درايــة  عــدم 
النافذة  الدولية  األطراف  له  أوكلت  الذي 
اإلشكال  حل  الدولي  األمــن  مجلس  في 
فما  الليبية.  بالقضية  المتعلق  األوروبي 
مايقارب  منذ  الحيرة  على  يبعث  كــان 
جهة  من  هي  ألمانيا  أن  عقود،  الثالثة 
في  كبيرين  وتأثير  بدور  يتمتع  الذي  البلد 
الدولة  وبسمعة  األوروبي،  االتحاد  قيادة 
في  العظمى  والصناعية  االقــتــصــاديــة 
على  تنشط  أنها  أخرى  جهة  ومن  العالم. 
بالنزاعات،  يتعّلق  فيما  الدولي  المستوي 
ضوء  فعلى  والتحسّب.  الحذر  من  بشي 
المعروفة،  األلمانية  التاريخية  التجربة 
يتعلق  فيما  جــدا  ــذرة  ح مــواقــف  تنبثق 
االقتصادية  الــقــوة  العسكري.  بالعمل 
أنه  إال  إيجابية،  نقطة  تشكل  والسياسية 

ونقدي. حذر  بشكل  أيضا  تفهمها  يمكن 
المرتقب،  برلين  مؤتمر  في  ليبيا  تحضر 
بالهجرة  تتعّلق  أوروبـــيـــة،  كمشكلة 
دولية،  مشكلة  وتتمدّد  إليها.  األفريقية 

بتسجيل  إذن  على   1991 عام  تحصلت 
بقبول  ــزّزا  ــع م لــلــدكــتــوراة  أطــروحــتــى 
آدنــبــرة.  جامعة  مــن  آكــاديــمــي  إشـــراف 
المتاهة  اقــتــحــام  على  أصـــررت  ولكنى 
الدكتوراة  درجــة  ألحضرّ  خارطة.  بــدون 
تعّلم  تابو  رغــم  بألمانيا.  الفلسفة  في 
األمنية  والــمــعــوّقــات  األلمانية  اللغة 
أمامي.  عثرات  وقفت  التي  والبيروقراطية 
ألمانيا،  أن  وقتها،  افترضت  فيما  السبب 
تكون  لن  المستقرّة،  مصالحها  بسبب 
ليبيا  على  الدولي  الحصار  عقوبة  في  بؤرة 

األفق. في  تلوح  نُذره  بدأت  التي 
بإسقاط  صوفيًا  تجاوزته  التدبير  هذا 
عام15  الجوي  الحصار  نُفذ  وقد  التدبير. 
من  الثاني  الشهر  في  وأنا   1992 أبريل 
وأن  األلمانية.  اللغة  لتعّلم  األوّل  البرنامج 
تكملة  إلى  اإلقامة  مشاكل  بسبب  أضطر 
ليبيا  إلى  برًّا  تونس  عبر  بالعودة  العام 
لتكملة   1993 مارس  والعودة  المحاصرة، 
يُبهظني  بالمرارة  وشعورُ  للغة.  تعلمي 
من التوجس األمني الذي عوملت به، دون 
وجُلهم  الموفدين  الجامعيين  من  غيري 
ماتفهمته،  وهــو  الطب،  في  للتخصص 
التصريح  هو  ستوعبته،  ما  الــذي  ولكن 
بالدراسة  ومشاكل  توّجسات  أيــة  دون 
عام  أوفدتهم  جامعيين  ــالب  ُط لثالثة 
االتصال  بمكتب  التربّص  1990شعبة 
دراستهم  الستكمال  الثورية  باللجان 
والجغرافيا  السياسة  علم  في  للماجستير 
هو  التاريخ  لدراسة  والموفد  والتاريخ، 
بحكم  مدعوًا  وكونه  منهم،  بقى  الــذي 
الليبيين،  الطلبة  التحاد  رئيسا  وظيفته 
فرّغتها  التي  كلمته  له  ألكتب  استصحبني 
كلمة  لتكون  سياسي  محتوى  أي  مــن 
صداها  وجدت  إشارة  فكانت  ألقاها  ثقافية 
حول  المؤتمر  في  األلمان،  الحضور  لدى 
1993بالتعاون  أكتوبر  في  المنعقد  ليبيا 
والجامعة  الشعوب  ثقافة  متحف  بين 
أكبر  بمديره  ممثاًل  الحضور  ضمن  وكان 
مدينة  في  االستشراق  لــدراســات  مركز 
احتضنت  التى  ألمانيا  بشمال  همبورغ 

المؤتمرالمذكور. وقائع 
مع  تواقته  المؤتمر  افتتاح  يعق  لــم 
من  ليبي  معارض  القاعة  في  أعلنه  خبر 
نفذها  التي  اإلرهابية  العملية  ضحايا 
الثورية  باللجان  الــقــيــادي   1980 عــام 
ــون، والـــذي  ــب ــي الــمــكــتــب الــشــعــبــي ب ف
المحاولة  عن  بمعلومات  الحضور  أفــاد 
 ،1993 أكتوبر   12 الفاشلة  العسكرية 
ورفلة،  قبيلة  من  ضباط  على  المحسوبة 
تعّطل  لــم  وأيــضــًا  الليبي،  النظام  ضــد 
االنقالب  بها  ُقمع  التي  العنفية  التبعات 
ُكرست  ندوة  شكل  في  الخاتمة  الجلسة 
الجوي  الحصار  ومشروعية  قانونية  لبحث 
في  تورّطها  بسبب  ليبيا  على  المضروب 
على  أميركان  البان  طائرة  تفجير  حادثة 
اللفتة  األسكوتلندية.  لوكربي  قــريــة 

ــاب  ــادة اإلرهـ ــع ــرات اســت ــؤش بــظــهــور م
سرت  كإمارة  السابقة،  قواعده  اإلسالمي 
التوافق  حكومة  كــبّــدت  التي  الليبية 
قوتها  من  باهظة  خسائر  طرابلس  في 
وكلفت  مصراتة.  في  الضاربة  البشرية 
لوجستية  تــراتــيــب  المتحدة  ــات  ــوالي ال
جديد  من  تلجأ  ال  أن  تفضّل  وعسكرية 

. ليها إ
أو  غيابهم،  سبب  الليبيون  يفهم  وحتى 
برلين،  مؤتمر  إلى  دعوتهم  عدم  باألحرى 
الفعل  ورّدة  فرنسا  محاولتي  في  تم  كما 
بين  الفارق  فإن  إيطاليا..  قبل  من  عليها 
وميالنو  باريس  مؤتمري  أن  المهمتين 
سياسية  وساطة  مهمتي  حسبانهما  يمكن 
بلورته  أن  بعد  خــالفــُا  تحسم  أن  تريد 
كمصراتة  مهمة  ميدانية  أطراف  باستبعاد 
وشخصنتهما.  الليبيين  النزاع  طرفي  بين 
مُكرّسة  باريس  مؤتمر  أجندة  فكانت 
لقائد  حقيقته  مــن  أكــبــر  دور  لــفــرض 
هذه  وضحالة  الليبي  الجيش  مُسمى 
التي  المعارك  كشفتها  المتعسّفة،  الرؤية 
العاصمة  تخوم  على  أشهر   7 منذ  تخوضها 
موالية  بسلفيات  مخترقة  قبائلية  قوات 
 ،2011 عام  الساقط  الدكتاتوري  للنظام 
للحصول  الليبي  الجيش  مسمى  اتخدت 
أطماعها  بها  تنفذ  وأسلحة  أمــوال  على 
كانت  بينما  طرابلس.  العاصمة  باحتالل 
لألجندة  معاكسة  باليرمو  مؤتمر  أجندة 
الفاشلتان  األجندتان  تمامًا.  الفرنسية 
اإليطالية  لها  والمعاكسة  الفرنسية 
الذي  برلين،  مؤتمر  نجح  ربما  أفقا  فتحتا 
المتنازعين،  الليبين  الطرفين  استبعد 
أواًل  تراعي  دبلوماسية  عملية  باجتراح 
مجلس  قرار  في  النافذة  البلدان  مصالح 
بالنزاع  بآخر  أو  بشكل  المعنية  األمــن، 
روسيا  لجم  على  والقادرة  األهلي،  الليبي 

تأجيجه. المستثمرة  اإلقليمية  واألطراف 
فألمانيا  واضحة.  غير  المؤشرات  الزالت 
على  ـ  برلين  مؤتمر  بعد  ـ  نيتها  عقدت 
القضية  مــع  تعاطيها  فــي  نقلة  ــداث  إح
الدبلوماسية  المهمة  بنقل  الليبية 
بين  سالم  وساطة  إلى  لها  ألمحنا  التي 
ليبيا.  فــي  أهــلــيــًا  المتنازعة  األطـــراف 
إلى  الوساطة  وظيفة  تُوكل  ــا  ــي وأوروب
التي   »OSCE« والتعاون  األمن  منظمة 
الوساطة  دعــم  مركز  االتــحــاد  لها  أفــرد 
األزمات.  من  الوقاية  إدارة  أفرُعه  وأحد 
حدّدتها  كما  الــســالم  وســاطــة  ومهمة 
هورفات- كريستينا  األلمانية  المسؤولة 

تتم  التي  للمفاوضات  بدياًل  ليست  شتينر: 
عبارة  هي  بل  الدبلوماسية.  األطر  ضمن 
تهدف   »Process« منظمة  عملية  عن 
ثالث  طرف  من  بدعم  النزاعات  فض  إلى 
الذاتية  القناعة  هو  فيها  والمهم  محايد. 
في  رغبتهم  عن  للتعبير  النزاع  ُفرقاء  لدى 
المسؤولية  وتوليهم  حل،  إلى  التوصل 

. عنه

االنقسام األوروبي 
الذي تذكيه 

املصالح املتضاربة 
بني فرنسا وإيطاليا 
تنعكس سلبًا على 
أملانيا في مسائل 
عّدة أبرزها الهجرة 

غير املشروعة

نورالدين خليفة النمر

أو  اتفاقيات  عقد  بعدم  الهشة  المرحلة  هذه  في  الليبيين  للمسؤولين  موجهة  دعوة  هذه 
والتي  الشرعية  غير  الهجرة  وقضية  الدفاع  مثل  استراتيجية  قضايا  في  وخاصة  معاهدات، 
الوطن  على  سلبية  تداعيات  لها  ويكون  المستقبل  في  التزامات  ليبيا  تحمل  أن  يمكن 
والعالمية  اإليطالية  اإلعالم  تتناقل وسائل  األسبوع  الماضية وهذا  المدة  والمجتمع، فخالل 
الهجرة  اتفاقية  بتعديل  الوفاق  حكومة  مطالبة  اإليطالية  الحكومة  نية  تظهر  تصريحات 
جديدة  بنودًا  لتتضمن  بنودها  بعض  وتعديل   ،2017 فبراير  في  عقدت  التي  الشرعية  غير 
المهاجرين  إليواء  الموجودة  المراكز  إغالق  المسؤولين،  تصريحات  في  ورد  حسبما  منها، 
ليبيا  في  الشرعيين  غير  المهاجرين  إلقامة  مناسبة  ظروف  وتوفير  أخرى  بمقار  واستبدالها 

وتقوم وكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي بإدارتها واإلشراف عليها .
من  الشرعية  غير  الهجرة  توطين  هو  األوروبي  المشروع  هذا  من  الرئيسي  الهدف  إن 
والذين  ليبيين  مواطنين  ليكونوا  وإعدادهم  بل  مؤقتا(،  إيواء  )وليس  ليبيا  في  األفارقة 
لهذا  والدارسون  المتابعون  يتوقع  كما  القادمة  السنوات  خالل  بالماليين  سيكونون 

االجتماعي. والمجتمع ونسيجه  الوطني  األمن  الموضوع، مما سيهدد 
من  بل  إليه  المشار  التوطين  بمشروع  تكون  ال  ليبيا  مساعدة 
الطريق  تشكل  التي  الجنوبية  ليبيا  حدود  حماية  على  العمل  خالل 
الجنوب  تنمية  على  الليبيين  مع  والعمل  الهجرة  لهذه  الرئيسي 
جذري  حل  وتقديم  لليبيين،  جاذبة  منطقة  وجعله  وتطويره  الليبي 
ليبيا  األفريقية.  الدول  تنمية  يستهدف  بمشروع  المشكلة  لهذه 
للهجرة  مصدر  بلد  ليست  وهي  الهجرة  هذه  على  مسؤولة  ليست 
)االستعمارية(  األوروبية  الدول  الهجرة؟  فلماذا تتحمل تداعيات هذه 
اليوم  العالم  يشهدها  التي  الشرعية  غير  الهجرة  لهذه  السبب  هي 
جماعية  هجرة  موجات  هناك  وستكون  المستقبل  في  ستتعاظم  بل 
جذرية  حلول  تتخذ  مالم  أيضا  وأوروبا  المجاورة  والدول  ليبيا  تهدد 
أفريقيا  في  تغلغلت  التي  األوروبية  فالدول  المصدر،  بلدان  في 
حطمت االكتفاء الذاتي الذي كان يعيش فيه المجتمع التقليدي دون 
إلى  وحولتها  أفريقيا  ثروات  واستنزفت  مستقل،  أفريقي  لتطور  بذور 
الدول األوروبية بدال من استثمارها في البلدان األفريقية مما ساهم 
البلدان  وحرمت  األوروبية  الدول  في  والتقدم  النمو  حركة  رفع  في 
من  كبير  جزء  من  اليوم  الشرعية(  غير  الهجرة  )مصدر  األفريقية 
ثرواتها وكنتيجة لذلك فإن نمو هذه البلدان أصبح بطيئا وال تتقدم 
إال في حدود خدمة االقتصاد األوروبي وبهذا أقامت الدول األوروبية 
بموجبه  الذي  العمل  تقسيم  من  ونوعا  التابع  االقتصاد  من  نوعًا 
تخصصت البلدان األفريقية في إنتاج المواد األولية الالزمة لمصلحة 
والحتياجات وظروف الدول األوروبية وعملت على خلق طبقة حاكمة لها مصلحة في تدعيم 
أن  األوروبية  الدول  على  ولذلك  والهيمنة  السيطرة  من  مكنتها  التي  المتخلفة  األوضاع 
تتحمل مسؤوليتها األخالقية وتسعى لحل جذري لمشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك بإيجاد 
 1947 مارشال  بمشروع  شبيه  مشروع  خالل  من  األفريقية  البلدان  لتنمية  شامل  مشروع 
الثانية،  العالمية  الحرب  هدمتها  التي  األوروبية  الدول  تعمير  إعادة  تمت  خالله  من  الذي 
الحيوانية  الثروة  وتنمية  والصناعة  الزراعه  االقتصادية:  المجاالت  كل  يستهدف  مشروع 
الوظائف  سيوفر  الذي  األمر  المهني  والتدريب  التعليم  خالل  من  األفريقي  اإلنسان  بناء  و 
المتنوعة لألفارقة والرفع من المستوى المعيشي باإلضافة إلى تشجيع الدول األفريقية على 
شؤونهم  إدارة  في  بالمشاركة  للمواطنين  وتسمح  تشجع  ديمقراطية  سياسية  نظم  تبني 

واتخاذ قراراتهم، بمثل هذا مشروع من الممكن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وجع الحرب 
)٢(

الهدف الرئيسي 
من املشروع 

األوروبي توطني 
الهجرة غير 

الشرعية من 
األفارقة في 

ليبيا )وليس 
إيواء موقتا(، 

بل وإعدادهم 
ليكونوا مواطنني 

ليبيني.
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عصابة داعش وشرفة في أثينا*

نبضات متقاطعة
8 - »عينان في رأس«

معارفه  كل  حشد  العصيب  الوقت  هــذا  في  يحاول 
وتجربته التي عاشها أو سمعها أو قرأها لتعينه على عبور 
فبدأ يسترجع  النهاية،  ينجو في  أن  له  ُقدِّر  إذا  النفق  هذا 
أفكار كتاب قرأه منذ فترة قريبة. صديقه المترجم في حقل 
الفلسفة الذي كان يبعث له مسودات ما يترجمه كل مرة 
لنايغل  للفلسفة(  تاريخ  )موجز  كتاب  له  بعث  نشره  وقبل 
روبرتن، ومع النسخة اإللكترونية لهذا الكتاب ماسج يقول 
له »هذا كتاب يقرمش« وما حصل أنه قرمشه فعال، وحين 
يحيل  كيف  يعرف  نجار  ورشة  في  العظيمة  األفكار  تكون 
الثقيلة  الفلسفة  تغدو  مريحة  أرائك  إلى  الخشب  جذوع 
أفق  على  مشرع  الضفاف  كثيف  طريق  في  ممتعة  كنزهة 
بين  يتالشى  النبيذي  غبارها  الغاربة  الشمس  فيه  تترك 

أصابع عتمة بطيئة.
التي  فلسفي«  بأسلوب  »التصرف  فكرة  اآلن  يعنيه  ما 
مارسوا  الذين  المطبوعين  الفالسفة  بعض  لها  تطرق 
المزمار  عزف  بدوي  يمارس  كما  وعبقرية  بفطرة  الفلسفة 
لكنه  كتابا  يكتب  لم  ومعظمهم  موسيقية،  مرجعية  دون 
التالميذ حتى تحول  حوّل أفكاره إلى تراث شفهي تداوله 
رقمية  ملفات  في  الكون  عبر  يسافر  اآلن  وأصبح  حبر  إلى 

تذهب في رمشة عين .
سنوات  طيلة  كان  الذي  األمي  والده  حكايا  أيضا  تذكر 
دون  فلسفية  بطريقة  يفكر  البريقة«  »معتقل  في  حبسه 
هذا  يقاوم  جعله  ولالستمرار  للحياة  حبه  وربما  يدري،  أن 
وبعالقة  الصغيرة  وبرغباته  بتكيفه  المستوطن  الموت 

الحب التي أقامها في قلب الجوع والموت.
فلسفي  بأسلوب  يتصرفون  إنهم  الناس  يقول  »حين 
على  التعبير  هذا  يستخدمون  فإنهم  لهم،  يحدث  ما  حيال 
طريقة الرواقيين«. مازال يتذكر حرفيا هذا االقتباس الذي 

أولئك  الرحيل، خاصة  على  أوشكوا  الذين  المرضى  رعت  التي 
عنهم.  وكتبت  أسابيع،  سوى  وفاتهم  على  يتبق  لم  الذين 
تمنى  ما  فيه  وسجلت  لخصت  فلقد  هائال،  إقباال  لقى  الكتاب 
أنها  أعلم  أن  قادرين.  كانوا  عندما  يفعلوه  أن  العجزة  أولئك 
لخصت ما تمنوه في خمسة نقاط. لقد عدت إليه، يا مصطفى 
يا خويا، ورأيت أن أذكرك بها ألنني في الواقع كنت قد نسيتها. 

هذه األمنيات الخمس هي:
أرادوها  التي  الحياة  ليعيشوا  الشجاعة  ملكوا  لو  تمنوا   –  1

ألنفسهم، ال تلك التي أرادها اآلخرون لهم.
2 – تمنوا لو أنهم لم يرهقوا أنفسهم كثيرا في العمل.

3– تمنوا لو أنهم ملكوا الشجاعة للتعبير عن مشاعرهم.
5 – تمنوا لو سمحوا ألنفسهم أن يكونوا أكثر سعادة )دون 

أي ندم(.
عالقاتهم  على  حافظوا  لــو  تمنوا  فهي:  الرابعة  ــا  أم
أكثر  هي  األمنية،  هذه  أن  تصدقني  أن  وعليك  بأصدقائهم. 
ألنني  المرحلة،  تلك  أصل  عندما  أتمناها  لن  التي  األمنيات 
بالفعل حافظت على صداقتي باقتدار وبدرجة كثيرا ما يصعب 
علىّ تصديقها، فلقد ضحيت من أجلها باألمنية الثالثة! ولكن 
ال تخشَ مغبة ما قلته، فأنت، وأيضا آخرون كثيرون لم أضحِّ 
باألمنية الثالثة من أجلهم. ثم تأكد أن بقية األماني حققتها 

بامتياز ولن أندم عليها!
وإليك حقيقة تاريخية ال عالقة لها؛ ال بالشياب وال بهذياني 
هذا؛ إنها نظرية في التاريخ تقول: »إن الكتابة عن الماضي هي 
ان  الحاضر« وهذا حق، وهذا ما وددت  ما تساعد على معرفة 
أستخدامه في معرفة تفسير صداقات استمرت ما بين أصدقاء 
ال يعرفون كيف ابتدأت صداقتهم وكيف أنها ما زلت متواصلة، 

ثم وما سبب تواصلها؟
الحقيقة الماثلة أمامي تقول: »إن تواصلت، لعقود، صداقة 
حياته، تظل  في  مرة  أول  التقاه  متى  يتذكر  ال  المرء لشخص 
انقطاع  حدث  إن  تتداعى  قد  باإلخالص..«.  ومفعمة  حميمية 
والسبب  الموطن  من  االنتقال  أو  كالهجرة،  ما  لسبب  بينهما 

سيطر  حين  األخيرة  ــام  األي في  تفشت  الخطف  ظاهرة 
البعض  وضواحيها،  المدينة  على  دينيون  متشددون 
يخطف ألسباب تتعلق بالمهن وبالصراع بين المتشددين 
بسكانها،  المنطقة  هذه  عن  تخلت  التي  الدولة  وأجهزة 
أجل  من  يخطف  والبعض  القبلية،  هويته  بسبب  والبعض 
أسير  مع  مقايضة  أجل  من  يخطف  والبعض  مالية،  فدية 
من هذه الجماعات في قبضة الطرف اآلخر. وهو الذي كان 
يعتقد أنه ال يمثل أي طرف بالمعنى الحرفي للتمثيل وأنه 
أجل  يدفع من  أن  التفكير في ثمن يمكن  يمكن  فقير وال 
هذا  إلى  واحد ساقه  احتمال  إال  له  يبق  ولم  إخالء سبيله، 
المسكوت  األمور  بعض  كاتبا طرق  كونه  وفّكرَ:  المصير، 
عنها قد يكفي لتقرب هذه الجماعات من ربها عبر تصفيته 
والتي غالبا ما تكون بالذبح الذي يستعيد طقوس تقديم 

القرابين لآللهة على المذابح المقدسة.
إلى  المرتعشة  أصابعه  زحفت  وبحذر  رقبته..  تحسس 
من  خوفا  فورا  تراجع  لكنه  رأســه،  خلف  العصابة  ربطة 

استبدال هذه العتمة المؤقتة بعتمة أبدية.
وتدحرج  بسرعة  إنسان  رأس  ُفصل  ما  إذا  فكر:  لطالما 
بقية  ــرأس  ال يرى  أن  باإلمكان  هل  الجسد:  عن  بعيدا 
تسري  مازالت  دماء  ومن  حياة  من  فيه  تبقى  بما  الجسد 
لثوان  يتعامل  البصري  المركز  تجعل  الدماغ  في  مؤكسجة 
وهي  أخيرة  اقتنصته من صور  ما  مع  الرأس  حز  بعد  عدة 
مثلما  الرأس  دوران  مع  تدور  الصور  ستبدو  هل  تتدحرج؟ 
هل  النهاية  وفي  ؟  أكشن  فيلم  في  تدور  كاميرا  تلتقطها 
سيرى جسده ينتفض بعيدًا عنه دون رأس في آخر الثواني 
يستحضر  كان  أبدية؟  عتمة  المكان  تعم  أن  قبل  األخيرة 
التي تزيده رعبا وكان يفكر في أن اللحظات  هذه األسئلة 

التي تسبق الموت أصعب من الموت نفسه .

توقفت يا صديقي مصطفى، فترة عن الكتابة إليك، ألنني ظللت 
أتساءل ما الذي يدفعني إلى الحديث عن الماضي بهذه الرغبة 
الملحّة؟ بل ولماذا أكرره؟ فأنت تعلم أنني كتبت لك كثيرا عن 
الرغبة  لهذه  تفسيرا  أجد  علني  أياما  جاهدت  ولقد  الماضي. 
أتناول ذكريات ومشاهد  التي سيطرت عليَّ وجعلتني  الجامحة، 
وصورا متنوعة ومتضادة، ولكن لم يخطر ببالي أبدا أنني سأتذكر 

ال سي يونس وال صديقه الحمار الذكي!
الحقيقة أن هذا التساؤل، جعلني أنتبه إلى إن جل كتاباتي، إن لم 
تكن كلها، كتبت في زمن الماضي، وانتبهت أيضا إلى أن مخزون 
اإلفطار،  قبيل  تسعفني  ال  أصبحت  التي  وذاكرتي،  معلوماتي 
عندما أسألها إن تناولت دواء الضغط، أو لم أفعل؟ هذه الذاكرة 
الواهية، كثيرا ما تنثر أمامي قصصا وطرائفَ وحكاياتٍ كاملًة، 
بجملها ونبرة قائلها، وأيضا ضحكته الصاخبة، وأسنانه المتميزة، 
بل ومن كان معنا وأيضا تفاصيل المكان، سواء أكان في مدرسة 
األمير، أو في سيدي حسين، أو كوبنهاجن أو كنيسة )ليكافيتوس( 

المنتصبة فوق جبل وسط أثينا المزدحم على الدوام.
أنسى  الزهايمر؛  من  النوع  هذا  أورثتني  )وافية(  الحاجة 
مازال  أنه  اليوم. صحيح  أمامي طوال  البعيد  ويتزاحم  القريب، 
أرنبة  على  وهي  نظاراتي  عن  أبحث  وأنا  يناكفني  بدايته  في 
يؤكدها  اللعين،  الزهايمر  لهذا  واضحة  تهاليل  ولكنها  انفي، 
تعنت ركبتي اليسرى، ما إن أبتدئ ارتقاء الساللم نحو الشقة 
63. كانت رحمها اهلل، في أواخر حياتها تتذكر جارتها ماريا التي 
أنها  النصارى في نهاية األربعينيات، وتتذكر  دفنت في جبانة 
تصف، عالقتي بمجيد »كعينين في رأس« عندما تكون راضيه، 
و«رأسين في شيشه« عندما ال تكون كذلك، ولكنها تعجز عن 

تذكر أسماء أحفادها، بمن فيهم الذي ينام في حضنها!
بفضل  أنني سأصلها،  أعتقد  وال  المرحلة  أصل هذه  لم  أنا 
تماريني اليومية للذاكرة، وبضعة أشياء أخرى سبق وأن نبهتك 
إليها! ولعلك تتذكر يوم تحدثنا أكثر من مرة كيف أن »الشياب« 
عن  تحدثنا  ويوم  الماضي،  عن  كثيرا  يتحدثون  رحيلهم  قبل 
كتاب )بروني وير Bronnie Ware( تلك الممرضة األسترالية، 

وضع تحته خط بقلم رصاص، قد يستعين به يوما كحجة 
على أن للفلسفة عالقة بالسلوك اليومي، أو قد ينشره على 
أن  لها  يريد  ال  حيرة  ذات  بوك  الفيس  في  صفحته  جدار 

تغادر.
يلتقون  كانوا  والتأمل  بالفلسفة  المأخوذين  من  ثلة 
صنوبر  غابة  على  مطلة  أثينا  في  مطلية  شرفة  في  يوميا 
بري تتخللها بعض البيوت الحجرية، يحتسون نبيذا معتقا 
كسوار،  القديمة  بأثينا  المحيطة  الكروم  بساتين  من 
أصبحت  التي  اإلجابات  ويقترحون  األسئلة،  ويطرحون 
وما  والحياة  الموت  لمفاهيم  فلسفية  أرضية  بعد  فيما 
برؤاهم  الرواق  أصحاب  اشتهر  وأســرار.  قلق  من  بينهما 
 .. اآلن  عليه  يتمرن  ما  وهذا  الذهني؛  بالتحكم  المتعلقة 
إذ لم يبقَ له في هذا المحتجز سوى الذهن ـ بمعنى؛ أن 
نتمرن على الخالص من القلق حيال ما ال نستطيع تغييره. 
قبل  ربما  اآلن؟  فيه  ما  يغير  أن  باإلمكان  كان  هل  وفكر 
صالح  غير  العاصف  الطقس  هذا  أن  فكر  لو  أو  يحدث،  أن 
ونزعه  السوداء  العربة  تجاوزته  أن  بمجرد  لكن،  للخروج. 
التحكم  خارج  شيء  كل  أصبح  المقود،  خلف  من  الملثمان 
وال يستطيع تغييره، ولذلك عليه أن ال يقلق بشأنه، ويفكر 
في ما يستطيع تغييره، ولكي يرتب أفكاره وخطته تساءل: 
وإن  صعبا  السؤال  وكان  اآلن؟  تغييره  أستطيع  الذي  ما 
يحدثه  كان  عندما  فيها  فكر  طالما  لتكتيكات  إجابًة  بدا 
نواة  أو  حنان  ثمة  هل  خطفه؟  قصة  عن  المختطفين  أحد 
يمكن  وقاسيا،  متوحشا  كان  مهما  إنسان؛  أي  في  ضمير 
إشارات  أو  لغوية  مماحكة  أية  باستخدام  إليها  الوصول 
فعل  كما  للهروب  طريقة  تدبر  باإلمكان  هل  جسدية؟ 
ولكي  األسئلة،  هذه  كل  عن  وبعيدا  المختطفين؟  بعض 
يغُوص أكثر في الفكرة الرواقية، تمرن على الوصول إلى 
الزمن  مع  باإلعدام  محكوم  يصله  الذي  السالم  من  نوع 
الذي  السؤال  بوضوح  مستعيدا  الموت  فكرة  مع  والتكيف 
طرحه أبيقور: لماذا ينبغي عليك أن تخشى الموت ، طالما 
حين  لك.  يحدث  شيئا  موتك  يكون  لن  تختبره.  لن  أنك 

يحدث الموت لن تكون موجودا.
بعيدة  وصفة  أنها  يبدو  فلسفي.  بأسلوب  التصرف 
يقرأ  لم  العينين  معصوب  شخص  على  خصوصا  المنال، 
الكثير من الفلسفة وكان دائما يفكر بكل حواسه، ويدرك 
الجسد،  كيمياء  فيه  تتحكم  فسيولوجيًا  حضورًا  للخوف  أن 
ردود  تحدد  التي  الهرمونات  من  العديد  تدفق  إلى  يؤدي 
بتجربة  بجديد  الذ  المحبط  التوصيف  هذا  وأمام  األفعال، 
والده الذي كان في قلب المعاناة يتصرف بأسلوب فلسفي 
هذه  والذ  فلسفة؟،  بمفردة  حياته  في  يسمع  لم  أنه  رغم 
عن  بعيدا  األسلوب  بهذا  يفكر  تجعله  جينية  بهبة  المرة 
إذا كانوا قادرين على  التي ال يعرف ما  الرواقيين،  تأمالت 

تطبيقها أم ال.
التي  المترجم  الكتاب  حكايات  إحدى  فجأة  يتذكر  لكنه 
قد  مستلهمة  أفكار  من  نفوسنا  في  يمكث  ما  أن  ترجح 
بها،  نمر  صعبة  أوقات  في  دعمنا  في  مهم  دور  له  يكون 
الحكاية تتحدث عن شخص وجد نفسه  ما بالك وأن هذه 

فجأة في قلب المعاناة.
يقدم أبيكتوس الذي بدأ حياته عبدا، وقد تحمل الكثير 
من العناء وعرف جيدا معنى األلم والجوع، نصيحة مفادها 
ميالدي،   135 عام  ابتيكوس  مات  علينا«.  وقف  »أفكارنا 
أمريكيا سقطت  طيارا  ألهم  تقريبا  1800 سنة  بعد  لكنه، 
أبيكتوس في  أفكار  طائرته في شمال فيتنام، كان قد قرأ 
العدو  منطقة  صوب  بمظلته  جنح  أن  وبمجرد  الجامعة، 
كانت  مهما  به،  اآلخرون  يفعله  بما  يتأثر  أال  على  صمم 
يدعها  فلن  يغيرها،  أن  يستطع  لم  إذا  قاسية.  معاملته 
األلم  مقاومة  على  القدرة  الرواقية  منحته  وقد  فيه.  تؤثر 

والوحدة اللذين كان لهما أن يدمرا معظم الناس.

*. فصل من رواية تحت اإلنجاز

في الغالب هو اتساع مدارك أحدهما بعلم أو تجربة، أو معتقد 
في  ونجحوا  )الوشواشة(  بينهما  تدخل  أن  أو  عليه،  يتوافق  ال 

غايتهم!
عديدون عرفتهم في طفولتي، وال أعرف متي أو كيف كانت 
المعرفة وكيف تأسست. كل ما أذكره أنني أعرفهم منذ سنوات 
ال  قد  ولكن  تنقطع،  ال  الصداقة  هذه  مثل  المبكرة.  وعيي 
تكون بقوة الصداقة التي تأسست في وعي مبكر، واستمرت. 
متجها  نفسه  المرء  يجد  فجاءة  ولكن  وجيزة  لفترة  تنقطع  قد 
نحوهم، وسريعا ما يلتئم شرخ البعد وتذوب أسبابه وكأنها لم 

تكن.
تتذكر متى  الذي ال  الطفولة، هو ذلك  قد ال يكون صديق 
التقيته أول مرة، وال ما حدث في ذلك اللقاء، وأن عالقتكما لم 
تنتهِ ألي سبب من األسباب. وقد يكون قد التقيته في مرحلة 
إنه صديق  اللقاء،  كان هذا  متي  وتتذكر  مبكرة من طفولتك 
من  أعمق  تكون  وصداقته  الطفولة،  صديق  وليس  الصبا 

صديق الطفولة.
هو  تواصلها  فإن  الصداقة،  هذه  بدء  زمن  يكون  وكيفما 
المعيار الحقيقي لها، حتى وإن تخلقت أحداث باعدت بينهما، 
ينقشع  حتى  تلتقيا  إن  ما  ولكن  تقصر  أو  تطول  قد  لفترات 

الضباب!
من  والحياة  الحياة،  في  األشياء  أثمن  من  هي  »الصداقة 
دون صديق باهتة مفعمة بالكآبة والوحدة، فالصديق وطن 
أبدًا، تترعرع  التي ال تنتهي  الحقيقية هي  صغير!« والصداقة 
نعرف  غابت  إن  الشمس  مثل  تماما  الرحيل،  حتى  بوجدانك 
مستمر  كعيد  دائمة،  كفرحة  إنها  جديد  من  ستشرق.  أنها 
ومتنقل. والصديق الحقيقي هو الذي تكون معه كما لو أنك 
مع نفسك، وهي كالعالقة بين العين واليد: »إذا تألمت اليد 
والصديق  اليد!«  مسحتها  العين  دمعت  واذا  العين!  دمعت 
الذي تكون معه، مثلما تكون وحدك، هو اإلنسان الذي تعتبره 
يراك  من  إنه  حياتك،  في  فارقة  عالمة  وهو  النفس.  بمثابة 

بعيونك.. وكفى.

»التصرف 
بأسلوب فلسفي« 

تطرق لها 
بعض الفالسفة 

الذين مارسوا 
الفلسفة بفطرة 

وعبقرية كما 
يمارس بدوي 

عزف املزمار 
دون مرجعية 

موسيقية.

تقسيم العقل 
العربي إلى 

قسمني: قسم 
مشرقي طبيعته 
البيان والعرفان، 
وقسم أندلسي- 

مغربي يرتبط 
بالبرهان

»وحدة العقل العربي اإلسالمي«

أصبحت دراسة التراث العربي اإلسالمي، منذ حوالي قرن ونصف، قضية 
ملحة، وشاغال معرفيا للمثقفين العرب المهتمين بالتنوير واالنطالق، في هذا 

المسعى، من التراث العربي اإلسالمي نفسه، وإن بمناهج بحث غربية.
ال يتسع المجال اآلن، وال تؤهلنا قدراتنا المعرفية والمنهجية، لسرد تاريخي 
لبدايات هذا التوجه. لكن المشاريع األبرز ظهرت منذ بداية السبعينيات مع 
د. محمد عابدي الجابري، ود. حسين مروة، ود. حسن حنفي )وهذا ليس ترتيبا 

تاريخيا، وال تفاضليا(.
ولعل المشروع األكثر شهرة بين هذه المشاريع هو مشروع د. محمد عابد 

الجابري المعنون »نقد العقل العربي« ولم يضف صفة اإلسالمي.
وهو  المشروع،  لهذا  ومراجع  ناقد  آخر  مشروع  عنه،  نتج  المشروع  هذا 

مشروع جورج طرابيشي المعنون »نقد نقد العقل العربي«.
وبغض النظر عن االنتماء الديني من عدمه )إذ إن د. محمد عابد الجابري 
ينتمي إلى أصول إسالمية، بغض النظر عما إذا كان يعتبر نفسه مسلما أم ال، 
وأن جورج طرابيشي ينتمي إلى أصول مسيحية مشرقية، بغض النظر أيضا 
عما إذا كان هو شخصيا ملتزما بالعقيدة المسيحية أم خارجا عنها( فإن معيار 
تناول هذه القضايا هو عالقتها بالعلم، وليس بالدين، حتى لو كانت تتناول 

مسائل دينية.
ما يهمنا هنا من مرتكزات مشروع الجابري مرتكزان:

وهي:  معرفية،  أنظمة  ثالثة  إلى  اإلسالمية  العربية  المعرفة  تقسيم   *
غنوصي(  صوفي=   =( عرفاني  وعقل  ديني(  بالغي،  خطابي،   =( بياني  عقل 
وعقل برهاني )= منطقي، فلسفي( وهو، لدى الجابري، أرفع هذه العقول شأنا 
وأهمها إنتاجا. في حين يمثل العقل العرفاني أدنى هذه األنظمة لتعامله مع 

الالمعقول.
* تقسيم العقل العربي إلى قسمين: قسم مشرقي طبيعته البيان والعرفان، 

وقسم أندلسي- مغربي يرتبط بالبرهان.
هما  بل  جغرافيتين،  »مقولتين  يمثالن  ال  الجابري  لدى  والشرق  فالغرب 
مرفوعان عنده إلى مقولتين ابستمولوجيتين، أي مقولتين تحددان النظام 
المعرفي للعقل بما هو كذلك. فما ينتمي إلى الغرب يمثل مبدأ المعقولية في 
أعلى أشكاله: البرهان. أما ما ينتمي إلى –الشرق فنصيبه من مبدأ المعقولية 
مخفوض إلى مرتبة البيان، هذا إن لم يتردَّ إلى مرتبة أكثر تدنيا، هي مرتبة 
العرفان – المملكة السفلية لالمعقول – في حال إيغاله في التشريق صدورا 

عما يمكن اعتباره ‘‘شرق الشرق‘‘» )1: 11(«.
كما إن الجابري يوزع أنظمته المعرفية توزيعا قوميا: »نظام معرفي لغوي 
عربي األصل، ونظام معرفي غنوصي فارسي األصل، ونظام معرفي عقالني 

يوناني األصل«** )1: 12(.
في هذا اإلطار يخصص جورج طرابيشي كتابا كامال من حوالي أربعمائة 
صفحة، هو الكتاب الثالث في سلسلة كتبه النقدية لمشروع الجابري، بعنوان 
»وحدة العقل العربي اإلسالمي« يعارض فيه مرتكزي الجابري هذين. يخلص 
فيه إلى أن »ما يغيب عن وعي االبستمولوجية الجابرية هنا أمران، أولهما أن 
طريقة الحفر االبستمولوجية ما وجدت أصال إال لكي تلغي التراتبيات – التي 
هي بالضرورة ذات طابع أيديولوجي – في مضمار نظرية المعرفة؛ وثانيهما 
أن البيان والبرهان والعرفان ليست أنظمة معرفية قائمة بنفسها، بل هي، 
بالنسبة إلى العقل العربي اإلسالمي على األقل، آناء من نظام ابستمي واحد، 

آناء متعاضدة في الغالب أكثر منها متعارضة« )2: 404(.
الجابري،  يلح على وجودها  ابستمولوجية، كما  وإذن، فليس ثمة قطيعة 
بين  ابستمولوجية  بالتالي، قطيعة  توجد،  المعرفية، وال  األنظمة  بين هذه 
اإلسالمي  العربي  العقل  فـ »دوائر  اإلسالميين.  العربيين  والمغرب  المشرق 
متحدة المركز، سواء أكانت بيانية أم برهانية أم عرفانية، ]وهذا[ معناه أن 
النظام االبستمي لهذا العقل واحد. وبالتالي ما كان لهذا العقل أن يشهد أي 
قطيعة ابستمولوجية مهما تمايزت عبقريات األشخاص وعبقريات األماكن« 

.)405 :2(

المصادر والهوامش:
* يشير الرقم األول إلى رقم المصدر في القائمة أدناه. ويشير الرقم الثاني 

إلى رقم الصفحة المأخوذ عنها.
الساقي  دار  ط2.  اإلسالم؟.  في  المستقيل  العقل  طرابيشي.  جورج   -  1

بيروت – لندن. 2011
الساقي  دار  ط3.  اإلسالمي.  العربي  العقل  وحدة  طرابيشي.  جورج   -  2

بيروت- لندن. 2010
** النص نقله طرابيشي عن: د. محمد عابد الجابري. التراث والحداثة. 

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،. 1991، ص 142.

• روليت القذافي
كنا أيام القذافي، كثيرا ما نعتبر، أن للبالد نفس الوجوه، وأن الديكتاتور يجول في الرقعة، مغيرا موقع وجه 
أو آخر، من مكان آلخر ليس إال، أي نفس الوجوه الكالحة!، كما علق الكثير من الليبيين حينها، فال شيء 

يحدث وال أحد يجيء، حسبما قولة، أب مسرح العبث، صموئيل بيكيت.
ألربعين حوال خلون ويزيد، الديكتاتور يعبث بسلطة مطلقة، مطلقة العبث، كما لعبة روليت روسي، 
الكاسب فيها خاسر، فاللعبة تراهن على الزمن، أي السر، في أن تبقي األمور، على ما هي عليه، حتى يقف 
الروليت حيث يقف؟ فالسلطة السر: معمر القذافي المدقع الفقر، من عائلة دون أي حيثية معلومة، مما 
جعل نسبه غامضا وملتبسا، الشاب في العقد الثالث، المالزم أول، المحدود اإلمكانيات العقلية، المحاط 
بغبار الحياة من كل جهة، ابن الصحاري، فالسراب والعجاج فالعدم، مولود وادي جهنم! أو كما قال، الشاب 

الضابط المالزم، في بالد ال جيش لها، مملكة النفط، إمبراطورية الرمال، غدا اإلمبراطور.
وقبل لما تمكن األمير، الكهل إدريس السنوسي، من تأسيس مملكته الليبية المتحدة، كانت جارته، 
الجنب،  الجوار  بقية  أما  ناصر،  المقدم  بقيادة  العسكر،  يد  على  سقطت  قد  المصرية،  المملكة  الكبرى 
فتديرها دول االستعمار اإلنجليزي والفرنسي، لما استقلت تلكم الدول، كان حكامها المحليون، الحكام 

المطلقي السلطة.
الملك العجوز إدريس، عاجال غرقت بالده في برميل بترول، هذه الثروة عرت البالد، فكانت خاوية على 
عروشها، العالج جاءها وقد وهنت عظام السلطة، السلطة السر فعلت فعلها، فقلبت األمور على بكرة أبيها، 
ليبيا حولت من حاكم عجوز حكيم متأنٍ، إلى حاكم في رعونة الشباب وطيشه. ومن عجائب ليبيا، ما سمى 
القذافي، نهرها االصطناعي باألعجوبة الثامنة، أن العقيد معمر القذافي، حكمها لما يقارب نصف قرن، كما 
دولة الفوضى، حتى أن اسمها فعلمها، تغيرا مع مزاج العقيد أكثر من مرة..... وهلم، غير أن العجيب القبل، 
أن البالد عهد المملكة -1952 1969م، تغيرت وجوه السلطة فيها كثيرا، فترأس الوزراء رجال عشرة، فيما 

ذات البالد صال وجال، العقيد في رقعتها، بذات الوجوه لنصف قرن تقريبا.
ثبت  فقد  ريحه،  وذهبت  الرملية،  قلعته  هوت  فبراير2011م،  ثورة  الهرم،  الديكتاتور  أسقطت  حينما 
للعيان، أن القذافي بنى الدولة، ما نظر لها وزمرته كثيرا، وأن ما أحاطه من وجوه، قد بادت من كثرة 
توقف  لذا حين  الثائر!(،  والمعلم  المفكر  )القائد  نخر نفس  الذي  الشعور  فالالجدوى،  العبثي،  االستخدام 

الروليت، تكشف أن سر سلطته، تبديد للزمن ليس إال.
• ما بعد القذافي

داء عضال،  كما  وجوه سلطته،  فيما يخص  القذافي،  عليها  ما حرص  الجمود،  حالة  أن  األخرى،  العجيبة 
أصاب البالد في مكمن، حيث إن ما بعد القذافي، منذ فبراير 2011م، تعيد نفس الوجوه، التواجد في كل 
مكان ومحفل، وكما تعيد نفس الوجوه، الجوال في الرقعة، تعاود نفس األفعال وحتى الكالم، ما صار كما 
مضغ ماء، بحيث إن ما يحدث ال يحدث، وحيث الحَل الالحّل، وفي هذا المضمار، ذكر لي صديق: أن البالد 
منقسمة، بين مليشيات مسلحة، وبين مليشيات كالم!، وهكذا يكون اللت والعجن، في قضايا ومسائل 
مكررة، وال طائل وال جدوى من إثارتها، غير مضيعة الجهد والوقت والمال، كمسألة )خطاب الكراهية(، فـ 

)المصالحة الوطنية(.... وما في حكمها.
الحرب،  يمارس  من  منهم  بل  الحرب،  يعيشون  وهم  الحرب،  آثار  يحاربون  المكرسة،  الوجوه  هؤالء 
وبالتالي المسألة الرئيسة متروكة جانبا، فيما نغرق في تفاصيلها، وهذا ال يعني، أن ما اليطال كله يترك 
كله، لكن )ميلشيات الكالم(، كما )مليشيات الحرب(، تموت من أجل صالحها، والتي هي نفس الوجوه، منذ 
أمد ليس بالقصير، تلوك وتعجن نفس الخطاب، ما يغوص ويغرق في التفاصيل، والعناوين التي وضعت له، 
حدث ذلك منذ، ما يكاد يطال العقد، من الزمن المفتوح على أفق مغلق، حتى نصير كالحمار يحمل أسفاره.
لمثلث  الدولي،  الضلع  المحلية،  الال حّل، ووجوهها  الحّل  لحالة  الرئيس،  المكرس  أن  األهم،  العجيبة 
الحرب األهلية، ذا الضلع يزود، كل أزمة كاألزمة الليبية، باألكسجين ما يطيل مداها، وما المؤتمرات الدولية 
والقرارات الدولية، إال المكرس الرئيس لما يحدث من )أفغانستان( حتى )ليبيستان(، واألمم المتحدة تقوم 
بإكمال المهمة، عبر مبعوثها والمؤسسات التابعة له، فتنتج مسكنات كما أسبرين لحالة سرطانية، من 
خالل رفع شعار: ما ال يطال كله، ال يترك كله، الدخان الذي يعمي العيون، عن أن هذه المؤسسات الدولية، 

تحقق عبر موظفيها الحُذاق، توكيد أنه ليس باإلمكان أبدع مما كان...
عقد تقريبا مرّ، بذات الوجوه، الفساد، الخراب المزدهر، وثورات الربيع في موجته الثانية، ما شعارها 
بالسودان  مرورا  العراق  حتى  الجزائر  من  الثاني  لكن شعارها  السلطة،  إسقاط  يريد  الشعب  المستعاد: 
فلبنان: كلهم يعني كلهم، وأما إلى ذلك، فكل بما استطاع إليه سبيال، وفي هذا العراق كما الجزائر تعاد 

الكرة، ودرسهم المستفاد أن الحياة: تستحق صبغ الوضوء.

سر السلطة السر!

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

بسبب  كثيرا  الفرنسي  الثقافي  المشهد  انزعج 
و»الفرانكوفونية«  الفرنسية  األقالم  أعمال  تراجع 
تزد  لم  إذ  والمترجمة،  اإلبداعية  الشابة،  األدبية 
بمعدل  يعني  فقط،  رواية   524 على  األعمال  هذه 
األكثر  يعد  وهذا  يوم!  كل  روايتين  عن  قليال  يقل 
ضعفا منذ 20 عاما. البعض يرجع ذلك إلى تحديات 
خوف  إلى  ذلك  يؤدي  وبالتالي  اإللكتروني،  النشر 

الروايات. دور النشر من قلة اإلقبال على قراءة 
هذه  تفسير  في  انقسموا  النقاد  وكذلك  القراء 
أن  يرى  فطرف  و»المرعبة«!  المزعجة،  النتيجة 
يعني  وذلك  المعروض،  المحتوى  ذلك ضعف  سبب 
وطرف  للنشر،  يقدم  ما  بمستوى  االرتفاع  ضرورة 
بالروايات،  كثيرا  يهتم  يعد  لم  القارئ  أن  يرى 
يشاهدها  أنه  باعتبار 
من  يشاء  ما  وقت 
ومسلسل  فيلم  خالل 

تلفزيوني.
األســـباب  وعمومـــا 
هـــذا  عـــن  المطروحـــة 
الكـــم  فـــي  التراجـــع 
اإلبداعـــي، الـــذي قـــدر 
مـــا  تتـــراوح  بنســـبة 
بيـــن 7 و%10. يعكـــس 
مـــدى تخلـــف المشـــهد 
الثقافـــي العربـــي كلـــه؛ فهـــل أصـــدرت وزارات 
ـــا 524  ـــر كله ـــة ودور النش ـــدول العربي ـــات ال وهيئ
ـــد  ـــك، وال أعتق ـــد ذل ـــباب، ال أعتق ـــاب ش ـــة لكت رواي
ـــة  ـــاب الرواي ـــن كت ـــدد م ـــذا الع ـــل ه ـــدر مث ـــه ص أن
كافـــة بمـــن فيهـــم األســـماء العربيـــة البـــارزة 

كلهـــا.
باللغة  تكتب  التي  األقالم  من  نسبة  أن  الالفت 
الغرب  كتاب  هم  و»الفرانكوفونية«  الفرنسية، 
تشمل  اإلحصائية  هذه  أفريقيا.  ودول  العربي، 
والتحليل  الرأي  كتب  تشمل  وال  فقط،  الروايات 

والتأريخ.
الوردي  هالة  الباحثة  كتاب  الرأي  كتب  من 
»الخلفاء الراشدون تحت ظالل السيوف«، وهو يعد 
ولعنة  الراشدون  »الخلفاء  كتابها  من  الثاني  الجزء 
محمد«. أيام  »آخر  كتاب  بالمناسبة  ولها  فاطمة«، 

أبي  عبقرية  الجديد  كتابها  في  تتناول  والكاتبة 
ال  قد  نظر  وجهة  وتعلن  السياسية،  الصديق  بكر 
يترجم بعد، ولكن  لم  الكتاب  المتشددون!  يتقبلها 
تناولته قناة »فرنسا 24« في حوار مع المؤلفة. في 

آراء. أنه سيثير ضجة حول ما طرحته من  تقديري 

كتاب األسبوع

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

السنة الرابعة
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أبرزهم توفيق واحلريري وراضي وعبداحلميد

فنانون مصريون أسهموا في تطوير 
املسرح الليبي

يتخذ المسرح في ليبيا وعلى الصعيد التاريخي 
الثقافية  األشكال  باقي  بين  مرموقة  مكانة 
والفنية، حيث برز المسرح كـأحد أهم المعالم 
كمدينة  الليبية  األثرية  المدن  في  القائمة 
عُمر  ولعل  وقورينا،  صبراتة،  ومدينة  لبدة، 
مسرح لبدة الذي بُني في السنة األولى قبل 
الميالد يعطي داللة كبيرة على أهمية وعراقة 
ويعيش  السنون،  تمر  ليبيا.  في  المسرح 
الركود  بين  متباينة  حاالت  المسرح  معها 
باشا  عُثمان  الوالي  أن  فنجد  واالنتعاش، 
يسع  الترك  بشارع  مسرحا  يُنشئ  الساقزلي 
500 مشاهد وبه شرفة، تُقدم فيه العروض 
المسرحية لفرق مسرحية محلية وأخرى قادمة 

من مصر.
عام  في  وبالتحديد  اإليطالي  العهد  في 
1928* رجع رائد المسرح الليبي »محمد عبد 
ولبنان،  الشام  بالد  في  جولة  من  الهادي« 
القباني، ومنها  وهناك تأثر بمسرح أبوخليل 
ذهب إلى مصر التي اطلع فيها على تجربتهم 
المسرحية أيضًا، وكان معجبًا بمسرح نجيب 
الريحاني الذي كان يعد األشهر حينها. وعاد 
ليؤسس أول فرقة مسرحية ليبية في مدينة 
طبرق وقام بتقديم مسرحية »لو كنت ملكا«، 
لكن لم يستطع مواصلة نشاطه هناك ألسباب 
اجتماعية مما دعاه لالنتقال إلى مدينة درنة 
مسرحية  تقديم  أعاد  حيث   ،1930 عام  في 
»لوكنت ملكا« وفي عام 1931، قدم مسرحية 
»هارون الرشيد« كما جاء في مقدمة كتاب- 
سويق  بو  لمحمد  الليبي-  المسرح  مؤسس 
والتي كتبها الشاعر والمؤلف المسرحي- عبد 

الحميد بطاو..
حدث  ذلك،  على  الالحقة  السنوات  وفي 
نشاط مسرحي وتأسست عدة فرق مسرحية 

في أنحاء البالد.
كان  البالد،  غرب  وفي  الفترة  نفس  وفي 
تعتبر  التي  والصنائع  الفنون  فرقة  هناك 
وقد  الليبي  المسرح  لقيام  الحقيقية  النواة 
الروايات  الفرقة عددًا ال بأس به من  قدمت 
العروض  هذه  في  أسهم  وقد  واإلسكتشات 
وكان  القاهرة  من  حضر  كبير  مصري  فنان 
تقدم  الفرقة  ظلت  وقــد  فتاتان..  برفقته 
حتى   1936 عام  منذ  المسرحية  عروضها 
العالمية  الحرب  بــدأت  حيث  1939م  عام 
الثانية: وفي بنغازي، تأسس المسرح على يد 
الذي كان   ،1936 عام  البكوش  الفنان رجب 
ويمثل  ويخرج  يكتب  ببنغازي  للمسرح  رائدًا 
بالحس  يمتاز  وكــان  المواهب،  ويكتشف 
الفكاهي وخفة الدم وله تأثير بالغ في محيطه 

وقدم عديد األعمال.
بن  »إبراهيم  الفنان  ذلك  على  ويؤكد 
صحفية  مع  مقابلة  في  يقول  الــذي  عامر« 
بنغازي  في  مسرحية  فرقة  أول  بدأت  »أويا« 
عام 1936م وكان مؤسسها رجب البكوش، 
هذه  مع  المسرحية  حياتي  بداية  كانت  وقد 
الفرقة أنا و«حسن فليفلة« الذي عمل مدربًا 

بالفرقة ومخرجًا لها..
الشاطىء  )فرقة  تكوين  في  وش  البكُّ بدأ 
يعشقون  الــذيــن  الشباب  مــن  للتمثيل( 
المسرح، وكان مقرّ هذه الفرقة شاطىء البحر 
بجوار المنارة )الفنار القديم( الذي يقع بجبّانة 

)سيدي خريبيش(.
بعض  ــداد  إع على  تعمل  الفرقة  بــدأت 
المسرحيات، كان من بينها مسرحية )الشيخ 
من  غنائي  اجتماعي  نصّ  وهي  إبراهيم(، 
نصوص كتاب )ألف ليلة وليلة( أيضًا، قدمت 
أول  العربي(، وكانت  )الوفاء  الفرقة مسرحية 
مسرحية متكاملة، تُقدَّم للمسرح في نصّ 
وهذه  والكلمة.  الحركة  بين  يجمع  جيِّد، 
المسرحية تعتبر هي الخطوة األولى ألساس 

الحركة المسرحية بمدينة بنغازي.
ومع مرور السنوات تكونت في بنغازي أكثر 
من فرقة مسرحية، أصبح لها تاريخها الفني 
الجيدة  والمشاركات  األعمال  من  ها  ورصيد 
الوطني،  المسرح  فرقة  ذلك،  ومثال  الفعالة، 
وهي  العربي،  والمسرح  الشعبي،  والمسرح 
ساحات  في  ومشرف  تاريخ  مجيد  لها  فرق 

العطاء الفني المسرحي.
سبعينيات  سنوات  في  بنغازي  وعاشت 
نشطة،  مسرحية  حركة  المنصرم،  القرن 
وكانت  راق،  مستوى  ذات  نصوصا  وقدمت 
لوحات الدعاية للمسرحيات تجدها في نواصي 
الطرق وفي جزر الدوران وفي األماكن الحيوية 
التي يؤمها الناس من أسواق وميادين ومقاه 
وكان  وغيرها.  كرة  ومالعب  رسمية  وإدارات 
ومتفاعال  ومثقفا  للمسرح  عاشقا  الجمهور 
مع أحداث المسرحيات التي تستمر عروضها 

شهورا في بعض األحيان.
وفي تلك السنوات الذهبية للمسرح الليبي، 
مصريين،  مسرحيين  خبراء  استجالب  تم 

للنهوض بالمسرح الليبي وتطويره.
وكان لألثر الذي أحدثه الفنانون المصريون 
الكبار، من أمثال عمر الحريري والسيد راضي، 
وغيرهم،  العشماوي،  وزين  توفيق،  ومحمد 
تأثيره الواضح في االرتفاع بالمستوى الفني 
والمخرج  للممثل  عموما،  الليبي  للمسرح 
كل  دور  على  أمثلة  وهنا  وغيرهم.  والكاتب 

منهم:

السيد راضي مع المسرح الوطني:

المسرح  فــي  كبيرة  إسهامات  لــه  كانت 
حيث  ليبيا،  في  خاصة  والعربي،  المصري 
في  الليبي  المسرح  في  مسرحيا  خبيرا  عمل 
و1972   1971 عامي  خالل  بنغازي  مدينة 
مسرحيتي،  الوطني  المسرح  فرقة  مع  وقدم 
عن  يبحث  وملك  العجوز،  السيدة  زيــارة 
قدم  الــعــام  المسرح  فرقة  ــع  وم وظيفة. 
مسرحية ) البنت الشويطرة( من تأليف علي 
بمعرفته،  تشرفت  وقد   ،1971 عام  ابحيري، 
مسرحية:  إخراجه  أثناء  قرب  عن  ومتابعته 
أعضاء  أحد  كنت  حيث  الشويطرة«  »البنت 
فرقة المسرح العام. وكوّن المخرج المصري 
أهل  مع  صداقة  عالقات  ــي«  راض »السيد 
لزيارة  المدينة  على  يتردد  وكــان  بنغازي 
أصدقائه، وكانت الزيارة األخيرة اثناء تكريمه 
العاشر  الوطني  المهرجان  فعاليات  قبل  من 

للمسرح الليبي في بنغازي 2007.

عمر الحريري في المسرح الشعبي:

عمر  األستاذ  مع  التعاقد  تم   ،1968 عام  في 
الحريري، الذي درب عددا كبيرا من الممثلين 
وأخرج العديد من العروض المسرحية، منها: 
 ،1968 عــام  الــحــرام(  اهلل  )بيت  مسرحية 
عمر  للفنان  األولى  اإلخراجية  التجربة  وهى 
ودرنة  بنغازي  مدن  في  وعرضت  الحريري، 

لمولير  »البخيل«  ومسرحية  وطرابلس، 
في  وعرضت  الحريري،  عمر  الفنان  وإخــراج 
الحرية«  »ثمن  ومسرحية  والقاهرة،  بنغازي 
من إخراج عمر الحريري، وعرضت في بنغازي 
تأليف  النهار«،  »شمس  مسرحية  والقاهرة. 
عام  الحريرى  عمر  ــراج  وإخ الحكيم  توفيق 
1973م، وشاركت بها فرقة المسرح الشعبي 
في المهرجان الوطني الثاني للمسرح الليبي 
بطرابلس وعرضت على خشبة مسرح الحمراء 
لت  وتحصَّ 1973م،  ديسمبر   20 الخميس 
ال  »الزهور  ومسرحية  األول،  الترتيب  على 
رشاد  المصري  الكاتب  تأليف  أبــدًا«،  تذبل 
سنة  وعرضت  الحريري،  عمر  وإخراج  رشدي 

.1974

محمد توفيق في المسرح العربي:

الفنان  العربي  المسرح  فرقة  استجلبت 
مع  ــدم  ق الـــذي  توفيق«  »محمد  القدير 
الفرقة، مسرحيات، انتبهوا أيها السادة، النار 
عدة  على  أشرف  كما  الزنج،  ثورة  والزيتون، 
دورات تدريب مسرحية وقدم عدة محاضرات 

ألعضاء فرق بنغازي المسرحية.
عصام عبده في المسرح العام:

بالمخرج  العام  المسرح  فرقة  استعانت 
باكورة  كان  حيث  عبده«  »عصام  المصري 
»حالل  مسرحية   69 عام  في  الفرقة  إنتاج 
نقدية  اجتماعية  مسرحية  وهي  المشاكل« 
وإخراج  الكوافي،  خليل  األستاذ  فكرة  من 
ونشطت  عبده«  »عصام  المصري  المخرج 
األعمال  على  اهتمامها  وركـــزت  الفرقة 
فقدمت  الكوميدية،  وخــاصــة  الشعبية 
مسرحية  وهي  الثالثة«  »الخطاب  مسرحية 
المشكالت  تعالج  هادفة  ضاحكة  اجتماعية 
ابحيري،  علي  تأليف  من  وهي  االجتماعية، 
عرضت  ــد  وق عــبــده.  عصام  ــراج  إخـ ــن  وم
األولمبية  اللجنة  مسرح  على  المسرحية 
من  وهــي  ــام.  أي لعدة  واستمرت  بالبركة 
وعلي  حمزة،  سليمان  المرحوم  بطولة 
فيها  ومثلت  الزردومي،  محمود  الفارسي، 

دور طفل صغير.
)محاكمة  مسرحية  الفرقة  قدمت  ثم 
من  مرئي  عمل  إلى  تحولت  التي  أمريكا(، 

إخراج عصام عبده، وتمثيل أعضاء الفرقة.

زين العشماوي مع فرقة األمل:

كانت مدينة طرابلس نشطة حيوية عامرة 
بالفرق المسرحية وخاصة في الفترة الذهبية 
األمل  لفرقة  زيارتنا  وأتذكر  السبعينيات  في 
المسرحية ولقاءنا مع الفنان المخرج المصري 
في  أســتــاذا  كــان  ــذي  ال العشماوي..  زيــن 
للموسيقى  الميالدي«  الدين  »جمال  معهد 
وأشرف  األمل،  فرقة  مع  ومتعاونا  والمسرح، 
على عدة دورات في التمثيل واإلخراج واإلدارة 

المسرحية.
عدة  ــل  االم فرقة  مع  قــدم  العشماوي 
األرضــيــة..  ..المهزلة  منها  مسرحيات 
والفرافير، وهي من تأليف د. يوسف أدريس 

و إخراج زين العشماوي – 1971.
وحضر إلى ليبيا المخرج المسرحي، نبيل 
للمسرح  العامة  الهيئة  مع  باالتفاق  األلفي، 
لتقديم  وبنغازي،  طرابلس  بين  وتنقل 
ولإلشراف  الممثل،  إعــداد  فن  في  دورات 
المسرح  فــي  ممثلين  قبول  لجنة  على 
القومي الليبي، ضمت محمد توفيق وحسن 

األزمرلي.
الدكتور  المخرج  طرابلس  في  وتواجد 
لوزارة  فنيا  مستشارا  كان  الذي  عيد،  كمال 
الثقافة الليبية لشئون الهيئة العامة للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية، وعمل أستاذا 
في قسم التربية الفنية للمسرح والموسيقى 

بجامعة الفاتح )طرابلس(.

حسن عبد الحميد في درنه:

يقدم  كان  مصري،  مسرحي  خبير  وهو 
درنة  فرق  مع  والحركة  اإللقاء  في  دورات 
المسرحيات  من  العديد  وأخرج  المسرحية، 
هناك ومنها مسرحية »انتبهوا أيها السادة« 

سنة 1973.
أبوضيف عالم مع فرقة المسرح الحر:

القرن  سبعينيات  في  طرابلس  إلى  حضر 
الفنانين  مــن  عــدد  وصحبة  الــمــاضــي، 
إنشاء  تم  الشباب،  الليبيين  األكاديميين 
الحر«.  »المسرح  باسم  مسرحية  فرقة 
الفرقة  أعمال  بكورة  قدم  الفرقة  هذه  ومع 
ومسرحية  البندقية«  تاجر   « مسرحية  وهي 
)العادلون( من بطولة الفنانة سعاد الحداد، 
وهي المسرحية التي حصلت على عدة جوائز 
عضوا  المصري  المخرج  وكان  وتكريمات.. 
فعاال في لجان اختيار الممثلين في المسرح 

الليبي. 
وساعد كثيرا في اإلشراف وتقديم المشورات 
هو  الحر،  المسرح  فرقة  ألعضاء  والتدريب 

يعتبر العضو المؤسس الشرفي للفرقة.
* الحقيقة أن أول فرقة مسرحية معروفة 
هي فرقة محمد قدري التي قدمت مسرحية 
سنة  طرابلس  مدينة  في  »الحرية«  بعنوان 

1908 )المحرر(.

كان هناك فرقة الفنون 
والصنائع التي تعتبر النواة 

احلقيقية لقيام املسرح الليبي

ليبيا تستعيد تمثال »برسفوني« من بريطانيا
نُهب من مدينة شحات خالل العام 2012

تسليم  لندن،  العاصمة  في  البريطاني  المتحف  يعتزم 
من  نهب  الذي  »برسفوني«  تمثال  الليبية  الحكومة 
متابعة  إطــار  في   ،2012 العام  خالل  شحات  مدينة 

القطع األثرية المنهوبة من ليبيا.
وقالت الملحقية الثقافية الليبية في بيان، الخميس، 
محمد  لندن  في  الليبية  السفارة  بأعمال  القائم  »زار 
المتحف  ــرة  دري بشير  الثقافي  والملحق  الكوني، 
البريطاني، وكان في استقبالهما نيل سبنسر المسؤول 
نهب  الذي  برسفوني  التمثال  على  لالطالع  بالمتحف، 
شحات  مدينة  من   ،2012 العام  خالل  ليبيا  دولة  من 

األثرية«.
وأضاف البيان: »وسيتم تسليم التمثال وإعادته إلى 
الوطن قريبًا بعد االتفاق مع الحكومة البريطانية على 

عملية التسلم«.
لليونسكو  البريطانية  للجنة  العام  األمين  وكان 
2019، بمتابعة  العام  جيمس بريدج تعهد، في يناير 
الموجودة في متحف  المسروقة  الليبية  األثرية  القطع 

لندن، والعمل على إرجاعها إلى ليبيا سريعًا.
كانت السفارة الليبية بالعاصمة اإلسبانية، مدريد، 
في  أشخاص  على  القبض  الماضي  مارس  في  أكدت 

برشلونة، بتهمة حيازة قطع أثرية هُرِّبت من ليبيا.
وقال مصدر بمصلحة اآلثار الليبية إن قضية تمثال 
»برسفوني« معروضة بمحكمة وستمنستر البريطاني 
منذ سنوات، وتم التثبت من أن المسندات التي قدمها 

للتمثال مزورة، وهو ما  أحد األشخاص إلثبات ملكيته 
أنه  نشرت  عندما  البريطانية،  »ميرور«  جريدة  أكدته 
جنيه  بمليوني  ثمنه  يقدّر  أثري  تمثال  تهريب  »تم 
فيها  ادعى  مــزورة،  بــأوراق  لندن  لمدينة  إسترليني 
ألف   60 تتجاوز  ال  قيمته  وأن  تركيا،  من  أنه  مهربوه 

جنيه إسترليني«.
وفي العام 2016،قال عالم اآلثار الفرنسي، مورغان 
في  األثرية  بالقطع  اتّجار  عمليات  هناك  إن  بلزيغ، 
وتصل  والجهاديون،  العصابات  رجال  يديرها  ليبيا، 
إلى المعارض الفنية في باريس ونيويورك، وذلك بعد 

خاصة  ليبيا  من  اآلثار  سرقة  عن  بلزيغ  أجراه  تحقيق 
من مدينة شحات، حسب صحيفة »ذي ديلي بيست« 
تعرض  المنهوبة  اآلثار  أن  بلزيغ  وأوضح  األمريكية. 
خالل  قدم  أنه  مؤكدا  اإلنترنت،  شبكة  على  للبيع 
لندن،  البريطانية في  مشاركته في حدث باألكاديمية 
نُبش  أربعين منحوتة جنائزية من برقة،  لنحو  صورًا 
 100 أن  كاشفا  وبيعت،  قانونية  غير  بطريقة  عنها 
بأسعار  للبيع،  عرضت  ليبية  أنها  يعتقد  رخام  قطعة 
في  وتباع  دوالر،  ألف   400 إلى  آالف   4 بين  تتراوح 

نيويورك باعتبارها السوق األكثر ربحا.

نسبة من األقالم التي 
تكتب باللغة الفرنسية 

والفرانكوفونية هم كتاب 
الغرب العربي وأفريقيا

الوسط - عبد السالم الزغيبي

• محمد توفيق• السيد راضي• حسن عبداحلميد

• عمر احلريري

ليبيا تشارك في ورشة عمل
عن اآلثار بروما

شاركت مصلحة اآلثار الليبية بورشة عمل تحت شعار »من التوثيق 
المدرسة  بمقر  وتونس«،  ليبيا  في  الثقافي  الموروث  حماية  إلى 
البريطانية بالعاصمة اإليطاليا روما، اإلثنين الماضي، بحضور دولي 

ومندوبين عن منظمة »اليونيسكو«.
اآلثار  مصلحة  من  كل  مع  التعاون  إطار  في  الحدث  هذا  ونظم 
الملكية  والكلية  دورهام  وجامعة  بتونس  للتراث  الوطني  والمعهد 
بلندن وجامعة لندن والبعثة األثرية الفرنسية وجامعة إكس مرسيليا، 
الذي   »Traning in action« التدريبي  البرنامج  نتائج  عرض  وتم 
الليبية، واستمر لمدة عامين،  شارك فيه عاملون من مصلحة اآلثار 
اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  اآلثار،  على  والمحافظة  التوثيق  مجال  في 

لمصلحة اآلثار الليبية.
كما تم استعراض أعمال البعثات األجنبية العاملة في ليبيا، وألقى 
ورقة  الشريف  عبدالرحيم  بالمصلحة  األجنبية  البعثات  مكتب  مدير 
بها  قامت  التي  التوعية  ودور حملة  واالثار  الليبي  »القانون  بعنوان 

مصلحة اآلثار الليبية«.
التي   »Traning in action« التدريبية الدورة  اإلثنين  وُاختُتمت 
والمجلس  الليبية  اآلثار  نظمت بدعم وتعاون مشترك بين مصلحة 
الوطني  والمعهد  البريطانية  درهام  وجامعة  البريطاني  الثقافي 
في  البريطانية  السفيرة  بيت  في  ُأقيم  حفل  في  التونسي،  للتراث 

تونس العاصمة.

دار الجيدة تصدور رواية »تمر وقعمول« 
ملحمد األصفر

وقعمول«  »تمر  ــة  رواي مؤخرا  ــدرت  ص
دار  عن  األصفر،  محمد  الليبي  للروائي 

الجيدة للنشر والتوزيع.
على  الدار  صفحة  نشرت  وللمناسبة، 
فيها:  جــاء  للناشر،  كلمة  »فيسبوك« 
)تمر  األصفر  محمد  الليبي  روايــة  »في 
من  جديدا  شكال  علينا  يطرح  وقعمول( 
حياة  عــاش  أن  بعد  الروائية،  الكتابة 
خالصه  فوجد  واالغتراب،  بالمنع  مليئة 
القعمول  ثمرة  استيحاء  فــي  الــروحــي 
تفيض  التي  الشوكية،  بالوردة  الشبيهة 
بها أرض برقة بشرق ليبيا، ليتخذها رمزا 
الفاتح من ساديتها، ومن  لتحرير سياسة 
فجائعية الحب الضاري، وعبثية البحث عن 
محمد  »يسرد  وتابع:  واالنتماء«.  الهوية 
المرة  التجربة  الرواية  هذه  في  األصفر 
الذي  ليبيا،  بلده  بها  مر  التي  واألليمة 
ظل مخضوضا بأعاصير غامضة ومصفوعا 
طفولتهم  عــلــى  الــســيــاســة  بــتــواطــؤ 
وأحالمهم ومستقبلهم، ومسكونا بنوبات 
استذكارات  خالل  من  الجارحة،  التعاسة 
وعاتية  طاغية  شعورية  رهافة  تسكنها 

بالحنين الطافح. فثمرة القعمول 
بالد  في  مساراته  كل  في  له  تــتــراءى 
في  له  الوحيدة  المنجاة  فهي  االغتراب، 
هنا  الروائي  والزمن  المبددة.  أحواله 
ومليء  وااللتباسات،  بالمفارقات  مليء 
باللحظات الصادمة والمفاجئة، إذ يتكفل 
تجري  فال  سرديا،  الزمن  بتفكيك  الراوي 
متراتب  واحد  زمني  تعاقب  وفق  األحداث 
الحدوث، بل ينعطف به الراوي محاال من 

إلى  الحكاية  ســرد  زمــن 
يستذكر  استرجاعي  زمن 
وعنف  قسوة  ــراوي  ال فيه 

مآالته«.
الــذات  خطاب  ويحضر 
البؤر  إضــاءة  في  الداخلي 
حيث  المساندة،  الروائية 
الروائية  الشخصيات  تذرف 
بمرارة  وآالمــهــا  خسارتها 
مــجــاراة  ــى  إل تضطر  حين 
بقبول  والتسليم  الحال  واقع 
معها  والتعايش  إكراهاته 
وفق  مــمــض،  مضض  على 
بقوله:  ويــخــتــتــم  ــر.  ــاش ــن ال
والحنين  والخوف  الرهبة  سراديب  »في 
لخياراتها  الــذات  ممارسة  واستكشاف 
أمام  األصفر  محمد  يضعنا  الحياتية، 
فائض  من  القادمة  ليبيا  اكتشاف  إعادة 
الحياة، بعد أن عاشت طويال في السفينة 
المثقوبة. ليكتشف القارئ أخيرا سر نبتة 
حبة  مفعولها  في  تشبه  التي  القعمول 

قمح السيد المسيح عليه السالم«.



فن 13

 يختتم فعالياته اليوم

 معتز الليبي ينتهي
من تصوير »ننساك«

20 فيلما من »الواقع االفتراضي« في »القاهرة السينمائي«

البرنامج يشهد زيادة في عدد األفالم 
واألنواع.. و6 جلسات نقاشية

الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
مشاركة 20 فيلما في برنامج »الواقع االفتراضي 
التي   41 الدورة  خالل   ،»Virtual Reality-
تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من 

الشهر نفسه.
»القاهرة«  مهرجان  استحدثه  الذي  البرنامج 
العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور 
المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية 
الواقع االفتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد 
متلق إلى مشارك فعال يملك القدرة على االنتقال 
خالل  من  عالمه،  عن  تماما  مختلفة  عوالم  إلى 
الذى  االفتراضي  العالم  تدخله  يرتديها  نظارة 

يتناوله الفيلم.
إدارة المهرجان أوضحت أنه تقرر اإلبقاء على 
برنامج »الواقع االفتراضي« هذا العام وتطويره، 
نسخته  في  تحقق  الذي  الملحوظ  النجاح  بعد 
مواكبة  على  وحرصا  الماضية،  الدورة  األولى 
له مهرجانات  الذي تخصص  العالمي  التيار  هذا 
كبيرة، مثل »كان« و»فينسيا« مكانا رئيسيا في 
إلى  الوقت نفسه  الرسمية، مشيرة في  برامجها 
زيادة  تشهد  البرنامج  من  الجديدة  النسخة  أن 
بأفالم  االهتمام  مع  وأنواعها،  األفالم  عدد  في 

الواقع االفتراضي بأفريقيا.
هذا  االفتراضي«  »الواقع  أفالم  قائمة  تضم 
»مسافر«  هي:  15دولة،  من  فيلما   20 العام 
من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور 
مارك  إخراج  ألمانيا  من  واع«  و»وجود  واين، 
إخراج  فرنسا  من  الحقيقي«  و»الشيء  زيمرمان، 
بينوا فيلسي، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، 
و»شاونج - في الصور« من الصين، إخراج شينج 
والمملكة  الدنمارك،  من  مغرد«  و»طائر  شاو، 
والرسم  ويل،  جرين  لوسي  إخراج  المتحدة، 
و»أيام  كرانوت،  وأوري  لميشيل  والتحريك 
إخراج  األميركية،  المتحدة  الواليات  من  الصفر« 
ياسمين العياط، و»تم التحميل« من كندا، إخراج 

أولي رانكين.
الكاميرون  من  »رحمة«  أفالم  إلى  باإلضافة 
أرماندو  إخراج  األميركية،  المتحدة  والواليات 
إخراج  ألمانيا،  من  باجان«  و»ذروة  كيروين، 
وكينيا  تشاد  من  و»البحيرة«  إسيرليس،  لوليا 
و»زاوية  كاداندارا،  نايشا  إخراج  وزيمبابوي، 
إخراج  وأستراليا،  أفريقيا  جنوب  من  السمت« 
أفريقيا،  جنوب  من  و»هنا«  مادهو،  نيرما 
من  وفاليان«  و»دامي  باري،  شيلي  إخراج 
جيمو،  مادو  إدوارد  إخراج  ونيجيريا،  كندا 
راينو،  بالك  إخراج  كينيا،  من  و»المنسيون« 
من  االفتراضي«  الواقع  خالل  من  الفن  و»إحياء 

ألحالمنا«  مكان  و»ال  فراج،  ماجد  إخراج  مصر، 
من نيجيريا، إخراج إفيبوسوال شوتوندي وجبريل 
من  تفعل«  أن  يمكنك  و»ماذا  بيونو،  أوالم 
موريونجي  وباربرا  بوهيال  توالنانا  إخراج  كينيا، 
وبين كيري ماوجي، و»ندوب المعركة – )بانك( 

اخترعته الفتيات« من فرنسا والواليات المتحدة 
ونيكوالس  أاليس  مارتين  إخراج  األميركية، 
كازافيشي، و»عالم النباتات المفقود« من جنوب 
أفريقيا، إخراج ريك تريويك وريي تريويك، وفيلم 
»بنات شيبوك« من نيجيريا، إخراج جويل كاشي 

بينسون.
ال يتوقف االهتمام بعالم »الواقع االفتراضي« 
41 لمهرجان »القاهرة السينمائي«  في الدورة 
ست  لتقديم  يمتد  وإنما  األفالم،  عرض  عند 
القاهرة  »أيام  فعاليات  ضمن  نقاشية  حلقات 
األولى  الجلسة  تأتي  حيث  السينما«،  لصناعة 
الواقع  لمحتوى  الصعود  »منحنى  عنوان  تحت 
المزج بين االفتراضي والواقع«،   :)XR( الممتد 
المؤسس  فرج،  ماجد  خاللها  يتحدث  التي 
إمكانات  عن   ،»5dVR« لشركة  المشاركة 

تغيير  على  وقدرته  تكنولوجيا،  المعدل  الواقع 
اللقاء  وخالل  والتواصل.  والعمل  التعلم  طريقة 
تتجاوز  التي  الخبرات  أحدث  استعراض  يتم 
الواقع  يجعل  مما  مختلفة،  مجاالت  في  الحدود 
التي  السينما  من  الرابعة  الموجة  االفتراضي 

إلى مستوى جديد. الترفيه  سوف تنقل 
األفالم  بعنوان »صناعة  تأتي  الثانية  الجلسة 
األفالم«،  صناعة  في  جديدة  زاوية  الحجمية: 
الفائزة  العياط  ياسمين  تلقيها  محاضرة  وهي 
بشركة  المؤسسة  والشريكة  »إيمي«  بجائزة 
صناعة  في  المثيرة  التقنية  وهذه   ،»Scatter«
السرد  قوة  بين  تجمع  االفتراضي،  الواقع  أفالم 
األلعاب،  محركات  وتفاعل  األفالم  صناعة  في 
واألماكن،  القصص  بين  الجمع  هو  وجوهرها 
تشاركية  تجارب  لخلق  الحقيقية،  والشخصيات 

لصالح الوسائط الغامرة.
االفتراضي«  بالواقع  هوليوود  تلتقي  »عندما 
هو عنوان الجلسة الثالثة، وهي محاضرة يلقيها 
خاللها  يستعرض  مينزل،  رونالد  األعمال  رائد 
 »Dreamscape Immersive« شركة  قصة 
المقر  افتتاح  حتى  إنشائها،  فكرة  من  ابتداء 
يستطيع  حيث  أنجليس،  لوس  في  الرئيسي 
من  ومثيرة  متنوعة  مجموعة  خوض  الجمهور 
االفتراضي  الواقع  تقنيات  على  القائمة  التجارب 
عوالم  إلى  بالولوج  لهم  تسمح  التي  الغامرة، 
العالم  تجربة  أبطال  وتجعلهم  افتراضية 

االفتراضي.
القصصي  السرد  فترصد  الرابعة  الجلسة  أما 
األفريقي باستخدام الواقع االفتراضي الذي أصبح 
المهرجانات  في  والجوائز  االختيار  الئحة  على 
من  كثير  وجود  من  الرغم  على  السينمائية 

العقبات.
عنوان  تحت  المهمة  الجلسة  هذه  وتأتي 
أوكونكو  جوديث  وتديرها  الغامرة«،  »أفريقيا 
اإلخصائية النفسية في المجال التجاري، ويتحدث 
وجويل  مصر،  من  فراج  ماجد  من  كل  خاللها 
كاتشي بينسون من نيجيريا، وريك تريويك من 

جنوب أفريقيا، ونياشا كاديندارا من كينيا.
دولية  »نظرة  بعنوان  الخامسة  الجلسة 
به«،  المرتبطة  واألعمال  الغامر  الفن  على 
المتخصصة  آكر،  فويل  تقدمها  محاضرة  وهي 
السمعية  االتصال  وسائل  وقانون  اإلدارة  في 
األخيرة  عاما  العشرين  خالل  وعملت  البصرية، 
مع  والخطي  والرقمي  التفاعلي  المحتوى  في 
شركات اإلنتاج واالستوديوهات اإلبداعية وأيضا 

المحطات اإلذاعية العامة والتجارية.
»الواقع  بعنوان  تأتي  األخيرة  الجلسة 
من  كل  خاللها  ويتحدث  والسينما«،  االفتراضي 
العياط  وياسمين  كيرشوف  وسونكه  فراج  ماجد 

وأحمد المرسي ومروان حامد.

»جثة ناجي« يشارك في »صفاقس 
للسينما املتوسطية«

انتهى الفنان، معتز الليبي، من تصوير أغنية »ننساك«، وهي من تأليف عبدالسالم 
المانع. وتوزيع محمد  أمين  أحمد  وألحان  زقالم 

بتركيا،  أنقرة  مدينة  في  كان  التصوير  إن  الوسط«  لـ»بوابة  الليبي  الفنان  وقال 
إنساني. اجتماعي  إطار  في  كليب  الفيديو  وتدور قصة 

بإلقاء  الكليب،  في  عبدالمحسن شاركت  عزيزة  واإلعالمية  الشاعرة  أن  وأضاف معتز 
كبيرة. األغنية جمالية  إلى  أضاف  مما  الشعر 

التوزيع  عملية  أن  إلى  مشيرا  قدر،  ساري  إخراج  من  »ننساك«  أغنية  أن  إلى  ولفت 
وتونس. فرنسا  بين  ما  باألغنية تمت  الخاص 

»صفاقس  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  ناجي«  »جثة  القصير  الليبي  الفيلم  يشارك 
للسينما المتوسطية« في دورته الثالثة في تونس، الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس.

دول  من  فيلما   14 مع  يتنافس  الفيلم  أن  لـ»الوسط«  بعيو،  رؤوف  الفيلم،  مخرج  وأوضح 
البحر المتوسط. ويتناول الفيلم قضية الحروب األهلية وآثارها السلبية على المجتمع، وصورت 
مشاهده بضواحي مدينة مصراتة، والعمل من بطولة نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، 

سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.
الثالثة أعمال من إيطاليا  ويشارك في مهرجان »صفاقس للسينما المتوسطية« في دورته 

وإسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسورية.
وسبق أن شارك الفيلم في عدة مسابقات سينمائية عربية خالل العام الماضي، منها مهرجان 
البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية  ومهرجان  الجزائر،  في  القصير«  للفيلم  الدولي  »وهران 
بمدينة  للفيلم  المغاربي  المهرجان  للمشاركة فى  وترشح  باإلسكندرية في مصر،  المتوسط« 

وجدة في المملكة المغربية.

فيلم حربي
 يتصدر شباك التذاكر األميركية

األميركية  الصاالت  في  التذاكر  شباك  تصدر  في  »ميدواي«  الحربي  الفيلم  نجح 
الشمالية منذ األيام األولى لعرضه، متقدما على ثالثة أفالم جديدة أخرى، بحسب أرقام 

موقتة نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
فبعد ثمانية عشر عاما على فيلم »بيرل هاربور« )2001(، يتطرق »ميدواي« لمحطة أخرى بارزة في 

الحرب العالمية الثانية ومعارك المحيط الهادئ، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
هذا الفيلم الذي أخرجه روالند إمريك المعتاد على اإلنتاجات الضخمة منها »غودزيال«، حصد 17.5 

مليون دوالر من اإليرادات في األيام األولى لعرضه في الواليات المتحدة وكندا.
وبعد 39 عاما من فيلم »شاينينغ« الشهير لستانلي كيوبريك العام 1980، حلت تتمة هذا العمل 
وهو فيلم »دكتور سليب« المستوحى أيضا من رواية لستيفن كينغ، في المركز الثاني مع 14.1 مليون 

دوالر خالل الفترة عينها.
الثالثة فكانت من نصيب فيلم  المرتبة  أما 
»باليينغ ويذ فاير« الذي يروي قصة إطفائيين 
األطفال.  حضانة  بمهام  للقيام  يضطرون 

وحصد الفيلم 12.8 مليون دوالر.
»الست  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وأعقبه 
األولى  األيام  في  حصد  الذي  كريسمس« 
 11.6 العام،  نهاية  أعياد  اقتراب  مع  لعرضه 

مليون دوالر في ثالثة أيام.
وأدت هذه األفالم األربعة الجديدة إلى تراجع 
شباك  صدارة  من  فايت«  دارك  »ترمينايتر: 
التذاكر إلى المركز الخامس، ونال الفيلم 10.8 
الثاني  األسبوع  اإليرادات في  مليون دوالر في 

لعرضه )48.45 مليون دوالر في أسبوعين(.
وفيما يأتي باقي األفالم في التصنيف:

 313.5( 9.2 مليون دوالر  6 - »جوكر« مع 
مليون دوالر في ستة أسابيع(.

7 - »ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل« مع 
في  دوالر  مليون   97.3( دوالر  ماليين  ثمانية 

أربعة أسابيع(.
8 - »هارييت« مع 7.2 مليون دوالر )23.5 

مليون دوالر في أسبوعين(.
9 - »زومبيالند: دابل تاب« مع 4.3 مليون 

دوالر )66.7 مليون في أربعة أسابيع(.
10 - »ذي آدامز فاميلي« مع أربعة ماليين 

Top
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 لوجود مغالطات في حياتها العاطفية

انتقادات ملسلسل
عن سيرة ملكة إنجلترا

الموسم  الثانية  إليزابيث  إنجلترا  ملكة  لدى  السابق  اإلعالمي  المسؤول  انتقد 
ينطوي  أنه  معتبرًا  سيرتها،  يروي  الذي  كراون«،  »ذي  مسلسل  من  المنتظر  الثالث 

العاطفية. حياتها  شأن  في  مغالطات  على 
الملكية  العائلة  شؤون  في  متخصص  معلق  حاليًا  وهو  أربيتر  ديكي  ورأى 
يدفع  نوفمبر   17 من  اعتبارًا  »نتفليكس«  ستبثه  الذي  المسلسل  أن  البريطانية، 
لورد  لديها،  الخيل  مدرب  مع  عاطفية  عالقة  عاشت  الملكة  بأن  خاطئ  اعتقاد  إلى 

برس«. »فرانس  وفق  تحببًا،  »بورتشي«  تناديه  الذي  بورتشستر، 
وقال في تصريحات أوردتها جريدة »صنداي تايمز« األحد: »هذا أمر سيئ وال يمت 
إلى الحقيقة بصلة«، مؤكدا أن »الملكة هي آخر شخص في الدنيا قد تفكر بحب رجل 

زوجها. غير  آخر« 
وشدد على أن »هذه إشاعات تتردد منذ عقود. وهي بال أي أساس من الصحة«.

وتزوجت الملكة إليزابيث الثانية )93 عامًا( من األمير فيليب بعدما ُأغرمت به سنة 
.1952 21 عامًا، قبل خمس سنوات على اعتالئها العرش في  1947 عن سن 

وذكرت »صنداي تايمز« أن الحلقة موضوع االنتقاد تظهر الملكة التي تؤدي دورها 
الخيل  لتربية  مواقع  زيارة  أوليفيا كولمان، وهي تمضي شهرًا في  البريطانية  الممثلة 
فيليب.  األمير  لدى  الريبة  يثير  ما  »بورتشي«،  بصحبة  وفرنسا  المتحدة  الواليات  في 
2001«، الفتة  وأكدت الجريدة أن الملكة »بقيت مقربة من بورتشي حتى وفاته سنة 
الصداقة  تتعدى  عالقة  بوجود  باالستنتاج  يومًا  يسمح  لم  شيئًا  أن  عينه  الوقت  في 

. بينهما
ماهية  يعلم  أحد  ال  خيالي.  مسلسل  كراون  »ذي  أن  على  أربيتر  ديكي  وشدد 

الملكية«. العائلة  داخل  تدور  التي  األحاديث 

بن وليد - الصغير الحداد

اهتمام خاص بالتجربة 
األفريقية
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الغربية تطالب 
بتجميد الدوري 

◆

عقدت أندية المنطقتين الغربية والوسطى اجتماعًا مهماً، األربعاء الماضي؛ 
بهدف المطالبة باستمرار إيقاف مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم، 

مع تجميد النشاط العام على خلفية األحداث السياسية التي تشهدها البالد، 
وتحديدًا العاصمة طرابلس، األندية هي: »االتحاد« و»األهلي طرابلس« 

و»االتحاد المصراتي« و»السويحلي« و»المدينة« و»المحلة« و»أبوسليم« 
و»الشط« و»الخمس« و»الوحدة«.

وقال المجتمعون في بيان موحد: »في الوقت الذي نترحم فيه على شهداء 
الوطن المدافعين عن العاصمة، نتعجب من ما يفعله اتحاد الكرة بمحاولة 

عودة النشاط الرياضي دون مراعاة الظروف األمنية واإلنسانية التي ما زالت 
مستمرة، بل أسوأ من ذي قبل«. وبخالف المطالبة بتجميد النشاط، قررت 

أندية المنطقتين الغربية والوسطى فيما بينها إعالن تجميد النشاط الرياضي 
بالكامل والمشاَركات الخارجية حتى انتهاء الحرب، مع الدعوة إلى عقد جمعية 
عمومية التحاد الكرة الليبي بمقر االتحاد بالعاصمة طرابلس؛ لعرض مناقشة 
رسالة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« وآخر المستجدات الرياضية. تعيش 
كرة القدم الليبية حالة من الجمود في دوري مجهول الهوية حتى اآلن رغم 

تحديد موعد لعودته من قبل في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي. 
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من ليس معي فهو ضدي

إيقاعات رياضية
صالح
بلعيد

على  المبني  الرياضي  النقد  قبول  عدم 
ألداء  وتقييم  شخصنة  ودون  االحترام 
مألوًفا  شيئًا  بات  شخصية  حسابات  دون 
حاليًا  تتبوأ  رياضية  قيادات  ومرفوًضا من 
قبول  في  عليهم  نعول  وكنا  المناصب، 
وتطبيق  اآلخر  الرياضي  والرأي  الرأي 
الجميع  واعتبار  الرياضية  الشراكة  مفهوم 

الرياضية.  الحركة  شركاء في 
المثير لالستغراب أن الصحفي الرياضي 
عندما ينشر عشرات األخبار اإليجابية لهم 
ويجري معهم اللقاءات يكون صحفًيا جيًدا 
ومميًزا، وبمجرد نشر رأي مخالف لهم في 
هؤالء  يتبرم  واحترام  أدب  بكل  الرياضة 
واإليجابي  معاملتهم،  وتتغير  المسؤولون 
سياستهم  يوافق  من  هو  نظرهم  في 
الرياضي  اإلعالمي  وعلى  وأفكارهم  فقط 
والمالحظات  والرأي  النقد  من  يتجرد  أن 

مهما كانت خبرته وكفاءته 
يعكس  وغريب  معكوس  منطق 
يتصدر  فمن  مسؤول،  كل  شخصية 
في  يكون  أن  ويريد  الرياضي  المشهد 
اآلراء، خاصة  يتقبل كل  أن  الواجهة عليه 
بمفهوم  يؤمن  وأن  إساءة  با  ليس  التي 
وأن  الرياضة  في  والشراكة  المشاركة 

وتطويرها. بإصالحها  معني  الجميع 
البعض  أن  أيضًا  لالستغراب  المثير 
النقد  يحول  األخرى  الشرائح  من  وحتى 
في  المسؤولين  ويهاجم  شخصية  ألمور 
المسموعة  واإلذاعات  الفضائية  القنوات 
الذمة  في  خاصة  جدًا،  خاصة  أمور  في 
دليل  ودون  بدليل  واتهامات  المالية 
سابقًا  المسؤولون  وهؤالء  أحيانًا، 
في  رغبة  أو  خوفًا  إما  يصمتون  وحاليًا 
رفع  حقهم  من  أنه  رغم  المواجهة  عدم 
ولكنهم  القضاء  في  مثاًل  تشهير  قضايا 
الذين  من  انزعاجهم  مثل  ينزعجون  ال 

يتكلمون بأدب واحترام .
يقبل  أن  يجب  الرياضي  النقد  إن 
أن  يجب  الواعي  الرياضي  والمسؤول 
نفسه  من  والواثق  صالحه  في  يعتبره 
يجب أن يقبل اآلراء التي تخدم الرياضة.

اعتبر األمين العام السابق التحاد التايكوندو، محمد بيت المال، أن 
قيام المكتب التنفيذي بإقالة األمين العام الحالي، انتصار غريبة، 

وتكليف أمين عام جديد أمر يدعو للقلق، ويؤكد حالة التخبط عبر 
تغيير منصب األمين العام أربع مرات خالل السنوات األخيرة، قائاًل: 

»المكتب التنفيذي له الحق في تغيير األمين، ولكن السؤال: ما أسباب 
تغيير أربع شخصيات في هذا المنصب؟!«.

◆
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● محمد

النصر يبتعد عن املواجهات العربية في قرعة الكونفدرالية

»غورماهي« الكيني في بنغازي بعد غياب 27 عامًا

وقع في المجموعة الثانية بجانب بيدفست فيتس الجنوب أفريقي وجوليبا المالي وهورويا كوناكري بطل غينيا

وأشهر  أبــرز  أحد  الكيني  »غورماهيا«  فريق  يعود 
لمالقاة  بنغازي  مدينة  إلى  كينيا  في  األندية  فرق 
فريق »الهالل« ودياً بعد غياب طويل دام قرابة 27 
بنغازي حين  مدينة  في  للفريق  آخر ظهور  منذ  عاماً 
زارها ألول مرة رسمًيا العام 1992 حين التقى بفريق 
»االتحاد« على ملعب المدينة الرياضية ببنغازي ضمن 
الذهاب،  لقاء  في  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات 
ووقتها فاز فريق »االتحاد« بهدف لصفر سجله العبه 

رياض جمعة.
يقابله  كيني  فريق  ثاني  »غــورمــاهــيــا«  ويعد 
»الهالل«، حيث سبق لفريق »الهالل« أن التقى رسميًا 
آخر  في  الكيني  ستارز«  »أولينزي  فريق  مرة  ألول 
ظهور أفريقي له العام 2017 في بطولة الكونفدرالية 
بالقاهرة  ذهاباً  »الهالل«  فريق  فاز  حيث  األفريقية، 
تفوق  فيما  العبار،  أحمد  العبه  أحــرزه  لصفر  بهدف 
لصفر وحسم  بهدف  إياًبا  ملعبه  على  الكيني  الفريق 
الترجيح. ويزور فريق  الترشح لصالحه بركالت  بطاقة 
»غورماهيا« الكيني مدينة بنغازي لمالقاة مستضيفه 
ببنغازي  بنينا  شهداء  بملعب  ودًيــا  »الهالل«  فريق 
المقبل ضمن تحضيرات فريق »الهالل«  السبت  يوم 
دولية  مباراة  أول  أنها  كما  المقبلة،  لالستحقاقات 
يحتضنها ملعب »شهداء بنينا« الدولي منذ آخر مباراة 
ُأقيمت  التي  الدولي،  الملعب  استقبلها  دولية رسمية 
في الخامس من شهر أبريل من العام 2013 بحضور 
جماهير كبيرة، وجمعت فريق »النصر« وضيفه فريق 
لبطولة  الثاني  الدور  إياب  المغربي ضمن  »الجيش« 
الكونفدرالية األفريقية، وأسفرت عن تعادل الفريقين 

بهدف لهدف.
كمحاولة  بنغازي  إلى  كينيا  بطل  زيــارة  وتهدف 
ومساهمة مباشرة نحو إشهار رسالة طلب رفع الحظر 
الليبية بقرار من االتحاد األفريقي لكرة  المالعب  عن 
الجمعية  اجتماع  سمح  جانبه  من  »كــاف«.  القدم 
الليبية  القدم لألندية  لكرة  العربي  العمومية لالتحاد 
باللعب على أرضها بداية من النسخة المقبلة للبطولة 
مؤخًرا  عـقد  الــذي  االجتماع  خــالل  وذلــك  العربية، 
القدم  لكرة  العربي  االتحاد  أخطر  وقد  اإلمــارات،  في 
األندية  الختيار  معايير  بوضع  االتحادات  مسؤولي 
العام  بطولة  المقبلة من  بعد  النسخة  في  المشاِركة 

2020، إذ سيتم اختيار أول ووصيف الدوري من كل 
دولة بجانب بطل الكأس فقط، وبقرار االتحاد العربي 
فيما  وتحديًدا  ليبيا،  تجاه  الراكدة  المياه  يكون حرك 
المفروض  الليبية  المالعب  على  الحظر  ملف  يخص 
من قبل االتحاد األفريقي لكرة القدم في عهد رئيسه 
اآلن  الممتد حتى  حياتو،  الكاميروني عيسى  السابق، 
على  اللعب  من  الليبية  والمنتخبات  األندية  لتحَرم 
التي  التصفيات  جميع  في  جماهيرها  ووسط  أرضها 
ورائه  ومن  »كاف«  األفريقي  االتحاد  لمظلة  تخضع 

االتحاد الدولي »فيفا« لسابق تصديقه على القرار.
في وقت سابق نجح العراق في الوصول إلى هدفه، 
بعد أن أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« رفع 
الحظر عن استضافته المباريات الدولية، الذي فرض 
حسين  صــدام  السابق  العراقي  الرئيس  غــزو  بعد 
الكويت في العام 1990، وناقشت الجمعية العمومية 
على  بكولومبيا  بوغوتا  في  اجتماعها  خالل  لـ»فيفا« 
العراق، ضمن عدة  الحظر عن  مدى يومين قرار رفع 
القرار بشكل رسمي، وقال  قبل إصدار  أخرى،  قرارات 
رئيس االتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، عبر تصريحات 
للعراق  السماح  على  وافق  الـ»فيفا«  إن  تلفزيونية 
باستضافة مباريات دولية رسمية في ثالث من مدنه، 
طلب  رفض  تم  بينما  وكربالء،  والبصرة  أربيل  هي 
العاصمة بغداد الستضافة مباريات ودية، حيث يحتاج 

الوضع إلى مزيد المراقبة واالحتياطات األمنية.
حقق  حيث  كبيرين،  ومساعٍ  تحرك  بعد  هذا  يأتي 
ضيفه  على  الفوز  القدم  لكرة  األول  العراق  منتخب 
السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة 
النخلة« في  ودية دولية جمعتهما على ملعب »جذع 

البصرة بحضور 65 ألف متفرج، في المباراة التي جاءت 
بهدف من السعودية لمساعدة العراق على رفع الحظر 
المفروض على أراضيه من جانب »فيفا«، وهي األزمة 

نفسها التي تعيشها كرة القدم الليبية.
رفع  أجل  من  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  تحرك 
سبقته  بل  اليوم،  وليد  يأِت  لم  مالعبه  عن  الحظر 
في  جماهيري  بحضور  العالم  نجوم  لجلب  محاوالت 
ملعب البصرة أيًضا، عبر مباراة ودية دولية تاريخية، 
ُأقيمت على ملعب »جذع النخلة« بالمدينة الرياضية، 
من  كثيرًا  عاني  الــذي  االتحاد  حليف  النجاح  فكان 
يقوم  ملموسة  بإجراءات  المساعي  ويواصل  الحظر، 
من خاللها بالخروج من األزمة، رغم ما يعانيه العراق 
استقرار، حيث  وقوميات وعدم  وتفجيرات  من حروب 
سبق وقرر المكتب التنفيذي لـ»فيفا« رفع الحظر عن 
دولية  مباريات  بإقامة  والسماح  العراقية  المالعب 

ودية فيها لمدة ثالثة أشهر كمرحلة أولى.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  قبل  من  حــاول 
جلب  محاوالً  المناسبات  عديد  في  الجعفري،  جمال 
رئيس االتحاد األفريقي »كاف« أحمد أحمد الذي أعلن 
زيارة ليبيا، متى طلب منه ذلك، وقد تحجج عدة مرات 
بعدم وجود ملعب صالح إلقامة مباراة السوبر األخيرة 
عليه بحضور الجمهور، كي يحضر رئيس »كاف« هذه 
المباراة، وُأقيمت مباراة السوبر بحضور الجمهور، دون 
حضور حتى الفريق اآلخر المنافس لـ»األهلي طرابلس« 
لملعب  الكبير  اإلهمال  ورغــم  »الــهــالل«،  فريق  وهو 
طرابلس من قبل شركة المنشآت التي حاولت في وقت 
قصير معالجة عشب الملعب كي يستقبل مباراة السوبر، 
إال أنه لم يكن السبب المباشر لغياب أحمد أحمد وعدم 
حضوره، فهناك مالعب أخرى مثل ملعب ترهونة وملعب 
الصقور وملعب مصراتة وملعب زوارة، كلها قادرة على 

استقبال رئيس »كاف« بالحضور الجماهيري.
الــعــراق،  مساعدة  ــاول  ح نفسه  الليبي  االتــحــاد 
برغبة  الرسمي في وقت سابق ترحيبه  الموقع  ونشر 
بين  دولية  ودية  مباراة  إقامة  في  العراقي  نظيره 
 ،2017 أكتوبر  في  البصرة  بمدينة  تقام  المنتخبين 
من  وصلت  التي  الرسمية  الرسالة  على  رًدا  وذلــك 
االتحاد  وخاطب  بالخصوص  العراقي  الكرة  اتحاد 
العراقي االتحادين الدولي واآلسيوي لتسمية الطاقم 
التحكيمي للمباراة ومشرفها حتى تدخل ضمن حملة 
تفشل  أن  قبل  العراق  في  المالعب  عن  الحظر  رفع 

باقي المحاوالت.

تعاقدت إدارة نادي »الظهرة« العريق، أحد فرق الدرجة الثانية، مع المدرب 
الوطني ناصر بودية؛ لتدريب الفريق األول للنادي خلفًا للمدرب الوطني 

عبد الرؤوف بنور الذي قدم مستويات جيدة خالل مسابقة الدرجة الثانية 
التي توقفت بسبب األوضاع وحل فيها فريق »الظهرة« في الترتيب األول 

بمجموعته. وأكد عضو الجمعية العمومية لنادي »الظهرة« مصطفى الدريدي، 
في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن التغيير جاء نظرًا للظروف الصحية 

للمدرب القدير عبدالرؤوف بنور الذي من المقرر أن سافر في رحلة عالج.
وأضاف أن اختيار المدرب ناصر بودية جاء ألنه ابن من أبناء نادي 

»الظهرة« ويريد الوقوف مع النادي في هذه المرحلة رغم توقف دوري الموسم 
الماضي، وكان على بعد خطوات من التأهل لدوري الدرجة األولى.

ويعد فريق »الظهرة« أحد الفرق العريقة في مدينة طرابلس، حيث تأسس 
العام 1947 وكان من الفرق التي قدمت مستويات كبيرة في دوري الدرجة 

األولى وتحصل على بطولة ليبيا في الموسم الرياضي 1984 1985-.
وشهد النادي في اآلونة األخيرة نهضة معمارية، حيث تم تعشيب أرضية 

الملعب وإنشاء عدة مرافق به ومحالت استثمار للنادي، وبه عديد األلعاب في 
الشطرنج وكرة القدم، في الفئات السنية والكبار، ورفع األثقال والطائرة والسلة 

وألعاب الدفاع عن النفس.

يستعد البطل العالمي في بناء األجسام أبوعجيلة سالم أبو راس لبطولة روما 
في 18 نوفمبر الجاري، التي ستقام في العاصمة اإليطالية بمشاركة أبطال 

العالم في مختلف األوزان. من جانبه قال عضو االتحاد الفرعي بطرابلس 
وسام العكاري والمقرب من البطل الليبي أبو راس: »إن أبوعجيل أبوراس 

سيبدأ اللعب في بطولة روما في وزن 83 كغم وليس وزن 78 كغم كالسك 
فيزيك بناء على نصيحة نائب رئيس االتحاد الدولي أرماندو«.

وعلمت جريدة »الوسط« من مصادرها أن البطل الليبي لديه كارت 
احتراف ويسعى خالل المشاركات إلى رفع رصيده من النقاط في التصنيف 
العالمي، وكانت آخر مشاركة له في الثاني من نوفمبر الجاري في إسبانيا 

وحصد الترتيب الثاني في البطولة والقالدة الفضية بعد منافسة قوية في 
الوزن المفتوح من 75 كغم إلى فوق 100كغم بعد أن تم دمج جميع األوزان 

من تحت 80 كجم إلى فوق 100 كغم للرياضيين المتحصلين سابًقا على 
كروت احتراف.

وجمع أبوراس خالل المشاركة أيضًا 2500 نقطة لرفع رصيده العالمي من 
النقاط التي تجمع في نهاية العام ألبطال االحتراف وأصبح ترتيبه العالمي 

األول في وزنه والخامس في منافسات بطل أبطال العالم.
وكان أبوعجيلة يطمح في المشاركة في بطولة اإلمارات التي ُأقيمت 

مؤخرًا لتحسين تصنيفه العالمي، ولكن ظروف التأشيرة حالت دون مشاركته.

كأس  لبطولة  المجموعات  دور  قرعة  أسفرت 
في  الليبي  النصر  وقـــوع  عــن  الكونفدرالية 
المجموعة الثانية بجانب بيدفست فيتس الجنوب 
أفريقي، وجوليبا المالي، وهورويا كوناكري بطل 
الماضي،  الثالثاء  القرعة،  فعاليات  وأقيمت  غينيا، 
بمقر االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، بعد أن 
النصر  المجموعات هي:  إلى دور  تأهل 16 فريقا 
وحسنية  »مصر«،  وبيراميدز  والمصري  »ليبيا«، 
أغادير ونهضة بركان »المغرب«، وإنيمبا ورينجرز 
»بنين«،  وإيساي  »الجزائر«،  وبارادو  »نيجيريا«، 
بيمبي  وموتيما  ديفوار«،  »كــوت  بيدرو  وســان 
كوناكري  وهــورويــا  الديمقراطية«،  »الكونغو 
»غينيا«، وجوليبا »مالي«، ونواذيبو »موريتانيا«، 
وزاناكو  أفريقيا«،  »جنوب  فيتس  وبيدفست 

»زامبيا«.
)موريتانيا(،  نواذيبو  األولى:  المجموعة  ضمت 
والمصري  )مصر(،  وبيراميدز  )نيجيريا(،  ورينجرز 
)ليبيا(،  النصر  الثانية:  المجموعة  أمــا  )مصر(، 
وبيدفست فيتس )جنوب أفريقيا(، وجوليبا )مالي(، 
وهورويا كوناكري )غينيا(، بينما المجموعة الثالثة: 
نهضة بركان )المغرب(، وموتيما بيمبي )الكونغو 
)بنين(،  وإيساي  )زامبيا(،  وزاناكو  الديمقراطية(، 
ديفوار(،  )كوت  بيدرو  سان  الرابعة:  والمجموعة 
)نيجيريا(،  وإنيمبا  )المغرب(،  أغادير  وحسنية 
في  جوليبا  مع  النصر  ويلتقي  )الجزائر(،  وبــارادو 
يواجه  ثم  مصر،  في  المقبل  ديسمبر  من  األول 
ثم  غينيا،  في  المقبل  ديسمبر   8 يوم  هورويا 
النصر أمام بيدفيست يوم 29 ديسمبر في جنوب 
العام  في  اإليــاب  مرحلة  تقام  أن  على  أفريقيا، 

المقبل.
وتمكن الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر، 
العودة  من  الليبية،  القدم  لكرة  الوحيد  الممثل 
بطولة  من  المجموعات  لدور  والتأهل  بعيد  من 
في  مــرة  ألول  األفريقية،  الكونفدرالية  كــأس 
تاريخه، عقب فوزه المستحق على مضيفه فريق 
برولين األوغندي بهدفين لصفر في مباراة العودة 
كمباال،  العاصمة  بملعب  جــرت  التي  الحاسمة 
بثنائية خالد مجدي وأسامة البدوي. وكان فريق 
النصر حقق نتيجة مخيبة خالل لقاء الذهاب التي 
جرت باإلسكندرية بعد تعادله بهدفين لهدفين، 
اإلخفاق  ما نجح في تعويض هذا  ولكنه سرعان 
سريعا، وتعويض هذا التعثر بفوز وانتصار وتأهل 
الطريق  اختار  حيث  الديار،  خــارج  من  تاريخي 
وبلوغ  الظروف،  كل  تحدي  في  لينجح  الصعب 
عبر  الكونفدرالية  كأس  لبطولة  المجموعات  دور 

الشاب  الوطني  المدرب  ونجح  األوغندية.  البوابة 
ونجم وسط ميدان فريق النصر، الدولي السابق 
مع  له  تدريبية  تجربة  أول  في  الككلي،  محمد 
قيادة  في  األفريقية  المالعب  في  النصر  فريقه 
لدور  تاريخه  في  مرة  ألول  التأهل  إلى  الفريق 
األفريقية  الكونفدرالية  بطولة  من  المجموعات 
رابع  الككلي  ويعد  نجم.  عالء  مساعده  برفقة 
يقود  النصر  مشاركات  تاريخ  في  محلي  مــدرب 
الفريق في مالعب القارة األفريقية، بعد كل من 
الفريق  قاد  الذي  الربع،  أبوبكر  الوطني  المدرب 
في مشاركته األفريقية الثالثة العام 1985، وقاده 
إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس كؤوس 
الذي  العيساوي،  الوطني فوزي  أفريقيا، والمدرب 
قاد الفريق في مناسبتين أفريقيتين عامي 2011 
و2019 خالل مشاركة الموسم الماضي، والمدرب 
بطولة  في  الفريق  قاد  الــذي  الحضيري،  ناصر 
ألول  حينها  وقــاده   ،2013 العام  الكونفدرالية 
انتصار وتأهل أفريقي من خارج الديار على حساب 

فريق  وكان  السوداني،  الوطني  الخرطوم  فريق 
له  أفريقيتين  مشاركتين  أول  استهل  قد  النصر 
عامي 79 و83 باالعتماد على المدرسة التدريبية 

اليوغسالفية.
وفي ثاني مشاركة أفريقية له مع فريق النصر 
صدارة  اعتالء  في  المهدي  معتز  الهداف  نجح 
منها  أحرز  أهــداف،  ثالثة  برصيد  الفريق  هدافي 
اإلياب في شباك عاصفة موكاف  لقاء  ثنائية في 

ــا  ــي ــق ــري بــطــل أف
وهدفا  الــوســطــى، 

فـــي لــقــاء الــذهــاب 
األوغندي  برولين  أمــام 

المحترف  يليه  باإلسكندرية، 
الوحيد الكاميروني جونيور برصيد 

الرجاء  شباك  في  وإيابا  ذهابا  أحرزهما  هدفين 
البيضاوي المغربي، وهدفين لالعب خالد مجدي 
أحرزهما ذهابا وإيابا في شباك برولين األوغندي، 
واحدا في  بلعم هدفا  الالعب عبداهلل  أحرز  بينما 
شباك عاصفة موكاف في لقاء اإلياب، بينما سجل 
الالعب أسامة البدوي آخر أهداف النصر األفريقية 
الحسم  موقعة  في  األوغندي  برولين  شباك  في 
بكمباال، الذي كان أغلى األهداف وأثمنها، والذي 
وهو  المجموعات،  لدور  فريقه  وتأهل  عبور  أكد 

الهدف الوحيد في مسيرته األفريقية مع النصر.
الليبية  القدم  تمثيل كرة  النصر  لفريق  وسبق 
العام 1998 في بطولة األندية العربية بالعاصمة 

اتحاد  حساب  على  تأهله  عقب  بيروت  اللبنانية 
البطولة  خالل  خاض  حيث  الجزائري،  العاصمة 
الكويتي  القادسية  أمــام  خسر  مباريات  ثــالث 
اللبناني،  النجمة  البطولة  مستضيف  مع  وتعادل 
الموردة  على حساب  البطولة  نتائج  أكبر  وسجل 
الليبية في  الكرة  مثل  السوداني بسداسية، كما 
بطولة أندية شمال أفريقيا وبلغ المباراة النهائية 
فقد  لكنه  المغربي،  الجيش  فريق  إقصائه  عقب 
وصيفا  ليحل  الجزائري  وفاق سطيف  أمام  اللقب 

لبطل أندية شمال أفريقيا.
العمومية  الجمعية  عقدت  نفسه،  الوقت  في 
حضره  اجتماعا  الماضي،  األحد  »النصر«،  لنادي 
الوكواك،  الدين  عز  التسييرية  اللجنة  رئيس 
ورئيس الجمعية العمومية المكلف، وسام 
الفارسي،  علي  والعضو  البياني، 
لجنة  عضو  فــكــرون،  وأحمد 
رابطة  ورئيس  االستثمار، 
المشجعين عمر العريبي، 
من  الجمعية  وأعضاء 
جمهور النصر، ناقش 
االجتماع عدة محاور 
بــخــصــوص  أوال 
ــة رئــيــس  ــال ــق اســت
المكلف  الجمعية 
وثانيا  رفضها،  وتم 
ــمــاع  تـــنـــاول االجــت
عادل  استقالة  أيضا 
ــت  ــض األوجـــلـــي ورف
أعضاء  مــن  االستقالة 
ناقش  وثالثا  الجمعية، 
تعيق  التي  المشاكل  الحضور 
انطالق قطار االستثمار والمشاريع 
على  بالفائدة  ستعود  التي  المستقبلية 

النادي، حسب المركز اإلعالمي.
عدة  عن  التسييرية  اللجنة  رئيس  وتحدث 
باألرض  المقبلة  الفترة  خالل  ستنجز  مشاريع 
وبخصوص  الرحبة،  النصر  لنادي  المخصصة 
سيباشر  ــه  أن أكــد  الــقــدم  لكرة  األول  الفريق 
الوطني  المدرب  بقيادة  النادي  بملعب  تدريباته 
المجموعات في  استعدادا لدوري  الككلي؛  محمد 
ترددت  التي  األنباء  بعد  األفريقية،  الكونفدرالية 
الجميع على  الككلي. وشدد  عن رحيل واستقالة 
ضرورة تكاتف الجهود والتفاف الجمهور النصراوي 
حول فريق الكرة ليظهر بوجه مشرف في المشوار 

األفريقي، باعتباره الممثل الوحيد للكرة الليبية.

زين العابدين بركان

● نشنوش

أشاد العب »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني لكرة القدم 
السابق المرغني الشريف، بثالث شخصيات إدارية مرت في 

تاريخ النادي األهلي بطرابلس، وقال الشريف في منشور 
له على صفحته الشخصية »فيسبوك« إن الراحل الصادق 
البهلول واإلداري عبدالرحمن بشر واإلداري أكرم بوحلقة 

شخصيات رياضية مميزة كانت لها بصماتها.

لدعم ملف رفع احلظر عن املالعب الليبية

● النصر يتأهل ألول مرة لدورى المجموعات بالكونفدرالية

ثالثة لقاءات متتالية في ديسمبر 
المقبل.. والهداف معتز المهدي يواصل 

التربع على عرش هدافي القارة

للمرة الثانية فريق كيني يواجه 
»الهالل« وملعب »شهداء بنينا« يفتتح 

أبوابه ألول مباراة دولية منذ ٩ سنوات

● مباراة سابقة لفريق الهالل في بطولة أفريقيا

جدد الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي المحترف بصفوف 
فريق »كروتوني« المشارك في مسابقة دوري الدرجة 
الثانية اإليطالي غيابه عن قائمة »فرسان المتوسط« 

التي تستعد لمواجتي تونس غدًا الجمعة، وتنزانيا يوم 19 
نوفمبر الجاري في أولى مراحل تصفيات المجموعة العاشرة 
التي تضم أيضاً غينيا االستوائية، المؤهلة نحو بطولة األمم 
األفريقية المقبلة بالكاميرون 2021؛ بسبب اإلصابة خالل 

تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة أسكولي، الجمعة 
الماضي، ضمن منافسات الدوري اإليطالي، 

وأكد المدير اإلداري لبعثة المنتخب الوطني 
في تونس، كمال الترهوني، أنه فور 

علمه بخبر اإلصابة تواصل مع سكرتير 
الكرة بالنادي اإليطالي، وطبيب الفريق 

الذي أكد أن المحترف الليبي تعرض 
لكسر في الكاحل بعد تدخل قوي من 
زميله خالل التدريبات، وتبعد اإلصابة 

بن علي عن المالعب لمدة ال تقل عن 60 
يوماً دون الحاجة لتدخل جراحي، 

ليتأكد غيابه رسمياً، ويخسر 
»فرسان المتوسط« جهوده.
كان الالعب محط أنظار 
األندية، ومن بينها أندية 
إيطالية وإنجليزية، وكتب 
اسمه في التاريخ كأول ليبي 

يسجل هدفاً في دوري الدرجة األولى اإليطالي، كما سجل 
بن علي في مباراة فريقه أمام »روما« هدفًا تاريخيًا بتسجيله 

الهدف 488 وهو أعلى رقم تصل إليه جولة منذ رفع عدد 
األندية إلى 20 ناديًا.

بودية مديرًا فنيًا لنادي »الظهرة«

أبوراس في بطولة العالم 
لبناء األجسام بروما



األهم  االستحقاق  لموعد  التنازلي  العد  بدأ 
لكرة  األول  الليبي  الوطني  للمنتخب  بالنسبة 
عندما  تونس،  وجاره  مستضيفه  أمام  القدم 
يلتقي المنتخبان في بداية تصفيات المجموعة 
األفريقية  األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  العاشرة 
2021«، حيث دشن  بالكاميرون »كان  المقبلة 
»فرسان المتوسط« صفحة جديدة من تاريخه 
التونسي  للمدرب  قديمة  جديدة  فنية  بقيادة 
المنتخب  لقيادة  يعود  الذي  البنزرتي  فوزي 
للمرة الثانية له بعد غياب دام قرابة أحد عشر 
الذي  واألخير،  األول  ظهوره  على  مرت  عامًا 
عربية  واجهات  عدة  على  المنتخب  خالله  قاد 

وأفريقية.
وستكون مباراة المنتخب األولى أمام نظيره 
الجولة  ذهاب  ضمن  قرطاج«  »نسور  التونسي 
المقبل،  الجمعة  الـ»كان«،  لتصفيات  األولى 
للبنزرتي  حقيقي  تحٍد  كأول  رادس  ملعب  على 
الذي سيواجه منتخب بالده الذي سبق أن قاده 
خالل  آخرها  كان  سابقة  مناسبات  ثالث  في 
لفترة  قاده  حين  الماضية  الـ»كان«  تصفيات 
خاللها  خاض  أشهر  الثالثة  تتجاوز  لم  قصيرة 
مباريات  ثالث  قيادته  تحت  التونسي  المنتخب 

سوازيالند  من  كل  على  جميعًا  فيها  تفوق 
استأنف  بينما  وإيابًا.  ذهابًا  النيجر  ومنتخب 
منتخب ليبيا تحضيراته استعداًدا لديربي الجوار 

المرتقب بإقامة معسكر تدريبي بمدينة سوسة 
بينهم  من  العبًا   28 تواجد  وشهد  التونسية، 
16 العًبا محترفًا. ورغم عراقة وقدم مواجهات 

التي  والتونسي  الليبي  المنتخبين  بين  الجوار 
مضى على انطالقها أكثر من ستة عقود حين 
 1957 العام  مرة  ألول  رسمًيا  المنتخبان  التقى 

العربية في بيروت، والرصيد كبير من  بالدورة 
الواجهات  مختلف  على  الرسمية  المواجهات 
المنافسات  وتاريخ  سجل  أن  إال  والتصفيات، 
قليل  الـ»كان«  تصفيات  مستوى  على  الرسمية 
لم يتجاوز خمس مباريات، وستكون المواجهة 
مستوى  على  رسميًا  السادسة  هي  المقبلة 
انطلقت  حيث  الـ»كان«،  ونهائيات  تصفيات 
ومثيرة  قوية  بمواجهة  مرة  ألول  المواجهات 
 1974 العام  الـ»كان«  تصفيات  واجهة  على 
بتونس  ذهابًا  التونسي  المنتخب  تفوق  حين 
وسجل  الخويني  المنصف  أحرزه  لصفر  بهدف 
تصفيات  مستوى  على  انتصار  أول  »الفرسان« 
بهدف  بطرابلس  اإلياب  لقاء  في  الـ»كان« 
المنتخب  ليحسم  الفزاني  الراحل سعد  مهاجمه 
بركالت  لصالحه  الترشح  بطاقة  التونسي 
حيث  هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  الترجيح 
سجل ركلتي ليبيا كل من سعد الفزاني ونوري 
السري وأهدر الثالث ركالت األخرى كل من قائد 
الجهاني  ومحمود  البهلول  الهاشمي  الفريق 
مثيًرا  حوارا  المبارة  وشهدت  العربي،  وفؤاد 
رمضان  وقتها  ليبيا  منتخب  مرمى  حارس  بين 
المصري، ونظيره التونسي وقائده عتوقة الذي 

تصدى لثالث ركالت فيما صد رمضان المصري 
ركلتين.

 - ليبية  مواجهة  أول  في  ليبيا  منتخب  قاد 
الوطني  المدرب  الـ»كان«  واجهة  على  تونسية 
الراحل محمد الخمسي ثم عادت المواجهات على 
العام  الثانية بطرابلس  الـ»كان« للمرة  مستوى 
1982، حين تمكن منتخب ليبيا من تحقيق أول 
مواجهة  أول  في  التونسي  نظيره  على  انتصار 
صعيد  على  المنتخبين  بين  رسمية  كروية 
توقيع  من  لصفر  بهدفين  الـ»كان«  نهائيات 
كل من عبد الرازق جرانة قائد الفريق والراحل 
فرج البرعصي، وقاد منتخب ليبيا لهذا االنتصار 
الوطني في  الفريق  وعاد  بيال،  المجري  المدرب 
ثالث وآخر مواجهة كروية رسمية على مستوى 
تصفيات الـ»كان« ليقصي المنتخب التونسي من 
المدرب  بقيادة   1985 العام  الـ»كان«  تصفيات 
البهلول عقب فوزه بطرابلس  الهاشمي  القدير 
البشاري  علي  من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين 
وإبراهيم المعداني، فيما فاز المنتخب التونسي 
أحرزه  ملعبه بهدف لصفر  على  اإلياب  لقاء  في 
الدور  إلى  ليبيا  منتخب  ليتأهل  الجريدي  بسام 

الثاني من تصفيات بطولة أمم أفريقيا 1986.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الكان وال الشان

الحدث
زين العابدين

بركان

طوى منتخبنا الوطني لكرة القدم صفحة 
أمام  »الشان«  تصفيات  سباق  من  الخروج 
المدرب  قيادة  تحت  التونسي  المنتخب 
المحلي جالل الدامجة الذي ودع الفريق في 
واإلقصاء،  اإلخفاق  له عقب هذا  والية  ثاني 
باستعداده  جديدة  صفحة  منتخبنا  ودشن 
»الكان«  تصفيات  منافسات  غمار  لخوض 
بقيادة جديدة قديمة في ثاني والية للمدرب 
الجديد القديم التونسي فوزي البنزرتي الذي 
مع  له  قوي  واختبار  تحد  أول  أمام  سيكون 
الذي سبق أن قاده في ثالث  منتخب بالده 
»الكان«  آخرها تصفيات  فترات سابقة، كان 

في نسختها الماضية.
لسلسة  حد  لوضع  منتخبنا  يطمح 
على  المحلية  كرتنا  طالت  التي  اإلخفاقات 
في  حظوظه  عن  والدفاع  الواجهات  مختلف 
خالي  الخروج  وعدم  الحالية  الكان  تصفيات 
التأهل  أن  خاصة  منافساتها،  من  الوفاض 
والثانية  األولى  البطاقتين  لحاملي  سيكون 
من  يزيد  ما  وهو  المجموعة  صعيد  على 
نسبة الحظوظ ويرفع من سقف الطموحات 
من  ورصيد  زخم  وجود  ظل  في  والتفاؤل 
وفنيا  بدنيا  الجاهزين  المحترفين  الالعبين 

وبقيادة فنية خبيرة متمرسة.
وقبل انطالق صافرة بداية أولى الجوالت 
دروس  من  االستفادة  نتمنى  والمباريات 
التي حطم فيها  الماضية  التصفيات  وأخطاء 
المدربين  عدد  في  قياسيا  رقما  منتخبنا 
الفريق  تدريب  على  وتعاقبوا  تناوبوا  الذين 
وصل  والذي  كلمنتي،  اإلسباني  رحيل  بعد 
لقرابة خمسة مدربين، وبمعدل مدرب لكل 
مباراة أو مباراتين، فكان الحصاد في نهاية 
أمامنا  وخيار  وبالتالي ال مفر  المشوار مخيبا 
القديم  الجديد  المدرب  في  الثقة  منح  إال 
المنتخب تحت قيادته مهما كانت  واستمرار 
الصعاب حتى نهاية المشوار ومهما حصلت 
من عثرات؛ ليكون الحصاد والنتائج على قدر 
الفني  واالستقرار  والوقت  العمل  على  الصبر 
الذي ننشده حتى نحقق الطموحات ويكون 
التأهل لـ»الكان« الكاميرون أفضل تعويض 

لكل اإلخفاقات.

ظهوره األول في العام 1994 موقتاً عقب إقالة يوسف الزواوي وعاد في 2010.. وآخر ظهور مع »نسور قرطاج« في 2018

انطلقت المواجهات ألول مرة 
بلقاء قوي ومثير على واجهة 

التصفيات العام 1974

ثالث وآخر ديربى شهد فوز 
»الفرسان« العام 1985 بقيادة 
المدرب القدير الهاشمي البهلول

مسيرة البنزرتي باألرقام مع منتخبي ليبيا وتونس

وديربي  المرتقبة  الكروية  المواجهة  انطالق  قبل 
القدم  لكرة  الوطني  ليبيا  منتخب  بين  الكبير  الجوار 
المقبل، بملعب  الجمعة  التونسي  المنتخب  ومستضيفه 
رادس بتونس، ضمن جولة الذهاب االفتتاحية لحساب 
الـ»كان«  لتصفيات  العاشرة  األفريقية  المجموعة 
تاريخ  في  مرة  التي ستشهد ألول   ،)2021 )الكاميرون 
 - والتونسي حوارًا تونسيًا  الليبي  المنتخبين  مواجهات 
تونسيًا من خارج خطوط الملعب، وأول مواجهة تجمع 
المنذر  ومواطنه  الوطني  المنتخب  مــدرب  البنزرتي 
منتخب  يقود  الذي  التونسي  المنتخب  مدرب  الكبير 
في  الـــ»كــان«  تصفيات  في  رسميًا  مــرة  ألول  بــالده 
األقدم  والمدرب  تونس  في  المدربين  عميد  مواجهة 
الذي سبق  البنزرتي  األفريقية فوزي  القارة  على صعيد 
أن قاد منتخب بالده، تونس، في سبع مباريات دولية 
في  التعادل  وسجل  مباريات  ثالث  في  تفوق  رسمية 
مباراة على مستوى  أي  نتيجة  يفقد  ولم  مباريات  أربع 
أجيال  ثالثة  ومع  مختلفة  فترات  ثالث  خالل  الـ»كان« 

مختلفة.
قرطاج  لنسور  كمدرب  للبنزرتي  ظهور  أول  كان 
العام  تونس  استضافتها  التي  الـ»كان«  نهائيات  في 
1994 وتولى المهمة موقتًا عقب إقالة يوسف الزواوي 
التي  االفتتاح  مباراة  في  التونسي  المنتخب  قاد  الذي 
لصفر،  بهدفين  وخسرها  مالي  منتخب  أمــام  فقدها 

وقاد البنزرتي منتخب بالده للمرة األولى أمام منتخب 
بهدف  بالتعادل  المباراة  وانتهت  الكونغو  جمهورية 
البولندي  المدرب  بعده  من  المهمة  ليتسلم  لهدف 
منتخب  ليقود  البنزرتي  عاد  ثم  كاسبارجاك،  هنري 
في   2010 العام  موقته  وبصورة  الثانية  للمرة  بالده 
 )2010 )الغابون  الـ»كان«  أفريقيا  بطولة  نهائيات 
جميعها  انتهت  مباريات  ثالث  في  بالده  منتخب  وقاد 
وأمام  لهدف  بهدف  زامبيا  من  كل  أمــام  بالتعادل 
الغابون دون أهداف وأمام الكاميرون بهدفين مقابل 

هدفين.
فيها  يقود  التي  واألخــيــرة  الثالثة  الــمــرة  كانت 
النسخة  الـ»كان«  تصفيات  في  بالده  منتخب  البنزرتي 
الماضية 2018، حيث تولى المهمة خلفًا لنبيل معلول 
ضمن  رسمية  مباريات  ثالث  في  بالده  منتخب  وقاد 
أمام كل من  فاز في جميعها  الـ»كان« حيث  تصفيات 

سوازيالند والنيجر ذهابًا وإيابًا. 
المنتخب  مع  البنزرتي  فــوزي  المدرب  مسيرة  أما 
الليبي في تصفيات الـ»كان« فبدأت العام 2007 خاض 
الـ»كان«  تصفيات  مستوى  على  مباريات  سبع  خاللها 
وتعادل  مباراتين  نتيجة  وخسر  مباريات  أربع  في  فاز 
له  ظهور  أول  في  التعادل  وسجل  واحــدة  مباراة  في 
لهدف  بهدف  الـ»كان«  تصفيات  في  ليبيا  منتخب  مع 
أمام  خسارة  ثم  كينشاسا،  في  الكونغو  منتخب  أمام 
غانا بثالثية وفاز على الغابون بهدف لصفر وفاز ذهابًا 
بطرابلس  غانا  فاز بهدف على  ثم  ليسوتو  على  وإيابًا 

وخسر أمام الغابون بهدف لصفر في ليبرفيل.

الوسط - زين العابدين بركان

تفوق ليبي أمام التوانسة في تصفيات ونهائيات الـ »كان« 

قال حارس مرمى المنتخب التونسي السابق 
1978، المختار  العام  في مونديال األرجنتين 
جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  النايلي، 
»الوسط«: »كلما تابعت وشاهدت مباريات 
للمنتخب الليبي مع تونس عبر شاشة التلفاز 
كلما ُأعيد وأستعيد معها شريط ذكرياتي 
فيها  شاركت  التي  القوية  المباريات  مع 
عن  فيها  ودافعت  الليبي  المنتخب  أمام 
وأبرزها  بالدي،  منتخب  وألوان  شباك 
تصفيات  ضمن  واإلياب  الذهاب  مباراتا 
التي   ،1979 العام  موسكو  أولمبياد 
كانت بعد العودة من ملحمة األرجنتين 
بنحو ثمانية أشهر فقط، حيث فزنا في 
المنزه  بملعب  األولى  الذهاب  مباراة 
مباراة  خسرنا  بينما  لصفر،  بهدف 
في  بثالثية  طرابلس  بملعب  اإلياب 
جماهير  وأمام  صعبة  كانت  مباراة 
العبي  حماس  ألهبت  حاشدة  غفيرة 
بثالثة  فاجأنا  الذي  الليبي  المنتخب 
مدرب  حسابات  أربكت  سريعة  أهداف 
حيزم،  عامر  وقتها،  التونسي  الفريق 
كان  الليبي  المنتخب  إن  يقال  والحق 
منتخبنًا قويا استحق الفوز بجدارة والتأهل 
على حسابنا، حيث ضم وقتها نجومًا وأسماء 
كبيرة أبرزهم حارس المرمى العمالق الفيتوري 
وصولة،  وباني  وبونوراة  والعيساوي  ورجب 
يضم  كان  وقتها  التونسي  المنتخب  كذلك 
أغلب نجوم الكرة التونسية أمثال عمر الجبالي 
والجندوبي والهرقال والكعبي وخميس العبيدي 
والعقربي والقاسمي وطارق 
ذياب«. وأضاف المختار 
النايلي في تصريحاته 
جريدة  إلى  الخاصة 
هاتفيــًا  »الوســط« 
قائاًل:  تونس  من 

»أعتز بأصولي وجذوري الليبية، فأنتمي لقبيلة 
النوايل وتربطني عالقات أسرية وعائلية كبيرة 
بعدد من مناطق الغرب الليبي المجاورة للحدود 
بعدد  الرياضية  عالقاتي  جانب  إلى  التونسية، 
من نجوم الكرة الليبية من جيل السبعينات، فأنا 
أستمتع كثيرًا عندما أشاهد مباريات المنتخبين، 
المثيرة  المباريات  والتونسي، فهي من  الليبي 

التي تستحق كل االهتمام والمتابعة«.
لم يكن المختار النايلي في حسابات المدرب 
يخوض  يكن  ولم  الشتالي،  المجيد  عبد 
وكان  أساسي  كحارس  األرجنتين  مونديال 
لألسطورة  بدياًل  كان  حيث  الحسابات،  خارج 
التونسي  المنتخب  في  طويلة  لفترة  عتوقة 
األفريقي،  النادي  فريقه،  في  حتى  بل  األول، 

التي  التحضيرية  المباراة  لكن  احتياطيًا،  كان 
هولندا  أمام  قليلة  بأشهر  المونديال  سبقت 
جعلت  برباعية  تونس  فيها  خسرت  والتي 
على  باالعتماد  الشجاع  القرار  يتخذ  الشتالي 
النهائيات  في  له  بدياًل  عتوقة  ليتحول  النايلي 
لحظة  اللحظة  تلك  النايلي  ووصف  العالمية، 
التاريخية«،  بـ»اللحظة  الشتالي  قرار  سماعه 
حيث قال: »استقبلت هذا القرار بفرح وسعادة 
التي  الذهبية  الفرصة  هذه  أفوت  فلم  غامرة 
تأخرت  وإن  حتى  طويلة  سنوات  انتظرتها 
بعض الشيء لكنها جاءت في الوقت المناسب 
المنتخب  فيه  يمثل  عالمي  حدث  أول  وفي 
الصعبة  البداية  ورغم  العربية،  الكرة  التونسي 
وشعوري بالرهبة لكوني سألعب ألول مرة أمام 
منتخبات عالمية متمرسة وفي مونديال يحظى 
التاريخي  االنتصار  أن  إال  العالم  كل  باهتمام 
العربي األول لنا أمام منتخب المكسيك بثالثة 
الثقة  وأكتسب  أتفاءل  جعلني  لهدف  أهداف 
من  ومساندة  وتشجيع  كبير  وبدعم  سريعًا 
النجوم الكبار، الثنائي طارق ذياب وتميم، ومن 

خلفي عتوقة على مقاعد البدالء«.
المونديال  المشاركة في  وأكمل: »تواصلت 
بولندا  منتخب  أمام  الثانية  المباراة  وخسرنا 
وودعناها  مشاركتنا  واختتمنا  لصفر  بهدف 
بتعادل  توجناه  قوي  وبعرض  وداع  بأحسن 
لقب  آخر  حاملة  أمام  الفوز  بطعم  تاريخي 

منتخب ألمانيا«.
وكانت بطولة أمم أفريقيا بليبيا العام 1982 
المختار  الكبير  للحارس  ظهور  آخر  شهدت 
النايلي، حيث حرمته اإلصابة من المشاركة في 
مباراتي المنتخبين الليبي والكاميرون، وشارك 
بالده،  منتخب  مع  البطولة  في  مباراة  آخر  في 
اعتزاله  ليعلن بعدها  غانا  أمام منتخب  وكانت 
تدريب  لمجال  ويتفرغ  ودوليا  محليا  اللعب 

حراس المرمى بناديه األفريقي التونسي.

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير 
السكرتير  مع  اجتماعًا  الماضي،  األحد  القنطري، 
عبدالناصر  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العام 
الصويعي، ومحمد الكوني الناطق اإلعالمي باسم 
آخر  على  الوقوف  االجتماع  وتناول  الكرة،  اتحاد 
المؤهلة  للتصفيات  الوطني  المنتخب  استعدادات 
غدًا  تونس  بدولة  ستقام  التي  أفريقيا،  لبطولة 

الجمعة، ثم مواجهة تنزانيا الثالثاء المقبل.
للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  متابعة  تأتي 
متابعة  على  الشديد  حرصه  ضمن  والرياضة 
الرياضة  األلعاب  كافة  في  الوطنية  المنتخبات 
األلقاب  لحصد  المسابقات  لجميع  واستعداداتها 
لمواجهة  ليبيا  منتخب  يستعد  حيث  المختلفة، 
األمم  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في  تونس 
المقرر   ،2021 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
بعد  رادس،  ملعب  على  المقبل،  الجمعة  إقامتها 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  تعاقد  أن القت خطوة 
لتدريب  البنزرتي،  فوزي  التونسي،  المدرب  مع 
الثانية  للمرة  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 

آراء مختلفة في الوسط الرياضي.

مرة  أول  توليه  على  عشر سنوات  وبعد 
قاد  أن  للبنزرتي  سبق  المنتخب،  تدريب 
»فرسان المتوسط« من 2007 إلى 2009، 
التأهل  في  اإلخفاق  عقب  الخطوة  وجاءت 
لنهائيات الـ»شان« في عهد الجهاز الوطني 
المدير  الــدامــجــة،  جــالل  بقيادة  السابق 
الخسارة  بعد  منصبه  من  المستقيل  الفني 
الدامجة  أعلن  حيث  التونسي،  المنتخب  من 
عدم  عن  االعتذار  تقديم  مع  استقالته  تقديم 
في  اإلخفاق  بعد  الوطنية،  مهمته  استكمال 
المقبلة  األفريقية  األمــم  بطولة  إلى  التأهل 
الـ»شان«،  باسم  المعروفة  المحليين  لالعبين 

المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.
اختلفت  الليبية واإلعالميين  الكرة  آراء نجوم 
وعلينا  واقعًا،  أصبح  األمــر  أن  يعتبر  من  بين 
إيجابي، وبين  الخطوة بشكل  التعامل مع هذه 
أن  خصوصًا  للمال،  هــدرًا  الخطوة  اعتبر  من 
ستة  خالل  البنزرتي  عليه  سيحصل  الذي  الرقم 
ضخم  رقــم  وهــو  دوالر،  ألــف   180 هو  أشهر 

وكبير في الكرة الليبية.

»الفرسان« ضيوف »النسور« على ملعب رادس.. الجمعة
يحل منتخب ليبيا األول لكرة القدم ضيفًا على جاره التونسي، في تمام الساعة التاسعة من 
مساء غٍد الجمعة، على ملعب رادس، ضمن أولى التصفيات األفريقية المؤهلة نحو بطولة 
وغينيا  تنزانيا  أيضًا  تضم  التي  العاشرة  المجموعة  عن   ،2021 بالكاميرون  المقبلة  األمم 

االإستوائية، حيث اكتمل اإلثنين الماضي وصول المحترفين إلى تونس.
انضم 16 محترفًا إلى عناصر الالعبين المحليين المختارين لمباراتي تونس وتنزانيا، 
حيث وصل سند الورفلي رغم إصابته مع فريقه »الرجاء البيضاوي« المغربي، بينما تأكد 
اإلصابة،  بسبب  علي،  بن  أحمد  اإليطالي  »كروتوني«  فريق  بصفوف  المحترف  غياب 
ويمثل غيابه خسارة كبيرة لـ»فرسان المتوسط«، بجانب معتز المهدي الالعب المحلي 
الغائب؛ بسبب ظروف عائلية خاصة به، كما غاب عن أحد التدريبات الحارس الدولي 

عن  تعيقه  أن  دون  موقته،  راحة  ألزمته  خفيفة  برد  بنزلة  إصابته  بسبب  نشنوش؛  محمد 
مواصلة االستعداد.

سند  الجزائري«،  العاصمة  »اتحاد  الالفي  مؤيد  من  كاًل  فضمت  المحترفين  تشكيلة  أما 
محمد  المصري،  السكندري«  »االتحاد  شلبي  أحمد  المغربي،  البيضاوي«  »الرجاء  الورفلي 
الترهوني »سموحة« المصري، هيثم ضانة »هالل الشابة« التونسي، علي معتوق »الملعب« 
التونسي،  »الترجي«  الهوني  حمدو  البرتغالي،  »غميارش«  المصراتي  المعتصم  التونسي، 
مهند عيسى إيتو وأنيس سلتو »النجم الساحلي« التونسي«، بدر حسن »الباطن« السعودي، 
زكريا الهريش وصالح الطاهر »اتحاد طنجة« المغربي، إسماعيل التاجوري »نيويورك سيتي« 

األميركي، مفتاح طقطق »المصري« المصري، محمد صولة »الرفاع« البحريني.

النايلي: خسارتنا بثالثية أمام ليبيا الزالت عالقة في األذهان هيئة الشباب والرياضة تتابع 
ـ»الديربي« العربي التجهيز ل

جلست طويالً بديالً لألسطورة عتوقة.. وكنت أحد جنود أول انتصار عربي في المونديال

● النايلي

في أولى مباريات تصفيات »كان الكاميرون ٢٠٢١«

● التربى

● سلتو في هجوم منتخب ليبيا أمام تونس خالل لقاء سابق
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S

 كل شيء  

مؤتمر برلني

في الطريق إلى
 بنت الشيخ

جمعة بوكليب
الَكرُّ والَفرُّ مازال على أشُدِّه، يقود حرب األخوة-األعداء، في ضواحي طرابلس، منذ 
في  ودمارا  فيضانات  تسبب  غزيرة  خريفية  أمطار  بريطانيا  في  متوالية.  أشهر  سبعة 
مدينة شفيلد بشمال انجلترا، وفي منطقة الميدالند، مع استمرار الحمالت االنتخابية، 
والكتاالن  أخــرى،  انتخابية  لمعركة  مجددًا،  تتأهب،  أسبانيا  البريكست.  ومعارك 
الجنرال  رفات  تحويل  تداعيات  بعد  تنته  ولم  برشلونة،  في  مظاهراتهم  يواصلون 
سقوط  على  عاما   30 بمرور  تحتفل  ألمانيا  أنفاقهم.  من  الفاشيين  وظهور  فرانكو، 
وما  الجدار  سقوط  بعد  ما  واقع  مع  التعامل  من  بعد  تتمكن  لم  لكنها  برلين،  جدار 
وفي  استراليا،  في  ويلز  نيوساوث  في  الغابات  تلتهم  مرعبة  حرائق  من مشاكل.  خلق 
المحكومين.  وبين  الحكومتين  بين  وضارية  محتدة  المعارك  مازالت  وتشيلي  بوليفيا 
أو  الرئيس ترامب يعيش تحت تهديد اتهام قد يودي به إلى السقوط،  في واشنطن 
خسارة االنتخابات القادمة. اإلرهاب يظهر في بوركينا فاسو وينزل الموت بدون رحمة 
والوضع  والفساد،  الطائفية  على  احتجاجا  لبنان  تشتعل  بيروت  وفي  أبرياء.  بمدنيين 
والمحاصصات  الفساد  وضد  اإليراني،  الوجود  ضد  وضراوة  حدة  يزداد  بغداد  في 
بأرواح  مخاطرة  تجازف  مازالت  البشر  مهربي  وقوارب  العام،  المال  وسرقة  الطائفية، 
البغدادي  مقتل  وتداعيات  غرقا،  ماتوا  إذا  يخسرون  ما  لديهم  ليس  أفارقة  مهاجرين 

تنته بعد. لم 
وال  طمأنينة  اليعرف  ثور،  قرني  على  يتارجح  وعالم،  عقب،  على  رأسًا  مقلوبة  دنيا 
ذلك،  مع  لكنك،  المقرورة.  للروح  ملجأ  وال  وبالفساد،  والدمار،  بالحروب  ومهدد  راحة، 
على  مساء،  البيت  من  الخروج  وتقرر  للحياة،  المهدد  البالء  ذلك  لكل  ظهرك  تدير 
بالمكتبة  المعرفة،  مركز  حيث  كروس،  كنجز  منطقة  إلى  الذهاب  مقررًا  عادتك،  غير 
ويستنزف  مضجعك،  يقضُّ  الذي  المتواصل  الوجع  ذلك  للحظات  لتنسى  البريطانية، 

إلى  تعيد  مختلفة،  بأمسية،  تستمتع  أن  أمل  على  روحك، 
روائية  كاتبة  صحبة  في  تقضيها  الهارب،  نبضه  قلبك 
في  العيش  طعم  تشاركك  الشيخ،  حنان  اسمها  لبنانية 
وتمارس  الملوث،  لندن  هواء  مثلك  وتتنفس  المهجر، 
تعود  أن  مثلك،  وتحلم،  اإلبداع.  عبر  وحريتها  كينونتها 
بكهولتها إلى ما تركته وراءها من ذكريات في بلد يزداد 

بعدًا كل يوم.
أخبار  من  استجد  ما  آخر  بقراءة  تنشغل  القطار  في 
ألمطار  وتترك  مسائية،  جريدة  في  االنتخابية  الحمالت 
في  تستغرق  توقف.  بدون  المزعج  عبثها  مواصلة  الخريف 
متابعة القراءة، وكأنك بذلك تتقصد أن تضع حاجزًا يحول 
منهكين  العائدين  المسافرين  من  غيرك  وبين  بينك 
إلى  تصل  وحين  آخر،  عمل  يوم  انقضاء  بعد  بيوتهم  إلى 
آخر،  رصيف  إلى  وتتجه  القطار  تغادر  ويمبلدون،  محطة 
ممقوت،  ازدحام  الذروة.  في ساعة  األنفاق،  قطار  لتستقل 
الجميع،  على  يخيم  بارد  وصمت  األعمار،  كل  من  وبشر 
على  القطار  عربات  ولعجالت  قلبك،  لنبضات  إال  وال صوت 
األنفاق،  قطار  تغادر  كورت  ايرلز  في  القضبان.  حديد 
إلى  أخيرًا،  تصل،  وحين  كروس.  كنجز  إلى  غيره  وتستقل 
وفي  الخروج،  بوابة  نحو  تتجه سريعا  المقصودة،  محطتك 
سيجارة،  وتشعل  أضوائه،  تحت  تتوقف  الميدان  فسحة 
األرصفة  ازدحام  تراقب  صمت،  في  واقف،  وأنت  تدخنها 
كان  إن  نفسك  في  وتتساءل  بالعربات،  والطرق  بالناس، 
طرابلس،  في  قتل  من  يحدث  بما  علم  على  الناس  هؤالء 
وما يستجد في جهات العالم المختلفة من حروب ومعارك 
تعودهم،  بسبب  ربما   ، أنهم  أم  ودمار  وقتل  ومظاهرات 
سماع  من  وضجروا  ملوا  وكأنهم  شيء،  يعنيهم  يعد  لم 

ما يستجدُّ من جنون. ومتابعة 
حنان الشيخ، امرأة نحيلة، قصيرة القامة، ترتدي فستنانا طوياًل، وتضع، نظارة على 
األولى، وتستمع لها وهي تروي  للمرة  تراها  عينيها، وأنتَ، من مقعد في صف بعيد، 
تقرأ  حنان  لندن.  إلى  والسعودية،  بالقاهرة،  مرورًا  بيروت،  أول  من  بالكتابة،  عالقتها 
بصوت  تقرأ  بترجمته.  رايت  جون  وقام  العربية،  باللغة  كتبته  ما  االنجليزية،  باللغة 
ضعيفًا،  فيصلك  نبراته،  واآلالم  الغربة  وسرقت  لبنان،  وهموم  األعوام،  أثقلته  أنثوي، 
الصالة  في  الحاضرين  من  غيرك  مثل  بصمت،  تتابع  مقعدك،  في  وأنت  مستسلمًا، 
من  حنان  ترويه  وما  حكايات،  من  تسمع  فيما  لك  مكانًا  تجد  أن  وتحاول  الكبيرة، 
النهار،  وجريدة  الشيخ،  وبوالدها  وبالجيران،  وبالكتابة،  ببيروت،  العالقة  في  ذكريات 

بعلبكي......إلخ. وليلي 
تلك  في  مفكرًا،  مزدحم،  غير  قطار  في  مقعد  في  جالسًا  تنكمش  العودة،  قطار  في 
الشيخ  بنت  استمدت  آلهة  أو  أرض،  أو  نبع،  أي  من  ومتسائاًل  معجبًا،  النحلية،  المرأة 
طريقًا،  اإلبداع  بوعي،  لتختار،  ذاتها،  تحقيق  على  والتصميم  والصبر  والمثابرة،  العزم 

الفقدان؟ ويقيها محنة  إليه،  تلجأ  والكتابة وطنًا، 

دنيا مقلوبة، 
وعالم يتارجح 

على قرني ثور، 
اليعرف طمأنينة 
وال راحة، ومهدد 
بالحروب والدمار.

يصاف يوم غدٍ رحيل شخصيتين ليبيتين متميزتين، العجيب هو تصادف 
الكاتب  إنهما:  حياتهما،  في  مفصلية  متشابهة  وسنوات  أيام  وجود 
الفيلسوف المعروف صادق النيهوم، ظاهرة ليبية، إذ يؤرخ لبداياته، أنها 
مفصلية في تاريخ اإلبداع الليبي، ثم انتشرت في العالم العربي كافة. 
أما الكاتب الساخر والمترجم النابغة محمد حسين القزيري، الذي قدم 
إلى القراء العرب المفكر إدوارد سعيد، الذي تصور القراء العرب أنه يكتب 
باللغة العربية، والحقيقة أنه لم يكتب إاّل باإلنجليزية. فلقد بيّن األستاذ 
عبدالرحمن الراشد رئيس تحرير مجلة »المجلة« أنهم واجهوا معضلة في 
كيفية تعريب مقاالت البروفيسور سعيد التي نجح القزيري في تجاوز لغة 
الكاتب بجملها الطويلة ومعانيها المركبة فوصفه القزيري بـ»الملمّع، ال 
المعرّب«. ويصفه بأنه أحد أفضل المترجمين في العالم العربي. لقد ولد 
النيهوم، وأيضا القزيري العام 1937، والتحقا بالجامعة الليبية في الدفعة 
األولى سنة 1955 تفوق النيهوم في اللغة العربية، أما القزيري ففي اللغة 

اإلنجليزية، وتوفيا في اليوم نفسه وإن اختلف العامان.

النيهوم والقزيري

ليبيا األمس

أقوالهم

»سنبذل كل جهد ممكن لتسريع 
تحقيق االستقرار في ليبيا«.

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

»روسيا تؤجج الحرب في ليبيا 
وتصب الزيت على النار«.

وزير داخلية حكومة الوفاق
فتحي باشاغا

»الصراع المستمر في ليبيا ال 
يمكن حسمه عسكريًا، وتعمل 
إيطاليا وألمانيا معًا وفق هذا 

التقدير«.

وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس

 »الواليات المتحدة تدعم وضع 
حد فوري للقتال الدائر في ليبيا، 

وإعادة تأسيس العملية السياسية 
لألمم المتحدة«.

نائب السفير األميركي لدى ليبيا
جوشوا هاريس

ليبيا  راية السالم في سماء  تألقت 
عمر  هي  ــام،  أي ثالثة  مــدار  على 
استضافته  الذي  ليبيا«،  »كرنفال 
مختلف  ــة  ــارك ــش ــم ب ــازي  ــغ ــن ب
ثقافة  نشر  مستهدفا  المناطق، 
المواطنين. بين  والمحبة  السالم 

ــوه  ــ ــة وج ــج ــه ــب ــت ال ــسـ وكـ
في  يتأنقون  وهــم  المحتفلين، 
حدث  خالل  من  الوطنية،  األزيــاء 
والمناطق  المدن  ثقافات  جمع 
الليبي  التراب  »وحدة  شعار  تحت 

والعيش في سالم«.
من  عدد  إقامة  شهد  الكرنفال 
وفعاليات  التراثية  الفنون  معارض 
كان  فيما  األطفال،  فيها  شــارك 
الفنانين  من  جمع  وبقوة  حاضرا 

والمثقفين. والكتَّاب  واألدباء 

كرنفال ليبيا.. 
ثقافة وسالم ومحبة

ـماذا يجري في كواليس اإلعداد له؟
مــن تقرر أن يحضره حتى اآلن؟

متـى يمكن أن ينعقد؟

أيــن ستكون فيه األطراف الليبية؟
لماذا تأخر انعقاده؟

كيـف يمكن أن ينعقد وينتج مخرجات حاسمة؟
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ياسمني عبدالعزيز..
 عادة غريبة

كشف المخرج المصري رامي إمام، نجل الزعيم، عادة غريبة وطريفة لمواطنته 
الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خالل تطبيق »إنستغرام«. ونشر نجل »الزعيم« عادل 

إمام على »إنستغرام« فيديو يكشف لمتابعيه أنه تعرض لموقف مفزع في الصباح 
وهو يتصفح حسابه، بعدما وجد رسالة من ياسمين تحوي صورة للقط »بوبوس« 
الخاص بابنتها، الذي يحمل مالمح غير مألوفة. ومن خالل الفيديو يتضح أنه قط 

من نوع خاص ويختلف عن بقية القطط، تتعمد ياسمين أن ترسل صوره »الغريبة« 
والمخيفة أحيانا لزمالئها الفنانين، قبل النوم وفور 

استيقاظهم في الصباح.
وقال رامي إنه كان مترددا في نشر 

الفيديو، خصوصا أن القط قد 
يكون غريب المالمح للبعض، 

حسب تعبيره.

رسائل غرامية للبيع

التقاط صورة لحيوان مختفي 25 سنة

أعلنت دار »سوذبيز« طرح رسائل حميمة 
فليمنغ،  إيان  البريطاني،  الروائي  أرسلها 
مبتكر شخصية جيمس بوند إلى حب حياته 

آن، في مزاد علني.
والتقى الزوجان للمرة األولى في العام 
في  تزوجا  ثم  متزوجة،  آن  وكانت   1934
فيها  كتب  التي  السنة  في   ،1952 العام 
فليمنغ »كازينو رويال« أول رواية له عن هذا 
الجاسوس الخيالي. وتكشف الرسائل، التي 
ستطرح في لندن الشهر المقبل، عن قوة 
العالقة بين االثنين، خصوصا قبل زواجهما. 
وتضم المجموعة، التي ستعرض في الفترة 
الممتدة من 3 ديسمبر إلى 10 منه أكثر 

من 160 رسالة، تبادلها فليمنغ وآن، ويقدر 
سعرها بين 22 ألف جنيه إسترليني و300 
ألف. وقال غبريال هيتون، المتخصص في 
»سوذبيز«،  دار  في  والمخطوطات  الكتب 
إن هذه الرسائل قدمت »سجال ال مثيل له« 

عن حياة فليمنغ ومسيرته.
االثنين  بين  الــمــراســلــة  وبـــدأت 
االستخبارات  في  فليمنغ  كان  عندما 
كما  الثانية،  العالمية  الحرب  خــالل 
الصحافة  في  عمله  فترة  تغطي  أنها 
بما  بوند،  جيمس  شخصية  وابتكاره 
في  يمضيه  كان  الذي  الوقت  ذلك  في 

الكتابة في منزله في جامايكا.

أند  إيكولوجي  »نيتشر  مجلة  نشرت 
أكدت  دراســة  اإلثنين،  إيفولوشن«، 
لمجترّ  صورا  مراقبة  كاميرات  التقاط 
حيوان  وهو  فيتنام،  في  صغير  آسيوي 
عاما.   25 من  أكثر  منذ  العلماء  يره  لم 
بالفأر  أيضا  المعروفة  الثدييات  وهذه 
ونادرا  فيتنام  في  فقط  موجودة  الغزال، 
ما تجرى دراسات عليها. مر أكثر من ربع 
قرن منذ أن رأى العلماء هذه الحيوانات. 
وهم كانوا يخشون من أن الصيد الجائر، 
المجترات  هذه  دفع  محظور،  أنه  رغم 
آن  وقرر  االنقراض.  حافة  إلى  الصغيرة 
نغوين من الهيئة العالمية للحفاظ على 
يتناول  إجراء بحث  البرية وزمالؤه  الحياة 

هذه الحيوانات.
السابقة  ــدراســات  ال على  وبــنــاء 
ــل  أوائ ــى  إل تاريخها  يــعــود  )الــتــي 
العلماء  اختار  عشر(،  التاسع  القرن 
الستحصال  فيتنامية  مقاطعات  ثالث 

السكان. من  معلومات 
واستنادا إلى المعلومات التي زودوهم 
إياها، وضع العلماء حوالي ثالثين كاميرا 
الغابات  في  للحركة  بكاشف  مجهزة 
المفاجأة  وكانت  بالمقاطعات.  المحيطة 
 300 حوالي  الكاميرات  التقطت  عندما 
إلى  الــغــزال  الفأر  حيوانات  من  زيــارة 

قريتين.




