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سعر الفائدة في لبنان

فضاء

أبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك التجارية 
أمس األربعاء، بوضع سقف ألسعار فائدتها 

على الودائع بالعمالت األجنبية عند 5.5 
وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 %.

وأضاف أنه سيدفع الفوائد على الودائع 
بالدوالر األميركي المودعة لديه من البنوك 

اللبنانية بحيث يكون النصف بالدوالر 
األميركي والنصف بالليرة اللبنانية في 

إجراء استثنائي. وقال إن هذا سينطبق أيضًا 
على دفع فوائد شهادات اإليداع بالدوالر 

األميركي الصادرة عنه.

مليار 47.7
دوالر

خسائر االقتصاد الفلسطيني في الفترة 
من العامين 2000 و2017 بسبب 

االحتالل اإلسرائيلي.

عمالت

كل شيء

سقوط قمر

قريبا في ليبيا
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تسمم جماعي في بني وليد.. ومطالب بتشديد الرقابة على األغذية املستوردة

بصمات عربية في مسيرة الفن واإلعالم الليبي

»األخطبوط«

اتفاق تركيا و»الوفاق« تسبب في توتر إقليمي وتحذير أممي وأجج الصراع بين الفرقاء

تهديد  من  كبيرة  ومخاوف  أممي  تحذير  وسط 
عقده  المنتظر  ليبيا،  حول  برلين  مؤتمر  مصير 
التفاهم  مذكرتا  خلقت  المقبل،  العام  مطلع 
الوفاق  حكومة  بين  الموقعتان  والبحرية  األمنية 
التشويش  من  حالة  الماضي،  األسبوع  وتركيا، 
على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، إذ اتسعت 
فجوة الخالف بين فرقاء األزمة في ليبيا من جهة، 
وأضعفت الجهود الرامية إلى إيجاد توافق إقليمي 

ودولي، كان معواًل عليه إلنجاح المؤتمر.
وقعت حكومة الوفاق الوطني، األسبوع الماضي، 
مع الحكومة التركية، على مذكرتي تفاهم إحداهما 
البحري،  التعاون األمني، والثانية في المجال  حول 
في ختام محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  ورئيس  إردوغان 
دون  من  للسراج،  اإلعالمي  للمكتب  بيان  بحسب 

أن يفصح البيان عن تفاصيل المذكرتين.
محلية  فعل  ردود  في  التوقيع،  إعالن  وتسبب 
المبعوث  دعا  ما  الحدة،،  متفاوتة  فورية  وإقليمية 
األممي إلى ليبيا غسان سالمة، للتحذير من تداعيات 
إلى  تصريحات  في  وقال  الليبية–التركية،  الخطوة 
التي  االتهامات  إن  األميركية،  »بلومبرغ«  وكالة 
أثارتها هذه الخطوة، تهدد اجتماعًا في 10 ديسمبر 
الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق 

لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل.
وإقليميًا، أمهلت وزارة الخارجية اليونانية السفير 
الليبي لديها، حتى الخميس، لمغادرة اليونان، إذا 
لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع 
مصدر  لـ»الوسط«  صرح  كما  أنقرة،  مع  المذكرة 
دبلوماسي، واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية 
مبدأ حسن  مع  متسقًا  يكون  لن  اإلجراء  »هذا  أن 
الدول  بين  العالقات  يحكم  أن  يجب  الذي  الجوار، 
المتجاورة«، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة 

الخارجية اليونانية.
الليبية– للخطوة  إدانتها  عن  مصر  وأعربت 

التركية، مؤكدة أن »مثل هذه المذكرات معدومة 
مجلس  رئاسة  نشرته  بيان  وفق  القانوني«،  األثر 
عند  المصري  التحرك  يقف  ولم  المصري.  الوزراء 
اإلدانة على مستوى رئاسة الحكومة، إذ تبعها بيان 
من وزارة خارجيتها، أعلنت فيه إجراء الوزير سامح 
وزير  من  بكل  هاتفيًا  اتصااًل  الخميس،  شكري، 
خارجية  ووزير  دندياس،  نيكوس  اليونان  خارجية 

قبرص نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع 
كل منهما إعالن توقيع المذكرتين.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار 
أحمد حافظ: »إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم 
يتم  لن  الذي  اإلجــراء  لهذا  قانوني  أثر  أي  وجود 
االعتداد به لكونه يتعدى صالحيات رئيس مجلس 
عن  فضاًل  الصخيرات،  التفاق  وفقًا  الليبي  الــوزراء 
للبحر  المشاطئة  الدول  حقوق  على  يؤثر  لن  أنه 
الموقف  وجاء  األحــوال«،  من  حال  بأي  المتوسط 
وزير  أجــراه  هاتفي  اتصال  خالل  األخير  المصري 
األمم  مبعوث  مع  شكري  سامح  المصري  الخارجية 

المتحدة إلى ليبيا غسان سالمة، اإلثنين.
ودوليًا، دخلت روسيا على خط الجدال، الثالثاء، 
تركيا  من  كاًل  الروسية،  الخارجية  وزارة  دعت  إذ 
التوتر  تزيد  خطوات  تجنب  إلى  الوفاق،  وحكومة 
باسم  الناطقة  وقالت  المتوسط،  والبحر  ليبيا  في 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على 
موقع الوزارة ونقله موقع »روسيا اليوم«: »ال يمكن 

تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إال بعد 
االطالع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد.
على  التوقيع  أن  إلى  الروسية  الناطقة  ولفتت 
األمن  مجال  في  التعاون  بشأن  التفاهم  مذكرة 
»أعطى إبرامها أسسًا للحديث عن محاوالت تركيا 
طرابلس،  في  للحكومة  العسكري  دعمها  لشرعنة 

عبر الخرق السافر لحظر توريد السالح«.
الخميس،  النواب،  أعلن مجلس  فقد  محليًا،  أما 
التفاهم،  لمذكرتي  الكامل«  ورفضه  »استنكاره 

الدستوري«  لإلعالن  »مخالفتان  أنهما  معتبرًا 
له:  بيان  في  المجلس  وقال  السياسي.  واالتفاق 
»ال يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية 
البرلمان،  واعتماد  موافقة  دون  أجنبية  دولة  مع 
أن  كذلك  معتبرًا  البالد«،  في  التشريعية  السلطة 
السياسي  لالتفاق  أيضًا  »بالمخالفة  جرى  التوقيع 
فائز  حكومة  منه  انبثقت  الــذي  الدستوري  غير 
مجلس  رئيس  خاطب  الحق،  إجراء  وفي  السراج«. 
األمين  اإلثنين،  صالح،  عقيلة  المستشار  النواب 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واألمين 
بسحب  أبوالغيط،  أحمد  العربية  للجامعة  العام 
النواب وما  الوفاق واعتماد مجلس  اعتماد حكومة 
ينبثق منه باعتباره »الجسم الشرعي الوحيد«، على 

خلفية الموضوع نفسه.
المشير  بقيادة  للجيش  العامة  القيادة  وأعلنت 
خليفة حفتر، رفضها المذكرتين، مطالبة »بتدخل 
لمواجهة  المتوسط  حوض  ودول  األمن  مجلس 
جماحها  وكبح  وإحباطها  التركية  المخططات 

زمن  بالمنطقة  المدمر  نفوذها  استعادة  في 
عن  الوفاق  حكومة  ودافعت  العثمانية«.  الدولة 
وزير  بحث  حيث  التركي،  الجانب  مع  التفاهمات 
سيالة  الطاهر  محمد  الوفاق  بحكومة  الخارجية 
في اتصال هاتفي، الثالثاء، مع نظرائه في تونس 
ليبيا.  في  الوضع  مستجدات  والمغرب  والجزائر 
لوزير  أكد  سيالة  إن  بيان،  في  ــوزارة  ال وقالت 
قدوم،  بو  صبري  الجزائري  الخارجية  الشؤون 
بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية  الشؤون  ووزير 
تسيير  المكلف  الخارجية  للشؤون  الدولة  وكاتب 
وزارة الخارجية التونسية صبري باش طبشي، أن 
المصلحة  »صون  إلى  تهدفان  التفاهم  مذكرتي 
وال  األشقاء  األولى  بالدرجة  وتخدمان  الوطنية، 
القانون  على  وتقومان  دولة،  أي  بسيادة  تمسان 
عالقات  على  تحافظ  ليبيا  أن  إلى  الفتًا  الدولي«، 
عدم  على  وتــحــرص  ــجــوار،  ال وحسن  ــوة،  األخـ
أمنها  يعرض  ما  أو  ــدول،  ال بسيادة  المساس 
لقاء  وفي  للخطر،  وبحارها  وأراضيها  وسالمتها 
مع »قناة ليبيا« الرسمية، قال مدير إدارة التعاون 
إن  البرق،  الدكتور جمال  الخارجية  بوزارة  الدولي 
البحرية  التفاهم  مذكرة  على  للتوقيع  الوصول 
والتفاوض  البحث  مــن  طــويــاًل،  طريقًا  ــذ  »أخ
والتشاور بين المختصين على مختلف المستويات 
العليا  والسلطة  الخبراء  مستوى  على  ليبيا،  في 
الجانب  مع  جلسات  عدة  وعقدت  القرار،  صاحبة 

المذكرة«. انتهت بتوقيع  التركي، 
الحدود  لجنة  ورئيس  القانون  أستاذ  ــال  وق
اللقاء  في  الحراري،  الدكتور محمد  والبحرية  البرية 
تركيا  بين  التفاهم  »مذكرة  نفسه:  التلفزيوني 
لجنة  في  بدايتها  اللحظة،  وليدة  تكن  لم  وليبيا، 
الحدود تبدأ من 2010، وقد جاءت لتخدم مصلحة 

ليبيا وحماية حقوقها البحرية.
إن كان  ما  يتساءلون  الليبي  للشأن  المتابعون 
الليبية–التركية،  الخطوة  حول  ُأثير  الذي  الجدل 
نحو  الدعوات  لتبدأ  الوقت،  مع  حدته  ستخفت 
هذا  أن  أم  التفاوض،  مائدة  على  األزمة  معالجة 
يراه  ما  خلفية  على  ويتصاعد  سيتطور  الجدل 
ليخلق  المنطقة،  في  الغاز  على  صراعًا  المراقبون 
السالم  تهدد  أوسطية جديدة،  بحرية شرق  أزمة 
وقبلها  المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  في 
الوضع  بحل  األمل  وتالشي  برلين  مؤتمر  تهديد 

المتفاقم في ليبيا.
التفاصيل ص3

< إردوغان والسراج خالل محادثات إسطنبول، 27 نوفمبر 2019       »الفرنسية« 

إلى  المذكرتان تهدفان  »الوفاق«: 
الوطنية.. وال  المصلحة  صون 

تمسان بسيادة أي دولة وتقومان 
الدولي القانون  على 

2019 عام النجاح للنفط الليبي رغم التحديات األمنية

شروط أوروبية 
صارمة للتعاون مع 

ليبيا في مجال الهجرة

تجاوز  من  ليبيا  في  النفط  قطاع  تمكن 
البالد  بها  مرت  التي  األمنية  التحديات 
حرب  ذلــك  في  بما   ،2019 العام  خــالل 
العاصمة طرابلس، ليحقق القطاع إيرادات 
تقدر بنحو 20 مليار دوالر، األمر الذي دعا 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع اهلل إلى وصف أداء القطاع خالل العام 
بـ»الناجح جدًا«؛ وزاد من آماله في تحقيق 

إيرادات أعلى خالل العام المقبل.
نجحت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الحقول  من  عدد  تطوير  في   2019 خالل 
من  عــدد  تشغيل  ــادة  ــ وإع ــجــديــدة،  ال
الفرص  مزيد  وتوفير  الرئيسية،  المرافق 
المجاورة  المناطق  لسكان  االقتصادية 
حكومة  تسعى  فيما  النفطية؛  للعمليات 
النفط  تصدير  معدالت  زيادة  إلى  الوفاق 
الخام مستقباًل، ورفع إنتاج مؤسسة النفط، 
التي وضعت حاجز إنتاج 2.1 مليون برميل 

إنتاج  بزيادة  آمال  مع  لها،  هدفًا  يوميًا، 
قياسية  مكعبة  قدم  مليار   3.5 إلى  الغاز 

من الغاز يوميًا، بحلول العام 2024.
وبخالف رفع اإلنتاج، فإن تدبير تمويل 
أبرز  من  يعد  النفط،  لمؤسسة  إضافة 
الملفات التي تؤرق صنع اهلل، الذي ناقش 
سابق،  وقت  في  السراج  مع  الملف  هذا 
لتنفيذ  اعتبارية  ميزانية  بتحديد  مطالبًا 

عدة مشروعات.
التفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

دعت ثماني منظمات دولية غير 
حكومية إلى »وضع شروط صارمة 

لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا في 
مجال الهجرة«، وذلك في أعقاب عدول 
فرنسا عن تسليم حكومة الوفاق ستة 

قوارب لتعزيز مراقبة السواحل. ورحبت 
المنظمات غير الحكومية، وبينها »أطباء 

بال حدود« و»رابطة حقوق اإلنسان« 
و»منظمة العفو الدولية« بـ»تخلي 

باريس عن هذه المبادرة التي كانت 
ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي 

في جرائم مرتكبة بحق أشخاص 
مهاجرين والجئين في ليبيا«، مطالبة 

إياها بـ»وضع شروط صارمة لكل تعاون 
ثنائي وأوروبي مع ليبيا؛ بهدف أن تكون 

حقوق وسالمة المهاجرين مضمونة 
ومحترمة«. واعتبرت المسؤولة عن 

مسائل الهجرة في منظمة العفو 
الدولية، لوال شولمان في تصريح 

اإلثنين الماضي، أن »قرار عدم تسليم 
المراكب يشكل انتصارًا مهمًا تم 

تحقيقه بفضل الضغط العام، ويفترض 
أن يشكل منعطفًا في عالقات فرنسا مع 

ليبيا في ما يتعلق بسياسة الهجرة«.

أنقرة، طرابلس، القاهرة، بروكسل–الوسط

بوجه صارم ونظرات مترقبة، يمضي 
الجنرال اإليراني قاسم سليماني، 

كاألخطبوط في حركته التي تمضي 
على إيقاع نفوذ إيراني مثير للكثير من 
المشكالت في أكثر من عاصمة عربية.
فمن دمشق إلى بيروت مرورًا ببغداد 

وحتى صنعاء، يلمس 
المتابع للوضع في اإلقليم 

المشتعل، آثار سليماني 
الذي يقود »فيلق 

القدس«، التابع للحرس 
الثوري اإليراني 

منذ 1998 وحتى 
اليوم.

بغداد كانت 
محطة سليماني 
األخيرة، بعد أن 

وصلها وسط 
أجواء مشحونة 

بالغضب 
الشعبي من تغول 

النفوذ اإليراني 
في بلد النهرين، فمن 
أين يستمد هذا الرجل 
األخطبوط قدرته على 
التسلل وسط عواصم 

عربية ملتهبة لينفذ 
بها أجندة حرسه الثوري 

الغامضة؟.

شيرين رضا: 
أنا جريئة ولكن

دون ابتذال

13

14

»تفاهمات« إسطنبول تهد د »برلني« املنتظر سقط قمر طبيعي )نيزك صغير( تابع 
لألرض في الغالف الجوي فوق أستراليا، 

وقال العلماء في جامعة كورتين األسترالية 
إن القمر عبارة عن نيزك صغير سحبته قوة 
جاذبية األرض، وبات يدور حولها. وسقط 

القمر في 22 أغسطس 2016.
ويرى الباحثون أن هذا الجسم بنسبة 

95 % كان نيزكا يدور حول األرض، بمثابة 
قمر مؤقت، وبلغت سرعته عند سقوطه 

11 كيلومترا في الثانية، ومساره كان 
عموديا. وتشير سرعته المنخفضة، إلى 

أنه كان يدور حول األرض، وزاوية سقوطه 
تستبعد كونه من النفايات الفضائية.

»ميركاتو شتوي« 
ساخن يزيد رقعة 

املحترفني الليبيني

أسماء شويخ.. »ليبية«.. سرقت أضواء اإلعالم البريطاني
على  الضوء  البريطانية  اإلعالم  وسائل  سلطت 
واقعة تدخل سيدة ليبية لحماية أسرة يهودية، 
خالل وجودهم داخل أحد قطارات مترو األنفاق 
إذ  األحــد،  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 
في  يصرخ  ظل  رجل،  من  إساءات  إلى  تعرضوا 
وجوههم، ويخيف أطفالهم، حسب رواية شهود 

عيان.
مع  تتجادل  وهــي  شويخ  أسماء  وظهرت 
الرجل؛ دفاعًا عن األسرة، بينما ردد هو عبارات 
مسيئة إلى اليهود، حسبما سجل شخص، يدعى 
ويقول  هاتفه.  بكاميرا  الواقعة  أتكينز،  كريس 
أتكينز، في حديثه إلى موقع اإلذاعة البريطانية 
أطفال  في  يصرخ  كان  »الرجل  سي«،  بي  »بي 
العائلة اليهودية، وقد واجهته المرأة المسلمة 

حقًا، بحزم واستمرار«.
لم  إنها  الليبية  السيدة  قالت  جانبها،  من 
تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن األسرة »ألن 
هذا ظلم«، إذ حاولت أن تتدخل لتهدئة األجواء، 

الرجل  الوضع، حيث طلبت من  والسيطرة على 
أن يهدأ وال يتكلم بألفاظ مسيئة أمام األطفال، 

حسب مداخلتها مع »بي بي سي عربية«.
أسماء كأم لطفلين، ال تتمنى أن تراهما في 
موقف مماثل، فتقول: »األطفال كانوا خائفين.. 
وبدوا في حالة ذعر وهذا ال يصح«. واستكملت 
احترام  إلى  الرجل  دعت  أنها  مؤكدة  روايتها 
»لكم  القرآنية:  باآلية  مستشهدة  اآلخرين، 
الدين  تعاليم  بأن  منوهة  دين«،  ولي  دينكم 
تلك  الدفاع عن  إلى  التي دعتها  اإلسالمي هي 

األسرة دون خوف.
ووجهت السفارة البريطانية في ليبيا، الشكر 
وقف  أجل  من  فعلته  ما  على  شويخ  أسماء  إلى 
حسابها  عبر  وكتبت  تلك«.  الكراهية  »جريمة 
أسماء  »إلى  اإلثنين،  »تويتر«،  على  الرسمي 
جريمة  ضد  بوقوفكِ  فعاًل  أحسنتِ  شويخ. 
نحن  يهودية.  أسرة  استهدفت  التي  الكراهية 

فخورون بك«.



يوثق الفيلم الفلسطيني »بين الجنة واألرض« الفائز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان 
دولة  بها  قامت  التي  اإلنسانية  غير  االنتهاكات  حول  حقيقية  قصصا  الدولي  القاهرة 
وسائل  في  الضوء  عليها  يسلط  لم  والتي  الفلسطينيين  ضد  اإلسرائيلي  االحتالل 
الفيلم  »إن  مصراوي  لموقع  نجار،  نجوى  الفيلم،  ومخرجة  مؤلفة  وقالت  اإلعالم. 
مستوحى من قصص حقيقية، بينها حادث االغتيال الذي وقع لكاتب في بيروت العام 
1974، كذلك قصة األطفال الذين خطفهم االحتالل اإلسرائيلي من أسرهم اليهود 

العرب، لتربيتهم وفقا لمعاييرغيرعربية«.
في  زوجين  وسلمى،  تامر  عن  حقيقية  أحداث  من  مستوحى  »الفيلم  وأضافت: 

الثالثينات من العمر يعيشان في األراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج 
فبعد  التعقيدات،  من  كثير  الزوجان  يواجه  ذلك  سبيل  وفي  الطالق،  على  يتفقان 
حصول تامر على تصريح لمدة ثالثة أيام لعبور نقاط التفتيش اإلسرائيلية والذهاب 
الزوجان  يفاجئ  المحاكم،  إحدى  الطالق في  إجراءات  الناصرة الستكمال  إلى مدينة 

بسر يقلب األمور تماما«.
أن  واختيار  الفيلم  مشاهد  بعض  في  واألسود  األبيض  لتقنية  استخدامها  وعن 
أن  اختار  الفيلم  »بطل  نجار  نجوى  أوضحت  بال صوت،  فيه  األولى  اللحظات  تكون 
وال  صوت  بال  بكاميرا  محيطه  يراقب  هو  بيته،  خارج  الذي  العالم  عن  نفسه  يعزل 
بجوار  الجميع  واليهودي  والمسيحي  المسلم  كان  قديما  الوضع  عكس  على  ألوان، 

بعضهم البعض في نفس الحي«.
صورة  نقل  في   100% بنسبة  نجحت  السينما  أن  نجار  نجوى  المخرجة  وأكدت 
حقيقية عن الفلسطينيين وتغيير الصورة النمطية الموجودة بالغرب، وكانت شاهدة 

على فقدان دولة االحتالل اإلسرائيلي »إنسانيتها تجاه الفلسطيني«.

تواصـل 02

اللي كانوا علي غاليين*** وما كنت نحمل بالهم.
ساقيـني دواء بالسـنين *** وما حسبته يقتل دواهم. 

وهـم اليوم حاصديـن *** وعارفين ساير خطاهم.
ونا كنت نحوس مسكين*** ونبات صادق معاهم

العالمية  سياستها  تحديث  على  تعكف  أنها  »تويتر«،  شركة  ذكــرت 
يحصل  قد  عما  المعلومات  من  مزيدا  المستخدمين  إلعطاء  للخصوصية 
لتوضيح جهودها  وأنها تدشن موقعا  البيانات،  المعلنون في مجال  عليه 

لحماية البيانات.
يناير  أول  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  التغييرات،  وستلتزم 
قانون  ويلزم  المستهلكين،  لخصوصية  كاليفورنيا  بقانون   ،2020
إزاء  للمستهلكين  الشفافية  مزيد  بإتاحة  الكبيرة  الشركات  كاليفورنيا 
لهم  السماح  مثل  فيها،  التحكم  من  أكبر  وقدر  الشخصية  معلوماتهم 

بطلب حذف بياناتهم واختيار أال تباع بياناتهم ألطراف ثالثة.
و»غوغل«  »فيسبوك«  ومنها  االجتماعي،  التواصل  شركات  وتتعرض 
البيانات  خصوصية  قضايا  بشأن  متزايد  لتدقيق  لـ»ألفابت«،  التابعة 
على  الشركة  فيها  حصلت  التي  أناليتيكا«،  »كمبردج  شركة  فضيحة  بعد 

البيانات الشخصية لماليين من مستخدمي »فيسبوك« دون موافقتهم.
في  أعلنت  لها  مقرا  فرانسيسكو  سان  من  تتخذ  التي  الشركة،  وكانت 
استخدمت  إلكتروني  بريد  أرقاما هاتفية ورسائل  أن  أنها وجدت  أكتوبر، 
دون قصد في أغراض إعالنية، ويأتي موقع »تويتر« الجديد للخصوصية، 
الشركة  مساعي  إطــار  في  للخصوصية«،  »تويتر  مركز  يسمى  الــذي 
المستخدمين سبيال  البيانات وسيمنح  بحماية  المتعلق  الستعراض عملها 

للوصول إلى بياناتهم وتحميلها.

#لن_أتزوج_قاتلي

»تويتر« تدرس تحديث
سياسة الخصوصية

مهمات  في  المشاركة  على  »فيسبوك«  ستكافئ 
باسم  جديد  تطبيق  إطالق  مع  ودراسات،  واستبيانات 
»فيوبوينتس«، ومن أجل استحداث حساب »فيوبوينتس« 
ينبغي على المستخدم أن يوفر بعض المعلومات مثل اسمه 

وعنوانه اإللكتروني ومكان إقامته وتاريخ ميالده وجنسه.
برامج  في  المشاركة  إلى  ذلك  بعد  التطبيق  ويدعوه 
أو  اإلنترنت  عبر  أسئلة  استمارات  تكون  قد  التي  مختلفة، 
تجارب على منتجات، والبرنامج األول المقترح هو »استبيان 
»فيسبوك«،  أوضحت  ما  على  منه  الهدف  الرفاه«  حول 
السلبي  التأثير  من  للحد  أفضل  منتجات  إلى  »التوصل 
وبعد  منافعها«،  وتحسين  االجتماعي  التواصل  لشبكات 
إنجاز البرنامج، يحصل المستخدم على نقاط يمكنه جمعها 
وغالبا  بال«.  »باي  عبر  يحول  الذي  المال،  على  للحصول 
البيانات  الستخدامها  النتقادات  »فيسبوك«  تتعرض  ما 
الشخصية ألعضائها، لكنها أكدت أن المعلومات التي توفر 

إلى »فيوبوينتس« ستكون محمية.
وقال المسؤول عن هذا البرنامج، إيريز نافيه، في مدونة: 
إلى  التطبيق  هذا  عبر  جمعت  التي  المعلومات  نبيع  »لن 
فيوبيونتس  عبر  نشاطكم  علنا  نتشارك  لن  أخرى.  أطراف 
دون  من  مرتبطة  أخرى  حسابات  عبر  أو  فيسبوك،  عبر 
مشاركتكم. ويمكنكم وضع حد لمشاركتكم في أي وقت«.، 
الثامنة  سن  فوق  ألشخاص  مخصص  و»فيوبوينتس« 
عشرة يقيمون في الواليات المتحدة ويملكون حسابا على 
»فيسبوك«. وقالت المجموعة إنها تنوي إطالق التطبيق في 

دول أخرى اعتبارا من العام المقبل.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»مسح إلزامي« لوجوه مستخدمي الهواتف املحمولة في الصني

»غوغل« و»يوتيوب« يوقفان مئات اإلعالنات لـ »ترامب«

كلمة1000

● عودة الكشافة لنشاطهم بمدينة درنة بعد تحريرها من سيطرة الجماعات اإلرهابية 30 نوفمبر 2019

بدأت الصين األحد، فرض مسح إلزامي لوجوه المستخدمين 
المراكز  في  أجهزتهم  تسجيل  لدى  المحمولة  للهواتف  الجدد 
إدارة  هيئة  أعلنت  ما  بحسب  االتــصــاالت،  لشركات  التابعة 
رقابتها  الصينية في ظل تشديد بكين  المعلومات  تكنولوجيا 

على الفضاء اإللكتروني.
وأصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، 
في سبتمبر، مذكرة بشأن »حفظ الحقوق المشروعة والمصالح 
تشدد  جديدة  قواعد  مع  اإلنترنت«،  عبر  بالمواطنين  الخاصة 
»فرانس  وفق  اإللكترونية،  واألجهزة  الهواتف  تسجيل  شروط 

برس«.
االتصاالت  شركات  تستخدم  أن  على  المذكرة  ونصت 
هويات  من  للتحقق  أخرى«  تقنية  ووسائل  الصناعي  »الذكاء 
األشخاص الذين يشترون خطوطا هاتفية جديدة، وقال ممثل 
عن شركة »يونيكوم« الصينية لالتصاالت إن قواعد التسجيل 

تفرض  ديسمبر  من  األول  من  بدءا  بها  المعمول  الجديدة 
على األشخاص الذين يسجلون أرقام هواتفهم الجديدة بأن 

يلتقطوا تسجيال مصورا يظهر استدارة الوجه ورفة العين.

الخطوات  »في  سبتمبر:  في  الصادرة  المذكرة  وأضافت 
وستروج  والتدقيق  المراقبة  زيادة  وزارتنا  ستواصل  الالحقة، 
الهواتف  مستخدمي  تسجيل  عمليات  إلدارة  مشددة  بصورة 

بأسمائهم الحقيقية«.
شراء  ربــط  تشترط  بــدأت  الصينية  السلطات  أن  ورغــم 
 ،2013 منذ  مستخدميها  هويات  بتسجيل  الهاتفية  الخطوط 
استخدام  تنامي  ظل  في  تأتي  الجديدة  التدابير  هذه  فإن 
في  القطاعات  كل  تشمل  باتت  التي  الصناعي  الذكاء  تقنيات 

الصين من المتاجر الكبرى إلى المراقبة.
وأبدى مستخدمون لإلنترنت في الصين قلقهم من إمكان 
تطبيق  مع  ستجمع  التي  البيومترية  بياناتهم  بيع  أو  تسريب 
هذه التدابير الجديدة، حيث كتب أحد المستخدمين عبر خدمة 
»ويبو« الصينية للمدونات القصيرة: »هذا األمر يتخطى الحدود 

قليال«.

تعامل  كيفية  بشأن  القلق  يتزايد 
ــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مع  وســائ
اإلعالنات السياسية، وذلك مع اقتراب 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  موعد 
»فيسبوك«  وتعرض   ،2020 للعام 
إعالن  إزالة  لرفضه  الذعة  النتقادات 
ترامب،  دونالد  انتخاب  ــادة  إع حول 
وزائفة  خاطئة  معلومات  فيه  تظهر 
بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

السياسية  اإلعالنات  أن  حين  وفي 
ال  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
اإلعالنات  عن  مختلفة  بقواعد  تلتزم 
السياسية على التلفزيون، فقد خضعت 
قدرتها  بسبب  كبير  لتدقيق  أخيرا 
سيئة«،  »معلومات  نشر  على  الفريدة 
على نطاق واسع وبسرعة، وعدم قدرة 

المنصات على ضبطها بشكل صحيح.
يمكن  بــالــتــلــفــزيــون،  ــة  ــارن ومــق
تنشر  أن  اإلنــتــرنــت  عبر  لــإلعــالنــات 
بالخطر،  يــنــذر  بمعدل  األكــاذيــب 
تحديد  يمكنها  خوارزميات  تدعمها 
هائلة،  بسرعة  المستهدفة  الجماهير 
واستجابة  الماضي،  أكتوبر  وفي شهر 

مواقع  استغالل  من  القلق  لتنامي 
االنتخابية،  الحمالت  في  التواصل 
سيحظر  ــه  أن »تــويــتــر«  موقع  أعلن 
منصته،  على  السياسية  اإلعــالنــات 
وشركتها  »غوغل«  تحظر  ال  حين  في 
اإلعالنات،  هــذه  »يوتيوب«  التابعة 
لكنها أدخلت الشهر الماضي تعديالت 
في  بما  سياستها،  على  وإيضاحات 
الدقيق  االستهداف  من  الحد  ذلــك 

للمستخدمين.
 60« بــرنــامــج  ــع  م مقابلة  وفـــي 
التنفيذي  الرئيس  قالت  دقــيــقــة«، 
وجسيكي  سوزان  »يوتيوب«،  لموقع 
المثير  بــايــدن«  »تــرامــب/  إعــالن  إن 
وسألت  سياستهم،  ينتهك  ال  للجدل 
ستال  ليزلي  دقيقة«   60« مراسلة 
»هل  وجسيكي:  »يوتيوب«  رئيسة 
الرئيس  إعــالنــات  مــن  ــا  أي أسقطت 
ترامب على اإلطالق؟« فأجابت األخيرة 
»هناك إعالنات للرئيس ترامب لم تتم 
أو  غوغل  على  عرضها  على  الموافقة 
يوتيوب«، وفق ما نقل موقع »سي بي 

إس نيوز«.

مفتاح  الفنان  الشعبي  الطرب  سلطان  أغنية  حققت 
على  مشاهدة  مليون  نصف  قلبي«  »مانك  أمعيلف 

موقع مقاطع الفيديو األشهر »يوتيوب«.
على  كبيرة  بمتابعة  قلبي«  »مانك  أغنية  وحظيت 
الشاعر  كلمات  من  وهي  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

الغنائي الكبير سالم التاوسكي حيث تقول:

مانك قلبي.
واهلل الباين فيك مانك قلبي.

رضاهم تريد وراحتي ماتبي.
مانك لي.

عليهم تحن وما تحن علي.
استخسرت ياقلبي الراحة في.
عليك وعليهم نا موكل ربي.

مشغول من ياالهم.
علي حساب تكديري تريد أرضاهم.

وين يزعلو نلقاك تجداهم.
ماتقول عمرك عالعصر متربي.

نصف مليون مشاهدة ألغنية »مفتاح أمعيلف« »مانك قلبي« 

تطبيق جديد ملكافأة 
مستخدمي »فيسبوك«

#هشـتاغ

أوصى المكتب االتحادي للحماية من مخاطر اإلشعاع 
في ألمانيا، باتخاذ بعض التدابير الوقائية، للحماية 

من مخاطر اإلشعاع الناتج عن الهواتف الجوالة، حيث 
أوضح خبراء المكتب األلماني، أن أول هذه التدابير 
هو عدم استعمال الهاتف الجوال في األماكن، التي 
تضعف فيها الشبكة، فكلما ضعفت شبكة الهاتف، 

زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى.
وينصح أيضا بتجنب إجراء المكالمات الهاتفية 

في حال االستقبال السيئ في القطارات أو المترو أو 
السيارات على سبيل المثال، باإلضافة إلى األماكن، 

التي ال تتوافر فيها الخدمة بشكل جيد.
ويرى الخبراء أنه من الضروري أيضا إبعاد الهاتف 
عن األذن قدر اإلمكان، حيث تتناقص كثافة الحقول 

الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة، لذا يوصى 
بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس السلكية 

أو عن طريق السماعات الالسلكية.
ومن جهة أخرى، يوصي الخبراء قبل شراء الهاتف 
بالتحقق مما يعرف بقيمة معدل االمتصاص النوعي 

»SAR«، وهو مقياس الطاقة عالية التردد، التي يتم 
امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام 

الهواتف الجوالة، علما بأن الحد األقصى المسموح به 
هو 2 واط لكل كيلوغرام، وفق ما نقلت وكالة األنباء 

األلمانية.

حذر الخبير التقني األلماني مايك مورجنشتيرن، من 
أن الساعات الذكية المخصصة لألطفال قد تهدد 
خصوصية البيانات، وأوضح مورجنشتيرن أنه على 

الرغم من أن هذه النوعية من الساعات تقدم بعض 
المزايا مثل تحديد مكان الطفل للوالدين عن طريق 

تتبع »GPS« مثال، إال أن استخدام مثل هذه الساعات 
قد يمثل بوابة للقراصنة الستغالل بيانات الطفل 

بشكل سيئ.
وأضاف مورجنشتيرن أن هذه الساعات تعود في 

الغالب لشركات ناشئة وغير معروفة، ال تهتم في 
الغالب بالخصوصية بخالف ما يحدث لدى الشركات 

الكبرى مثل »أبل« و»سامسونغ«، وهو ما يساعد على 
سهولة وصول القراصنة لمعلومات حساسة عن الطفل 

مثل االسم والصور والعنوان والموقع الحالي للطفل 
واالتصال به، وفق ما نقلت وكالة األنباء األلمانية.

كيف تحمي نفسك من 
إشعاعات الهواتف الذكية؟

تحذير من خطورة الساعات 
الذكية على األطفال

على  الضوء  لتسليط  »تنوير« هشتاغ »#لن_أتزوج_قاتلي«  أطلقت حركة 
يكون  أن  الحركة  واختارت  الليبي،  القانون  في  للمرأة  الظالمة  القوانين 
التي  القوانين  أول  الليبي هو  العقوبات  قانون  الموجود في   424 القانون 

تهدف الحركة لتغييرها والتوعية ببشاعتها.
وتمنح المادة 424 في قانون العقوبات الليبي إمكانية سقوط الجريمة 
أو وقف تنفيذ العقوبة، حيث تنص المادة على أنه إذا عقد الفاعل زواجه 
على المعتدى عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي اآلثار الجنائية سواء 
بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون األحوال الشخصية للجاني ال 

يخول الجاني الطالق أو التطليق.
مع  والحقوقيين  والنشطاء  الليبي  الصفحات  رواد  من  الكثير  وتفاعل 
هذا الهشتاغ، حيث رأى البعض ضرورة إعادة صياغة المنظومة القانونية 

والتشريعية من جديد، ويجب أن تلغى الكثير من القوانين.

الفيلم الفلسطيني »بني الجنة 
واألرض« يوثق انتهاكات االحتالل



محليات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الرابعة

العدد 211
اخلميس

8 ربيع اآلخر 1441 هــ
5 ديسمبر 2019 م

»تفاهمات إسطنبول« بني تركيا و»الوفاق« تهد د بتقويض »مسار برلني«
:

ووقعت حكومة الوفاق الوطني، األسبوع الماضي، مع 
الحكومة التركية، على مذكرتي تفاهم إحداهما حول 
وذلك  البحري،  المجال  في  والثانية  األمني،  التعاون 
التركي  الرئيس  بحضور  جرت  محادثات  ختام  في 
فائز  الرئاسي  المجلس  إردوغان ورئيس  رجب طيب 
السراج، بحسب بيان للمكتب اإلعالمي للسراج، من 

دون أن يفصح البيان عن تفاصيل المذكرتين.
محلية  فعل  ردود  التفاهمات،  إعالن  واستدعى 
وإقليمية متفاوتة ما بين إدانة، وتنديد حاد اللهجة، 

أو تحرك رسمي.
سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وحذر 
في  وقال  التفاهمات.  تلك  تداعيات  من  اإلثنين، 
إن  األميركية،  »بلومبرغ«  وكالة  إلى  تصريحات 
في  توقيعه  تم  الذي  االتفاق  أثارها  التي  االتهامات 
 10 في  اجتماعًا  تهدد  الماضي،  األسبوع  إسطنبول 
ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد 

الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل.
ولفتت »بلومبرغ« إلى أن الجهود المبذولة إلنهاء 
وقعت  أن  بعد  أخرى  عقبة  »تواجه  طرابلس،  حرب 
بحرية  اتفاقية  دوليًا  بها  المعترف  الوفاق  حكومة 
التي  المجاورة  الدول  مبدئية مع تركيا، مما أغضب 
البحر  مياه  على  للهيمنة  تركية  محاولة  تعتبرها 

المتوسط الغنية بالغاز«.
ومصر  اليونان  أن  الهاتف،  عبر  سالمة  وأضاف 
المستمرة  الوساطة  لكن  خاص،  بشكل  غاضبتان 
»إذا  مضيفًا:  الخالفات،  حل  في  تساعد  أن  يمكن 
حدث العكس، فسوف أكون بالتأكيد أكثر خوفًا من 
وجود الجميع في برلين«، قائاًل: »إذا أصبحت البيئة 
أكثر غيومًا، فسيكون من الصعب جدًا تحصين القمة 

المقررة في يناير«.
وتقول الوكالة إن األمم المتحدة تضغط بشكل 
ليبيا  في  سالم  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من  عاجل 
قوات  دخــول  »مع  السيما  طرابلس،  حرب  إلنهاء 
المرتزقة الروسية الحرب لدعم قوات المشير خليفة 
حفتر«، مشيرة إلى أن االنتشار الروسي زاد المخاوف 

من »توسع الصراع بالوكالة« في ليبيا.
وإقليميًا، أمهلت وزارة الخارجية اليونانية السفير 
لمغادرة  المقبل،  الخميس  حتى  لديها،  الليبي 
اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها 
لـ»الوسط«  صرح  كما  أنقرة،  مع  المذكرة  بتوقيع 

مصدر دبلوماسي.
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية »أن هذا 
اإلجراء لن يكون متسقًا مع مبدأ حسن الجوار، الذي 
يجب أن يحكم العالقات بين الدول المجاورة«، وفقًا 

لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليونانية.
األخير،  ــراء  اإلج إدانتها  عن  مصر  أعربت  كما 
األثر  معدومة  المذكرات  هذه  »مثل  أن  مؤكدة 
الوزراء  مجلس  رئاسة  نشرته  بيان  وفق  القانوني«، 
اإلدانة  عند  المصري  التحرك  يقف  ولم  المصري. 
على مستوى رئاسة الحكومة، إذ تبعه بيان من وزارة 
شكري،  سامح  الوزير  إجــراء  فيه  أعلنت  خارجيتها، 
خارجية  وزيــر  من  بكل  هاتفيًا  اتصااًل  الخميس، 
قبرص  خارجية  ووزيــر  دندياس،  نيكوس  اليونان 

نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما 
إعالن توقيع المذكرتين.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار 
أحمد حافظ: »إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم 
يتم  لن  الــذي  ــراء  اإلج لهذا  قانوني  أثر  أي  وجــود 
مجلس  رئيس  يتعدى صالحيات  لكونه  به  االعتداد 
الوزراء الليبي وفقًا التفاق الصخيرات، فضاًل عن أنه 
لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط 

بأي حال من األحوال«.
ومع إدانتها للتفاهمات، شددت مصر على أهمية 
في  السياسية  العملية  إعاقة  دون  للحيلولة  العمل 
أو  ليبي  طرف  أي  من  المقبلة  المرحلة  خالل  ليبيا 
المبعوث  وبأي شكل، مؤكدة دعمها جهود  خارجي 
المبذولة  والجهود  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي 
الخارجية  نشرته  ما  وفق  برلين«،  »عملية  إلنجاح 

المصرية عبر صفحتها على »فيسبوك«.
اتصال  خــالل  األخير  المصري  الموقف  ــاء  وج
شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  أجراه  هاتفي 
ليبيا غسان سالمة،  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  مع 
اإلثنين، جرى خالله بحث التطورات الخاصة باألزمة 
الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح »عملية برلين« 
على  االستقرار  الستعادة  السياسي  الحل  لتأمين 

الساحة الليبية.
وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري 
أكد »دعم مصر الكامل لسالمة في مهمته والحرص 
دون  الحيلولة  أهمية  »على  مشددا  نجاحها«،  على 
بأي  المقبلة  المرحلة  في  السياسية  العملية  إعاقة 
الساحة  على  أطــراف  قبل  من  األشكال  من  شكل 

الليبية أو خارجها«.
االتفاقين  أن  التحديد  سبيل  »على  شكري  وأكد 
عدم  رغــم  الــســراج  فائز  السيد  وقعهما  اللذين 
أن  معتبرًا  تركيا«،  مع  الالزمة  اللصالحيات  امتالكه 
ومن  الليبيين،  بين  الخالف  تعميق  شأنهما  »من 
بدأ  وقت  في  وذلك  السياسية،  العملية  تعطيل  ثم 
األخوة  مساعدة  كيفية  حول  دولي  توافق  يتشكل 

الليبيين على الخروج من األزمة الحالية«.
إذ  الثالثاء،  األزمــة،  خط  على  روسيا  دخلت  كما 
دعت وزارة الخارجية الروسية، كاًل من تركيا وحكومة 
التوتر  تزيد  خطوات  تجنب  إلى  الوطني،  الوفاق 
الجانبان  وقع  بعدما  المتوسط،  والبحر  ليبيا  في 
باسم  الناطقة  وقالت  إليها.  المشار  التفاهمات 
نـشر  بيان  في  زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
على موقع الوزارة ونقله موقع »روسيا اليوم« تعليقًا 
على المذكرتين: »ال يمكن تقديم أي تقييم قانوني 
لهاتين الوثيقتين إال بعد االطالع على فحواهما الذي 
لم يتم الكشف عنه بعد. لكننا لفتنا مع ذلك اهتمامنا 
من  توقيعهما  على  الكفاية  فيه  بما  الحاد  الرد  إلى 
المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  دول  بعض  قبل 

خاصة اليونان وقبرص ومصر«.
التصريح  من  الرغم  »على  زاخــاروفــا:  وأضافت 
الرسمي للخارجية التركية الذي جاء فيه أن المذكرة 
ال  البحرية  المناطق  تحديد  حول  التركية–الليبية 
ونيقوسيا  أثينا  أن  إال  الدولي،  القانون  مع  يتعارض 
اتهمتا أنقرة بانتهاك اتفاق األمم المتحدة الخاص 

بالقانون البحري والعبث بمصالحهما«.
على  التوقيع  أن  إلى  الروسية  الناطقة  ولفتت 
األمن  مجال  في  التعاون  بشأن  التفاهم  مذكرة 

تركيا  للحديث عن محاوالت  أسسًا  إبرامها  »أعطى 
طرابلس  في  للحكومة  العسكري  دعمها  لشرعنة 
بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  مع  المواجهة  في 
السافر لحظر  الخرق  خليفة حفتر، بما في ذلك عبر 

توريد السالح«.
إلى  األممي  المبعوث  أن  إلى  زاخاروفا  وأشــارت 
الماضية،  األيام  خالل  »اعتبر  سالمة،  غسان  ليبيا، 
الدولي  لالجتماع  التمهيد  تقوض  قد  الوثيقة  أن 
حول قضايا التسوية الليبية في برلين، الذي يخطط 
لعقده في أواخر العام الجاري«، معتبرة من ناحيتها 
أن »هذه التطورات تثير كذلك أسئلة كثيرة مباشرة 

لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج«.

»الفرقاء« يرفضون
»استنكاره  الخميس،  النواب،  مجلس  أعلن  ومحليًا، 
أنهما  معتبرًا  التفاهم،  لمذكرتي  الكامل«  ورفضه 
السياسي.  واالتفاق  الدستوري«  لإلعالن  »مخالفة 
وقال المجلس في بيان له: »ال يحق لحكومة السراج 
أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة 
البالد«،  في  التشريعية  السلطة  البرلمان،  واعتماد 
أيضًا  »بالمخالفة  جرى  التوقيع  أن  كذلك  معتبرًا 
منه  انبثقت  الذي  الدستوري  غير  السياسي  لالتفاق 
حكومة فائز السراج«. وفي إجراء الحق، خاطب رئيس 
اإلثنين،  صالح،  عقيله  المستشار  النواب  مجلس 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
أبوالغيط،  أحمد  العربية  للجامعة  العام  واألمين 

بسحب اعتماد حكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب 
الوحيد«،  الشرعي  »الجسم  باعتباره  منه  ينبثق  وما 

على خلفية الموضوع نفسه.
تعترف  »ال  التشريعية  السلطة  إن  صالح  وقال 
بمذكرتي التفاهم اللتين وُقعتا بين حكومة الوفاق 
التزامات،  من  عليهما  يترتب  وما  التركية  والدولة 
ما يعني أن الدولة الليبية في حل منهما وال تتقيد 
بهما«، وطالب كال من غوتيريس وأبو الغيط باعتبار 

هاتين المذكرتين »كأن لم تكن«.
بقيادة  للجيش  العامة  القيادة  أكدت  وبالمثل، 
مطالبة  المذكرتين،  رفضها  حفتر،  خليفة  المشير 
المتوسط  حــوض  ودول  األمــن  مجلس  »بتدخل 
وكبح  وإحباطها  التركية  المخططات  لمواجهة 
جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن 
بيان  في  العامة،  القيادة  وقالت  العثمانية«.  الدولة 
توقيع  حول  يتداول  ما  »تابعت  إنها  الثالثاء،  لها، 
مع  وبحرية  أمنية  تفاهم  مذكرتي  السراج  حكومة 
الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع االتفاقات 
بما يجعل مثل هذه االتفاقات والتفاهمات باطلة، ال 

ينتج عنها أي أثر في مواجهة الدولة الليبية«.
التي  الخطوة  هذه  أن  العامة  القيادة  واعتبرت 
اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج »عدائية 
تهدد السلم واألمن الدوليين والمالحة البحرية، كما 
البحر  حوض  دول  مصالح  على  مباشر  بشكل  تؤثر 
األبيض المتوسط وتنافي القوانين واألعراف الدولية 

ومبدأ حسن الجوار«.

موقف »الوفاق«
عن  الوطني  الوفاق  حكومة  دافعت  جانبها،  من 
وزير  بحث  حيث  التركي،  الجانب  مع  التفاهمات 
سيالة،  الطاهر  محمد  الوفاق،  بحكومة  الخارجية 
تونس  في  نظرائه  مع  الثالثاء،  هاتفي،  اتصال  في 
والجزائر والمغرب مستجدات الوضع في ليبيا. وقالت 
الوزارة في بيان، إن سيالة أكد لوزير الشؤون الخارجية 
الخارجية  الشؤون  ووزير  قدوم،  بو  صبري  الجزائري 
للشؤون  الدولة  وكاتب  بوريطة،  ناصر  المغربي 
التونسية  الخارجية  وزارة  تسيير  المكلف  الخارجية 
إليه بعض  صبري باش طبشي، »خطورة ما تسعى 
الذي  الدولي  االعتراف  بشرعية  للمساس  األطــراف 
تحظى به حكومة الوفاق، باعتبارها الحكومة الشرعية 
وفق ما نص عليه االتفاق السياسي، وقرارات مجلس 
والمنظمات  المتحدة  األمم  إليه  انتهت  وما  األمن، 

الدولية«.
التفاهم  مذكرتي  ــى  إل سيالة،  تــطــرق  كما 
الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، مؤك   دًا أن 
ويخدم  الوطنية،  المصلحة  إلى »صون  يهدف  ذلك 
بالدرجة األولى األشقاء وال يمس بسيادة أي دولة، 
ليبيا  أن  إلى  الفتًا  الدولي«،  القانون  على  ويقوم 
تحافظ على عالقات األخوة، وحسن الجوار، وتحرص 
على عدم المساس بسيادة الدول، أو ما يعرض أمنها 

وسالمتها وأراضيها وبحارها للخطر.
مع  لقائه  فى  سيالة  كررها  نفسها  التصريحات 

المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، األربعاء

وفي لقاء مع »قناة ليبيا« الرسمية، قال مدير إدارة 
التعاون الدولي بوزارة الخارجية الدكتور جمال البرق، 
التفاهم  مذكرة  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  ردًا 
الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، تستحق كل ما 
أثير بشأنها من لغط: »يمكن أن تكون اإلجابة نعم 
والسيادة  المشروعة  الحقوق  تمس  ألنها  نعم،  وال. 
أيضًا، وما تحتويه من ثروات طبيعية، تعتبر من حق 
كل دولة في نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة لها. 
واإلجابة بال، عندما تكون ردود الفعل والتحفظات عن 
سوء نية، وقبل التشاور معنا، وقبل معرفة فحوى هذه 

المذكرة«.
أننا  مجرد  يتوقع  الكثير  »ربما  البرق:  وأضــاف 
هذه  حــررنــا  ــدة،  واحـ جلسة  فــي  واتفقنا  جلسنا 
المذكرة، بالعكس الموضوع أخذ طريقًا طوياًل، تم 
المختصين  بين  والتشاور  عليها  والتفاوض  بحثها 
مستوى  على  ليبيا،  في  المستويات  مختلف  على 
وبعدما  القرار،  صاحبة  العليا  والسلطة  الخبراء، 
ونطاق  المشروعة،  حقوقنا  وحددنا  الفكرة  تبلورت 
المفاوضات،  باشرنا  الخالصة،  االقتصادية  منطقتنا 
انتهت  التركي،  الجانب  مع  جلسات  عدة  وعقدت 

بتوقيع المذكرة«.
وبدوره، قال أستاذ القانون ورئيس لجنة الحدود 
اللقاء  في  الحراري،  محمد  الدكتور  والبحرية  البرية 
التلفزيوني نفسه: »مذكرة التفاهم هذه بين تركيا 
لجنة  في  بدايتها  اللحظة،  وليدة  تكن  لم  وليبيا، 
الحدود تبدأ من 2010 )..( ليبيا كانت تنحى منحى 
أن  كما  بالجوار،  فيه شركاء  لنا  المتوسط  البحر  أن 
حقيقة  للعمل  البد  ولهذا  لنا،  مقابلين  شركاء  لنا 
إليجاد دائمًا حلول عادلة ومنصفة داخل هذا اإلقليم 
المتوسط  البحر األبيض  الكبير. من سمات  البحري 
في المنطقة االقتصادية الخالصة التي تحدد بـ 200 
أن  والمتقابلة  المتجاورة  الدول  لكل  يمكن  ميل، ال 
تكون لها هذه المساحة نظرًا لصغرها بين الدول، 
والبد من البحث الدقيق عن حلول منصفة وعادلة«.

بين مؤيد ومعارض
االجتماعي  التواصل  صفحات  انقسمت  وشعبيًا، 
بشكل  له،  ومعارض  بالتوقيع،  مرحب  بين  الليبية 
عكس االنقسام السياسي الواقع في البالد، فمؤيدو 
الحكومة الموقتة دانوا التوقيع، واعتبروه غير شرعي 
يصدر عن حكومة غير شرعية، بينما رحب به مناصرو 
من  مشروع  تصرف  أنه  الوفاق،مؤكدين  حكومة 
المتحدة، وحاول كل  األمم  بها  تعترف  قبل حكومة 
بالحرب  الوفاق  حكومة  عليه  أقدمت  ما  ربط  فريق 
طرابلس  للعاصمة  الجنوبية  التخوم  على  الدائرة 
الوفاق  حكومة  مؤيدو  ويعتقد  أشهر،  ثمانية  منذ 
المجالين  في  تركيا  مع  التفاهم  مذكرتي  توقيع  أن 
األمني والبحري، هو مؤشر لدعم قوي من قبل تركيا 

لحكومة الوفاق، في هذه الحرب.
المتحدة،  األمم  لدى  السابق  ليبيا  مندوب  وقلل 
من  شلقم  عبدالرحمن  األسبق،  خارجيتها  ووزيــر 
المجال  في  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  أهمية 
القانونية،  الصيغة  ناحية  »من  أنها  ورأى  البحري، 
هي من أقل االلتزامات بين الدول. تعني وعد شرف 
مصادقة  إلى  تحتاج  وال  عامل  التزام  أي  ترتب  وال 
من الجهات التشريعية، وال ترتب التزامًا رسميًا على 

الدولة الليبية«.

تسببت في تحذير أممي وتوتر إقليمي ورفض »الفرقاء«

وسط تحذير أممي ومخاوف كبيرة 
من تقويض »مؤتمر برلين« 

المزمع عقده في يناير المقبل؛ 
لبحث حلول لألزمة الليبية المستعصية، 

وضعت »تفاهمات إسطنبول« البحرية 
الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني 

وتركيا، األسبوع الماضي، الخطط الرامية 
للوصول إلى حل سياسي لتعقيدات الواقع 
الراهن، في مهب الريح، السيما مع اتساع 
الفجوة بين فرقاء ليبيا من جهة، وتصاعد 

التوتر اإلقليمي، على خلفية تلك التفاهمات، 
من جهة ثانية.

القاهرة–بروكسل–الوسط
إسماعيل األشول وعلي أوحيدة

< وزير اخلارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة

< سفينة تنقيب تركية في مياه البحر المتوسط

الخيارات املرة ملا بعد »التفاهمات«.. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
التفاهم  مذكرة  أحدثتها  التي  العاصفة  تمر  لم 
والحكومة  الوفاق  حكومة  بين  أخيرا  الموقعة 
التركية بخصوص الحدود البحرية بسالم، فال تزال 
توابعها قائمة، مع تداخل دولي كبير نتيجة توقيع 
المذكرة، التي تسعى أنقرة من خاللها إلى إضفاء 
والغاز  النفط  عن  تنقيبها  عمليات  على  شرعية 
في شرق البحر المتوسط، كما تسعى إلى توسيع 

عمليات التنقيب التي تلقى رفضا أوروبيا واسعا.
شركات  المتوسط  شرق  منطقة  في  وتعمل 
كبرى  أوروبية  دول  تملكها  عمالقة،  وغاز  نفط 
وإكسون  اإليطالية  إيني  مثل  المتحدة،  والواليات 
وإنيرجيان  الفرنسية  وتوتال  األميركية  موبيل 
مصلحتها  من  ليس  الشركات  وهذه  اليونانية، 
إتمام هذا االتفاق، الذي يحد من عمليات التنقيب 
قبرص  لصالح  بها  تقوم  التي  واالكتشافات 
الموقعة  التفاهم،  مذكرة  مصير  وبات  واليونان. 
المجلس  رئيس  زيارة  خالل  الماضي  األربعاء  ليل 
اسطنبول  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حديث 
األوروبية  الدولة  اليونان،  في  سيما  وال  الساعة، 
التي ترى نفسها المتضرر األكبر من هذه المذكرة، 
وتخرج فيها أصوات تنادي إما بإلغاء المذكرة من 

جانب حكومة الوفاق أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  الــتــزام  وأمـــام 
التفاهم،  مذكرة  تفاصيل  حيال  الصمت  الوفاق 
االقتصادية  الجدوى  حول  تزداد  التساؤالت  فإن 
االتفاق،  جراء  ليبيا  على  ستعود  التي  والسياسية 
ترسيم  أن  على  يونانيون  خبراء  يشدد  فيما 
»مخطط  سياق  في  يأتي  التركية  البحرية  الحدود 
أجل  من  شرعية  بوجود  الجميع  إيهام  أنقرة 
االنتقال بحرية إلى مصادر الطاقة في شرق البحر 

المتوسط«.

صفقة غير مفاجئة
الدولي  القانون  في  المشارك  األستاذ  وقــال 
أثينا،  في  »بانتيون«  بجامعة  الخارجية  والسياسة 
التي  إردوغان،  »صفقة  إن  سيريغوس،  أنجيلوس 
يشار إليها على أنها مذكرة تفاهم، ليست مفاجئة، 
حيث طلبت أنقرة اتفاقًا على الحدود البحرية مقابل 
دعم حكومة الوفاق في وقت سابق«، وفق ما نقلت 

جريدة »كاثمريني« اليونانية، األحد.
بحرية  حدود  صفقة  إبرام  إمكانية  أن  وأضاف 
أكتوبر  أوائل  في  أثينا  حركت  وليبيا  تركيا  بين 
اتفاقات  على  التوقيع  إلــى  ودفعتها  الماضي 
جزيرة  جنوب  الغاز  عن  التنقيب  بحقوق  تنادي 
شركات  من  )تحالف(  كونسورتيوم  لصالح  كريت 
الفرنسية  وتوتال  األميركية  موبيل  إكسون 

اليونانية. وإنيرجيان 
مد  من  اليونان  »منع  إلى  االتفاق  يؤدي  وقد 
البحر  شرق  القاري  الجرف  في  السيادية  حقوقها 
المتوسط«، بحسب الخبير سيريغوس، مشيرًا إلى 
الوفاق »إال  إلغاء الصفقة مع حكومة  أنه ال يمكن 
اللجوء  طريق  عن  أو  االتفاق،  عن  ليبيا  تخلت  إذا 
لن  األخير  والخيار  الدولي،  التحكيم  آليات  إلى 
توقيع  »إذا تم  أنه  أبدا«. وشدد على  أنقرة  تقبله 
ذلك  فسيظل  بالفعل،  البحرية  الحدود  ترسيم 
بعد  تعرف  ولم  اليونان«.  طريق  في  دائمة  عقبة 
الليبي–التركي، لكنه يأتي وسط  تفاصيل االتفاق 

توترات حادة في المنطقة بشأن احتياطات الطاقة 
وفي  المقسمة  قبرص  جزيرة  قبالة  المياه  في 
شرق البحر المتوسط. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي 
عمليات  لكن  وليبيا،  تركيا  بين  البحرية  الحدود 
القبارصة  التي تقوم بها تغضب كال من  التنقيب 

اليونانيين واليونان واالتحاد األوروبي.
بأنه  ووصفته  االتفاق،  هذا  اليونان  ورفضت 
ألنه  الجغرافية؛  الناحية  من  للعقل  منافٍ  »أمر 
بين  اليونانية  كريت  جــزيــرة  ــود  وج يتجاهل 
حاليا  لتركيا  وتوجد  والليبي«.  التركي  الساحلين 
المنطقة،  الطبيعي في  الغاز  للحفر عن  أربع سفن 

من  سيما  وال  غاضبة،  دولية  فعل  ردود  أثار  مما 
االتحاد األوروبي الذي اعتمد وزراء خارجيته الشهر 
الماضي إطارًا للعقوبات على أنقرة بسبب عمليات 

الحفر المتواصلة قبالة سواحل قبرص.
وحسب جريدة »كاثمريني« اليونانية، تعتبر هذه 
المتحدة  األمم  التفاقية  صارخا  »انتهاكا  الخطوة 
تتقاسمان  ال  وتركيا  ليبيا  ألن  البحار؛  لقانون 
الحدود البحرية«، واصفة تحركات الرئيس التركي 
يقوم  ألنه  بـ»االستفزازية،  إردوغــان  رجب  طيب 
تطلعاته  على  الشرعية  إضفاء  هدفها  بمحاولة 

التوسعية، من خالل إقحام دولة ثالثة )ليبيا(«.
األتراك يرونها »مذكرة تاريخية«

االتفاق،  من  الغاضبة  الفعل  ردود  بعض  وإزاء 
إردوغــان  خطوة  المؤيدون  األتــراك  الخبراء  يرى 
تفوقًا  حققت  تاريخية  »فارقة  التفاهم  مذكرة  أن 
التركي  الجنرال  ــال  وق تركيا«.  مــن  سياسيًّا 
جريدة  مع  حديث  في  غوردينز  جيم  المتقاعد، 
مصالح  »حمت  االتفاقية  إن  المحلية،  »ملييت« 
تركيا، وقبرص الشمالية، وأعطت مسوغًا قانونيًّا 
وشرعيًا في النشاط التركي شرق البحر المتوسط«.
ولفت إلى أن أول من دعا لهذه االتفاقية، اللواء 
البحري في الجيش التركي، جهاد يايجي، في كتابه 
البحر«،  من  تركيا  جارة  »ليبيا  بعنوان  الجديد، 
بين  االتفاقية  توقيع  فيها على ضرورة  التي شدد 
البلدين، لحماية »الحقوق الشرعية لهما في شرق 

فتح  بضرورة  التركي  الجنرال  ونصح  المتوسط«. 
قنوات تواصل مع سورية لتعزيز االتفاقية، وتكثيف 
األمم  أمــام  المتوسط  شــرق  في  تركيا  أنشطة 

المتحدة.

مشروع الوطن األزرق
التركي،  الخبير  يكشف  ــه،  ذات السياق  في 
مع  الليبي  االتــفــاق  أبعاد  بــوزكــورت،  جيهون 
البحر  في  وخطواتها  نشاطاتها  ستزيد  إذ  أنقرة، 
األزرق«،  »الوطن  يسمى  ما  لمشروع  المتوسط، 
واألسود  )المتوسط  الثالثة  البحار  يضم  الذي 

وإيجه(.
األكبر  تعد  مناورات  أخيرا  أجرت  تركيا  وكانت 
وبحر  األسود  البحر  من  كل  في  البالد  تاريخ  في 
»الوطن  وسمتها  المتوسط،  البحر  وشرق  إيجه 

األزرق«، نسبة إلى البحار الثالثة.
إلى  تصريحات  في  بوزكورت  جيهون  ولفت 
المذكرة  أن  إلــى  التركية،  »أكــشــام«  جريدة 
البحرية  الموارد  البحث عن  لتنظيم مسألة  تمهد 
االقتصادية  بـ»المنطقة  المعروفة  واستغاللها، 
إذ  بعد،  أنقرة  عنها  تعلن  لم  التي  الخالصة«، 
المنطقة،  هذه  باتجاه  التحرك  لتركيا  تتيح  إنها 
مع  تركيا  »تتحالف  أن  اآلن  المطلوب  أن  مضيفا 
روسيا والصين في شرق المتوسط، لصد أوروبا«، 

حسب تعبيره.

الوسط- عبدالرحمن أميني

»لجنة الحدود البرية والبحرية«: »التفاهمات« بدأت في 2010 ولم تكن وليدة اللحظة
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بعد تناول وجبات دواجن »غير صالحة«

بني وليد - الوسط - الصغير الحداد

طرابلس ـ الوسط القاهرة ــ إسماعيل األشول

<    غاليتزيا

<   موظفان بمركز رقابة األغذية التابع لحكومة الوفاق الوطني أثناء أخذ عينات من بعض األطعمة<    أعضاء المجلس البلدي بني وليد خالل زيارتهم لمستشفى المدينة

<   أحد المصابين خالل تلقي الرعاية الطبية

<     جوزيف موسكات 

اإلثنين  ليل  وليد،  بني  في  المواطنين  عشرات  يدرك  لم 
الماضي، وهم يمدون أيديهم لتناول الطعام، أن أزمة صحية 
البسطاء في  يألفها  تنتظرهم بسبب وجبة عادية جدًا  كبيرة 

كل البالد؛ وجبة دجاج.
أو  واحدة  حالة  لم تشمل  اإلصابة  أن  األمر سوءًا،  زاد  وما 
األقل،  على  الخمسين  ليتجاوز  الرقم  زاد  بل  أو عشرًا،  اثنتين 
حيث استقبل عدد من المصحات الخاصة في بني وليد، عددًا 
كبيرًا من هؤالء الذين تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم للحوم 

الدجاج.
وقال المواطن الهادي السايح إنه اشترى كمية لحوم دجاج 
من أحد القصابين هو وأصدقاؤه من أجل إقامة وجبة عشاء 
كما  مقهى  أي  وجبة من  أي  يتناولوا  ولم  المزارع،  إحدى  في 
مؤكدًا  المقاهي،  أحد  مصدره  كان  الفاسد  الدجاج  أن  تردد 
وأوجاع  آالم  بعدة  العشاء، شعروا  تناولوا وجبة  أنهم »عندما 
جعلهم  مما  وسخونة شديدة،  التقيؤ  إلى  إضافة  المعدة  في 

يتجهون إلى مصحة ابن سينا في مدينة بني وليد«.
عبد  الحاج  ويدعى  الضحايا،  أولياء  أحد  جانبه، طالب  ومن 
الموضوع  متابعة  واألمنية  الرقابية  الجهات  الكاسح،  السالم 
ابني  رعاية اهلل ألصبح  الكاسح: »لوال  وقال  الجناة.  ومحاسبة 
إلى  يتجاوز عمره عشر سنوات«. ودعا  لم  الذي  األموات،  من 
ضرورة مراقبة الغذاء واللحوم المستوردة التي تدخل المدينة.

جهاز  ساسي،  زكريا  المواطن  الم  نفسه،  السياق  وفي 
ال  »ألنهم  األغذية  مراقبة  وجهاز  وليد،  بني  البلدي  الحرس 
يقومون بأعمالهم المطلوبة منهم«، بحسب تعبيره. وطالب 
سياسي الجميع بنشر نتائج تحليل العينات التي تم أخذها من 

المطاعم »لتكون عبرة للجميع الذين يتاجرون بحياة المواطن 
الذي يعاني عديد األزمات«.

أما صاحب أحد المقاهي–طلب عدم ذكر اسمه–فقد أكد أنه 
مستوردة«،  وليست  وطنية  لحومًا  باعتبارها  اللحوم  »يشتري 
مؤكدًا أنه »يفتح أبوابه أمام كل الجهات األمنية واللجنة التي 

كونها المجلس البلدي بني وليد لبحث األمر«.
وليد،  بني  األولية  الصحية  الرعاية  مكتب  أعلن  وبدوره، 
تلقيه  وعقب  التسمم.  حاالت  بخصوص  بالغات  عدة  استالم 
رفقة  األولية،  الصحية  الرعاية  مكتب  مفتشو  توجه  البالغات 
وبعض  العام  وليد  بني  إلى مستشفى  البلدي،  الحرس  جهاز 
الستطالع  التسمم  حاالت  استقبلت  التي  الخاصة  المصحات 

األمر.
أيمن  وليد،  بني  الصحية  الرعاية  مكتب  مدير  وقال 
المصحات  في  استقبالها  تم  التي  الحاالت  عدد  إن  الهوادي، 
بلغ 40 حالة تسمم غدائي تم إعطاؤهم العالج، وغادروا إلى 
وجود  أكد  كما  المالحظة.  تحت  حالتين  باستثناء  بيوتهم 

داخل  والجزارين  والمقاهي  المطاعم  من  أخذها  تم  عينات 
المدينة لفحصها والتأكد من مصدر التسمم.

العام  وليد  بني  بمستشفى  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
وليد  بني  مستشفى  دخلت  حالة   25 »هناك  التويجر:  حاتم 
العام بسبب التسمم، وكافة الحاالت استقبلت بقسم اإلسعاف 
والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، ومن بين تلك الحاالت 
24 حالة تلقت العالج بقسم الرجال بالمستشفى، وحالة واحدة 

بقسم العناية الفائقة«.

سامي  وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  وعقد 
سالمة، اجتماعًا طارئًا مع مدير مكتب الرعاية الصحية األولية، 
فريق صحي يضم مفتشين صحيين  منه تشكيل  حيث طلب 
المطاعم  جميع  على  للتفتيش  البلدي  الحرس  يرافقهم 
والمقاهي ومحال بيع اللحوم. وأكد سالمة أن إدارة الخدمات 
الذي  المواطن  الصحية ببني وليد »لن تسمح بالعبث بغذاء 

يعتبر قضية أمن قومي«.
وأضاف سالمة أنه »سيظل على تواصل مع المركز الوطني 

نتائج  لمعرفة  بطرابلس  والمشتركة  السارية  لألمراض 
التحقيق لوضع المواطن في الصورة«.

وبالمثل، شكل بلدي بني وليد لجنة لمتابعة حاالت التسمم 
تتكون من مدير مكتب الرعاية الصحية ورئيس جهاز الحرس 

البلدي ومدير مكتب الخدمات الصحية بني وليد.
على  شدد  أنوير،  سالم  وليد  بني  البلدي  المجلس  رئيس 
وتفعيلها  بها  المناطة  باألعمال  اإلدارات  كافة  التزام  ضرورة 
ومتابعة الحاالت التي ُأصيبت بالتسمم، والتعرف على أسباب 

ما حدث، ومعالجة األسباب التي أدت إلى األزمة.
اإلعالمي  المكتب  مدير  أوضح  اإلصابة،  أسباب  وعن 
أسباب  أن  الساعدي  عبدالمنعم  وليد  بني  البلدي  بالمجلس 
)مقاهٍ(  عدة  في  يباع  برازيلي  دجاج  إلى  تعود  »قد  التسمم 
دون اهتمام بحياة المواطن«. الساعدى أكد أن حالة التسمم 
ومحال  بل في عدة مطاعم  واحد فقط  »لم تكن في مطعم 
الجزارين الذين ذكروا أنهم اشتروا الدجاج من نفس المصدر 

في المدينة«.
إلى ذلك، زار فريق من مركز الرقابة على األغذية واألدوية 
العام  وليد  بني  مستشفى  الثالثاء،  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
تعرض  التي  التسمم  حاالت  على  للوقوف  المصحات  وبعض 
لها عدد من المواطنين بسبب تناول لحوم دجاج غير صالحة.

وقال الساعدي إن الوفد ناقش مع أعضاء المجلس البلدي 
ومدير  وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  وليد  بني 
مستشفى بني وليد العام وجهاز الحرس البلدي ومدير مركز 
الرعاية الصحية، آلية وكيفية متابعة المطاعم والمجازر ونقاط 
بيع اللحوم وزيارة أماكن تربية الدواجن. وأضاف: »وفد المركز 
ألخذ  بالدواجن  الخاصة  والسلخانة  المطاعم  بعض  أيضًا  زار 
الحقيقية  عينات من مواد الطهي والوجبات لمعرفة األسباب 

للتسمم«.

مدير إدارة الخدمات الصحية: 
غذاء المواطن أمن قومي

 ولن نسمح بالعبث به

بعد توقف 7 سنوات

مستشفيات طرابلس تستعيد 
تقنية »تفتيت الحصى«

رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يستعد لمغادرة منصبه في 18 يناير المقبل

»لعنة النفط الليبي« تطارد »مهربيه« بعد عامني من مقتل الصحفية املالطية غاليتزيا

تقنية  عودة  الثالثاء،  الوفاق،  بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنت 
جديد  من  الخدمة  إلى  التصادمية«  بالموجات  الحصى  »تفتيت 
بمستشفيات العاصمة طرابلس، بعد توقف دام نحو سبع سنوات، 
الفتة إلى أن تعطل جهازي تفتيت الحصى بمستشفيي طرابلس 
المركزي، وطرابلس الجامعي، جعل أساليب تفتيت حصوات الكلى 

في القطاع العام مقتصرة على الجراحة أو التنظير.
وأوضح مدير مكتب الوكيل العام للوزارة، محمود بن محمود، 
أن مستشفى طرابلس المركزي سيشرع في استخدام التقنية بعد 
أن تسلم جهاز تفتيت حصى حديث ألماني الصنع من إنتاج شركة 
الوزارة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب   ،»Ziehm Imaging«

بموقع »فيسبوك«.
أن  العجيلي،  نبيل  الجامعي،  وكشف مدير مستشفى طرابلس 
التصادمية  بالموجات  الحصى  تفتيت  جهاز  تشغيل  تجارب  أولى 
الجهاز  يدخل  أن  متوقعًا  الجاري،  الشهر  منتصف  بمشفاه  ستبدأ 

طور الخدمة فعليًا أول العام المقبل، بحسب البيان.
بن  البهلول  المركزي،  طرابلس  مستشفى  مدير  أكد  بدوره، 
رمضان، أن مشفاه يمتلك عناصر طبية قادرة على تقديم الخدمة، 
على  للتعرف  المشفى  ألطباء  تدريبية  دورات  تنظيم  إلى  الفتًا 

التقنيات الحديثة التي يمتلكها الجهاز.
وتفتيت الحصى بالموجات التصادمية إحدى التقنيات العالجية 
طرابلس  داخل مستشفيي  من سبع سنوات  أكثر  قبل  المتوافرة 
المركزي وطرابلس الجامعي، إال أن األجهزة التي كانت تستخدَم 
آنذاك خرجت عن الخدمة بسبب انتهاء عمرها االفتراضي، وتعثر 

فرص إحالل أجهزة حديثة بداًل عنها.
والحالب  الكلى  حصى  تفتيت  على  الحديثة  التقنية  وتعمل 
الموجات  خالل  من  تنظير،  أو  جراحة  دون  البولية  والمثانة 
الموجهة من خارج الجسم، إذ يقوم الجهاز بتحديد موقع الحصوة 
الذي  الحاسوب،  إلى  المعلومات  هذه  ينقل  ثم  متناهية،  بدقة 
يصدر موجات تصادمية من الجهاز إلى الحصوة من خارج الجسم، 
أنسجة  أي  أو  البولي  الجهاز  على  أي ضرر  دون  الحصوة  فتتفتت 

في الجسم.

دافني  المالطية  الصحفية  عامين على مقتل  أكثر من  بعد 
اجتمع  بتفجير سيارتها،   2017 أكتوبر  في  غاليتزيا،  كروانا 
نواب حزب العمال الحاكم في مالطا، مطلع األسبوع الجاري، 
جوزيف  الوزراء،  رئيس  مستقبل  بخصوص  قرار  التخاذ 
موسكات، في ظل أزمة أثارها التحقيق في مقتل الصحفية 
التي تناولت خفايا تهريب النفط الليبي، وما يدره من أرباح 

هائلة على المتورطين في الجريمة.
الصحفية  مقتل  بين  ربطت  قد  إيطالية  صحف  وكانت 
مالطا  في  الليبي  النفط  تهريب  مافيا  وبين  المالطية 
من  مجموعة  المالطية،  الصحفية  مقتل  وفجر  وإيطاليا. 
وسياسيين  مسؤولين  تطال  مالطا  في  الشائكة  القضايا 
من  كثيرًا  باألخص  وأثارت  موسكات،  جوزيف  بحكومة 
اإليطالية  بالمافيا  المالطية  المافيا  عالقة  حول  التكهنات 

وشبكات تهريب الوقود الليبي خصوصًا الديزل.
 16 االثنين  الويكيليكس«،  »المرأة  أو  غاليتزيا  وُقتلت 
غامض،  حادث  في  سيارتها،  تفجير  لدى  أكتوبر2017، 
حمل أبعادًا غير مسبوقة واحتماالت تورط عدة جهات في 
إلى  ليبيا  من  الوقود  تهريب  شبكات  فيها  بما  الجريمة، 

إيطاليا.
قضية  غاليتزيا  عليها  ركزت  التي  القضايا  أبرز  ومن 
نماذج عمل  دأبت على كشف  إذ  ليبيا،  الوقود من  تهريب 
اإليطالية  المافيا  وبين  بينها  والروابط  المالطية  المافيا 
عبر  أوروبا  إلى  ليبيا  من  المحروقات  تهريب  في  العاملة 
مالطا، إذ أشارت إلى أن عددًا من المالطيين والسياسيين 
على  المال  لكسب  الطريق  وجدوا  الدوليين  والمحققين 

حساب الحرب األهلية في ليبيا.

تمويل الميليشيات
»الميليشيات  تمويل  آليات  المالطية  الصحفية  وكشفت 
الليبية«، وفق جريدة »كوريري ديال سيرا«، وكذلك تمكين 
بعض األشخاص، وبعضهم من المجرمين الحقيقيين، من 
تسهيالت ومزايا كبيرة. وكشفت أن عناصر »الميليشيات« 
يقضون أشهرًا من الراحة في كرواتيا أو إيطاليا، لكن أيضًا 
عن  طائلة  حسابات  ويقدمون  وتونس،  ولبنان  تركيا  في 

عالج لم يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.
بين  ورسمية  ثابتة  عالقة  وجود  إيطالية  صحف  وأكدت 
ليبية«  »ميليشيات  وقادة  والمالطية  اإليطالية  المافيا 
الشرطة  أن  أكدت  كما  المحروقات،  تهريب  عمليات  في 
الرئيس  هم  القضية،  هذه  في  أشخاصًا  اعتقلت  اإليطالية 
التنفيذي لشركة »ماكسكوم بانكر«، اإليطالي ماركو بورتا، 
المخدرات،  تاجر  خليفة،  بن  سليم  موسى  فهمي  والليبي 
والمالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو، اللذان يقومان 
ويتسلم  يدفع  الذي  دردار  طارق  والليبي  النقل،  بعمليات 
األموال بالعمالت األجنبية. وقالت الصحف إن هؤالء تمكنوا 
سنة  في  رحلة  ثالثين  خالل  يورو  مليون   80 كسب  من 
واحدة، وإن النفط الليبي الذي يتم تهربيه يصل على أنه 

نفط سعودي، ويتم تغيير المستندات في مالطا.
المالطية  للصحفية  الخاصة  المدونة  وباستعراض 
أنها   ،2016 فبراير   15 بتاريخ  منشور  في  نجد  غاليتزيا، 
المهرب  الديزل  وقود  من  طن  ألفي  اعتراض  عن  تحدثت 
 ،2015 العام  خالل  مالطا  إلى  طريقه  في  كان  ليبيا  من 
الكمية  هذه  تهريب  يمكن  »كيف  غاليتزيا:  وتساءلت 
الكبرى من الديزل دون وجود أجهزة تحميها، أجهزة تضم 

شخصيات رئيسية بالدولة؟«.

وقالت غاليتزيا في منشور آخر بتاريخ 31 أكتوبر 2016، 
إن »تهريب الديزل من ليبيا إلى مالطا وإيطاليا، تجارة تدر 
في  إجرامية  شبكات  تنظمها  للغاية  ومربحة  كبيرًا  دخاًل 

الدول الثالث«.

تزايد الضغوط
وتزايد الضغط على موسكات من داخل وخارج الحزب ليقدم 
استقالته بعد أن أدى التحقيق في مقتل غاليتزيا، المختصة 
إلى  السبت،  اتهامات،  توجيه  إلى  الفساد،  بقضايا مكافحة 
ومسؤولين  بوزراء  على صلة  بأنه  مزاعم  تفيد  أعمال  رجل 
كبار. ونقل رجل األعمال، ويدعى يورجن فينيش )38 عاما(، 
إلى محكمة بالعاصمة فاليتا، مطلع األسبوع الجاري، واتهم 
جميع  من  ببراءته  دفع  لكنه  الصحفية.  قتل  في  بالتواطؤ 

االتهامات.
وكانت الحكومة قد رفضت في وقت سابق، طلب فينيش 
عن  معلومات  كشف  مقابل  المحاكمة  من  الحصانة  منحه 
المتعلقة بكيث شمبري  الفساد  القتل وعن مزاعم  مخطط 
كبير موظفي مكتب موسكات سابقا ووزير السياحة السابق 
في  العمال  حزب  نواب  واجتمع  وآخرين.  ميزي  كونراد 
فيما  قرار  التخاذ  الوزراء  لرئيس  الرسمي  الريفي  المنتجع 

يتعلق بمستقبل موسكات.
الحكومة  في  ومسؤولون  محلية  إعالم  وسائل  وأشارت 
مقربون من موسكات إلى أن رئيس الوزراء يستعد إلعالن 
استقالته لكنه يسعى للبقاء في المنصب لحين اختيار خليفة 
له. ودعت أسرة كاروانا غاليتزيا رئيس الوزراء إلى االستقالة، 

السبت.
وكانت الصحفية القتيلة كتبت تقول إن شمبري وميزي 
أخرى،  شركة  أن  وأضافت  بنما.  في  سرية  شركات  أسسا 
األموال  إليداع  وسيلة  ستصبح  كانت  بالك،   17 تدعى 

أظهر  غاليتزيا،  كاروانا  مقتل  وبعد  الشركتين،  لهاتين 
أن  مالطا«  أوف  »تايمز  وصحيفة  رويترز  أجرته  تحقيق 

فينيش هو مالك شركة 17 بالك.
ووفق »فرانس برس« يستعد رئيس وزراء مالطا جوزيف 
موسكات الذي يشتبه بتدخله في التحقيق باغتيال غاليتزيا، 
حزب  يختار  أن  بعد  المقبل  يناير   18 في  منصبه  لمغادرة 

العمّال خلفًا له، بحسب تصريحات لمصادر داخل الحزب.
وكشفت الصحفية غاليتزيا قبل اغتيالها معلومات سرية 
عن تهريب النفط الليبي، وتورط جهات إيطالية ومالطية 
البالد  غرب  من  تهريبه  في  ليبية  »ميليشيات«  قادة  مع 
ماليين  عشرات  تدر  عمليات  في  مالطا،  عبر  إيطاليا  إلى 

الدوالرات.
وقالت المصادر إنّه يتوجب على موسكات اإلعالن، في 
موعد لم يحدد بعد، أّن انتخابات لرئاسة الحزب ستجرى في 
18 يناير، موضحة: »ال أحد سيتولى المنصب باإلنابة، ألنّه 

سيستقيل رسميًا فور اختيار الرئيس الجديد«.
ورئيس الوزراء في النظام البرلماني المالطي هو نفسه 
التشريعية. ولم توضح  االنتخابات  الفائز في  الحزب  رئيس 
التي  الطريقة  وال  نواياه،  موسكات  إعالن  توقيت  المصادر 
كلمة  عبر  ذلك  يتم  أن  يرجّح  فيما  االستقالة،  بها  ستتم 
 18 بعد  منصبه  في  يبقى  لن  بأنّه  نوهت  لكنّها  متلفزة، 
رئيس  على  األخيرة  األيام  في  الضغوط  وازدادت  يناير. 

الوزراء، مطالبة بأن يستقيل فورًا من مهامه.

مرفوض شعبيا
»الوطنيين«  وحزب  المالطية  الصحفية  عائلة  واتهمته 
المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية 
مساعده كايث شمبري، فيما تظاهر اآلالف الجمعة الماضية 

للمطالبة باستقالة موسكات.
وقالت مصادر حزب العمّال »لقد قال دوما إنّه سيغادر 
قريبا، واآلن يشعر بأن الوقت قد حان. ولكنّه يريد بداية أن 
ينتهي )التحقيق( حول مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا 

تحت إشرافه كما وعد«.
ووصل موسكات )45 عامًا( إلى السلطة عام 2013، وهو 
حاليًا في واليته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو 2017 
بعدما طاولت  االنتخابات  تلك  مبكرة. وجرت  انتخابات  في 
اتهامات بالفساد محيط موسكات، عقب نشر »أوراق بنما« 
مالطا  في  قانونية  غير  مالية  حسابات  فتح  كشفت  التي 

لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم.
وفي العشرين من نوفمبر الماضي، ألقت السلطات في 
مالطا القبض على رجل األعمال، يورغين فينيتش، في إطار 
أن  بعد  فينيتش  واعتقل  غاليتزيا.  مقتل  بقضية  التحقيق 

اعترض ضباط يخته وقاموا بتفتيشه.
الوزراء جوزيف مسكات إن حكومته وضعت  وقال رئيس 
الالزمة  اإلمكانيات  كل  المعنية  السلطات  تصرف  تحت 
أننا  "هذا يظهر  البالد، مضيفا  المشتبه بهم  لمنع مغادرة 
مصرون على الوصول للمتهمين مهما كلف األمر". ونسبت 
صحيفة "تايمز أوف مالطا" إلى شهود عيان القول إن دورية 
مسلحة اعترضت يخت فينيتش الفاخر بينما كان يغادر ميناء 

بورتوماسو في ساعة مبكرة من صباح األربعاء.
شركة  مدير  وهو  غروب«،  »توماس  فينيتش  ويترأس 
االستخباراتي  »التحليل  وحدة  توصلت  وقد  الطاقة.  إلنتاج 
بالك«،   17« تُدعى  شركة  يملك  أنه  إلى  االقتصادي« 
ثالثة  على  القبض  األمن  قوات  وألقت  دبي.  في  ومسجلة 
سيارة  تفجير  تهمة  لهم  ووجهت  بهم،  يشتبه  أشخاص 
 .2017 عام  أكتوبر  شهر  في  الصحفية  منزل  من  بالقرب 

وألقي القبض على الثالثة في شهر ديسمبرعام 2017.
استقصائية في صحيفة صنداي  غاليتزيا صحفية  عملت 
وحين  مالطا.  إندبندنت  صحيفة  وكذلك  المحلية،  تايمز 
قتلت كانت معروفة بمدونتها التي تناولت مواضيع الفساد 
التي  بنما"،  "أوراق  عن  مقال  نشر  دوبعد   .2008 عام  منذ 
وصفها  مشبوهة،  بنكية  حسابات  عن  معلومات  سربت 
موقع "بوليتيكو" بأنها "امرأة تحارب وحدها غياب الشفافية 
مرة،  من  أكثر  للتهديد  تعرضت  وقد  مالطا".  في  والفساد 
وشوهت سمعتها وكانت تفكر في مغادرة مالطا خوفا على 
وقالت  الشرطة،  من  دائمة  حماية  رفضت  لكنها  حياتها، 
إن ذلك سوف يمنعها من أداء عملها. وقد نشرت آخر جزء 
من مدونتها قبل مقتلها بنصف ساعة، وكتبت فيها "هناك 

محتالون أينما وليت وجهك، الوضع يدعو لليأس".
التواصل  موقع  على  حسابه  على  مطول  منشور  وفي 
ابن  غاليتزيا  كروانا  ماثيو  اتهم  فيسبوك،  االجتماعي 
"فوق  بأنها  المالطية  الحكومة  ووصف  بالعجز  المالطية 

القانون".
سيادة  جانب  إلى  تقف  كانت  ألنها  أمي  »اغتيلت  وقال 

القانون في مواجهة أولئك الساعين النتهاكه«.

»عمل بربري«
الذي  المالطي،  الوزراء  رئيس  موسكات  جوزيف  وأدان 
اتهمته غاليتزيا في وقت سابق بارتكاب ممارسات خاطئة، 
بال  »أدين  التليفزيون:  أذاعه  بيان  في  قائال  غاليتزيا  قتل 
تحفظ هذا العمل البربري على شخص وعلى حرية التعبير 

في بالدنا«.
وأضاف قائال: »الجميع يعلم أنها كانت منتقدة شرسة لي 
على المستوى السياسي أو الشخصي كما فعلت مع آخرين 
أرتاح  ولن  العمل،  هذا  مثل  أبدا  يبرر  ال  ذلك  ولكن  أيضا، 

حتى يتم تطبيق العدالة«.
وجاء مصرع المدونة البارزة بعد 4 أشهر من فوز حزب 
دعا  التي  المبكرة  االنتخابات  في  بقيادة موسكات  العمل 
بفضيحة  وزوجته  عالقته  عن  المدونة  مزاعم  بعد  إليها 
وثائق بنما. ونفى الزوجان المزاعم القائلة باستخدامهما 
لهما  دفعتها  مالية  مبالغ  إلخفاء  سرية  بنكية  حسابات 
غاليتزيا  استهدفت  كما  أذربيجان.  في  الحاكمة  األسرة 
الوضع  ووصفت  معارضين،  سياسيين  مدونتها  في  أيضا 
»يثير  بأنه  كتبتها  مدونة  آخر  في  بلدها  في  السياسي 

اليأس«.

صحف إيطالية ربطت بين مقتل 
الصحفية ومافيا تهريب النفط الليبي

<   جهاز تفتيت الحصى

تسمم جماعى في بني وليد.. ومطالب شعبية بتشديد الرقابة على األغذية املستوردة
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32 مدرسة دمرتها الحرب في المدينة

مدارس بنغازي تنفض غبار الدمار وتتطلع لعام دراسي بال مفاجآت
بنغازي ــ الوسط: ابتسام اغفير

< عماري زايد في اجتماع مع موظفي جهاز  تطوير  المراكز اإلدارية

<    تالميذ يرفعون علم ليبيا في أحد الفصول الدراسية

<    مبنى مدرسة أم الشهيد في بنغازي قبل  أن يطالها التدمير<    طالبات ليبيات في مدرسة ببنغازي

 

المعلمين  اعتصامات  من  كثيرًا  بنغازي  تالميذ  تضرر 
المحتجين على عدم زيادة رواتبهم، وانهيار المدارس التي 
المدينة  شهدتها  التي  الحرب  أعمال  من  كثيرًا  تضررت 
التعليمية  المرافق  صيانة  مصلحة  أن  غير  اإلرهاب،  ضد 
تقول إنها أنهت صيانة أغلب المدارس المتضررة، وباتت 
الدراسي  العام  واستكمال  التالميذ  الستقبال  مستعدة 

.2020–2019
فرع  التعليمية  المرافق  وصيانة  تقنيات  مصلحة  مدير 
بنغازي سمير الفالح، قال في حوار إلى »الوسط« إن عدد 
واقعة  كانت  مدرسة   32 الحرب  في  المتضررة  المدارس 
»الليثي«  ومنها:  اشتباكات،  شهدت  التي  المناطق  في 
و»الصابري« و»وسط البالد« و»القوارشة« و»قاريونس«، 
»حيث  بوهديمة،  بمنطقة  المدارس  بعض  إلى  إضافة 
نقوم بصيانة المدرسة بالكامل، وأكملنا عددًا كبيرًا منها 

سوف تستقبل الطالب قريبًا«.
وفي يوليو من العام 2017، أعلنت قوات القيادة العامة 
»تحرير مدينة بنغازي من جميع الجماعات اإلرهابية«؛ غير 
أن حطام عدد من المدارس ال يزال في مكانه حتى اللحظة 
منطقة  في  خصوصًا  الصيانة،  أعمال  تطله  ولم  الراهنة، 

الصابري، األمر الذي يهدد مستقبل مئات التالميذ.

صيانة برعاية األمم المتحدة
وبخصوص تداخل الصندوق االنمائي لألمم المتحدة في 
أن هذه  الفالح  أوضح  بنغازي،  بلدية  مع  المدارس  صيانة 
 « مضيفًا:  للمصلحة،  كبرى  مشاركة  دون  تتم  الصيانة 
دورنا فني فقط، قمنا بحصر األضرار ووضعنا آلية الصيانة، 
وقت  ولكن  متخصصين،  مهندسين  بإشراف  واالحتياجات 
هذا  أن  من  الرغم  على  بنا،  االستعانة  تتم  لم  التنفيذ 
العمل من صلب اختصاصنا، وكان الواجب على البلدية أن 
إلينا كمشروعات تعليم، ونتفق معه ألننا  تحيل الصندوق 
الدولة  أمام  المسؤولون  ونحن  باالحتياجات،  األعلم  نحن 

<     ماهر الغرياني
واألهالي عن هذه الصيانة، ولكن تم تجاهلنا«.

على  التعليمية  المرافق  صيانة  مصلحة  اعتراض  وأكد 
التعليم  ديوان  رئيس  إلى  االعتراض  وإحالة  االتفاق،  هذا 
ببنغازي، وأن هناك مدارس تمت صيانتها من قبل جهاز 

تطوير المباني اإلدارية.
ونفى الفالح أن تكون المصلحة مهتمة بمتابعة أعمال 
نقوم  ال  نحن  ولذلك  بنا،  تستعن  لم  »فالبلدية  الصيانة، 
بالمتابعة، كما أننا لسنا مسؤولين عن أية أضرار أو سوء 
إجراء حول  أي  صيانة قد تحدث فيما بعد ألننا لم نتسلم 

المدارس التي تمت صيانتها«.

ضمان لمدة عام
للصيانة،  شركات  مع  التعاقد  الصيانة  مصلحة  وتتولى 
أعمال  في  تنتج  التي  واألضرار  العيوب  تتحمل  واألخيرة 

التنفيذ وذلك لمدة عام كامل من انتهاء أعمالها، ويتوجب 
العام  خالل  مجانية  صيانة  بأعمال  تقوم  أن  الشركة  على 
السنوي،  الضمان  يشبه  فيما  عملها،  إتمام  من  األول 

بحسب الفالح.
وتابع: »ال نتحمل كجهة العيوب التي تحدث أثناء أو بعد 
الصيانة، كما أنه عندما تقوم منظمة أو جمعية مثاًل من 
األشياء  بعض  بصيانة  أخرى  أوروبية  دولة  أية  أو  النرويج 
شبابيك  أو  حنفيات،  تركيب  مثاًل  المدارس  في  البسيطة 
قدمتها  معاونة  وإنما  صيانة  عملية  عليه  نطلق  ال  فهذا 

هذه المنظمة، وال تحتسب صيانة كاملة«.
وأشار الفالح إلى أن المصلحة تقوم باستقبال الشكاوى 
تحال  ثم  المدرسة،  مديري  من  الصيانة  بأعمال  الخاصة 
يكن  لم  إذا  خصوصًا  الديوان،  رئيس  إلى  الشكاوى  هذه 
للمصلحة دور في الصيانة أو المتابعة أو استالم المدرسة 

من الجهة التي قامت بالصيانة.

مدارس بال ألغام
وبخصوص خلو المدارس من األلغام، شدد على أن هناك 
أنه  إذ  العسكرية،  الهندسة  وصنف  المصلحة  بين  اتفاقًا 
ال تتم أية أعمال صيانة إال بعد التأكد من خلو المدارس 
صنف  من  تقرير  على  بناء  ذلك  ويتم  تمامًا،  األلغام  من 

الهندسة العسكرية.
الفالح:  فقال  المدارس،  محيط  تأمين  عن  وأما 
لكن  فقط،  المدرسة  سور  داخل  تكون  »مسؤوليتنا 
جميع المدارس التي كانت تقع في مناطق االشتباك هي 
آمنة وخالية تمامًا من األلغام«، منبهًا بأن أعمال صيانة 
المعامل الداخلية للمدارس سواء معامل كيمياء أو أحياء 
أو غيرها تندرج تحت اختصاصات المصلحة، فيما تجهيز 

اختصاص  من  ليس  الالزمة  بالمعدات  المعامل  هذه 
المصلحة.

ودعا رئيس المصلحة إلى ضرورة أن تهتم بلدية بنغازي 
بمصلحة الصيانة، قائاًل: »نود أن تضعنا البلدية في رأس 
القائمة حين تتلقى عروضًا حول صيانة المدارس ألنها من 
المسؤولية  ونتحمل  نتابع،  أن  نستطيع  بحيث  اختصاصنا 
المتضررة،  المدارس  بحصر  قمنا  من  فنحن  عنها،  كاملة 
متابعة  من  لنا  والبد  واحتياجاتها،  مقايساتها  ووضعنا 
الصيانة حتى نتأكد من أن نسبة اإلنجاز ستكون 100%«.

ببنغازي  المدارس  صيانة  مكتب  مدير  قال  جانبه،  من 
المنطقة  الغرياني، إن  البالد، ماهر  المكلف منطقة وسط 
أعمال  بعضها  شهدت  مدارس،  ثماني  نحو  بها  توجد 
هذه  وبدأت  الشهيد«،  و»أم  »األميرة«  ومنها:  صيانة، 
فيما  الجاري،  الدراسي  للعام  الطلبة  تستقبل  المدارس 
هنالك مدارس أخرى لم تتعرض ألضرار خالل الحرب وهي: 
»الحرية« و»الكرامة« و»النهضة« و»جيل الثورة« ومدرسة 

بنغازي، وهي تستقبل الطالب منذ العام الماضي.

انهيار تام لمدرسة »القدس«
ولفت إلى أن هناك مدرسة جرت إزالتها بالكامل في منطقة 
انهارت  ألنها  »القدس«،  مدرسة  وهي  بنغازي  وسط 
بالكامل في وقت الحرب، واآلن يتم بناؤها من جديد، كما 
أن مدرسة »يوسف بورحيل« تضررت كثيرًا وستجرى أعمال 

صيانة لها.
المدارس  جميع  تأمين  تم  أنه  على  الغرياني  وشدد 
والتأكد من أنها خالية من األلغام، وسوف تستقبل الطلبة 
بموقع  المحيطة  المناطق  الجاري. وبخصوص  العام  خالل 
انفجار وقع في منطقة الصابري بين مدرستين، قال: »لم 
وأم  األميرة  مدرستي  بين  األمان  درجة  من  بعد  نتأكد 
الشهيد من جهة الفندق، ألنها منطقة ال يوجد بها حركة 
كثيرة حتى اآلن ألنها مدمرة، وال أظن أن الطلبة الصغار 
االقتراب  بعدم  بتحذيرهم  نقوم  وسوف  منها،  سيقتربون 
منها إلى حين تجرى عملية تأمينها والتأكد من خلوها من 

األلغام«.

 االشتباكات دمرت مدرسة «القدس»
بالكامل وتالميذ منطقة الصابري محرومون

من «األميرة» و«أم الشهيد»

 الصندوق اإلنمائي لألمم المتحدة شارك 
في صيانة المدارس بالتنسيق مع بلدية 

بنغازي

البنك الدولي يحذر من نفاد مدخرات العائالت

٤٠٪ من أطفال املهاجرين الليبيني في تونس 
مجبرون على االلتحاق باملدارس الخاصة

 ال تعديل في مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي

زايد يبحث آخر مستجدات مشروعات «التعليم»
بالتعاون مع جهاز تطوير املراكز اإلدارية

صعوبات  تونس  في  المهاجرين  الليبيين  أطفال  يواجه 
إلى  يجبرهم  مما  الحكومي،  بالتعليم  االلتحاق  في  كبرى 
غير  تونسي  منتدى  أكد  إذ  الخاصة،  المدارس  إلى  اللجوء 
الخاصة  بالمدارس  األطفال  %40 من هؤالء  التحاق  حكومي 

بسبب عراقيل واجهتهم بالتعليم الحكومي.
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  وقال 
في ورقة له خالل مؤتمر تقديم التقرير العالمي لرصد التعليم 
والهجرة والنزوح في الدول العربية إن تونس استقبلت منذ 
العام 2011 تدفقات كبيرة من الليبيين المهاجرين، تراوحت 

بين 800 ألف ومليون مهاجر.
وأشار ممثل المنتدى منير حسين إلى »مواجهة الحكومة 
أطفال  تعليم  ذلك  في  بما  التحديات،  من  عددا  التونسية 
الالجئين والمهاجرين، خاصة بعدما تحولت تونس إلى بلد 

مضيف بعد أن كانت بلد عبور لالجئين«.
يواجهها  التي  الصعوبات  على  الضوء  حسين  وسلط 
أن  بالتعليم، موضحا  يتعلق  فيما  وخاصة  الليبيون،  األطفال 
%40 منهم يتجهون إلى التعليم الخاص، فيما يحرم آخرون 
من التعليم؛ بسبب الظروف المادية للوالدين، وعدم القدرة 
التي  اللغة  إشكالية  جانب  إلى  المجتمع،  في  االندماج  على 
تحول دون حصول أطفال األسر األفريقية المهاجرة المقيمين 

في تونس على التعليم.

إشكالية االندماج
وقالت المسؤولة بوزارة التربية التونسية، فاطمة طرهوني، 
إن تونس تعاني كغيرها من هاجس احتضان أبناء المهاجرين 
ارتفع  والذين   ،2011 العام  قبل  ما  سنوات  منذ  والالجئين 

عددهم خالل العشرية األخيرة.

إدماج  برامج  وضعت  الوزارة  أن  طرهوني  وأوضحت 
تعليمهم،  لضمان  الكبرى  والمدن  العاصمة،  في  مدارس 
منها المدرستان العربية والليبية؛ رغم وجود إشكالية تتعلق 
دراستهم  اعترضت  والتي  المهاجرين  لبعض  الثانية  باللغة 

في مرحلة التعليم الثانوي على عكس التعليم األساسي.
ولفتت إلى أن الظروف التي تمر بها ليبيا دفعت اآلالف من 
التي وضعت مقاربة  سكانها للهجرة واالستقرار في تونس، 
بالمدارس  »إدماجهم  خالل  من  أبنائهم  باحتضان  خاصة 
الخاصة«،  المخيمات  بعض  وفي  اإلمكان،  قدر  العمومية 
األحمر  الهالل  بين  الكبير  بالتعاون  منوهة  قولها،  بحسب 
فيما  لالجئين  السامية  والمفوضية  التربية  ووزارة  التونسي 

يخص هؤالء التالميذ أبناء المهاجرين.

تحذير من البنك الدولي
فإن   ،2015 العام  في  صادر  الدولي  للبنك  تقرير  وبحسب 
المدن  سكان  من  هم  تونس  في  الليبيين  الالجئين  معظم 
الذين انتقلوا إلى مدينة تونس )العاصمة( والمراكز الحضرية 
األخرى؛ أما األقل ثراء فعادة ما يتواجدون في جنوب البالد، 

من قابس وحتى رأس جدير.
ويستفيد الليبيون من اتفاقية العام 1973 الموقعة بين 
المبدأ  حيث  من  الدولتين  لمواطني  تسمح  التي  البلدين 
بالدخول والعمل وإنشاء المشاريع والحركة في تونس بحرية 

نسبية.
بالمدارس  بااللتحاق  الليبيين  لألطفال  يُسمح  وال 
أن  إلى  مشيرا  للبنك،  تقرير  وفق  كبيرة،  بأريحية  الحكومية 
إلحاق  نتيجة  الليبية  األسر  تتكبدها  التي  الكبيرة  النفقات 
»نفاد  إلى  تؤدي  قد  تونس  في  الخاص  بالتعليم  أبنائها 
تكاليف  دفع  عن  العجز  وربما  العائالت  من  المزيد  مدخرات 

المدارس أو تلبية الضروريات األخرى«.

إلغاء  الوفاق  حكومة  اعتزام  إشاعات  أثارته  كبير  لغط 
إال  الجدل  يتوقف  ولم  السبت،  يوم  في  الدراسية  العطلة 
زايد أن السبت سيبقى  التعليم محمد عماري  بتأكيد وزير 

»عطلة« وأنه ال نية لتغيير عدد أيام الدراسة األسبوعية.
السبت،  إلغاء عطلة  إشاعات  على  للرد  بيانًا  أصدر  زايد 
المناهج  التالميذ من تحصيل  تمكين  التي خرجت بهدف 
الذي  المعلمين  إضراب  بسبب  أفضل،  بطريقة  الدراسية 
العام  بداية  وأجل  المدارس  من  عدد  في  الدراسة  عرقل 
يتلقاها  التي  التعليمية  الحصيلة  على  وأثر  الدراسي، 
الطالب. وجاء في البيان الصادر السبت الماضي: »ال صحة 
إشاعات  الشأن  هذا  في  يثار  ما  وكل  السبت،  إجازة  إللغاء 
تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطالب 

وأولياء األمور«.
ويحصل الطالب والمعلمون في مدارس ليبيا على عطلة 
من  قرار  على  بناء   ،2006 العام  منذ  السبت  يوم  رسمية 

أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا )مجلس الوزارة(.
الدراسية تسير بشكل جيد وفقًا  وأكد زايد أن »الخطة 
لقراره رقم )1072( لسنة 2019، القاضي بتحديد مواعيد 
والشهادات  النقل  سنوات  لطلبة  واالمتحانات  الدراسة 
العامة بمرحلتي التعليم األساسي والثانوي للعام الدراسي 

.»2020-2019
الجاري  الدراسي  العام  فإن  الوزير،  قرارات  وبحسب 
التعليم  مراحل  لجميع  أكتوبر   13 في  بدأ   2020–2019
فيها  انتظمت  التي  المراقبات  في  والثانوي  األساسي 
المراقبات  في  نوفمبر  و17  المقرر،  موعدها  في  الدراسة 
التي لم تنتظم فيها الدراسة خالل أكتوبر، على أن ينتهي 

العام الدراسي في يونيو المقبل.
لجميع  األول  الدراسي  الفصل  نهاية  امتحانات  وتجرى 
تبدأ  أن  على   ،2020 فبراير   13 إلى   2 من  النقل  سنوات 
عطلة نصف السنة الدراسية من 16 إلى 27 فبراير المقبل، 
 1 في  النقل  سنوات  لجميع  الثاني  الدراسي  الفصل  ويبدأ 

مارس 2020، وينتهي في 4 يونيو.
ومن المقرر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني 
للنقل من 7 إلى 18 يونيو، على أن تجرى امتحانات الدور 
الثاني في الفترة من 19 إلى 29 يونيو 2020، حسب القرار 
–2020 المقبل  الدراسي  العام  بداية  موعد  أن  أكد  الذي 

2021 هو 6 سبتمبر من العام المقبل.

صرف مستحقات معلمي سد العجز
إجراءات  متابعة  الوفاق«  »تعليم  واصلت  آخر،  سياق  في 
صرف مستحقات معلمي سد العجز للعامين 2014 و2018 
مراقب  مع  السبت،  جمعة،  عادل  الوزارة  وكيل  بحث  إذ   ،
ورؤساء  المكاتب  ومديري  وليد،  بني  ببلدية  التعليم 
األقسام اإلدارية بالمراقبة، ومديري المؤسسات التعليمية، 

اإلجراءات المتخذة بشأن صرف هذه المستحقات.

بشأن  المتخذة  اإلجراءات  أيضًا  اللقاء  واستعرض 
وتوفير  وليد،  بني  النازحين في مدينة  والطلبة  المعلمين 
عن  فضاًل  بالبلدية،  األطفال  ورياض  المدارس  احتياجات 
مناقشة خطة عمل مصلحة المرافق التعليمية إلنشاء عدد 
من المدارس الجديدة وصيانة المدارس الحالية واستكمال 

المنشآت التعليمية المتوقفة.
الوظيفي للمؤسسات  المالك  إنجاز  وأكد جمعة ضرورة 
المحدد  الموعد  في  المراقبة  وديوان  والتربوية  التعليمية 
لها، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ ذلك طبق الالئحة التنظيمية 
اإلجراءات  متابعة  وأهمية  التعليم،  وزارة  عن  المعتمدة 
في  الميزة  ومعلمي  الجدد  والمعلمات  للمعلمين  اإلدارية 

أسرع وقت ممكن.
حيث  من  للمراقبة  العام  الموقف  جمعة  استعرض  كما 
للمؤسسات  التشغيلية  والمصروفات  الحصة  عالوة  صرف 
التعليمية للعام الماضي واإلجراءات الجديدة للعام الجاري.

بدء  البلدية  في  التعليم  مراقبة  أعلنت  سبها،  وفي 
المحالين  الموسمية  العقود  معلمي  مع  التعاقد  إجراءات 
وزير  قرار  حسب   ،2019–2018 الحصة  عالوة  بكشف 

التعليم »1208« لسنة 2019.
مع  بالتواصل  المعنيين  المعلمين  المراقبة  وخاطبت 
مطالبة  المطلوبة،  المستندات  وإحضار  المدارس  مديري 
صفحات  عبر  المعلمين  أسماء  بنشر  المدارس  مديري 

مدارسهم على مواقع التواصل االجتماعي.

مبانٍ جديدة في جامعة طرابلس
جهاز  أنجزه  ما  زايد،  عماري  الوزير  بحث  آخر،  سياق  وفي 
مع  مشترك  عمل  من  اإلدارية«  المراكز  وتطوير  »تنمية 
الدولي  االستشاري  مع  التفاوض  في  المحاسبة،  ديوان 
الجهاز لصالح قطاع  المشرف على عدة مشاريع يقوم بها 
عملية  من  ستسرع  المشروعات  هذه  أن  وأكد  التعليم. 
جامعة  لكليات  التابعة  المباني  وتسلم عدد من  استكمال 

طرابلس، التي تجاوزت فيها نسبة اإلنجاز 98%.
طرابلس،  جامعة  ورئيس  الجهاز  رئيس  واستعرض 
خالل لقاء بينهما تم اإلثنين الماضي، ما سيتم اتخاذه من 
خطوات عملية خالل شهر ديسمبر الجاري، الستكمال هذه 

العقود وتسليم المباني الجديدة.
رئيس  استعرض  العام،  التعليم  قطاع  يخص  وفيما 
العمل  التي سيتم االنتهاء من  المشاريع  الجهاز عددًا من 
البالغ  المقبلة،  الستة  األشهر  خالل  نهائي  بشكل  فيها 
التعليم  وزارة  تتطلبه  ما  وفق  دراسيًا،  فصاًل   396 عددها 
هذه  لتسلم  زمنيًا  جدواًل  زايد  وضع  كما  أولويات.  من 
الفصول على ثالث مراحل، خالل ديسمبر من العام الجاري، 
وقبل عطلة نصف السنة الدراسية، وقبل نهاية شهر يونيو 
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● الرئيس األميركي دونالد ترامب يتحدث خالل لقائه مع األمين العام لحلف األطلسي ينس ستولتنبرغ في لندن 

ترامب يرفض حضور جلسات االستماع حول عزله

عقوبات صينية بحق واشنطن بسبب موقفهامن هونغ كونغ
وسط أزمة متصاعدة حول النووي اإليراني

قيادة أرجنتينية جديدة لـ »الطاقة الذرية«

● المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايال غروسي● متظاهرون يرفعون الفتات لترامب دعمًا له فى هونغ كونغ

االحتجاجات  يدعم  أميركي  قانون  على  ردًا 
أعلنت  كونغ،  هونغ  في  للديمقراطية  المؤيدة 
السفن  لرسو  الفوري  التعليق  اإلثنين  الصين 
البريطانية  المستعمرة  في  األميركية  الحربية 
منظمات  عدة  على  عقوبات  وفرض  السابقة، 
أميركية غير حكومية. وتشهد المدينة، التي تعد 
متزايدة  عنيفة  اضطرابات  عالميًا،  ماليًا  مركزًا 
من  بمزيد  للمطالبة  أشهر  ستة  منذ  مستمرة 
أجنبية  قوى  مرارًا  بكين  اتهمت  الذاتي،  الحكم 

بالوقوف خلفها.
األميركي  الرئيس  وقع  الماضي،  واألسبوع 
بحقوق  متعلقًا  قانون  مشروع  ترامب  دونالد 
وهو  كونغ،  هونغ  في  والديمقراطية  اإلنسان 
ويفرض  التعسفي  االعتقال  عن  االمتناع  يدعم 

عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ.
ويجبر القانون الرئيس األميركي على مراجعة 
الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنويًا ويهدد 
بإلغائه في حال تقييد الحريات في المنطقة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتعتبر بكين هذا النص 

بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.
وياتي اإلجراء فيما يخوض البلدان مفاوضات 
»المرحلة  على  األخيرة  اللمسات  لوضع  مكثفة 
التجارية  الحرب  ينهي  تجاري  التفاق  األولى« 

المطولة بينهما.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية 
السلوك  على  »ردًا  للصحفيين:  شونيينغ  هوا 
الحكومة  األميركي، قررت  للجانب  المنطقي  غير 
الحربية  السفن  طلبات  مراجعة  تعليق  الصينية 
)للراحة(  كونغ  هونغ  إلى  للذهاب  األميركية 

واالستجمام اعتبارًا من اليوم«.
وترسو سفن أميركية بشكل منتظم في هونغ 
كونغ في إطار زيارات تتيح لها خصوصًا تأمين 
السابقة.  البريطانية  المستعمرة  في  حاجاتها 
زيارتين  بكين  عرقلت  الماضي،  أغسطس  وفي 
األميركية دون  البحرية  أميركية، بحسب  لسفن 

أن تقدم أسبابًا.
بجامعة  األمني  الباحث  راسكا،  مايكل  وقال 
»من  سنغافورة:  في  التكنولوجية،  نانيانغ 
األمر ال  العسكرية،  الناحية  العملية، من  الناحية 
المتحدة،  للواليات  بالنسبة  حقيقيًا  فارقًا  يحدث 
إذ يمكنهم استخدام عديد القواعد البحرية في 

المنطقة«.
إلى  إشارة  يبعث  راسكا  برأي  القرار  لكن 
والصين  المتحدة  الواليات  بين  التوترات  أن 
زيارة  حصلت  أن  وسبق  التعمق،  في  ستستمر 
أبريل،  في  كونغ  هونغ  في  األميركية  للبحرية 

قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ في يونيو.
زميل  وهو  كول  مايكل  جيه  قال  بدوره، 

برنامج  ملف  يشغل  بأن  توقعات  وسط 
تسلم  مهمته،  في  األكبر  الحيز  النووي  إيران 
الدبلوماسي األرجنتيني رافايال غروسي اإلثنين 
الدولية  للوكالة  عام  كمدير  منصبه  رسميًا 

للطاقة الذرية.
األرجنتين  سفير  غروسي،  رافايال  سيكون 
للطاقة  الدولية  للوكالة  مدير  أول  الوكالة،  في 
وشغل  وسبق  الجنوبية.  أميركا  من  الذرية 
غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين العامين 
مع  تواصل  على  وضعه  ما  و2013،   2010
المسؤولين اإليرانيين حينما تكثفت المفاوضات 
للجمهورية  النووية  األنشطة  حول  الدولية 
لدى  السابق  الفرنسي  السفير  وقال  اإلسالمية. 
غروسي سيكون  إن  نيكوالد،  فرانسوا  طهران، 
بوسعه االستفادة من »خبرة كبيرة في مسائل 
ذو  شخص  أنه  وأضاف  النووي،  االنتشار« 
كفاءة عالية جدًا يأتي من بلد مهم في المجال 
حاليًا  فيينا  في  يعمل  دبلوماسي  وقال  النووي. 
من  الكثير  يجلب  أن  المتوقع  من  غروسي  إن 
الطاقة واالبتكار إلى منصبه، مع التركيز بشكل 
خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل 
الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة 
يوكيا  الياباني  غروسي  وسيخلف  المناخ.  تغير 
يناهز  عمر  عن  يوليو  في  توفي  الذي  أمانو 
المتحدة  الواليات  أن  يعتقد  عامًا. في حين   72
يقولون  دبلوماسيين  أن  إال  لصالحه،  ضغطت 
حيادية  بأهمية  إيمانه  على  شدد  غروسي  إن 

الوكالة.

أزمة إيرانية في األفق
أزمة  وسط  منصبه  غروسي  ويتولى 
اإليراني.  النووي  البرنامج  حول  متصاعدة 
خطة  تنفيذ  مراقبة  مكلفة  الدولية  والوكالة 
العمل الشاملة المشتركة التي ُأبرمت في العام 
ذكر  ودون  االنهيار.  شفا  على  وتبدو   2015
خطاب  أول  في  غروسي  أشاد  باالسم،  إيران 
بـ  اإلثنين  الوكالة  في  األعضاء  الدول  أمام  له 
الذي  المتحيز«  وغير  الدقيق  التفتيش  »نظام 

تقوم به الوكالة.
يمكننا  ما  يفعل  أن  يستطيع  أحد  »ال  وأكد: 
أن يقدم  آخر  به، وال يمكن ألي شخص  القيام 
المواد  يحول  أحد  ال  بأنه  الموثوق  التأكيد  هذا 
الجمعة،  وغدًا  نووية«.  أسلحة  لصنع  النووية 
يجتمع دبلوماسيون من إيران واألطراف األخرى 
وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  االتفاق،  في  المتبقية 
والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي 
قدمًا في االتفاق المتداعي. ومنذ مايو الماضي، 
الخطوات  من  سلسلة  اتخاذ  في  طهران  بدأت 

إن  تايبيه  ومقره  العالمي  تايوان  معهد  في 
على  أخرى  عالمة  لكنها  »رمزية«  الخطوة  هذه 
»تصعيد لألفعال المتبادلة التي تسمم العالقات 

الثنائية«.

منظمات »أساءت التصرف«
الغاز  بيع  يحظر  قانونًا  كذلك  ترامب  ووقع 
وغيرهما  المطاطي  والرصاص  للدموع  المسيل 
في  األمن  قوات  تستخدمها  التي  المعدات  من 

هونغ كونغ لقمع المتظاهرين.
الصينية  الحكومة  أن  الناطقة  وأوضحت 
حكومية  غير  منظمات  على  عقوبات  »ستفرض 
خصوصًا  كونغ  هونغ  في  التصرف«  أساءت 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  الناشطة  المنظمات 
والمعهد  للديمقراطية  الوطني  الصندوق  وهي 
الدولية والمعهد  الوطني للشؤون  الديمقراطي 
ووتش  رايتس  وهيومن  الدولي  الجمهوري 
هي  ما  تحديد  دون  من  هاوس،  وفريدم 

التي تنتهك التزاماتها بموجب االتفاق، مع إجراء 
على  إيران  وتصر  يناير.  أوائل  في  محتمل  آخر 
القيام بذلك ردًا على انسحاب  أن لها الحق في 
 2018 العام  في  االتفاق  من  المتحدة  الواليات 

وإعادة فرض عقوبات تكبل االقتصاد اإليراني.
وقال علي فايز الباحث في المجموعة الدولية 
لمعالجة األزمات إن االتفاق قد ينهار في غضون 
يسهل  التي  »اإلجراءات  أن  وأضاف  أسابيع. 
الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من 

أيدي اإليرانيين«.
لخرق  جديد  إيراني  تحرك  أي  أن  فايز  وتابع 
األوروبية  الدول  النهاية  في  يدفع  قد  االتفاق 
النزاعات«  حل  »آلية  إلطالق  عليه  الموقعة 
المنصوص عليها في االتفاق، وهو ما قد يؤدي 
لالستئناف التلقائي لعقوبات األمم المتحدة على 
المنازعات  آلية لتسوية  إيران. ويتضمن االتفاق 
قد  مسار  شأن  ومن  مراحل.  عدة  بين  تنقسم 
مجلس  تصويت  إلى  يقود  أن  أشهرًا  يستغرق 

من  الكثير  بالفعل  هناك  وقالت  العقوبات. 
الحقائق واألدلة التي توضح أن هذه المنظمات 
للصين  المناهضة  القوى  تدعم  الحكومية  غير 
أجل  من  االنفصالية  األنشطة  على  و»تحرض 
استقالل هونغ كونغ«. واتهمت هذه المنظمات 
الفوضوي في  الوضع  الكبيرة عن  »بالمسؤولية 

هونغ كونغ«.
منذ  مستمرة  حاشدة  تظاهرات  خالل  ومن 
هونغ  في  المحتجون  يضغط  أشهر،  ستة  نحو 
أكثر  ديمقراطية  حريات  على  للحصول  كونغ 
المؤيدة لبكين  القيادة  الشرطة، لكن  ومساءلة 
كبيرة.  سياسية  تنازالت  أي  تقديم  رفضت 
ضربة  المتزايدة  العنيفة  االحتجاجات  ووجهت 
تخلى  حيث  والسياحة،  التجزئة  لقطاعي  قاصمة 
كبيرة.  بأعداد  المدينة  عن  الصينيون  الزوار 
هونغ  أن  من  المدينة  في  المالية  وزير  وحذر 
كونغ قد تسجل هذا العام أول عجز في موازنتها 

منذ 15 عامًا.
إلى  األحد،  مسيرة،  المتظاهرون  ونظم 
على  واشنطن  لشكر  األميركية  القنصلية  مقر 
ترامب  وقعهما  اللذين  القانون  مشروعي 
أي  على  عقوبات  لفرض  الماضي  األسبوع 
ينتهكون  والصين  كونغ  هونغ  في  مسؤولين 

حقوق اإلنسان في المدينة.
»الرئيس  عليها  كتب  الفتات  بعضهم  ورفع 
حين  في  كونغ«،  هونغ  حرر  نرجوك:  ترامب، 
كونغ  هونغ  نجعل  »دعونا  أخرى  على  كتب 

عظيمة مرة أخرى«.

إيران  تواصل  أن  إمكانية  على  الدولي  األمن 
االستفادة من رفع العقوبات الذي ُأقر إبان توقيع 
»رابطة  من  دافنبورت  كيلسي  وقالت  االتفاق. 
العقوبات  تلك  فرض  عودة  إن  التسلح«  مراقبة 
ستكون بمثابة »الضربة القاضية« لالتفاق. وقال 
فايز إنه إذا حصل هذا السيناريو »سنواجه أزمة 
الروس  أن  بمعنى  كبيرة،  )نووي(  انتشار  عدم 
يعترفوا  لن  أنهم  بالفعل  أعلنوا  والصينيين 
البعض  ويتوقع  إيران.  على  )العقوبات(«  بعودة 
إيران من  السيناريو ستنسحب  أنه بموجب هذا 
)معاهدة  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 

عدم االنتشار(.

موقع غير معلن
وحدثت مواقف خالفية أخرى بين إيران والوكالة 
خالل األشهر األخيرة. وحضت الوكالة إيران على 
تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلنه 

طهران من قبل.
وفيما لم تكشف الوكالة اسم الموقع، إال أن 
مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح 
أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل 
فيه نشاطات ذرية سرية سابقة. كما  أنه جرت 
طهران  منع  مع  أكتوبر  أواخر  نادر  حادث  وقع 
والحقًا  البالد.  مغادرة  من  وجيزة  لفترة  مفتشة 
سمحت طهران للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكن 
الوكالة اعتبرت ما جرى آنذاك بأنه »غير مقبول«. 
وقررت إيران سحب اعتماد المفتشة التي ُوجدت 

بحوزتها آثار مادة متفجرة.

تعليق مراجعة طلبات
السفن الحربية األميركية 

للذهاب إلى هونغ كونغ

رافايال غروسي سفير األرجنتين 
أول مدير للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية من أميركا الجنوبية

استغالل السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وعرقلة العدالة.. اتهامات تواجه الرئيس األميركي
الرئيس  تحول  احتماالت  تزداد  وقت  في 
رئيس  ثالث  إلى  ترامب  دونالد  األميركي 
أميركي يتم عزله، بدأت لجنة تابعة للكونغرس، 
توجيهها  سيتم  التي  التهم  تحديد  األربعاء، 
اإلدارة  من  كبير  رفض  ووسط  لترامب. 
بتلك  والمتعلقة  تتم  التي  اإلجراءات  األميركية 
القضية، أعلن محامي ترامب، اإلثنين، أن البيت 
األبيض لن يرسل أي ممثل عنه للمشاركة في 

الجلسات، على األقل في الوقت الراهن.
وقال محامي البيت األبيض بات سيبولوني، 
الديمقراطي  الرئيس  إلى  موجهة  رسالة  في 
للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر: 
استماع،  جلسة  في  مشاركتنا  توقع  يمكن  »ال 
ال  وبينما  بعد،  الشهود  تسمية  تتم  لم  بينما 
يزال من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية 
خالل  من  عادلة  إجراءات  للرئيس  ستتيح 

السماح بجلسات استماع إضافية«.
مشاركة  تمامًا  يستبعد  لم  سيبولوني  لكن 
مزيدًا  طلب  بل  الجلسات،  في  األبيض  البيت 
التي  الكيفية  بشأن  نادلر  من  التفاصيل  من 
ستتم اإلجراءات من خاللها بينما أشار إلى أنه 
بحلول  الصدد  هذا  في  نهائّيًا  جوابًا  سيقدم 
الجمعة المقبل. ولم يتمكن ترامب من دحض 
بأنه  النواب  مجلس  تحقيقات  في  االتهامات 
الحصول  في  لمساعدته  أوكرانيا  على  ضغط 
في  السياسيين  بخصومه  تضر  معلومات  على 
لمواجهته  األبرز  المرشح  فيهم  بمن  الداخل، 

في انتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن.
لتحديد  األربعاء،  نادلر،  لجنة  واجتمعت 
مرحلة  في  جمعها  تم  التي  األدلة  كانت  إن 
للعزل  الدستورية  المعايير  مع  تتفق  التحقيق 
الجرائم  من  غيرها  أو  والرشوة  »الخيانة  وهي 

الكبرى أو الجنح«. ويتوقع أن تنظر اللجنة في 
أربع تهم على األقل قد تفضي إلى العزل بينها 
الكونغرس  وازدراء  والرشوة  السلطة  استغالل 

وعرقلة العدالة.
التحقيق  تقود  التي  اللجنة  رئيس  وقال 
نوفمبر،   25 في  صدر  بيان  في  شيف،  آدم 
أجنبية  دوالً  جند  أو  على  وافق  »الرئيس  إن 
وأضاف  المقبلة«.  انتخاباتنا  في  للتدخل 
كنا  إذا  االنتظار  يمكنه  ال  ملح  أمر  »هذا  أن 
من  انتخاباتنا«.  وسالمة  البالد  أمن  سنحمي 

والجمهوريون وصف  ترامب  يواصل  جهتهم، 
بــ»المطاردة  برمتها  والعملية  االتهامات 
اللجنة  في  البارز  الجمهوري  وقال  الشعواء«. 
لحزب  المضاد  الهجوم  ستقود  التي  القضائية 
للوقت  تام  هدر  »هذا  كولينز:  دوغ  الرئيس 

األميركي«.

تصويت على العزل
وبإمكان اإلجراءات أن تسير بشكل سريع، إذ 
أن  يريدون  الديمقراطيين  أن  تقارير  تفيد 

قبل  العزل  على  النواب  مجلس  تصويت  يتم 
العام. نهاية 

بأن  قوية  أدلة  لديهم  بأن  واثقون  وهم 
رغم  عزله،  تستدعي  مخالفات  ارتكب  ترامب 
البيت األبيض كبار مساعدي الرئيس من  منع 
وثائق  تسليم  ورفضهم  بشهاداتهم،  اإلدالء 
رغم مذكرات رسمية بذلك. وأثار ذلك حفيظة 

الديمقراطيين.
وقال العضو الديمقراطي في اللجنة القضائية 
فال ديمنغز لشبكة »إيه بي سي«، األحد، »لن 

ندخل في لعبة معهم. عليهم االستجابة لطلب 
االستدعاء  لمذكرات  واالمتثال  الوثائق  تسليم 
تسليم  علق  ترامب  بأن  ويشتبه  القانونية«. 
كييف  كانت  ألوكرانيا،  عسكرية  مساعدات 
بحاجة ماسة إليها في ظل النزاع الذي تخوضه 
شرق  في  لروسيا  مؤيدين  انفصاليين  ضد 
األميركي  الرئيس  بأن  كذلك  ويشتبه  البالد. 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  مع  قمة  علق 

زيلينسكي.
كييف  تفتح  أن  ترامب  أراد  المقابل،  وفي 
تم  نظرية  وبشأن  بايدن  بشأن  تحقيقات 
أوكرانيا  أن  إلى  تشير  مرات  عدة  دحضها 
انتخابات  في  الديمقراطيين  لصالح  تدخلت 
أي  حصول  زيلينسكي  نفى  بدوره،   .2016
في  قائاًل،  األميركي  نظيره  مع  مقايضة  اتفاق 
شبيغل«  »دير  مجلة  اإلثنين  نشرتها  مقابلة 
األلمانية وصحف »تايم« و»لوموند« و»غازيتا 
مع  اإلطالق  على  أتحدث  »لم  فيبورسا«: 
هذا  أعطيك  التعابير:  بهذه  األميركي  الرئيس 
التي  التهم  تمرير  تم  وإذا  ذلك«.  وتعطيني 
تستدعي العزل في مجلس النواب الذي يهيمن 
فستتم  متوقع،  أمر  وهو  الديمقراطيون،  عليه 
محاكمة ترامب في يناير أمام مجلس الشيوخ 

بهدف عزله من منصبه.
لكن نظرًا لهيمنة الجمهوريين على مجلس 
الشيوخ والحاجة لغالبية بثلثي أعضاء المجلس 
التهم  إسقاط  يتم  أن  فيرجح  الرئيس،  إلدانة 
أن  الديمقراطيون  يرى  ذلك،  مع  ترامب.  عن 
العملية مهمة لتعزيز سيادة القانون ومواجهة 
احترامًا  يبدي  ال  أنه  كثيرون  يرى  رئيس 

لسلطات الكونغرس.

ترامب لن يشارك
ودعا نادلر، األسبوع الماضي، ترامب ومحاميه 
األربعاء،  استماع  جلسة  أول  في  للمشاركة 

سيبولوني  وكتب  سيبولوني.  رفضه  أمر  وهو 
القصور  أوجه  لمعالجة  الوقت  »تأخر  رده:  في 
التحقيق  هذا  طبعت  التي  العميقة  اإلجرائية 

بأسره«.
بشأن  جديين  كنتم  إذا  »لكن  وأضاف: 
إجراء عملية منصفة ولحماية حقوق وامتيازات 
إجراءات  في  المشاركة  في  نفكر  قد  الرئيس، 
لإلدارة  وفرتم  إذا  القضائية  للجنة  مستقبلية 

القدرة على القيام بذلك بطريقة ذات معنى«.
على  ترامب  قدرة  أن  إلى  أشار  نادلر  لكن 
كان  إن  مسألة  على  تعتمد  قد  المشاركة 
والوثائق  الشهود  إتاحة  رفض  سيواصل 

المطلوبة.
اللجنة،  في  الجمهوريين  أحد  قال  بدوره، 
يعتقد  إنه  »فوكس«  لشبكة  ماكلينتوك،  توم 
اإلدالء  ترامب  مساعدي  على  أن  »تمامًا« 

بشهاداتهم.
لمستشار  باالستماع  الديمقراطيون  ويرغب 
جون  القومي  لألمن  السابق  األبيض  البيت 
بولتون، وكبير موظفي البيت األبيض بالوكالة 
بومبيو.  مايك  الخارجية  ووزير  مولفاني،  ميك 
ويفترض أن الثالثة على اطالع مباشر بخطوات 

ترامب حيال أوكرانيا.
بشهاداتهم،  اإلدالء  اآلن  حتى  ورفضوا 
مبررين ذلك بتمتعهم بـ»حصانة كاملة« نظرًا 

لكونهم شخصيات يثق الرئيس بها.
على  الطاولة  قلب  كولينز  وحاول 
الجمهوريين  أن  إلى  فأشار  الديمقراطيين، 
»إذا  أن يدلي شيف بشهادته. وقال:  يريدون 

رفض ذلك، فسأشكك بمصداقيته«.
يحتاج  لالنتخابات،  عام  من  أقل  بقاء  ومع 
عزل  بأن  األميركيين  إلقناع  الديمقراطيون 
يحاول  بينما  وضروري  مبرر  أمر  ترامب 
مجرد  أنها  على  القضية  إظهار  الجمهوريون 

هجوم سياسي يستهدف الرئيس.

مراجعة بريطانية لقانون اإلفراج املشروط عن املدانني باإلرهاب
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية إجراء 
مراجعة لإلفراج المبكر عن عشرات المدانين باالرهاب
اللذين  الشابين  لتكريم  مراسم  اإلثنين  أقيمت 
جسر  على  وقع  الذي  االرهابي  الهجوم  ضحية  راحا 

لندن بريدج وسط العاصمة البريطانية.
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وشارك 
جيرمي  المعارض  العمال  حزب  وزعيم  جونسون، 
كوربن ورئيس بلدية لندن صادق خان في مراسم 
 23( جونز  وساسكيا  عاما(   25( ميريت  جاك  تكريم 
في  الماضية  الجمعة  والشابة  الشاب  وُقتل  عاما(. 
يرتدي  كان  الذي  خان  عثمان  شنه  بسكين  هجوم 
سترة ناسفة وهمية، على جسر لندن بريدج قبل أن 

تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيال.

نصف  قضائه  بعد  عاماً(   28( خان  سراح  وأطلق 
مدة سجنه وهي 16 عاًما بتهمة التورط في مؤامرة 
وسط  هجمات  لشن  القاعدة  تنظيم  من  مستلهمة 
لندن، وجاء االفراج عنه بعد اعتبار انه لم يعد يشكل 
الحادث تساؤالت حول  وأثار  الناس.  عامة  خطرا على 
قانون اإلفراج، وتسبب في اتهامات بأن الحكومة تسعى 

الى استغالل الحادث سياسيا قبل االنتخابات العامة.
المالي  الحي  في  التي جرت  المراسم  في  وشارك 
من  عناصر  الهجوم،  مكان  من  القريب  لندن  في 

اجهزة الطوارئ وعامة الناس.
وقال رئيس بلدية لندن في كلمة »أفضل طريقة 
بعضنا  على  االنقالب  ليست  الكراهية  هذه  لهزيمة 
البعض ولكن التركيز على القيم التي تربطنا«، مضيًفا 
بطولة  من  األمل  استلهام  الناس  على  يجب  أنه 
سكان لندن العاديين وعناصر أجهزة الطوارئ الذين 
لمساعدة  بحياتهم  مخاطرين  الخطر  باتجاه  هرعوا 

دقيقة صمت  الجميع  ووقف  يعرفونهم.  ال  اشخاص 
في مدينة كامبردج التي تخرج الشابان من جامعتها، 
السجناء  تأهيل  اعادة  برنامج  على  يعمالن  وكانا 

والذي كان خان يشارك فيه.

انعكاسات سياسية
بتكثيف  األمنية  لألجهزة  أوامره  جونسون  أصدر 
إطالق  تم  الذين  المدانين  اإلرهابيين  مراقبة 

سراحهم مبكرًا، وقال انه يجري النظر في 74 حالة.
وكجزء من المراجعة، قالت وحدة مكافحة اإلرهاب 
الضباط  إن  إنكلترا  وسط  في  ميدالندز  ويست  في 
»لالشتباه في  عاًما   34 العمر  يبلغ من  رجاًل  اعتقلوا 

تحضيره ألعمال إرهابية«.
وذكرت وسائل اإلعالم البريطانية ان الرجل يدعى 
 2012 عام  في  خان  مع  ُسجن  وكان  حسين،  نظام 
حكمه  بنجاح  استأنف  أن  بعد  مبكرًا  سراحه  وُأطلق 

األصلي غير المحدد. وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن 
إلى  إعادتهم  يمكن  المدانين  اإلرهابيين  من  عددًا 

السجن خالل أيام.
الثالثة  في  رجاًل  إن  العاصمة  شرطة  وقالت 
األحد  لندن  شمال  في  اعتقل  العمر  من  والعشرين 
بموجب  اإلخطار  متطلبات  خرقه  في  »لالشتباه 
العدل  وزير  وقال   .»2008 اإلرهاب  مكافحة  قانون 
سيجتمع  إنه  بي سي«  »بي  إلذاعة  بوكالند  روبرت 
مع مسؤولين لمراجعة شروط االفراج المشروط لكل 

إرهابي مدان تم إطالق سراحه من السجن.
»الذين  النظر في وضع  انه سيتم كذلك  وأضاف 
االفراج عنهم ومجموعة أوسع لم يدانوا  على وشك 
بتهم االرهاب ولكنهم يشكلون خطرًا شديدا«. وأكد 
من  عنه  االفراج  وشك  على  سجين  اي  منع  تم  أنه 
المشاركة في فعاليات مثل مؤتمر إعادة التأهيل الذي 
شارك فيه عثمان خان قرب جسر لندن بريدج الجمعة.

واشنطن- وكاالت

لندن - وكاالت

فينا - وكاالتبكين - وكاالت

قانون أميركي يدعم االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية

تكرمي ضحيتي الهجوم على جسر لندن بريدج

● رئيس الورزاء البريطاني يحيط به زعيم المعارضة كوربن ورئيس بلدية لندن صادق خان
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العراقية  األزمة  شهدتها  دراماتيكية  تطورات 
رئيس  استقالة  فعقب  األسبوع  هذا  خالل 
الماضي،  األسبوع  المهدي،  الوزراء عادل عبد 
علي  الشيعي،  المرجع  لدعوة  استجابة 
السيستاني، الذي طالب نواب البرلمان بسحب 
السياسية  األحزاب  الثقة من حكومته، شرعت 
من  التفاوض  في  العراقية  البرلمانية  والكتل 
المستقيل،  الوزراء  لرئيس  خليفة  تعيين  أجل 
من  شهرين  بعد  حكومته  سقطت  الذي 
شامل  بتغيير  المطالبة  الشعبية  االحتجاجات 
لنظام الحكم. وارتبطت دعوة السيستاني، بعد 
المحتجين  بين  الدامية  المواجهات  من  موجة 
وأجهزة األمن أسفرت عن مقتل 42 شخصا في 

مدينة الناصرية، جنوبي البالد، وحدها.
وبلغ عدد ضحايا االحتجاجات، منذ بدايتها، 
420 قتيال، حسب تقارير طبية وحقوقية نشرتها 
جلسة  في  البرلمان،  وطلب  اإلعالم،  وسائل 
الجمهورية،  رئيس  من  األحد،  عقدها  طارئة 
برهم صالح، تكليف رئيس جديد للوزراء، مثلما 

ينص الدستور.
مسؤول  عن  برسي«  »فرانس  ونقلت 
سياسي كبير، وهو عضو في الحكومة، قوله إن 
بدأت  جديد  وزراء  رئيس  لتعيين  المفاوضات 

قبل أن يستقيل عبد المهدي.
السياسيون صعوبة  الفرقاء  يجد  أن  وُيتوقع 
لرئاسة  واحد  مرشح  على  االتفاق  في  كبيرة 
عام  في  المهدي  عبد  مع  فعلوا  مثلما  الوزراء، 
2018، الختالف الظروف المشحونة بالتوتر الذي 
تسببت فيه التطورات األمنية األخيرة في البالد. 
ويرى المراقبون أن النواب يعرفون أن المرشح 
البد أن يكون مقبوال لدى جميع مراكز القوى، 
يرفضه  وال  الشيعي،  المرجع  عليه  يعترض  وال 

الشارع، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الجديد 
البد أيضا أن ترضى عنه واشنطن وطهران.

تحديات كبيرة
المرة  هذه  نفسها  السياسية  القوى  تجد 
ملزمة باالنتباه إلى مطالب المحتجين وأخذها 
خرج  فقد  مفاوضاتها؛  في  االعتبار  بعين 
العاصمة  في  أكتوبر،  أول  في  المتظاهرون 
األغلبية  ذات  الجنوبية،  والمحافظات  بغداد 
الحاكم  النظام  بفساد  للتنديد  الشيعية، 

الخاضع للقوى الخارجية.
العراق  الدولية«  »الشفافية  وتصنف منظمة 
فسادا  األكثر  الدول  بين  من   12 المركز  في 

النفطية  الثروات  من  الرغم  وعلى  العالم.  في 
الكبيرة للعراق، الذي يعد المنتج الثاني للنفط 
خمسة  كل  من  واحدا  فإن  أوبك،  منظمة  في 
عراقيين يعيش تحت خط الفقر. كما أن نسبة 
%25، بحسب  إلى  الشباب وصلت  البطالة بين 
أن  المحتجون  ويرى  الدولي.  البنك  ذكره  ما 
المشكلة ال تقتصر على الحكومة الحالية وإنما 
لم  لذلك  أساسه،  من  الحكم  نظام  إلى  ترجع 
إلى  بالعودة  المهدي  عبد  استقالة  تقنعهم 
ورفعوا  موقفهم  عززوا  إنهم  بل  بيوتهم، 

مطالبهم أكثر.
رحيل  ضرورة  على  المتظاهرون  ويؤكد 
منذ  السلطة  تداولت  التي  الوجوه«  »جميع 

سنوات، وهو ما يجعل التوافق على رئيس جديد 
الصعوبة.  في  وغاية  معقدة  مسألة  للوزراء 
المشاركة  عدم  بارزتان  شخصيتان  وأعلنت 
العبادي، والزعيم  المفاوضات وهما: حيدر  في 
يدعم  كان  الذي  الصدر،  مقتدى  الشيعي 

حكومة عبد المهدي قبل اندالع االحتجاجات.
واألحزاب  الحكومة  بأن  مصادر  وأفادت 
»حكومة  تشكيل  فكرة  تبحث  السياسية 
انتقالية« تشرف على تعديل قانون االنتخابات 

قبل إجراء انتخابات مبكرة.

الشارع أقوى
احتجاجات  حركة  أول  من  شهرين  وبعد 

جنوب  ومدن  بغداد  في  انطلقت  عفوية 
السياسية  الكوادر  لدى  القناعة  ولدت  العراق، 
أقوى من  »التظاهرات  بإن   ، البالد  في  العليا 

األجنبي«. التدخل 
ما  الذين  المحتجين  مطالب  وتصاعدت 
بعدما  التظاهر،  ساحات  على  يسيطرون  زالوا 
كانت تقتصر على فرص عمل وخدمات عامة، 
التي  السياسية  للمنظومة  شامل  إصالح  إلى 
نظام  سقوط  بعد  المتحدة  الواليات  نصبتها 

صدام حسين عام 2003.
المتهمة  السياسية  الطبقة  تغيير  وأصبح 
الناتج  ضعف  يعادل  ما  وتبخر  بالفساد 
دول  أغنى  بين  يعد  الذي  للعراق  المحلي 

للمحتجين  أساسيا  مطلبًا  بالنفط،  العالم 
الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم 
السياسيين«  و»جميع  »الفاسدين«  بقاء 

الحاليين.
السياسية  الكتلة  »سائرون«،  تحالف  ووقف 
رجل  من  والمدعوم  البرلمان  في  االكبر 
وتحالف  الصدر،  مقتدى  البارز  الشيعي  الدين 
السابق  الوزراء  رئيس  يرأسه  الذي  »النصر« 
عبر  المحتجين  جانب  إلى  العبادي،  حيدر 

رفضهم المشاركة في المفاوضات الحالية.
البالد  مشكالت  إن  المتظاهرون  ويرى 
عبد  استقالة  تتجاوز  جذرية  حلوالً  تتطلب 
المهدي، وقال محمد المشهداني وهو طبيب 
االثنين  ببغداد  التحرير  ميدان  في  متظاهر 
»نطالب بتغيير كامل الحكومة من جذورها«.

وعلى مقربه منه قال طالب القانون الشاب 
ان  يعني  »هذا  إن  الجميلي  المجيد  عبد 
رئيس  وحتى  المغادرة  البرلمان  رئيس  على 

الجمهورية«.
عند  االحد  ليل  المواجهات  واستمرت 
الشيعة  رجال  أحد  الحكيم،  باقر  محمد  قبر 
ساحة  من  االمتار  مئات  بعد  على  البارزين، 
وأطلق  النجف،  وسط  في  الواقعة  التظاهر 
الرصاص  مدنية  مالبس  يرتدون  مسلحون 
على متظاهرين. وتدخل زعماء عشائر اإلثنين 
يستطيعوا  لم  لكنهم  المواجهات،  لوقف 

الوصول التفاق.
قار،  ذي  محافظة  عاصمة  الناصرية،  وفي 
العنف  توقف  المهدي،  عبد  منها  يتحدر  التي 
بغداد  من  قوات  وصول  بعد  اندلع  الذي 

سرعان ما انسحبت من المدينة.
وسط  يحتشدون  المحتجون  زال  وما 
النظام«  ب»رحيل  مطالبين  الناصرية، 
السياسي الذي يتهمونه بالفساد والفشل في 

اوضاع مدينتهم. لتحسين  تقديم إصالحات 

االحتجاجات ترفع شعار..»ال تراجع«

»أعنف« معارك منذ اتفاق الهدنة

تظاهرة طالبية قبل أيام من اقتراع اجلزائر

العراق فى رحلة البحث عن رئيس وزراء جديد

قتلى مدنيون وأطفال على جبهات القتال في سورية

قايد صالح: االنتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

تم  هدنة  اتفاق  منذ  األعنف  هي  معارك  ضمن 
قتل  أشهر في سورية،  ثالثة  قبل  إليه  التوصل 
شنته  جوي  قصف  في  اإلثنين  مدنيًا   20 نحو 
في  إدلب  محافظة  في  وروسيا  النظام  قوات 
يومين  منذ  تشهد  التي  سورية  غرب  شمال 

معارك أودت بعشرات المقاتلين.
عشرات  بعد  على  أخرى  جبهة  وعلى 
ثمانية  بينهم  مدنيًا،   11 قتل  الكيلومترات، 
أطفال، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة 
قوات  فيها  وتنتشر  كردية  قوات  عليها  تسيطر 

روسية في شمال سورية.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأفاد 
لقوات  قصف  في  مدنيًا   13 مقتل  عن  اإلثنين 
معرة  مدينة  في  استهدف سوقًا شعبية  النظام 

النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
غارات جوية  آخرين في  ثالثة مدنيين  وقتل 
في  وروسية  سورية  حربية  طائرات  شنتها 
قتلت  كما  إدلب،  جنوب  في  متفرقة  مناطق 
إمرأة وطفالها في قصف روسي استهدف سجن 
أقاربها، وفق  زيارتها ألحد  أثناء  المركزي  إدلب 
المرصد، الذي أشار إلى تمكن عدد من السجناء 

من الفرار.
محافظات  من  وأجزاء  إدلب  محافظة  وتؤوي 
من  نصفهم  نسمة  ماليين  ثالثة  نحو  محاذية 
هيئة  سيطرة  تحت  بمعظمها  وتقع  النازحين 
تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا( وتنتشر فيها 
فصائل إسالمية ومقاتلة أخرى أقل نفوذًا. وفي 
معرة النعمان، نقل متطوعون في الخوذ البيضاء 
الفصائل(  سيطرة  مناطق  في  المدني  )الدفاع 
انتشرت  فيما  مدمرة،  محال  من  القتلى  جثث 
أكياس  جانب  إلى  األرض  على  البرتقال  حبوب 

من البصل وبقع من الدماء.

مئة قتيل
وتدور في محافظة إدلب منذ السبت اشتباكات 
من  عنصرًا   54 خاللها  قتل  عدة  جبهات  على 
المقاتلة  النظام و47 مقاتاًل من الفصائل  قوات 

والمسلحة، وفق المرصد.
والمقاتلة  المسلحة  الفصائل  سيطرة  ومنذ 
قوات  تصعد   ،2015 العام  في  المحافظة  على 
واآلخر قصفها  الحين  بين  روسي  بدعم  النظام 
باتفاقات  تنتهي  ما  عادة  هجمات  تشن  أو  لها 

هدنة ترعاها روسيا وتركيا.
بدعم  النظام  قوات  بدأت  أبريل،  ونهاية 
على  خاللها  سيطرت  عسكرية  عملية  روسي 
مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة 

الشمالي المجاور، قبل التوصل إلى وقف إلطالق 
النار برعاية روسية–تركية في نهاية أغسطس.

متفرقة  اشتباكات  من  الهدنة  تخل  ولم 
وغارات تشنها قوات النظام وروسيا قتل جراءها 
بحسب  طفاًل،   47 بينهم  مدنيًا،   180 من  أكثر 
جديد  تصعيد  إلى  أشار  الذي  للمرصد،  حصيلة 
في القصف منذ بداية نوفمبر. وبحسب المرصد 
السبت هي األعنف  المستمرة منذ  المعارك  فإن 

في المحافظة منذ الهدنة.
بشار  السوري  الرئيس  أكد  أكتوبر،  وفي 
منذ  للمحافظة  له  األولى  زيارة هي  في  األسد، 
إدلب  2011، أن معركة  العام  النزاع في  اندالع 

هي »األساس« لحسم الحرب في البالد.

صراخ األطفال
وفي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، 
قتل 11 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال جراء »قصف 
خروج  أثناء  مدرسة  قرب  وقع  تركي  مدفعي 
التالميذ منها«، وفق المرصد الذي أشار إلى أن 
القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة 
القوات  شّن  مع  منها  اآلالف  عشرات  فّر  والتي 
الموالية لها هجومًا  السورية  التركية والفصائل 

عليها العام الماضي.
هاوار  وكالة  نقلتها  فيديو  مشاهد  وأظهرت 

مصابين علت  أطفاالً  ينقلون  الكردية مسعفين 
أصوات صراخهم داخل مستشفى.

وعلى األرض عند مدخل المستشفى، وضعت 
جثث ثمانية أطفال ورجل عجوز على األرض وقد 
لفت ببطانيات سوداء. وفقدت أمرأة وعيها قبل 
أن تدخل وهي تصرخ وترمي نفسها على األرض 
باسمه  وتصرخ  القتلى،  األطفال  أحد  لتعانق 

كأنها تحاول إيقاظه.
وغالبًا ما تشهد تل رفعت مناوشات بين قوات 
السورية  كردية محلية تسيطر عليها والفصائل 

الموالية ألنقرة المنتشرة في مناطق قريبة.
وتنتشر في المدينة أيضًا قوات النظام وقوات 
وأنقرة  موسكو  بين  تّم  التفاق  تنفيذًا  روسية، 
لتهديدها  تركيا  تنفيذ  دون  حال   ،2018 العام 
وأّكدت  المدينة.  على  عسكري  هجوم  بشن 
روسيا آنذاك أن وحدات حماية الشعب الكردية، 
تعد  لم  »إرهابية«،  منظمة  أنقرة  تصنفها  التي 

موجودة فيها.
لكن أنقرة تصر على أن الوحدات الكردية ال 
العربية  الغالبية  ذات  المدينة،  في  تنتشر  تزال 

أساساً قبل النزوح الكردي إليها.
الموالية  السورية  والفصائل  تركيا  وأطلقت 
ضد  جديدًا  هجومًا  أكتوبر  من  التاسع  في  لها 
المعارك،  من  أسابيع  وإثر  األكراد.  المقاتلين 

حدودية  منطقة  على  وحلفاؤها  أنقرة  سيطرت 
شرق  شمال  في  كيلومترًا   120 بطول  واسعة 
أكتوبر،   23 في  هجومها  أنقرة  وعلقت  البالد. 
في  روسيا  مع  اتفاق  ثم  أميركية  وساطة  بعد 
األكراد  المقاتلين  انسحاب  على  نّص  سوتشي 
من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة 
ريف  في  اإلثنين  دورية  تسييرهم  وخالل  فيها. 
جنود  ثالثة  أصيب  حلب،  شمال  في  كوباني 
روس بانفجار عبوة ناسفة، وفق ما افادت وزارة 

الدفاع الروسية.
إلى  التركي  الهجوم  إثر  األكراد  وتوصل 
في  النظام  قوات  انتشار  على  مع دمشق  اتفاق 
سوريا  قوات  أعلنت  كما  الحدودية،  المنطقة 
المقاتلون  الفقري  وعمودها  الديموقراطية، 
األكراد، األحد أنها اتفقت مع موسكو على نشر 

قوات روسية في ثالث مدن رئيسية.
شمال  في  األوضاع  السوري  الرئيس  وبحث 
إلى  الروسي  الخاص  المبعوث  مع  البالد  شرق 
سورية ألكسندر الفرنتييف، وأكد الطرفان، وفق 
ما نقل حساب الرئاسة على تلغرام، أن »استعادة 
األراضي  كامل  على  للسيطرة  السورية  الدولة 
العامل  هو  الدولة  مؤسسات  وعودة  والمدن 
األساس في إعادة االستقرار واألمان ألهالي تلك 

المنطقة«.

بغداد – وكاالت

دمشق – وكاالت

باريس–وكاالت

قبل أيام قليلة من انطالق االنتخابات الرئاسية 
مواطنين،  بجانب  طالب  ألفا  تظاهر  الجزائرية، 
التوالي،  على  واألربعين  الحادي  لليوم  الثالثاء، 
الرئاسية  االنتخابات  لرفض  العاصمة؛  بالجزائر 
أجل  من  نداءات  مع  المقبل،  األسبوع  المقررة 
إضراب عام يوم األحد. ولكن نائب وزيرالدفاع 
قايد  أحمد  الفريق  الجزائري،  األركان  رئيس 
في  المقررة  الرئاسية  االنتخابات  أن  أكد  صالح، 
12 ديسمبر الجاري تمثل استكماالً لمشوار ثورة 

نوفمبر 1954 التحريرية.
بوالية  الثالثاء  اليوم  كلمة  في  صالح  وقال 
تشهده  ما  »إن  الجزائر:  غرب  بشمال  وهران 
األخيرة من هّبة شعبية قوية  الفترة  بالدنا في 
الشعبية  اإلرادة  قوة  تعكس  سلمية  ومسيرات 
تاريخها،  في  الحساسة  المرحلة  هذه  لتخطي 
بالجزائر  والمرور  الوضع  انفراج  باقتراب  وتبشر 
الجزائري  الشعب  األمان، بفضل تصميم  بر  إلى 
وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة 

بقوة في االستحقاق الرئاسي المقبل«.
وأضاف أن تلك االستراتيجية ال غاية لها سوى 
على  والحفاظ  للوطن  العليا  المصلحة  خدمة 
أمنه وعلى سكينة شعبه، مشيرًا إلى أن الشعب 

التي  المواقف  وبارك  بشدة  استحسن  الجزائري 
وضوح  بكل  العسكرية  المؤسسة  عنها  عبرت 

ومنذ بداية األزمة وحتى اليوم.
أفراد  كافة  الجزائري  األركان  رئيس  ودعا 

األمن  توفير  إلى  األمن  أجهزة  ومختلف  الجيش 
إلى أنهم أيضًا لديهم  خالل االنتخابات، مشيرًا 
الذي  االنتخاب  حق  وهي  دستورية  حقوق 
سيؤدونه، على غرار إخوانهم المواطنين، خارج 

الثكنات العسكرية.
مسيرتهم  خالل  المتظاهرون  هتف  وميدانيًا 
عبر شوارع العاصمة شعار »أقسم أني لن أنتخب، 
ويوم 8 ديسمبر سأغلق المحل« استجابة لنداء 
االنتخابات  إجراء  على  احتجاجًا  العام  لإلضراب 

الرئاسية في 12 من نفس الشهر.
العام  »هذا  شعار  المتظاهرون  ردد  كما 
ماكانش )ال يوجد( االنتخاب« و»ال انتخابات مع 
عبد  السابق  للرئيس  خلف  الختيار  العصابات« 
أسابيع  ستة  بعد  استقال  الذي  بوتفليقة  العزيز 

من بداية الحراك تحت ضغط الشارع والجيش.
ويرفض المحتجون أن يشرف على االنتخابات 
في  سنة   20 ر  عمَّ الذي  بوتفليقة  نظام  رموز 
مترشحين  خمسة  لالنتخابات  وتقدم  الحكم، 
خالل  السلطة  في  ما  وقت  في  شاركوا  كلهم 
حكم بوتفليقة أو دعموه، ما جعلهم مرفوضين 

من الحراك.

● متظاهر يرفع العلم العراقى خالل المواجهات مع قوات األمن● دخان يتصاعد من ضريح آية الله محمد باقر الحكيم في مدينة النجف المقدسة

● جانب من الدمار الذى لحق بأحد المبانى جراء القصف بريف إدلب بسورية

● رجل يهتف بشعارات ضد النظام في مسية بوسط الجزائر العاصمة

● حافلة السياح التونسيين التي سقطت في وادي في منطقة الشمال الغربي

تسجل  التي  االكبر  من  تعتبر  حصيلة  في 
العربي  المغرب  في  البلدين  هذين  في 
شخصا   26 قتل  األخيرة،  السنوات  خالل 
في  المغرب  في  آخرون  و17  تونس  في 

حادثين تعرضت لهما حافلتان األحد.
حافلة  الماضي  األحد  يوم  وانحرفت 
بين  أعمارهم  شخصا   43 تقل  سياحية 
الطريق  عن  عاما،  والثالثين  العشرين 
عين  منطقة  في  منحدر  في  وسقطت 
وخلفت  )شمال-غرب(،  الجبلية  السنوسي 
في  اسعافهم  تم  جريحا  و17  قتيال   26

والية باجة )غرب( والعاصمة تونس.
وقال وزير التجهيز واالسكان والتهيئة 
تصريح  في  السالمي  الدين  نور  الترابية 
أستبق  »لن  االثنين  الحكومي  للتلفزيون 
»لكن  متداركا  مسؤول«  الكل  التحقيق، 
يتجاوز  التي  الحافلة  هو  الحادث  سبب 

عمرها عشرين عاما ثم السرعة«.
تعرف  المنطقة  أن  السالمي  وأكد 
المنعطفات  وكثرة  الوعرة  بتضاريسها 
المنبهة  بالعالمات  مجهزة  »وكانت 

للسرعة«.
السياحة روني طرابلسي  وتحدث وزير 
في  مؤسف  »حادث  عن  خاصة  إلذاعة 
سقطت  الحافلة  إن  وقال  صعبة«  منطقة 
الرئيس  وعاد  سيء«.  »منعرج  عند 
في  المصابين  سعّيد  قيس  التونسي 
وكان  تونس  العاصمة  في  مستشفى 
انتقل األحد برفقة رئيس حكومة تصريف 
األعمال يوسف الشاهد الى مكان الحادث.

مأساة وطنية
األكثر  الحوادث  الحادث من  ويعد هذا 
على  سجله  يثير  الذي  البلد  في  دموية 
انتقادات  الطرق  على  السالمة  صعيد 
ردود  الحادث  وأثار  المسؤولين.  من 
أحد  الداخل حيث وصف  في  غاضبة  فعل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي 

طرقات البالد بـ»شوارع الموت«.
الحادث  التونسية  الصحف  ووصفت 
بينما  تونس«،  في   ... حزين  »يوم  بأنه 
باللغة  الناطقة  »ابريس«  صحيفة  كتبت 
الفرنسية »تونس تحت الصدمة« واصفة 

الوطنية«. الحادث »بالمأساة 

هيكل محطم
كذلك  الماضي  األحد  يوم  وشهد 
حادث سير مروعا في المغرب، إذ لقي17 
شخصا مصرعهم في حادث انقالب حافلة 
بينما أصيب 36 آخرون بجروح في شمال 

المغرب.
التي  الحافلة  انقالب  إثر  الحادث  ووقع 
قرية  في  األحد  مسافرين  تقل  كانت 
أعلنت  ما  بحسب  تازة،  مدينة  من  قريبة 
في  أشارت  كانت  التي  المحلية  السلطات 

البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.
جانب  من  تحقيق  بدء  أعلن  كما 
ظروف  لتحديد  األمنية  السلطات 
إعالم  الحادثة، ونقلت وسائل  ومالبسات 
الناجين قولهما إن  اثنين من  محلية عن 
في  لتنزلق  الطريق  عن  انحرفت  الحافلة 
فجأة  »شعرا  أنهما  إلى  مشيرين  منحدر، 
بانزالق عجالتها بسبب هطول األمطار«.

وأظهرت صورة نشرتها قناة التلفزيون 
العامة »دوزيم« على تويتر الجزء األمامي 
لهيكل الحافلة محطما بفعل قوة الحادث، 
وتتسبب حوادث السير بمقتل نحو 3500 
يبلغ  التي  المملكة  في  سنة  كل  شخص 

عدد سكانها 35 مليون نسمة.
ووضعت السلطات استراتيجية »وطنية 
هذه  لمواجهة  الطرقية«  للسالمة 
وخصوصا  المراقبة،  وتشديد  المشكلة 
وورزازات  مراكش  بين  حافلة  بعد حادث 

اسفر عن 42 قتيال في سبتمبر 2012.
خفض  إلى  االستراتيجية  هذه  وتطمح 
أفق  في  النصف  الى  السير  حوادث  عدد 

سنة 2026.
وغالبا ما تعزى حوادث السير في تونس 
الى السرعة المفرطة وقدم البنية التحتية 
الغربي  الشمال  مناطق  في  وخصوصا 
الى  باإلضافة  التهميش  من  تعاني  التي 
لطبيعة  طرقاتها  على  التنقل  صعوبة 

الوعرة. التضاريس 
الوطني  »المرصد  احصاءات  وبحسب 
لسالمة المرور« )حكومي( فقد تم احصاء 
حوادث  بسبب  جريحا  و7326  قتيال   999
بينما  الفائت،  نوفمبر   29 حتى  الطرقات 

قتل 1094 شخصا في العام 2018.
في  العالمية  الصحة  منظمة  وأفادت 
معدل  أعلى  ثاني  تونس  لدى  أن   2015
شمال  في  للفرد  الطرقات  على  وفيات 

إفريقيا.

حادثا سير يخلفان 43 قتيال 
في تونس واملغرب

أكبر حصيلة تسجل في البلدين

تونس – وكاالت



التي  االحتجاجات  من  العراق  في  النفط  قطاع  أفلت 
البالد منذ أكثر من شهرين، وتمكن قطاع  تشهدها 
الطاقة في ثاني أكبر البلدان المنتجة النفط بمنظمة 
وواصل  األخيرة،  االضطرابات  مواجهة  من  »أوبــك« 
 3.6 بنحو  والمقدرة  تقريبا،  الطبيعية  معدالته  ضخ 
على  إيجابا  يؤثر  قد  ما  وهو  يوميا،  برميل  مليون 

األسواق العالمية خالل األشهر المقبلة.
ثامر  المستقيلة،  العراقية  الحكومة  النفط في  وزير 
الغضبان، أكد عمل جميع المحطات والفروع وخطوط 
في  بــدأت  التي  االحتجاجات  أن  من  بالرغم  النقل، 
تسببت  النظام  بإسقاط  للمطالبة  الماضي  أكتوبر 
في إغالق الطرق في جنوب البالد، بما في ذلك تلك 
المؤدية إلى حقلي الناصرية النفطيين، الغراف وسوبا.

بدوام  عمال  لديها  التي  والموانئ  الحقول  وفي 
يكن  لم  لذا  عملهم،  نوبات  الموظفون  مدد  ليلي، 
نقلت  ما  بحسب  العمل،  دورة  على  كبير  تأثير  هناك 
في  ومسؤولين  موظفين  عــن  بـــرس«  ــرانــس  »ف
الموانئ، مشيرين إلى أن االحتجاجات أدت فقط إلى 
الخام  النفط  من  يوميا  برميل  ألف   30 وصول  منع 
الشمالي  القيارة  حقل  من  نقله  يتم  الــذي  الثقيل 

وتصديره من خور الزبير.
وتشكل البراميل القليلة التي يتم نقلها عن طريق 
يشحنها  برميل  مليون   3.6 من  ضئيلة  حصة  البر 
في  يذكر  تغيير  أي  هناك  يكن  ولم  يوميا،  العراق 
 3.4 التي سجلت  النفط  الصادرات، وفقاً ألرقام وزارة 
برميل  مليون  و3.5  أكتوبر،  في  يومياً  برميل  مليون 

يوميا في نوفمبر.

عوامل تؤثر في صناعة النفط
هي:  عوامل  بثالثة  العراقي  النفط  صناعة  وتتأثر 
ومحطات  الرئيسية  والمصافي  بالنفط  الغنية  الحقول 
وتمثل  للبالد.  اإلقليمية  المياه  في  البحرية  التصدير 
يعتمد  فيما  بذاتها،  قائمة  إنتاج  مواقع  النفط  حقول 
العراق في نقل الغالبية العظمى من النفط الخام إلى 
ما  وهو  وليس شاحنات،  أنابيب  على  التصدير  مواقع 

أبعد قطاع النفط عن التأثر باالحتجاجات.
شمالية  مناطق  في  غالبا،  النفط  مصافي  وتقع 
وسط  في  الجارية  باالحتجاجات  تتأثر  وال  وغربية 

إلى  مشيرة  بــرس«،  »فرانس  حسب  البالد،  وجنوب 
تعامل وزارة النفط، التي أعدت احتياطيا من منتجات 
في  األمــن  قــوات  ودور  المحلي  لالستهالك  الوقود 
تفريق االحتجاجات عند حقول النفط وموانئ التصدير.

ــاء  ــب واألط المعلمين  نــقــابــات  أعــلــنــت  وفــيــمــا 
والمهندسين وقطاعات مختلفة أخرى اإلضراب، خالل 
الشهرين الماضيين، لم ينضم عمال النفط اليهم، إذ 

إنهم األفضل أجرا مقارنة بجميع الوزارات.

ال مجال لتراجع الصادرات
صادراته  على  رئيسية  بصورة  العراق  ويعتمد 
مما  البالد،  ميزانية  من   90% تشكل  التي  النفطية 
الموارد  قطع  إلى  سيؤدي  فيها  توقف  أي  أن  يعني 
األمر  هذا  يؤدي  أن  يرجح  كما  للحكومة.  المالية 
زال  ما  الذي  المحلي  االقتصاد  في  كبير  تراجع  الى 

نسبيًا. مستقرًا 
العراقية  النفط  ــادرات  صـ تعرضت  حــال  وفــي 
كون  العالمية،  النفط  سوق  ستتأثر  كبير  خلل  إلى 
تعهد  أن  وسبق  فيها.  رئيسيا  مساهما  الــعــراق 
ليتماشى  الخام  النفط  من  إنتاجه  بتخفيض  العراق 
 1.2 معدل  البالغ  »أوبك«،  من  المقرر  الخفض  مع 

مليون برميل يوميا.
والسادس  الخامس  يومي  المنظمة  وتجتمع 
محتمل  خفض  لبحث  فيينا  في  الجاري  ديسمبر  من 
هناك  يكون  أن  احتمالية  إلى  التوقعات  وتشير  آخر، 
يوميا،  برميل  ألف   400 إلى  يصل  إضافي  خفض 
المقرر  الحجم  برميل،  مليون   1.2 إلــى  لتضاف 

حاليا. للخفض 

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة مبيعات األسواق التجارية 
بفعل تخفيضات الـ»بالك فرايداي« 

في الواليات المتحدة.

قالوا
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إذ  شهر  في  مستوى  أعلى  قرب  األربعاء،  أمس  الذهب،  أسعار  ارتفعت 
التوصل  في  اآلمال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تصريحات  أحبطت 
ألصول  الدعم  قدم  مما  الصين،  مع  مبدئي  سريع  تجاري  اتفاق  إلى 

المالذات اآلمنة.
دوالر   1482.02 إلى   %0.3 الفورية  التعامالت  في  الذهب  وارتفع 
حسب  نوفمبر،  من  السابع  منذ  مستوى  أعلى  وهو  )األونصة(،  لألوقية 
بالواليات  اآلجلة  التعامالت  في  الذهب  صعد  فيما  »رويترز«،  وكالة 

المتحدة 0.2% إلي 1487.90 دوالر.
 1855.39 عند  البالديوم  استقر  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
 1861.71 عند  اإلطالق  على  مستوى  ألعلى  صعد  بعدما  لألوقية  دوالر 
دوالر في الثاني من ديسمبر. وتقدم البالتين 0.3% إلى 912.46 دوالر 

وارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.22 دوالر.

الذهب قرب أعلى مستوى في شهر

نسعى إلى تنفيذ سلسلة 
مشروعات للبنية التحتية تقدر 
بنحو 1.39 تريليون دوالر خالل 
السنوات الخمس المقبلة.

وزيرة المالية الهندية 
نيرماال سيتارامان
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مهيأة  حادة  مياه  أزمة  عقود  منذ  العالم  يواجه 
منها  مساحة  في  تحولت  تصاعدها  وفي  للتصاعد، 
األزمــة  وتــبــدو  إقليمية.  وصــراعــات  تــوتــرات  إلــى 
مسارين:  النتهاج  مرشحة  منها  النابعة  والتوترات 
من  جملة  اتــبــاع  عبر  واإلحــاطــة  للتهدئة  مسار 
عبر  للتصاعد  ومسار  الجديدة،  المائية  السياسات 
عبر  والتصعيد  القديمة،  المائية  السياسات  متابعة 
األقوى  الطرف  وفرض  اإلقليمية  المواجهة  مواصلة 
إلرادته السياسية، وربما االنزالق إلى حرب مياه في 
حول  الراهن  الضجيج  كل  ورغم  الساخنة.  المناطق 
واإلحاطة  التهدئة  مسار  أن  يبدو  المياه،  حــروب 
الثاني  المسار  مواجهة  في  وعمومية،  رجحانًا  األكثر 

احتماالته محدودة وربما استثنائية. الذي تبدو 
المولدة  والعوامل  المقدمات  نرصد  أن  يمكننا 
عنها  الناجمة  اإلقليمية  والتوترات  ــة  األزم لتلك 

داخل ثالثة سياقات...
في  الحاد  التراجع  في  األول  السياق  سنجد 
األمم  تقارير  تخبرنا  العالمي.  المياه  عرض 
مياه  أي  السطحية،  للمياه  بالنسبة  المتحدة 
العالم  بلدان  جميع  أن  والبحيرات،  األنهار 
10 - 40 شماالً تكاد  الواقعة بين خطي عرض 
غرب  جنوبًا  ومعها  المياه،  بندرة  متأثرة  تكون 

أفريقيا. وجنوب  وأستراليا  الجنوبية  أميركا 
يعيشون  شخص  مليار   1.9 نحو  أن  وتضيف 
تواجه ندرة شديدة في  أن  في مناطق يحتمل 
يرتفع  أن  يمكن   2050 العام  وبحلول  المياه، 

عددهم إلى ما بين 2.7 3.2- مليار شخص.
3.6 مليار شخص، أي نصف  وتنوه أن هناك 
المياه  لندرة  بالفعل  معرضين  العالم،  سكان 

نماذج  وتمنحنا  العام.  خالل  كامل  شهر  مدى  على 
منسوب  انخفض  البحيرات.  لبعض  المريع  للتدهور 
وتبلغ  مترًا،   15 بمقدار  الروسي  »»آرال«  بحر  مياه 
من  عليه  كانت  ما  ُعـشر  اآلن  تشاد  بحيرة  مساحة 

عامًا. أربعين 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ وفـ
تذكر  الجوفية  بالمياه 
أن  نفسها  الــمــصــادر 
في  مستودعاتها  ثلثي 
اإلجهاد  تعاني  العالم، 
تعاظم  نتيجة  المائي 
بما  السحب  مــعــدالت 
يتناسب مع معدالت  ال 

التغذية.
وتــــذكــــر أرقـــــام 
الدولي  للبنك  حديثة 
خدمات  لديهم  ليست  العالم  في  مليار   2.2 وجود 
مرافق  لديهم  ليست  مليارات  و3  آمنة،  شرب  مياه 
تدهور  خلف  عامل  من  أكثر  نجد  وسوف  لالغتسال. 
المياه  على  المطرد  الطلب  ارتفاع  المياه.  عرض 
االقتصادي،  النمو  ومتطلبات  السكان  تزايد  مع 
المائية  ــوارد  ــم ال إلدارة  الخاطئة  والــســيــاســات 
وبحر  تشاد  بحيرة  في  حدث  ما  عن  مثاًل  المسؤولة 
اإلدارة  ســوء  عن  الناتج  المياه  وتلوث  »آرال«، 
المائية،  المجاري  في  الصناعي  الصرف  وعمليات 
اإليكولوجية  النظم  واختالل  المناخ  في  والتدهور 
في  وتصاعد  حـــرارة  ارتــفــاع  مــن  صاحبهما  ومــا 
وقصور  األمطار،  معدالت  وتراجع  التبخر  معدالت 
الــدورة  على  الحفاظ  عــن  اإليكولوجية  النظم 
المتجددة.  المصادر  مياه  لتكوين  القديمة  الطبيعية 
الدولي  التشارك  نمط  في  الثاني  السياق  وسنجد 
والبحيرات  األنهار  أي  الدولية،  المائية  األحواض  في 
فيها  تتشارك  التي  الجوفية  المياه  ومستجمعات 
بلدًا   145 األحــواض  هذه  في  يشترك  دولــة.  عدة 
 30 منها  العالم،  سكان  من   90% من  أكثر  تضم 
وعلى  األحـــواض.  هــذه  داخــل  بالكامل  تقع  بلدًا 
ألنهار  النهرية  المائية  األحواض  تضم  المثال  سبيل 
 ،11 و»النيل«   13 و»الكونغو«  دولة،   19 »الدنيبر« 
و»الزامبيزي«  و»الــرايــن«  »األمـــارون«  من  ولكل 
دول.   6 و»الفرات«  و»الجانج«  و»األردن«  دول   9
على  فتضم  الدولية  المائية  البحيرات  أحواض  أما 
كل  وتــتــشــارك  و»آرال«  »تــشــاد«  المثال  سبيل 
من  أكثر  يوجد  وحدها  أوروبا  وفي  دول.   8 منهما 
أوروبا  وخــارج  للحدود،  عابر  جوفي  مستودع  مئة 
األرجنتين  ويجمع  »غواراني«  مستودع  مثاًل  سنجد 
الحجر  وخــزان  ــواي،  وأوروجـ وبــاراغــواي  والبرازيل 
وليبيا  والسودان  مصر  وتتشاركه  النوبي  الرملي 

وتشاد.
مواردها  نصف  من  أكثر  تأخذ  دولة   39 وهناك 
حدودها،  خــارج  تقع  أحــواض  من  العذبة  المائية 
منها.   75% من  أكثر  تأخذ  الــدول  من  ثانية  وفئة 
ــراع  وص تناقض  عــوامــل  الــتــعــدد  ــذا  ه ويــفــرض 
الموارد  على  الطلب  وتعدد  ارتفاع  منها  أكيدة. 
التناقضات  ومنها  التناقص،  في  اآلخــذة  المائية 
من  تحمله  بما  االقــتــصــادي  النمو  سياسات  فــي 
في  االختالف  ومنها  المياه،  استخدام  في  تباين 
يفرضه  وما  النهرية  األحواض  من  الجغرافي  الموقع 
تدفقاتها  في  التحكم  على  القدرة  في  تباين  من 
تفاوتات  ومنها  والــمــصــب،  المنبع  دول  بين 
تحمله  بما  الحوض  دول  بين  السياسية  البنية 
واالستراتيجيات  القوى  موازين  في  تفاوتات  من 

الحوكمة. وبين  السياسية 
* كاتب مصري، نقال عن جريدة عمان

 1.9 مليار شخص يعيشون 
في مناطق يحتمل أن 

تواجه ندرة شديدة في 
المياه

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4043دوالر أميركي
1.5555يورو

1.8247الجنية االسترليني
0.3755الريال السعودي
0.3823درهم إماراتي
0.1987االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 4 ديسمبر 2019

مليار دوالر

الصراع على املياه:
مسارات إيجابية وأخرى خطرة )1 ـ 2(

د.صالح أبونار**

النقل عبر أنابيب وليس شاحنات جنب البالد 
أزمة توقف التصدير في أكتوبر ونوفمبر.. 

واألسواق العالمية قد تتأثر إيجابا خالل 
األشهر المقبلة

العراق يحافظ على إنتاج الطاقة في شهري االحتجاجات

تجاوز  من  ليبيا  في  النفط  قطاع  تمكن 
البالد  بها  مــرت  التي  األمنية  التحديات 
حرب  ذلــك  فــي  بما   ،2019 الــعــام  خــالل 
إيرادات  القطاع  ليحقق  طرابلس،  العاصمة 
20 مليار دوالر، األمر الذي دعا  تقدر بنحو 
للنفط مصطفى  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
صنع اهلل إلى وصف أداء القطاع خالل العام 
بـ»الناجح جدا«؛ وزاد من آماله في تحقيق 

إيرادات أعلى خالل العام المقبل.
نجحت  للنفط  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
الحقول  من  عــدد  تطوير  من   2019 في 
المرافق  الجديدة، وإعادة تشغيل عدد من 

الفرص  من  المزيد  وتوفير  الرئيسية، 
المجاورة  المناطق  لسّكان  االقتصادية 
حكومة  تسعى  فيما  النفطية؛  للعمليات 
النفط  تصدير  معدالت  زيادة  إلى  الوفاق 
الخام مستقبال، ورفع إنتاج مؤسسة النفط، 
التي وضعت حاجز إنتاج 2.1 مليون برميل 
إنتاج  بزيادة  آمــال  مع  لها،  هدفا  يوميا، 
الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعبة قياسية من 

الغاز يوميا، بحلول العام 2024.
اإلنتاج  النفط وآمال رفع  مستقبل قطاع 
المجلس  رئيس  عقده  اجتماع  محور  كانت 
مع  السراج،  فائز  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
االجتماع  خالل  جرى  إذ  السبت،  اهلل،  صنع 
تطوير  خطط  تنفيذ  مراحل  استعراض 

قطاع النفط، وسبل الرفع التدريجي إلنتاج 
مؤسسة النفط.

تمويل  تدبير  فإن  اإلنتاج،  رفع  وبخالف 
أبرز  من  تعد  النفط،  لمؤسسة  إضافة 
ناقش  الذي  اهلل،  تؤرق صنع  التي  الملفات 
سابق،  وقــت  في  السراج  مع  الملف  هــذا 
لتنفيذ  اعتبارية  ميزانية  بتحديد  مطالبا 
اإلنتاج  عمليات  تشمل  التي  التطوير  برامج 
الخام  النفط  ونقل  وتكرير  واالستكشاف 

والمنتجات النفطية.
استراتيجية بعيدة األمد

صنع  كشف  الماضي،  نوفمبر   20 وفي 
إنتاج  رفع  تستهدف  استراتيجية  عن  اهلل 
يوميا،  برميل  مليون   2.1 ــى  إل النفط 
قدم  مليار   3.5 إلــى  الغاز  إنتاج  وزيــادة 

وقال   .2024 بحلول  يوميا  قياسية  مكعبة 
من  بدءا  استراتيجية  ستتبع  المؤسسة  إن 

العام 2020، ترتكز على أربع نقاط.
تحسين  إلـــى  تــهــدف  االســتــراتــيــجــيــة 
اإلنتاج،  معدالت  وزيــادة  األمني  الوضع 
في  المؤسسة  لقيم  ميثاق  عن  واإلعــالن 
النزاهة  على  للتأكيد  معايير  لوضع  خطوة 
 2020 اإلنتاج في  والمهنية، ورفع معدالت 
 1.5 إلى  يوميا،  برميل  مليون   1.25 من 
»خطة  تنفيذ  عن  فضال  برميل،  مليون 
أمنية رباعية األبعاد« على أساس الشفافية 
التهريب  ومكافحة  المجتمعية  والمشاركة 
المجموعات  »لتمويل  محتملة  مصادر  وأي 
اهلل،  صنع  تصريحات  بحسب  المسلحة«، 
األعمال  مجلس  مؤتمر  في  مشاركته  خالل 

الليبي - البريطاني بتونس.
تسعى  أنها  النفط  مؤسسة  وتؤكد 
برميل  مليون   1.5 إلى  اإلنتاج  زيادة  إلى 
 350 2020، من خالل إضافة  يوميا خالل 
باالعتبار  األخــذ  مع  يوميا،  برميل  ألــف 
بين  يتراوح  الــذي  الطبيعي  االنخفاض 
خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيتم  و8%،   7
بعمليات  والقيام  الحالية،  اآلبــار  صيانة 
الــرفــع  ــدرات  ــ ق وتحسين  بــيــنــي،  حــفــر 
لتوليد  جديدة  مشاريع  وتنفيذ  الصناعي، 
الخزانات  وإصــالح  الكهربائية،  الطاقة 
الــتــالــفــة، وصــيــانــة خــطــوط األنــابــيــب 
الحقول  تشغيل  ــادة  وإعـ واستبدالها، 
لهذه  اإلجمالية  التكلفة  وتقدر  المتضررة، 

1.2 مليار دوالر. المشاريع بحوالي 

استخراج 3.5 مليون برميل نفط يوميا خالل نوفمبر

الوسط ـ محمود السويفي

بغداد - وكاالت

2019 عام النجاح للنفط الليبي رغم التحديات األمنية
تطوير حقول جديدة وتحقيق إيرادات بنحو 20 مليار دوالر

• .. وعمال ليبيون يقومون بأعمال الصيانة  • منشآت نفطية بحقل الشرارة  )شركة أكاكوس(

• حقل مجنون النفطي العراقي في شرق البصرة. ) أ ف ب(.

مؤسسة النفط تضع استراتيجية بعيدة املدى لرفع اإلنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا 



مضاجع  المرتفعة  الغذائية  الــمــواد  أسعار  ــؤرق  ت
من  أكبر  نسبة  إنفاق  إلى  يضطرون  الذين  الليبيين 
المركز  في  ليبيا  باتت  إذ  المواد،  هذه  على  دخلهم 
إنسانية  أزمــة  لحدوث  عرضة  األكثر  للبلدان  األول 
لبيت  تقرير  بحسب  الــغــذاء،  أسعار  ارتــفــاع  نتيجة 

االستثمار الياباني »نومورا«.
بزيادة  عنه  صادرة  مذكرة  في  »نومورا«  وأوصى 
الغذائي  األمــن  لتحقيق  ليبيا  في  الــزراعــي  اإلنتاج 

وحماية السكان من الصدمات في المستقبل.
باحتمالية  وعالقتها  الغذاء  أسعار  التقرير  ورصد 
األكثر  هي  دولة،  خمسين  في  إنسانية  أزمة  حدوث 
الدول  هذه  تشكل  حيث  للغذاء  مؤشرها  في  ضعفا 
العالمي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %26.1
و59.1% من سكان العالم، وجميعها، باستثناء أربعة 

منها »اقتصادات نامية«.
ووفقا لمؤشر »نومورا« فإن البلدان الخمسة األكثر 
عرضة الرتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، هي: 

ليبيا وطاجيكستان والجبل األسود وسوريا والجزائر.
الدول  هذه  مواطني  أن  الياباني،  البنك  وأوضــح 
ينفقون حصة كبيرة من دخلهم على الغذاء والسكن 
سوف  األسعار  ارتفاع  ومع  الضروريات،  من  وغيرها 
على  الغذاء،  على  دخلهم  من  أكبر  نسبة  ينفقون 

حساب الضروريات األخرى.
وضرب »نومورا« مثاال على ليبيا التي بلغت وارداتها 
الصافية من األغذية 9.1% من الناتج المحلي اإلجمالي، 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  لبيانات  وفقا 
الصادرات  قيمة  بلغت  نفسه،  الوقت  وفــي  )الــفــاو(. 
الصافية لألغذية في نيوزيلندا – التي كانت في المرتبة 
 – الغذائية  المواد  أسعار  في  للتضخم  عرضة  األقــل 

9.5% من إجمالي الناتج المحلي.

زيادة اإلنتاج تحقق األمن الغذائي
ليبيا،  الغذائية في  المواد  أسعار  ارتفاع  أسباب  وحول 
األسر  من   %22 مشاركة  حول  أرقاما  البنك  قدم 
الليبية في األنشطة الزراعية، مثل إنتاج المحاصيل أو 
تربية المواشي، مشيرا إلى أنهم »يستهلكون تقريبا 
الزراعي  اإلنتاج  ــادة  زي فإن  ذلك  ومع  ينتجون،  ما 
من  وستحميهم  لليبيين،  الغذائي  األمن  من  ستزيد 

الصدمات في المستقبل«.
واالعتماد  ليبيا  في  الزراعي  القطاع  »ركود  وواصل: 
المتزايد على الواردات الغذائية في السنوات التي سبقت 
أزمة  لخطر  عرضة  األكثر  البلدان  من  جعلها  األزمــة 
الواردات  التي تعتمد على  الغذاء«، مؤكدا أن »البلدان 
المواد  أسعار  وارتفاع  للسعر..  حساسيًة  أكثر  الغذائية 

الغذائية يزيد من خطر األزمات اإلنسانية«.
ويرجع الخبراء في مذكراتهم البحثية عوامل االرتفاع 
النفط  أسعار  ــادة  زي إلــى  الغذاء  أسعار  في  المطرد 
الدوالر،  قيمة  انخفاض  جانب  إلى  المناخية  والتغيرات 
أزمات  فتيل  يشعل  قد  االرتفاع  ذلك  أن  من  محذرين 

واضطرابات اجتماعية بسبب المخاوف من شح الموارد.
روبرت  بالبنك  االقتصاديين  المحللين  كبير  وقال 
لمنظمة  التابع  الغذاء  أسعار  مؤشر  إن  سبرمان، 
الزراعة واألغذية سجل ارتفاعا بنحو 41% في الفترة 
بسبب  فقط،   2011 فبراير  إلى   2010 يونيو  بين  ما 
موجة االحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربية في 
ذلك الوقت، محذرا من تسبب الحمائية التجارية التي 
األزمة،  البلدان حاليا في تفاقم حجم  تنتهجها بعض 
للمواد  المصدرة  ــدول  ال من  كبيرا  عــددا  إن  حيث 

الغذائية قد تمتنع عن التصدير لتوفير مخزون محلي.

مؤشرات إيجابية من البنك الدولي
البنك  فــإن  الياباني،  البنك  تقرير  صــدور  وقبل 
الدولي كان قد توقع في بيان له في أكتوبر الماضي 
أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في ليبيا خالل 
انخفاض  إلى  »يرجع  ذلك  إن  قائال  الجاري،  العام 
وأضاف:  الموازية«.  السوق  في  السعرية  العالوات 
الحكومة  اتخذتها  التي  المصاحبة  اإلجراءات  »أتاحت 

المعامالت  المركزي بفرض رسوم على  ليبيا  ومصرف 
العمالت  على  الحصول  تسهيل  مع  الصعبة  بالعمالت 
األساسية  الـــواردات  لــزوم  ذلك  في  بما   - األجنبية 
التقارب بين أسعار السوق الموازية  وعالوة األسرة - 

وأسعار الصرف الرسمية«.
في  بدأت  األساسية  السلع  أسعار  أن  البيان  وذكر 
المستهلكين  أسعار  مؤشر  أن  إلى  الفتا  االنخفاض، 
من  األول  النصف  خــالل   %7.3 بنسبة  انخفض 
الغذائية  المواد  أسعار  بانخفاض  مدفوعًا   ،2019
 ،)19.3 )تراجعت  اإلسكان  6.3%(، ومعدات  )تراجعت 

والمستلزمات المدرسية )تراجعت %46.6(.
التضخم  معدالت  تراجع  يستمر  أن  البنك  وتوقع 
في   %7 إلى  ليصل   2019 من  المتبقية  الفترة  خالل 
نحو نصف  فقدت  الليبية  األسر  أن  مؤكدا  المتوسط، 

قوتها الشرائية على مدار السنوات األربع الماضية.
كما توقع البنك ان يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 
عند  وسيستقر   )%0.6 )تراجع   2020 في  بالسالب 
الفرد  نصيب  يجعل  مما   ،2022-2021 في   %2 نحو 
من إجمالي الناتج المحلي 61% من مستواه في عام 

.2010
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من  الحكومية  والمصالح  الــوزارات  الوفاق،  حكومة  في  المالية  وزارة  حذرت 
»استخدام إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات«.

المالية  الخدمات  ومكاتب  المراقبات  مراقبي  تعميم،  في  »المالية«،  وطالبت 
والمركز  والمؤسسات  والهيئات  بالوزارات  الماليين  والمراقبين  بالمناطق 
والمعاهد،  والمستشفيات  بالجامعات  الماليين  والمراقبين  العامة  والمصالح 
لدى  حساباتها  أو  ــوزارة  ال خزائن  إلى  ــرادات  إي من  تحصيله  يتم  ما  بتوريد 

مصرف ليبيا المركزي أو فروعه.
»ال  أنه  على  الرفاعي،  محمد  صالح  الماليين  المراقبين  إدارة  مدير  وشدد 
منها  جزء  أو  إيراداتها  تستخدم  أن  الحكومية  المصالح  أو  الوزارات  لهذه  يجوز 
األهمية«،  أن »الموضوع في غاية  إلى  الرفاعي  أي مدفوعات«. ولفت  إجراء  في 

معتبرا أن »كل من يخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية«.

» املالية« تحذر املصالح الحكومية من التصرف بإيراداتها

بالرغم من اعتراض »النواب«

السراج يناقش مشروع الترتيبات املالية للعام 2020
الترتيبات  إقرار  حول  المثار  الجدل  من  بالرغم 
المالية، يصر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
العمل بهذه  برئاسة فائز السراج على مواصلة 
الترتيبات للعام المقبل 2020، وهي التي تلقى 
النواب، الذي يشدد على أن  رفضا من مجلس 
ميزانية الدولة يجب أن تصدر بقانون ويوافق 

عليها المجلس.
المالية  الترتيبات  مشروع  ناقش  السراج 
الخاصة  والترتيبات   ،2020 المقبل  للعام 
للسنوات  ثالثية  خطة  خــالل  مــن  بالتنمية 
التقديرية  ــرادات  اإلي وكذلك  المقبلة،  الثالث 
نفطية  المختلفة،  مــصــادرهــا  مــن  للدولة 
أعضاء  مع  اجتماع  في  وذلك  أخرى؛  وسيادية 
بحضور  االثنين،  عقد  المالية،  الترتيبات  لجنة 
أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  من  كل 
معيتيق، والمفوضين بوزارات التخطيط الطاهر 
واالقتصاد  بومطاري،  فرج  والمالية  الجهيمي، 

والصناعة علي العيساوي.
المصروفات  بحث  إلى  أيضا  تطرق  االجتماع 
العمومية،  والمصروفات  المرتبات  تشمل  التي 
للخطة  التنموية  والبرامج  المشروعات  ونفقات 
بالدعم  المتعلقة  المصروفات  وكذلك  الثالثية، 

واحتياجات قطاع النفط.
في  عجزًا  المركزي  المصرف  بيانات  وكشفت 
قدرت   2019 الجاري  للعام  المالية  الترتيبات 
من  الفترة  خالل  وذلك  دينار،  مليار   4.7 بنحو 
انتقادات  وسط  سبتمبر،   30 إلى  يناير  أول 
ثالثة  منذ  المالية  الترتيبات  إصــدار  الستمرار 

أعوام دون رقابة تشريعية.
في  »المركزي«،  عن  الصادرة  النشرة  ووفق 
ــرادات  اإلي إجمالي  بلغ  فقد  الماضي،  أكتوبر 
النفطية والسيادية 24.5 مليار دينار، في حين 
دينار،  مليار   29.2 نحو  النفقات  إجمالي  سجل 
عن  دينار  مليار   5.83 قيمته  بانخفاض  وذلك 
مليار   35.1 بواقع  مقدرة  كانت  التي  النفقات 

دينار.
ويرفض مجلس الترتيبات المالية التي يقرها 
المجلس الرئاسي منذ العام 2016، وقال رئيس 

المجلس في وقت سابق إن »)الميزانية العامة 
المادة  أن  رغم  مالية(  بترتيبات  تصدر  للدولة 
أن  على  تنص  الدستوري  ــالن  اإلع من   )27(
المجتمع  مطالبا  بقانون(«،  الميزانية  )تصدر 

الدولي بإيقافها.
في  المالية  وزير  أطلع  مشابه،  سياق  وفي 
المجلس  بومطاري، عضو  فرج  الوفاق،  حكومة 
الرئاسي، أحمد معيتيق، على الخطوات المتخذة 
وأسباب   ،2020 للعام  المالية  الترتيبات  إلعداد 

تأخيرها.
اجتماع  فــي  ومعيتيق  بومطاري  ونــاقــش 
بينهما آلية صرف المخصصات المالية للوزارات 

الوفاق  لحكومة  التابعة  والهيئات  والمصالح 
للعام الجاري، وتأكيد متابعة صرف المرتبات في 

مواعيدها.
وخالل الشهور الماضية،  عقدت اللجنة المالية 
لمناقشة  اجتماعات  المالية  ــوزارة  ب الدائمة 
من  الممولة  الجهات  مع   2020 العام  ميزانية 
الشؤون  وزارة  ديــوان  منها  العامة،  الخزانة 
التضامن  لصندوق  العامة  والهيئة  االجتماعية، 
االجتماعي، والهيئة الليبية لإلغاثة، ودار الوفاء 

لرعاية العجزة والمسنين.
دعم  صندوق  أيًضا،  االجتماعات  وتضمنت 
الزواج، ومجمع المرج للرعاية االجتماعية، ومركز 
ومركز  جنزور،  المعاقين  تأهيل  وإعادة  تأهيل 
اإلعاقة،  ذوي  تأهيل  وإعــادة  لتأهيل  السواني 
ومركز الدراسات االجتماعية، ومركز المعلومات 

والتوثيق بوزارة الشؤون االجتماعية.
المقبل  العام  ميزانية  ناقشت  اللجنة  كما 
لجهاز تنمية واستثمار النهر الصناعي، وميزانية 

وزارة الدفاع والجهات التابعة.

بعد توقف دام سنوات، يشهد مشروع تطوير ميناء زوارة البحري 
إلى  المواصالت  مشروعات  جهاز  توصل  مع  جديدة،  انتعاشة 

اتفاق الستئناف العمل في المشروع الذي تنفذه شركة إيطالية.
ميالد  المهندس  الوفاق،  بحكومة  المواصالت  وزير  وبحث 
خمسة  نحو  واستكمال  تنفيذ  زوارة  بلدية  عميد  مع  معتوق، 
مشروعات في البلدية، منها مشروع تطوير الميناء البحري الذي 
أعمال  تتم  أن  على   ،2011 العام  أحداث  منذ  فيه  العمل  توقف 

التطوير بناء على اتفاق معدل مع الشركة اإليطالية.
تطرق  زوارة  بلدية  عميد  مع  معتوق  لقاء  أن  الــوزارة  وأكدت 
المهبط  استطالة  يشمل  الــذي  زوارة،  مطار  تطوير  لمشروع 
وتوسعة الساحات وتطوير المرافق األخرى، فضال عن االتفاق على 
ضرورة استكمال ازدواج الطريق الساحلي القطاع صبراتة - رأس 

التركية، الذي وصل  المبرم مع شركة »مابا«  جدير، طبقا للعقد 
إلى مرحلة إنهاء العقد لعدم تمكن الشركة من العودة للتنفيذ 

في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا.
بعض  تنفيذ  بضرورة  البلدية  عميد  طالب  جانبه،  من 
البحري،  بالطريق  الساحلي  الطريق  تربط  التي  الطرق  وصالت 
ليؤكد الوزير تضمين هذه الطرق وكذلك مدخلي مدينة زوارة 
المواصالت  مشروعات  جهاز  ميزانية  في  والغربي  الشرقي 

للفترة المقبلة.
أوضاع المنفذ البري رأس جدير كانت ضمن أولويات النقاش 
بين الوزير وعميد البلدية، إذ تم التأكيد على وضع إنشاء مركز 
إلدارة وتشغيل المنافذ البرية الذي تم بموجب قرار من مجلس 

الوزراء صدر أخيرا، على أن يتبع المركز وزارة المواصالت.

استئناف العمل في مشروع تطوير ميناء زوارة البحري
السعر بالدوالرنوع الخام

61.60برنت

56.75غرب تكساس

59.00دبي

62.50سلة أوبك

56.45أورال
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الخارجية  مــع  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  تنسق 
على  العمل  هدفها  شراكة  إتمام  أجل  من  البريطانية 
وتحسين  سانتياغو«  لـ»مبادئ  االمتثال  تطوير  مشروع 

الحوكمة.
الليبية لالستثمار  وبحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الخارجية  بوزارة  الليبي  الملف  مسؤول  مع  محمود  علي 
المؤسسة  بين  الشراكة  تــرنــر،  جميس  البريطانية 
تطوير  مشروع  يخص  ما  في  البريطانية  والسفارة 

االمتثال لـ»مبادئ سانتياغو«.
»في  للتحول  استراتيحية  وضع  على  المؤسسة  وتعمل 
ما  وهو  أصولها«،  حماية  وآليات  العقوبات  نظام  إطار 
بعض  وحضره  لندن،  في  عقد  الــذي  االجتماع  تناوله 
الليبية لالستثمار، وبعض  المؤسسة  إدارة  أعضاء مجلس 

المسؤولين بالوزارة البريطانية.
اجتماعا  الدولي  النقد  صندوق  نظم   2008 عام  في  و 
 30% من  أكثر  ــ  السيادية  الثروة  صناديق  من   26 ضم 
سانتياغو.  مبادئ  إلنشاء  ــ  األوســط  الشرق  من  منها 
الرشيدة في  والحوكمة  الشفافية  تعزيز  االجتماع  وتوخي 
أنها تراعي  السيادية والتأكد من  الثروات  عمل صناديق 
بالقدر الكافي مخاطر االستثمار وتساعد على الحفاظ على 

االستقرار المالي العالمي.
 2008 عام  العالمية  المالية  األزمة  أعقاب  في  أنه  غير 
أثر  ما  كان،  مما  كثيرا  أندر  االستثماري  الرأسمال  أصبح 

على االلتزام بهذه المبادئ.
االستثمار  مؤسسة  رئيس  قــام  مشابه،  سياق  وفــي 
االثنين،  طرابلس،  في  المحاسبة  ــوان  دي إلــى  بزيارة 
في  الحوكمة  لتعزيز  المؤسسة  خطة  تنفيذ  لمتابعة 

الشركات التابعة لها.
للمؤسسة،  التنفيذية  اإلجــراءات  على  الديوان  واطلع 
من  الديوان؛  مع  للتعاون  الدائم  استعدادها  أبدت  التي 
أجل ترسيخ وتعزيز قواعد الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها 

التابعة.

مع  جديدة،  مرحلة  األميركي   - الفرنسي  الخالف  دخل 
منتجات  على  جمركية  رســوم  بفرض  واشنطن  تهديد 
األمر  اليد،  وحقائب  والجبنة  النبيذ  بينها  مهمة  فرنسية 

الذي دفع باريس للتحذير من »رد أوروبي قوي«.
لومير،  برونو  الفرنسي،  والمالية  االقتصاد  وزير  وقال 
في  أنه  لضمان  ــي  األوروب االتحاد  مع  التوصل  تم  إنه 
أوروبي  رد  أميركية، سيكون هناك  حال تم فرض رسوم 
قوي، مضيفا: »هذا ليس السلوك الذي يمكن توقعه من 
فرنسا،  الرئيسيين،  حلفائها  أحد  حيال  المتحدة  الواليات 
وأوروبا عموما«، مشيرا إلى رغبته في تجنب الدخول في 

دوامة العقوبات والرد االنتقامي.
وسارعت بروكسل لدعم موقف باريس، إذ قال الناطق 
باسم المفوضية األوروبية دانيال روزاريو: »كما هو الحال 
االتحاد  سيتحرك  بالتجارة،  المرتبطة  األمــور  جميع  في 
حسب  موحدا«،  وسيبقى  واحــد  بصوت  ويــرد  ــي  األوروب

»فرانس برس«.
تتولى  التي  األوروبية  المفوضية  بأن  روزاريــو  وأفــاد 
الـ28 التجارية تنسق عن  شؤون أعضاء االتحاد األوروبي 

قرب مع السلطات الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة.
وأثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس األميركي 
على  ضرائب  يفرض  قانون  تمرير  عبر  ترامب  دونالد 
على  العمالقة  الرقمية  الشركات  تحققها  التي  العائدات 
داخل  و»أمـــازون«  و»فيسبوك«  ــل«  و»آب »غوغل«  غــرار 

البالد.
اآلن،  حتى  وديــا  المسألة  لحل  المحادثات  وفشلت 
بنسبة  جمركية  رسوم  بفرض  المتحدة  الواليات  وهددت 
مليار   2.4 بقيمة  فرنسية  منتجات  على   100% إلى  تصل 

دوالر، على غرار النبيذ الغازي واللبن وجبن الريكفور.

طرابلس - الوسط
للبريد واالتصاالت وتقنية  القابضة  الليبية  الشركة  تسعى 
المعلومات إلى حل مشكالت تأثر قطاع االتصاالت باألحداث 
في  العاملين  أوضاع  وتحسين  البالد،  في  الجارية  األمنية 

قطاع االتصاالت.
رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور فيصل قرقاب توصل 
لقطاع  العاملة  والقوى  النقابات  ممثلي  مع  لقاء  خــالل 
من  يتم  والبرامج  الخطط  من  مجموعة  إلى  االتصاالت 
خاللها التغلب على التحديات الحالية، وتفعيل مشروع إعادة 

الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر االختياري.
كما استعرض اللقاء تأثير الوضع الحالي الذي تمر به البالد 
وقطاع االتصاالت بشكل عام على أداء القطاع في مختلف 
المستويات، وما يواجه موظفي القطاع من تحديات وعراقيل 
إدارية وفنية، إضافة إلى مناقشة ملف النازحين من موظفي 
القطاع، إذ تم تشكيل لجنة لحصرهم والبدء بشكل فوري 
في برنامج لمساعدتهم وتخفيف وطأة الظروف التي يمرون 

بها.
وفي ما يخص بند المرتبات، وال سيما في الشركات التابعة 
ال  وأسرهم  الموظفين  مرتبات  أن  قرقاب  أكد  المتعثرة، 
ستتكفل  حق  هو  وإنما  أحــد،  عليها  يفاوض  وال  يساوم 
الشركة القابضة به لحين إنعاش وتفعيل دور مجالس هذه 
المبكر  التقاعد  برنامج  دعم  االجتماع  قرر  فيما  الشركات؛ 
تحسين  شأنها  من  التي  المقترحات  وتنفيذ  واالختياري، 
وضع قطاع االتصاالت بصورة أفضل. كما تقرر العمل على 
حلحلة االحتياجات والمعدات الخدمية لشركة »هاتف ليبيا«، 

لتسهيل أعمال الصيانة والمتابعة مع اإلدارات المختصة.

شراكة بني مؤسسة االستثمار والخارجية 
البريطانية لاللتزام بـ »مبادئ سانتياغو«

حرب تجارية وشيكة بني 
باريس وواشنطن

خطة في شركة البريد لحل أزمات 
االتصاالت وتحسني أوضاع العاملني

 »نومورا«: االعتماد المتزايد على 
الواردات الغذائية جعل ليبيا من أكثر 

البلدان عرضة لحدوث أزمة إنسانية

 البنك الدولي: األسر فقدت 
نحو نصف قوتها الشرائية على 

مدار السنوات األربع الماضية

 شهدت عجزا 4.7 مليار 
دينار في 2019

أسعار الغذاء تلتهم دخل الليبيني.. والزراعة طوق النجاة
»بيت االستثمار« الياباني:

الوسط: عبدالرحمن أميني

قدرت األمم المتحدة التكلفة اإلجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب 
مليار   47.7 بحوالي   2017  2000- عامي  بين  ما  الفترة  في  اإلسرائيلي  االحتالل 

دوالر أميركي، بمعدل 2.5 مليار دوالر سنويا.
ويشمل المبلغ، بحسب تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)األونكتاد( خسائر اإليرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها 
في  التسرب  قيمة  هي  دوالر  مليار   6.6 إلى  باإلضافة  دوالر،  مليار   28.2 بحوالي 

ميزانية السلطة الفلسطينية، بحسب »فرانس برس«.
فلسطينيين  اقتصاديين  خبراء  بين  التقرير في جلسة حوارية  اإلعالن عن  وتم 
في معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس( في مدينة رام اهلل في 

الضفة الغربية المحتلة.
في  معقول  بشكل  دوالر  مليار   47 مبلغ  استثمار  تم  لو  أنه  إلى  التقرير  ونوه 
االقتصاد الفلسطيني لوفر مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 
اعتبار  على   2000 العام  منذ  المالية  التكلفة  حدد  كما  سنويا.  دوالر  آالف   110
الحل  إلى  واالنتقال  الفلسطينية،  للسلطة  االنتقالي  الحكم  فترة  انتهاء  تاريخ  أنه 

النهائي.
ويعزو التقرير الخسائر المالية للفلسطينيين إلى »التدابير التي يفرضها االحتالل 
اإلسرائيلي )...( وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها 

المالية«.
كما نجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس 
في  ووقع  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  بين  االقتصادية  العالقات  يحكم  الذي 
آخرها  كان  خانقة،  مالية  أزمات  من  الفلسطينية  السلطة  وتعاني   .1994 العام 
الخالف مع إسرائيل حول أموال الضرائب أو المقاصة التي تجبيها تل أبيب لصالح 
الفلسطينية  السلطة  تسديد  عدم  إلى  األزمة  هذه  وأدت  الفلسطينية.  السلطة 

رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.

بسبب االحتالل اإلسرائيلي 47.7 مليار 
دوالر خسائر االقتصاد الفلسطيني

طرابلس - الوسط

• سوق للخضر والفاكهة في مدينة طبرق.

• السراج في اجتماع لمناقشة الترتيبات المالية للعام 2020



لم يعد خفيًا أن فرنسا في حاجة إلى الجنوب الليبي، فمن يسيطر على الجنوب الليبي يسيطر على 
إمدادات اإلرهاب في النيجر ومالي من مال ومعدات ومقاتلين توفره القارة الليبية لهذا العصابات 
اإلجرامية. ومنذ تاريخ بعيد وهذا ما أكده في كتابه »رحلة إلى الكفرة« الرحالة األلماني والكاتب 
بالنسبة  ليبيا  بها  تحظي  التي  والجيوبلوتيك  السياسية  الجغرافيا  يشرح  وهو  رولفس،  قيرهارد 
1878. يقول قيرهارد إن ليبيا لديها ثالتة ممرات  ألفريقيا جنوب الصحراء بعد زيارته لها سنة 
إلى أفريقيا عبرالسودان و»السودان الفرنسية« وهو االسم الذي كان يطلق على تشاد والنيجر 

ومالي، وهي...
الطريق األولى طرابلس–غدامس–غات، والثانية الجفرة–سبها–مرزق، والثالثة بنغازي–الكفرة.
وهي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تمتلك وصولية »Accessibility« إلى أفريقيا 

ويمتاز شعبها باحترام كبير لدى األفارقة عبر التاريخ.
وبال شك في أن من يحارب اإلرهاب في الجنوب الليبي اليوم أصبح 

يشكل لفرنسا حليفًا استراتيجيًا.
ففرنسا تستورد أربعة آالف طن يورانيوم سنويًا من النيجر، وشبكة 
كهرباء فرنسا تتغذى على اليورانيوم المنتج في النيجر، وهو ينتج 70% 

من إجمالي إنتاج فرنسا الكهرباء.
النيجر ومالي التي تنتشر فيها »القاعدة« و»داعش«، أصبحا يهددان 
ليس أمن فرنسا فقط، بل أيضًا تنميتها ودخلها. وفرنسا دون إمداد 
بإحدى  أشبه  لدولة  وتتحول  الكهربائية  اليورانيوم ستتوقف شبكتها 

مستعمراتها األفريقية، فال صناعة وال صحة وحياة دون كهرباء.
بها  طائرة  بسقوط  مؤخرًا  اإلرهــاب  أعمال  تصاعد  شاهدنا  لقد 
تراجع  أيضًا  يفسر  وهذا  مالي.  في  الفرنسي  الجيش  من  عنصرًا   13
التي ذهبت  المليارات  الدول وخسارة  الفرنسية في هذه  االستثمارات 

معظمها لشركات صينية منافسة لفرنسا.
لقد ظهر واضحًا انزعاج الرئيس الفرنسي ماكرون من حلف الناتو 
الذي يبدو أنه فشل في مساعدة فرنسا في محاربة اإلرهاب في مالي 

والنيجر.
واليوم تعقد قمة لدول الناتو في لندن، حرص الرئيس الفرنسي ماكرون على حضورها، فهو 
يشعر بأن فرنسا قد تُركت وحدها في محاربة اإلرهاب في النيجر ومالي لتدافع عن فروة رأسها 

وعن شبكة كهربائها وسط شماتة أميركية.
اليورو عدو لعملتها، الدوالر، وتتطلع لشراكة مع الصين بداًل عن أوروبا  التي ترى أن  أميركا 

العجوز.
عدم  وقبلها   »Brexit« مشروع  في  منه  الخروج  على  بريطانيا  الحليفة  شجعت  التي  أميركا 

اندماج بريطانيا في عملة اليورو.
الصين التي تبدو أنها غير مستعجلة على شراكة مع أميركا، وهي تتقدم نحو المركز األول في 
العالم للنمو االقتصادي قريبًا، وتعتبر أفريقيا أحد أهم مراكز اهتمامها اقتصاديًا، ومنافسها األكبر 

هو فرنسا التي تحتاج للجنوب الليبي اآلن دون أدنى شك.
إن العالم يتجه لمصير مجهول، ولتشكل النظام العالمي الجديد الذي لم تتضح معالمه بعد. 

فقد يسقط دواًل كانت كبرى ويرفع دواًل صغرى لمصاف كبار األمم.

* كاتب ليبي

رأي www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حاجة فرنسا للجنوب الليبي

عبدالقادر البرعصي

فوزي عمار *

سالم الكبتى

الصوت األسود

والمعذب.  المعذب  القهر.  ذلــك  مــارســوا 
استوت الحاالت. وغاب اإلنسان والضمير.

ماذا  والتضحيات.  النضال  الجزائر.  فانون. 
والغابات.  الجبال  تلك  في  الزنجي  هذا  يريد 
المجدي  من  القهر.  وحاالت  المستشفى  ترك 
عام  األمــر  وتــم  الثورة  بصفوف  يلتحق  أن 
1956. ألهبت الثورة فى الجزائر حماسه مثل 

الكثيرين فانضم إليها.
الطبيب  المثقف  للثورة.  صوتا  أضحى 
صحيفة  فى  والبحوث  المقاالت  ينشر  الذي 
العام  اعتبارا من  المجاهد. يستقر في تونس 
فانون(  إبراهيم  )عمر  اسمه  صــار   .1959
بهذا  سفر  جواز  التونسية  الحكومة  ومنحته 
االسم وظل يتنقل به. وعندما عال صوته فى 
والميادين  الجبال  عبر  والمذياع  الصحيفة 
الحمراء.  اليد  عصابة  الحقته  والمقاهي 
المغربية.  الجزائرية  الحدود  عند  تعقبته 

انفجار لغم هائل نجا منه بأعجوبة.
أيضا  نجا  للعالج  رومــا  إلــى  وصــل  وحين 
الثوار  ثقة  محل  كان  الختطافه.  محاولة  من 
جميعا. أعجب به بن خده وبن بله وبومدين. 
وجامعاتها.  باريس  مقاهي  مثقفي  وكــل 
مع بعض  اختلف  بوفوار.  سارتر وسيمون دي 
تأييد  فى  متذبذبين  كانوا  الفرنسي.  اليسار 
 1958 عام  الذى هتف  كامو  البير  ومع  الثورة 
الثورة  عينته  الجزائر!  عن  فرنسا  تخلي  بعدم 
من  اقترب   .1960 عام  غانا  فى  لها  سفيرا 
الذى  ولومومبا  وسنجور  وسيكتورى  نكروما 
مؤامرة  فــى  ــل  ورح  1925 عــام  مثله  ــد  ول
رحل  وفانون   .1961 عام  مطلع  فى  اغتياله 
نضال  واحترم  العام.  نهاية  في  أيضا  مثله 
الخامس.  محمد  وكذا  عليه  وأثنى  بورقيبة 
وفي كل األحوال ظل موضع االنتباه والترصد 
يزود  أن  حــاول  الفرنسية.  المخابرات  من 
بإمدادات  بالجزائر  القتال  جبهات  فى  الثوار 
تشير  كما  بنى  مــالــي.  مــن  الصحراء  عبر 
الواليتين  إلمــداد  قاعدة  الموثقة  المصادر 
فانون  انطلق  الجزائر.  جنوبي  الواقعتين 
استكشافية  بعثة  رفاقه:)فى  من  ومجموعة 
المخابرات  رجـــال  ولــكــن  ــرض.  ــغ ال لــهــذا 
الوفد  وانتهى  متيقظين  كانوا  الفرنسية 
بير  فى  التحقيق  غرف  إلى  ــراده  أف بوصول 
ليبيا.. جنوب طبرق.  فى  عندنا  أجل.  حكيم(.. 

تلك األيام التي مضت.

).. وعلى قمة ذلك النصب أستطيع أن أشاهد 
يده  منهما  كل  يضع  أسود  وآخر  أبيض  رجال 

فى يد اآلخر( فرانز فانون.
عبر   1961 ديسمبر  مــن  الــســادس  فــي 
داخــل  ــى  إل التونسية  ــدود  ــح ال الجثمان 
في  رفاقه  حمله  المحتلة.  الجزائرية  األراضى 
في  وسد  التالل  عند  وهناك  والنضال.  الثورة 
وصيته  الشهداء.  من  الكثير  وســط  القبر 
مع  معاناة  بعد  الجزائر.  في  يدفن  أن  كانت 
أحد  فى  فانون  فرانز  توفي  الــدم  سرطان 
تصحيح  أنهى  األمريكية.  المستشفيات 
مسودات كتابه األخير )معذبو االرض(. قدمه 
للثوار  وإنجيال  مهمة  وثيقة  وصار  سارتر.  له 

والمعذبين فى تلك األعوام.
عام  بها  ولــد  األنتيل.  جــزر  ابــن  فانون 
بعض  ــال  ون فرنسية.  مستعمرة   .1925
العنصرى.  التمييز  مرارة  من  وعانى  التعليم. 
يستفزه  األسود.  اللون  يحتقر  اأْلبيض  اللون 
عندما  قرب  عن  ذلك  شاهد  به.  ويتحرش 
 .1944 عام  الفرنسي  الجيش  التحق بصفوف 
رأى كمية االحتقار التي تنهار من الفرنسيين 
الجيش،  لصفوف  الممنتسبين  ألولــئــك 
من  عرب  وأغلبهم  المستعمرات  أبناء  من 
تالحق  المهانة  وتونس.  ومراكش  الجزائر 
أوروبــا.  حضارة  تلك  غيره.  أو  عربي  اآلخــر. 
أول  عند  وتنهار  تدعيها  التي  وقيمها  مثلها 
منحنى في الطريق. يتساوى األغراب من غير 
القاسية.  المعاملة  في  األقحاح  الفرنسيين 
الجنراالت  نظر  فى  بشر  غير  يعتبرون  كانوا 
النظرة  المستوطنين.  من  وسواهم  الكبار 
معا.  والقلب  النفس  تجرح  التي  العنصرية 

يهان اإلنسان دونما مبرر من أخيه اإلنسان.
وتخصصه  النفساني  للطب  دراسته  بعد 
مستشفى  فى  المرض  لذلك  طبيبا  صار  فيه 
من  جاء  الفخاخ.  من  اقترب  بالجزائر.  بليده 
القاسية.  النظرة  تلك  أغالل  يحمل  األنتيل 
الجزائر  فى  الصورة  ولتكتمل  خاللها.  يرسف 
والنظرة  نفسها.  المعاملة  تتأكد  عندما 
وفي  بــحــذاء.  حــذاء  استبدل  كأنه  نفسها. 
أمــام  الــصــمــود  يستطع  ــم  ل المستشفى 
والجسدي  النفساني  والتعذيب  القهر  حاالت 
على  الجزائر  أبناء  طحنت  التي  والعاهات 
وبالقدر  بشريا.  حطاما  منهم  وجعلت  الدوام 
الذين  ــســادة  ال مــن  الكثير  سقط  نفسه 

األســود.  الصوت  اإلنــســان.  الزنجي  هــذا 
إلى  دعا  للثورة.  نظر  يريد.  مــاذا  الضمير. 
الظلم.  أشكال  مواجهة  في  العنف  تبني 
المنطقة  ــداد  ــت ام على  الكثيرين  ومــثــل 
أحمد  إقبال  مثل  الجزائر.  مشاعره  حركت 
الليبى.  الهنديانى  مفتاح  مثل  الباكستاني. 
ماخوس  وإبراهيم  األتاسى  نورالدين  مثل 
لم  والكثير.  ــا.  ســوري مــن  زعــيــن  ويــوســف 
كان  إنسانا.  كان  ماركسيا.  أو  شيوعيا  يكن 
فى  والــجــريــح  المظلوم  لــْإنــســان  ضميرا 
العنصرية  ــذور  ج وظلت  األرض  بقاع  كــل 
تبعات  مــن  حــذر  انقطاع.  بــال  قلبه  تدمي 
االنتهازيين  يد  فى  وسقوطها  الثورة  نجاح 
استبدال  اإلنسان.  وأعــداء  والديكتاتوريين 
األجنبى  االستعمار  تغيير  بالطغاة.  الطغاة 
حدث  ما  هذا  والوطني.  المحلى  باالستعمار 
تجد  لم  أيضا.  مكان  كل  وفــي  أفريقيا  في 
والقيم.  والمثل  المباديء  الثورات صوتا يضخ 
مثل  القمامة.  مكبات  مثل  الثورات  صــارت 
مات  البضاعة.  نفس  يحمل  الــذي  الدكان 
دائما  والثورات  الشريف.  الحر  اإلنسان  فيها 
وفي  التضحيات  أصحاب  الرجال  تستهوي 
وريجيس  جيفارا.  الطبيب  مضى  الدرب  نفس 
أغوار  إلى  وصلوا  ــرون  وآخ المثقف  دوبريه 
األردن وتالل لبنان مع فتح والجبهة الشعبية.

وحروب  الجبال  في  عصرها  الثورات  لكن 
الثورات  أضحت  يكاد.  أو  انتهى  العصابات 
وميادين  الجمع  وأيام  والالفتات  الشوارع  في 
الفساد  ضد  ويتحرك  العالم  ينفجر  المدن. 
المستغل.  المال  ورأس  والجوع  والحرمان 
جديدة  أصوات  جديدة.  دماء  جديدة.  ثورة 
والتسلط.  النفوذ  ومراكز  األحــزاب  وجه  فى 

زلزال بدأ ولن ينتهي.
تهاجر  المطر  يتساقط  األنــهــار.  تدفق 
وتبقى  والقصائد.  األغانى  تنتشر  الطيور. 
ظالال  زمن  منذ  البعيدة  الجبال  في  الثورات 

خلفية من بعيد تضيء الساحات والميادين.
ضد  نضاله  في  لشرع  حيا  فانون  كان  لو 
البيض  يمارسها  التي  الجديدة  العنصرية 
وأصحاب  وجــمــاعــات  قبائل  البيض.  ضــد 
اآلن  هم  الغير  البيض  ضد  البيض  مصالح. 

معذبو األرض.
يا  والزنوج..  السود  عصر  ومضى  انتهى 

أيها السادة البيض!!

فانون ابن جزر 
األنتيل. ولد 

بها عام 1925. 
مستعمرة 

فرنسية. ونال 
بعض التعليم. 

وعانى من مرارة 
التمييز العنصرى. 

اللون اْلأبيض 
يحتقر اللون 

األسود. يستفزه 
ويتحرش به. 

شاهد ذلك عن 
قرب عندما التحق 

بصفوف الجيش 
الفرنسي عام 

.1944

بدأ غسان سالمة مهمته كمبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في يونيو 2017 
على أمل حلحلة أزمتها التي طال أمدها بسبب الحماقة التي أعيت من يداويها كما 
برقم  يعرف  ما  وهو   )666( سنين  ستة  خالل  ستة  سادس  سالمة  كان  الشاعر!  قال 
الوحش عند إخوانه من النصارى خاصة في المجتمعات الغربية، ومرتبط في أذهان 
وزوجته  ريجان  رونالد  األمريكي  الرئيس  أن  والعجيب  والتشاؤم!  بالتطير  الكثير 
إلى   666 من  أنجليس  لوس  في  لهما  بيت  عنوان  بتغيير   1989 سنة  قاما  نانسي 
668. ال أعتقد أن أحدا في الغرب أو الشرق تنبه للمصادفة بل على العكس من ذلك 

فلربما تفاءل البعض باسمه لعله يأتي بالسالمة.
الخلفيات،  وتباين  المؤهالت  رغم  المرجوة  النتائج  تحقيق  في  قبله  جاء  من  فشل 
 ،)2011 2011–سبتمبر  )مــارس  الخطيب  اإلله  عبد  األردنــي  القائمة  ضمت  فقد 
متري  طارق  اللبناني   ،)2012 2011–أغسطس  )سبتمبر  مارتن  إيان  اإلنجليزي 
–2014 )أغسطس  برنالدينو  ليون  اإلسباني   ،)2014 2012–أغسطس  )أغسطس 

2017(. رغم تحركات  2015–يونيو  )نوفمبر  2015(، واأللماني مارتن كوبلر  نوفمبر 
سالمة وسفراته وتصريحاته الرنانة في البداية خفت الجعجعة في اآلونة األخيرة قبل 
أن نرى ذرة طحين. فبعد أكثر من عامين ونصف من المناورات لم تزد األزمة الليبية 
ضمنيا  ومعترفا  وهناك  هنا  االتهام  بإصبع  ويشير  يتململ  سالمة  بات  تعقيدا.  إال 
أن تعالت األصوات  الوجه بعد  له ماء  بالفشل وباحثا على ما يبدو عن مخرج يحفظ 

إلسقاطه.
األفريقي  االتحاد  أن  »الوسط«  جريدة  في  مؤخرا  قرأنا 
ومن  منه  المتكررة  الوعود  إخــالف  ومن  أدائــه  من  استاء 
األمين العام لألمم المتحدة بالتعاون مع االتحاد. تطور األمر 
محمد  السابق  الموريتاني  بالرئيس  استبداله  محاولة  إلى 
واشنطن  قبل  من  أجهضت  المبادرة  ولكن  عبدالعزيز  ولد 
لدفع  كافية  نكزة  بمثابة  المحاولة  كانت  ذلك  ومع  وباريس! 
ليقول  المرة  هذه  متشائما  بدا  لكنه  مجددا  للظهور  سالمة 
إنه ليس من الممكن الحديث عن دولة ديمقراطية في ليبيا 
انتخابات  خالل أي وقت قريب، وإنه يسعى حاليا فقط إلجراء 
رئاسية  انتخابات  عقد  ألن  الــمــدن،  من  عــدد  في  بلدية 

وبرلمانية ليس متاحا اآلن في األراضي الليبية!
انتخابات  إجـــراء  إمكانية  بين  الــفــرق  مــا  شعري  ليت 
والبرلمانية- هي األهم  أن األخيرة -الرئاسية  إال  وانتخابات!! 
وباختصار  الليبية!  األزمة  حل  مناط  حولها  يدور  التي  وهي 

المزيد من  يجعلني شديد،  الهراء  هذا  غير مسمى!  أجل  إلى  والتمديد  المماطلة 
أشك في نوايا الرجل ودوافعه! ولكن على فرض حسن نواياه، ماذا في جعبته أصال 

مما قد يؤهله لحل أزمة شائكة كالحالة الليبية؟
السعودية  العربية  المبادرة  تبنت  التي  بيروت  في  العربية  القمة  بتنظيم  كّلف 

للسالم. فشلت المبادرة ولم يعد يذكرها أحد.
كان ضمن وفد األمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد االحتالل األمريكي. فشل 

والدليل حال العراق اليوم!
عمل مستشارًا لألخضر اإلبراهيمي خالل مهمته للعراق وسورية وما أدراك ما حل 

بسورية والعراق!
ترشيح  عدم  بسبب  وانسحب  لليونسكو  العامة  األمانة  لمنصب  الترشح  في  فشل 

بلده لبنان له!
ومعقدة  شائكة  المهمات  هذه  كل  فإن  الرجل  حق  في  مجحفا  أكــون  ولكيال 
هو  الصعبة  المهمات  في  النجاح  ولكن  األمور،  إليه  آلت  عما  المسؤولية  أحمله  وال 
النجاح وما عداه ليس بشيء! فهل نتوقع أن ينجح بعد ذلك في مهمة شائكة عصية 

وترويض األطراف الليبية المعاندة التي تصر على أن الغربان ماعز ولو طارت؟

بات سالمة 
يتململ ويشير 

بإصبع االتهام هنا 
وهناك ومعترفا 
ضمنيا بالفشل 

وباحثا على ما 
يبدو عن مخرج 

يحفظ له ماء 
الوجه

مرتزقة ما وراء األخبار

حصة  على  حصولها  ذلك  مقابل  المفترض  ومن 
بقيمة %25 من اإلنتاج. لقد تمت الضربة الساحقة 
مباشرة بعد اتصال الضباط األميركيين في الموقع 
هناك  كان  إذا  عما  لالستفسار  الروس  بنظرائهم 
الضباط  رد  وجــاء  الرتل.  ضمن  يتبعونهم  جنود 
الروس أنهم ال يقومون بأية عمليات عسكرية في 
المنطقة. وإزاء هذا التصرف العسكري من الجانبين، 
بسقوط  اعترافها  رغم  موسكو  مكنة  في  يكن  لم 
عشرات القتلى والجرحى الروس إال تأكيد نفيها أن 
تكون هناك أية قوة عسكرية روسية منظمة قامت، 

بما ُاتهمت أميركا به.
الخروج  وروسيا،  أميركا  للطرفين،  سهل  الذي 
من المأزق دون تبعات سياسية هو مبدأ خصخصة 
التي  والمقاوالت  الوكاالت  عبر  الخارجية  الحرب 
أو  النشاط  مسحة  المرتزقة  نشاط  على  أضفت 
اتبعتاه  أسلوب  وهو  الخاص.  الرأسمالي  المشروع 
أفغانستان  في  أميركا  األخــيــرة،  السنوات  في 
وباإلضافة  وسورية.  أوكرانيا  في  وروسيا  والعراق، 
إلى توقي الغضب الشعبي العام، فإن هذا التصرف 
المتحدة من  الواليات  تكبدته  الذكريات عما  يبعد 
فيتنام،  حرب  في  فادحة  ومادية  بشرية  خسائر 
االتحاد  كلفت  التي  أفغانستان  حرب  في  وروسيا 

السوفياتي أحد عوامل نهايته.
الدبلوماسية  التحركات  وتيرة  من  صاعد  الذي 
إيطالية  مسيرة  طائرة  إسقاط  تزامن  األميركية 
إســقــاط طائرة  مــع  24 ســاعــة  مــن  ــل  أق ــالل  خ
في  األميركية  القيادة  أعلنت  التي  »أفريكوم« 
أفريقيا، فقدانها حسب التصريح الصادر عن المركز 
أثناء  األلمانية  شتوتغارت  في  األميركي  العسكري 
نشاط  ومراقبة  األمني  الوضع  بتقييم  قيامها 
تقوم  كانت  الطائرة  وبأن  المتطرفة،  المجموعات 
مع  كامل  بتنسيق  الليبية  األجــواء  في  بمهمتها 
المسؤولين، ويعني بذلك حكومة الوفاق. إال أن ما 
الذي صدر بعد  التصريح واالعتذار  أربك األمور هو 
العامة  »القيادة  مسمى  في  مسؤول  عن  الحادث 
على  التعرف  في  أخطأوا  بأنهم  الوطني«  للجيش 
هوية الطائرة، واعتقدوا بأنها طائرة تركية الصنع 
طرابلس.  في  المسلحة  الجماعات  تستخدمها 
في  عملياتهم  تنسيق  على  األميركيين  وحــض 
وقوع  لتجنب  معهم  بطرابلس  المحيطة  المناطق 

روسيا  على  األميركية  الضغوطات  وتيرة  تتصاعد 
األميركي  الخارجية  وزير  مساعد  بتحذير  ليبيا  في 
زعزعة  في  تسببها  من  ــى،  األدن الشرق  لشؤون 
بشكل  مــرة  ألول  كاشفا  ليبيا،  داخــل  االستقرار 
عسكريين  نشرت  موسكو  أن  ومــحــدد  صريح 
روسيا  نفت  ولطالما  بأعداد الفتة.  نظاميين هناك 
لسان  على  سابقًا  جاءت  التي  التصريحات  صحة 
في  الالفت  تدخلها  بشأن  أميركيين،  مسؤولين 
اتهامات  الكرملين،  ناطق  ووصف  الليبي.  الصراع 
إلى  استندت  بأنها  لموسكو،  األميركية  الخارجية 
أخبار زائفة، في إشارة إلى ما سربته وسائل اإلعالم 
شركة  ضلوع  عن  أمنية  معلومات  من  األميركية 
من  األخيرة  المرحلة  تأجيج  في  المرتزقة  »فاغنر« 
»الحكومة  على  الوطني«  »الجيش  مسمى  حرب 
الشرعية« في طرابلس. هذا النفي لن يطفئ قلقًا 
متزايدًا لدى الواليات المتحدة من أن تتوغل روسيا 
بشركاتها المرتزقة في ليبيا الدولة النفطية البارزة 

في شمال أفريقيا.
لنفسه  يكتب  الذي  ـ  وُجد  إن  ـ  الليبي  الكاتب 
لألخبار  متابعته  في  يتوخى  أن  عليه  ليفهم، 
والمفندة  المؤكدة  والتصريحات  المتضاربة 
من  خبرها  التي  درايــتــه  واستثمار  والبيانات، 
في  مثلي  ووظفها  المعرفية  الشكوكية  ديكارتيات 
التي  اإلعالمية  وخبرته  الطبيعة،  وراء  ما  مباحث 
تمثلها فيما عبر عنه الراديو الليبي الستيني باسم 
ردحًا  واحتكاكه  األخبار«،  وراء  »ما  اليومي  برنامجه 
السياسي  العقل  مقاربة  في  حالتي  كما  عمره  من 

الغربي الذي يفكر ليفعل.
أنه بعد القضاء  المرتزقة،  نقرأ في ما وراء أخبار 
سورية،  في  جرى  ما  وهو  ــش«  »داع قيادة  على 
حتى  النفط  بخصوص  واشنطن  يهم  ما  أن  يبدو 
سقوطه  عدم  له  تجارية  أهمية  ال  الذي  السوري 
في أيدى المرتزقة الروس حلفاء جيش النظام في 
الجوية  القوات  دمرت   ،2018 فبراير  ففي  دمشق. 
جنودًا  تضم  للحكومة  تابعة  قافلة  األميركية 
على  السيطرة  حاولوا  ــًا  روس ومرتزقة  سوريين 
الكردية بدير  المناطق  للغاز في  مصنع »كونوكو« 
الزور. بعدما تبين أن شركة »فاغنر« الروسية التي 
مع  تعاقد  لديها  الكرملين،  وكالء  من  مالكها  يعد 
النفط،  حقول  تأهيل  إلعــادة  السورية  الحكومة 

حوادث مماثلة في المستقبل.
عن  مسؤول  من  المسؤول  غير  التصريح  هذا 
»نيويورك  مع  تحدث  الوطني«  »الجيش  مُسمى 
تايمز« دون كشف هويته، لكونه غير مخول بذلك، 
من تبعاته أنه موضع روسيا، أو مرتزقتها في حادث 
حيث  واألميركية،  اإليطالية  الطائرتين  إسقاط 
عسكري  مصدر  إلى  مستندًا  الصحفي  التقرير  رجح 
التشويش  جــراء  كان  سقوطهما  بأن  التكهنات 
عليهما الذي تم باستخدام نظام االتصال الروسي 
إثبات  عدم  على  وشدد  لينكس«.  المتطور»داتا 
أبريل   4 منذ  تدور  حيث  األرض،  من  استهدافهما 

2019 معارك الهجوم على طرابلس.
بحث  المكلفة  األميركية،  اإلدارات  قيام  قبل 
الموضوع مع روسيا لتدخلها عبر المرتزقة وإن لم 
ليبي  طرف  إلى  منحازة  بانخراطها  كدولة  تصرح 
العربية  اإلمــارات  لدولة  أواًل  توجهت  اآلخر،  دون 
لقيادة  رئيسيًا  وممواًل  داعمًا  نفسها  عن  المعلنة 
وفد  توجه  ذلك  بعد  الوطني«.  »الجيش  مسمى 
القومي  ــن  األم مستشار  نائب  معيته  في  ضم 
والنائب  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  لشؤون 
للشؤون  األميركي  الطاقة  وزيــر  لمساعد  األول 
والمشاركة  االستراتيجية  مدير  ونائب  الدولية، 
بقيادة  لقائهم  وبعد  »أفريكوم«.  في  والبرامج 
جهتهم  من  أصــدروا  الوطني«  »الجيش  مسمى 
بيانًا طالبوا فيه بتحديد الخطوات الواجب اتخاذها 
توصاًل إلى وقف لألعمال القتالية. وفي المقابل لم 
ناطقها  عبر  الجيش«،  »قيادة  مسمي  عن  يصدر 
الفضائيات  يوميًا  الحربية  بياناته  تتصدر  الذي 
قناة  إن  بل  القتال،  وقف  بخصوص  توضيح  أي 
وصفته  مصدر  عن  نشرت  الرجمة  لقيادة  موالية 
الوفد  أن  عن  المتداولة  األخبار  نفي  بـ»المطلع« 
الجيش  »قيادة  بمُسمى  التقى  الــذي  األميركي 
الدائرة  العسكرية  العمليات  إيقاف  طلب  الليبي« 
ضمنًا  النفي  ويعني  بطرابلس.  القتال  محاور  في 
لما عبروا به صراحة عن قلقهم البالغ من استغالل 
وأن  الليبي.  الشعب  حساب  على  للنزاع  روسيا 
التي  القوات  في  روس  مرتزقة  بانضواء  تهمتهم 
العاصمة طرابلس هو محض هراء تصدره  تهاجم 
للتشكيالت  الموالية  اإلعالمية  المنصات  بعض 

المسلحة لحكومة الوفاق.

في فبراير 2018، 
دمرت القوات الجوية 

األميركية قافلة 
تابعة للحكومة تضم 

جنودًا سوريني 
ومرتزقة روسًا حاولوا 
السيطرة على مصنع 

»كونوكو« للغاز في 
املناطق الكردية 

بدير الزور. 

نورالدين خليفة النمر

سالمة.. ليبيا!

أميركا التي ترى 
أن اليورو عدو 

لعملتها، الدوالر، 
وتتطلع لشراكة 

مع الصني بداًل 
عن أوروبا العجوز.
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رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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تحت أردية القانون الجذابة

نبضات متقاطعة
11- الطفرة

ممتثلين  مواطنين  لخلق  الناجعة  الطريقة  هي 
المفلت  الدولة  إرهــاب  أن  بيرك  ويــرى  للقانون«. 
العنان، يحرض على التمرد بدل أن يهدئه. وال ينتبه 
الذكوري  القانون  اليوم. فهذا  المحذور  إلى هذا  أحد 
مفرطًا  اعتداًء ساديًا  علينا  اإلرهابي، يشن  مثل  مثله 
األنا  أو  بالشيطان  أشبه  إنه  أخطائنا.  يتجاوز خطورة 
العليا، حيث ال نستطيع أن نبرر أنفسنا أمامهما. وهو 
فاعلية  دون  سيكون  ألنه  ضعفنا،  حساب  على  يقوى 
عليها.  ويعاقب  يرفضها  التي  وجنحنا  هفواتنا  دون 

هنا يتجلى امتياز الحب.
يقول بيرك في أطروحته في عالم الجمال: »ينبغي 
كي  أنثوية  ثيابًا  مرتديًا  مقنعًا،  القانون  يظهر  أن 
العذوبة  تخالطه  أن  يجب  القبيح.  عضوه  يخفي 
اآلن  ندعوه  أن  يمكن  ما  ويحقق  يلطف  كي  والرقة 

بالهيمنة«.
ما  هي  القانون  في  الخنوثية  السمة  هذه  لعل 
القادم  أنا  كان يبحث عنه السائح السويسري، وكنت 
القانون  لدولة  المواطنون  فيها  يشتاق  بلد  من 
فكرة  حول  تتقلب  التي  المفاهيم  هذه  حيال  مرتبكًا 
استنزفت  جدلية  ثنائية  وهــي  والحرية،  القانون 
من  لكثير  رئيسية  تيمة  وشكلت  الحبر،  من  الكثير 
عليها  يعتمد  التي  المسرحية  واألعمال  الروايات 
والتضحية  والشر  الموت  حيال  أفكاره  لتعزيز  المؤلف 

والسامي.
بطركي  أبوي  مجتمع  من  قادم  أنه  السائح  يعتقد 
األنوثة  لمسة  مازالت  مجتمع  صوب  وحــاد  صــارم 
تركن  بأن  لك  تسمح  التي  القوانين  في  تسري  فيه 
سيارتك مجانًا أين شئت وتشعل لفافاتك أين شئت، 

الليلة في بيتها! فتقوم أمي، وبهدوء شديد،  بالطالق أال يقضى 
أن  ما  ولكن  نبوس.  شارع  نحو  وننطلق  والمخاد  البطاطين  بلف 
تشرق الشمس، حينها يكون سي عقيلة في مقهاه، حتى تنساب 
جدتي نحو مرقدي؛ تصحيني، وترشوني بمالليم، أو حلوى الديك، 
إلى شارع  بالعودة  وأقنعه  الشارع،  رأس  في  نحو مقهاه،  ألنطلق 
محمد موسى، ألن العفاريت أقامت ليلة صاخبة فوق رأسها بمجرد 
ألنها  سأقنعه  أنني  تعلم  إنها  وراءه،  الباب  عقيلة  سي  صفق  أن 
تعلم بتأثيري عليه، ناهيك أن القروش إيجار الغرفة، قيمة تربك 

مصاريفه!.
ولكن اهلل ستر ذلك اليوم، إذ يبدو أن سي عقيلة حسبها بعقل، 
وتعمد أاّل يفسد فرحة وافيه، التي ال يستكين إاّل وهي تسخن له 

ما تبقى من وجبة الغداء عند عودته من بعد العشاء بقليل!.
وجنيه  الشهري،  لمصروفي  جنيه  بتخصيص  االجتماع  انتهى 
باتا  من  وحــذاء  بيضاء،  منشف  و)فنلة(  كاكي  ســروال  لشراء 
للشهر  زمزم  جدتي  به  تحتفظ  الباقي  أما  قرشا،  وتسعين  بتسع 
العمامي  حمد  محمد  لخالي  المطلوبة  القيمة  لتستكمل  التالي 
حسين  سيدي  حنفية  أو  )شيشمة(،  مسؤول  منصور  أخيه  بتكلف 
كانت  فلقد  لمنزلنا،  المياه  توصيل  إجراءات  بإتمام  العمومية، 
تخصها،  حنفية  المياه من  فيه  تنساب  الذي  باليوم  تحلم  جدتي 
نكاية بالمقيرحي الذي كان يقفل حنفيته بقفل »بو ثالث طقات« 
)جلوني(  معه،  تسكن  التي  العائالت  كل  تعبئ  أن  بعد  من 
الجيش اإلنجليزي، الذي انتشر من بعد رحيل جيشهم وكان يباع 
بخمسين قرشا في سوق التركة. وال أحد بمقدوره أن يؤجر غرفة 
أحيانا  أو يشتريه منه!.  يمتلك جلوني،  مالم يكن  المقيرحي  عند 
تنفد مياه زئرنا قبل مجيء وراد الشارع، فكانت تنطلق إلى منزل 
يتحرق  المقيرحي  وتترك  هناك،  من  حاجتها  وتعبئ  الفيتوري، 
منه  نطلب  وال  لساني  ونبلع  عطش..  »نموت  يذلها؛  أن  شوقا 
نقطة ميه!« كذلك كانت تجيب عندما أسألها لم ال تأخذ حاجتها 

من )شيشمة المقيرحي( األقرب لها.
تكن  لم  الوقت،  ذلك  في  منزل  أي  إلى  المياه  شبكة  توصيل 

سويسريًا  سائحًا  التقيت  للمغرب،  زياراتي  إحدى  في 
إنجليزيتينا  خالل  من  حوار  وفي  طنجة،  مدينة  في 
)ماروك(  المغرب  يعشق  أنه  منه  فهمت  المكسرتين 
من  هاربًا  فيها  فترة  يقضي  كي  فرصة  يفوت  وال 
على  جنة  سويسرا  نعتبر  إننا  له  قلت  وحين  بلده، 
الصارمة  القوانين  لكن  كانت،  لي:  قال  األرض، 
بـ»ماروك«  هوسه  سر  وفسر  جحيم،  إلى  حولتها 
يصنع  لم  الذي  المجتمع  بحرية  فيها  يتمتع  بكونه 
آخر؛  جانب  من  الصارمة.  القوانين  من  قيوده  بعد 
تبرير  عن  الحديث  األيام،  هذه  المنطقة،  في  يكثر 
القانون،  تطبيق  بذريعة  الدستورية  الحريات  قمع 
األذهــان  في  ميتافيزيقيًا  حضورًا  يكتسب  وهكذا 

المستسلمة لرهبته.
لمؤلفه:  المقدس«  »اإلرهــاب  كتاب  اآلن  أطالع 
كتاب  وهو  إسبر.  أسامة  ترجمة:  إيجلتون،  تيري 
في  اإلرهاب  فكرة  يضع  أن  مؤلفه  يأمل  كما  يحاول 
سياق »ميتافيزيقي« أكثر أصالة. وفي الفصل الثاني 
المعنون بـ»حاالت السمو« يطرح فكرة إدموند حيال 
يجمع  ألنه  للسمو؛  مجسدة  صــورة  كونه  القانون 
فإذا  ــان،  واإلذع اإلكــراه  وبين  واللين  اإلرهــاب  بين 
أيضًا  بهيبة شديدة فهو يحظى  يتمتع  القانون  كان 
مع  الماسوشية  العالقة  وهذه  العاطفي،  بخضوعنا 
القانون هي التي تحمي نظامنا االجتماعي كما يبدو: 
مطلعًا  بيرك  وكان  ذكوري،  القانون  أن  بيرك  »يرى 
خلفيته  خــالل  من  المشنقة  هــول  على  يكفي  بما 
بأهوالها.  يومًا  يستخف  لم  إنه  بحيث  األيرلندية 
أن تصدمنا وتحولنا  الصارمة يمكن  القانون  فأحكام 
كانت  ما  نادرًا  الطريقة  وهذه  ثرثارين،  تافهين  إلى 

عندما تعينتُ في نظارة األشغال العامة في نهايات الخمسينيات، 
كنت حينها تلميذا في السنة الخامسة االبتدائية، بمدرسة األمير 
االبتدائية، مجرد صبي طموحه انحصر في الدراجة )القوماجروص( 
إن  األشغال،  ناظر  العبيدي  سالم  محمد  السيد  بها  وعد  التي 
الليلية. ولما تسلمت أول مرتب، الذي كان أقل  الدراسة  واصلت 
على  بناء  عقيلة،  سي  إلى  وسلمته  بقليل،  جنيهات  سبعة  من 
الذي  المصلحة، فهو  الجبالي باش كاتب  السيد ونيس  تعليمات 
سلمني مظروفا يحوي المرتب، وقال: »طول! سلمه لسي عقيلة، 
بالمغادرة قبل  لي  إليه«، وسمح  وسأتأكد من ذلك حال وصولي 

انتهاء الدوام.
وجبة  بعد  من  مقهاه  إلى  عقيلة  سي  يذهب  لم  اليوم  ذلك 
الغداء، فلقد انعقد مجلس الطوارئ برئاسته وعضوية جدتي زمزم 

وابنتها وافية.
كانت السبعة جنيهات ثروة حقيقية، ألن كل ما كان في البيت 
من أثاث، ومؤن بما في ذلك قدر القديد، وحزمتا الثوم، والبصل، 
الطماطم،  أما  ببذوره،  محتفظا  يصبر  فالقرع  البكيوا«،  و»جروا 
وكذلك الفول والبزالء وبضعة منتجات أخرى تجفف في موسمها، 
وتقدد فوق أسطح المنازل! كل هذه الخيرات مع )ليان( األلمنيوم، 
والمالعق  )السبيراتيرا(  الجازولين  وموقد  فيه،  نغتسل  الذي 
بقيت  التي  الثمينة  القطعة  النحاس(  )مسحان  وأيضا  والساطور، 
السبعة  يساوي  ال  كان  هذا  كل  زمزم؛  جدتي  عرس  هدايا  من 
مدينتي،  من  قطعة  في  طفرة  أول  قامت  بسببها  التي  جنيهات! 
مساحتها 8X 5 هي مساحة )حوش دقيق( في شارع محمد موسى 

رقم 33.
في  للتصرف  ممنهجة  اقتصادية  لدراسة  طارئا  االجتماع  كان 
زمزم  من  )فيتو(  بعد  من  االجتماع،  رفع  ذلك  ومع  الثروة!  هذه 
دار  إلى  واحدة  بكلمة  تنقلنا  أن  بمقدورها  التي  المنزل  صاحبة 
فلقد كان كل  نبوس!  القرقوري في شارع  منزل سي رمضان  في 
عقيلة  بهبِّ سي  ينتهى  جداال  يصبح  وجدتي  والدي  بين  نقاش 
ويقسم  أمامه  المتقرفصة  جدتي  متوعدا  سبابته  رافعا  واقفا، 

بابك  التي تطرق  الفواتير  كوابيس  الخوف من  دون 
إذا  الشارع  في  ترمى  أن  وخــوف  شهر،  نهاية  كل 
عجزت عن تسديد رهنك. وهذه القسوة األنيقة التي 
تحيل منفذ القانون إلى روبوت دون مشاعر ربما هي 

من جعلت ذاك السائح يصف جنة خيالنا بالجحيم.
الرجال  بينما  جميالت  »النساء  أن  بيرك  يــرى 
بين  تجمع  خنثوية  قوة  إال  تستطيع  وال  سامون، 
على  تبرهن  أن  التسامي  وأبعاد  الجمالية  األبعاد 
أنها فعالة. لذا ينبغي أن يكون القانون كابحًا كرجل 
يعاملنا  ولكنه  كأب  يعاقبنا  فهو  كامرأة،  ومالطفا 
الجمال،  علم  في  أطروحته  في  بيرك  ويقترح  كأم. 
قائاًل  الجَد  شخصية  له  تكون  أن  بــارع،  نحو  على 
األنثوية...  والرقة  الذكرية  القوة  بين  يجمع  بأنه 
جنسه  ويخفي  اآلخر،  الجنس  ثياب  يرتدي  أن  ينبغي 
الحقيقي. ورغم ذلك فهناك دومًا تموجات منفرة في 

أرديته الجذابة«.
العنف  من  هائلة  طاقة  تكمن  مجتمع  كل  في 
عليها  المبني  للقيم  مدمرًا  يكون  عادة  واستفزازها 
على  تنطوي  فالحرية  قانونية،  أو  أخالقية  المجتمع؛ 
مضمون فوضوي مفرط ال يمكن التحكم فيه إال من 
إيجلتون:  القانون والنظام، واألسوأ، كما يقول  خالل 
من  مصعدة  نسخة  يصبح  نفسه  القانون  أن  »هو 
ذلك  ويفسر  احتواءه«.  يحاول  الذي  واإلرهاب  العنف 
المجتمعات،  لها  تتعرض  إرهابية  نماذج  قراءة  عبر 
الجدل  ذروة  تعيش  التي  السياسات  باألحرى،  أو 
»لقد  األخالقي:  وغطائهما  والقانون  الحرية  بين 
الديمقراطية  األردية  تحت  المنفر  التموج  هذا  ظهر 
التجارة  للغرب مكشوفًا بنحو صارخ منذ تدمير مركز 
المجتمع  رد  فكلما  وهكذا  نيويورك...  في  العالمي 
شرعي،  غير  بنحو  اإلرهابي  االعتداء  على  الغربي 
التي  والسياسية  الروحية  الموارد  استنزف  كلما 
مما  جزء  شك،  دون  وهذا،  لها.  حاميًا  نفسه  يعتبر 
ضد  النصر  يصبح  إذ  حسابه.  ــاب  اإلره له  يحسب 
نفسه  العسكري  االنتصار  ينقلب  كما  فشاًل،  اإلرهاب 
انقالبًا  بعد  فيما  سنرى  ونحن  أخالقية.  هزيمة  إلى 
ودائما  أنفسهم«.  اإلرهابيين  لدى  للنصر  مشابهًا 
هذه  في  يخسر  ومن  يربح  الذي  من  ســؤال:  يطرح 
الدارج  الحالي  بمعناه  اإلرهاب  اإلرهاب.  مع  المعركة 
كما  ــ  تعريف  أو  مفهومي  تأصيل  دون  مازال  الذي 

يقال ــ ويسعى هذا الكتاب لسد بعض الفراغ.
انتقادات حادة  واالقتباسات عن  الحديث  لعل هذا 
لفكرة القانون وذكوريته الشرسة غريب بالنسبة لي 
القانون،  في وطن ما زال يكرر حلمه ومطلبه بدولة 
الحداثة  بعد  ما  أو  الحداثة  تأثيم  مثل  األمر  ويبدو 
كأطروحات مشبوهة رغم أننا لم نمر بهذه المراحل. 
والسلم  العدالة  تحقيق  غايته  الذي  القانون  أن  غير 
حين  متوحشًا  ويغدو  بالعمى  يصاب  قد  االجتماعي 
يستفز العنف في داخله ويصبح أداة الرتكاب الجرائم 
األمن  باسم  أو  الدولة  سلطة  على  الحفاظ  باسم 
يتزين  أو  المواطن،  رفــاه  باسم  حتى  أو  القومي، 
األمر  أو  السلبية،  الظواهر  كمكافحة  جذابة  بأردية 

بالمعروف، أو مكافحة اإلرهاب.
 18 بتاريخ  صفحتي  على  إدراجًا  نشرت  أنني  أذكر 
اليمن،  ليبيا،  مصر،  »تونس،  نصه:   2017 ديسمبر 
فسيكون  االستبداد  نظم  اإلرهاب  أعاد  إذا  سورية: 
اإلرهابية  جماعاته  على  ُقضي  ولــو  حتى  انتصر 

بالكامل«.

بداية طفرة،  الواقع  في  البسيطة هي  األمور  الهين، هذه  باألمر 
ألن وصول المياه مباشرة إلى أي بيت، من مواسير الشارع، يعني 
صاحب  وانتقال  ثانية،  مهنة  عن  وبحثه  )الــوراد(  مهمة  انتهاء 
النقلة حدثت في  الوصلة، من مستوى طبقي إلى آخر. مثل هذه 
تداعيات  الستينيات، وهي جزء مهم من  بيوت كثيرة، في مطلع 
هذه الطفرة، فارتفاع المستوى المادي مهما كان بسيطا ستترتب 
االغتسال  يصبح  إذ  مجتمع.  أي  بنية  في  كثيرة  تغيرات  عليه 
أسبوعيا مثال وليس شهريا، والذي كان أحيانا – من العيد للعيد 
هو  األهم  أن  غير  أخرى.  مهن  وتتبرعم  مهن  تختفي  وسوف   -
وأيضا  األحوال،  في تحسين  ودورها  الدراهم،  أهمية  إلى  االنتباه 

في قبح سطوة الطمع!.
يصعب كثيرا حصر ما استجد، وما تم التخلي عنه، ناهيك عن 
لمسألة  انتقائي  ولذلك  الدولة،  تطور  طبيعة  تفرضها  ضروريات 
أنها  تقديري،  في  التي  بالطفرة،  أقصده  الذي  ما  يبرز  قد  المياه 
بعد  من  وتحديدا   1962 سنة  المرتبات  مضاعفة  مع  تزامنت 

تصدير أول شحنة بترول من ليبيا.
رجال  من  بعض  انتقل  التعميم،  وليس  المثال،  سبيل  فعلى 
الدولة إلى أحياء أخرى تميزت برقيها، فتشكلت أحياء اعتبرت في 
رجالها وأطفالهم،  راقية، وبات واضحا سلوك وهيئة  الوقت  ذلك 
المصادر كان في  تقول  النفط،  فقبل تصدير  أيضا؛  بل ونسائها 
بعين  إما  الباقيات،  أما  سافرات،  فقط  ليبيات  نساء  أربع  بنغازي 
واحدة يبصرن بها الدنيا من خالل العباءة، أو )الجربي( ذي اللون 
)البيشا( وهي قطعة قماش  أو  كله،  الجسد  يغطي  الذي  األسود، 
أسود كانت حينها تغطي وجوه المدرسات، وبعض المستنيرات، 

وكان المجتمع يعتبرهن من )السافرات(!.
مقتصرة  كانت  ولكنها  موجودة  )الراقية(  األحياء  هذه  كانت 
أثناء  البريطانية  الدولة  رجال  من  كانوا  وأغلبهم  األجانب،  على 
إدارتها ليبيا، قبل نيلها استقاللها، ولكن من بعد رحيلهم انتقل 

إليها رجال الدولة الليبية.
في الحلقة القادمة سنرد أمثلة واقعية عايشتها كشاهد عيان.

الحرية تنطوي 
على مضمون 

فوضوي مفرط 
ال يمكن التحكم 
فيه إال من خالل 

القانون والنظام، 
واألسوأ، كما 

يقول إيجلتون: 
»هو أن القانون 

نفسه يصبح 
نسخة مصعدة 

من العنف 
واإلرهاب الذي 

يحاول احتواءه«.

ال أجد هنا حرجًا 
في ذكر األسماء، 

فالحرج ينبغي 
أن يطال الذين 

ينكرون عالقتهم 
بليبيا ويعتبرونها 

وصمة عار!.

إخفاء العالقة بليبيا

من  فترة  قضوا  الذين  العرب  األخــوة  بعض  سلوك  أستوعب  لم 
حياتهم في ليبيا، أو الذين كاتت لهم صلة ما بليبيا، في إصرارهم 

على إخفاء هذه العالقة، وكأن ذكرها يعتبر عارًا وشنارًا.
القرن  ستينات  ليبيا،  في  كان  بسيسو  معين  الفلسطيني  الشاعر 
العشرين، وألف كتابًا عنوانه »عطر األرض والناس في الشعر الليبي 

المعاصر« لم يدرجه في ببليوغرافيا أعماله الكاملة!
في  ليبيا  في  كان  عطوان  الباري  عبد  الفلسطيني  الصحفي 
المتميزة.  الليبية  »الحقيقة«  جريدة  في  اسمه  وبرز  أيضًا  الستينات 
ما،  بمعنى  عملت،  حين  لكن  ينكره.  أم  هذا  يذكر  إن  أدري  لست 
التي  العربي«  »القدس  لجريدة  التسعينات  نهاية  ثقافيًا  مراساًل 
االنتقاص  يتم  بحيث  تغير،  مقاالتي  عناوين  كانت  تحريرها  يرأس 
على  بالطبع  يدل  وهذا  الليبية.  الوطنية  الثقافية  الحركة  من  فيها 

عداء مستحكم لليبيا مجهول السبب.
ليبيا  في  اشتهرت  التي  ســالف،  التونسية  المطربة  أن  يــروى 
لها  قدم  عندما  الغالي«،  ريدي  سيات  يا  »نعديك  بأغنيتها  وتونس 
)لألمانة  الملتقيات  أحد  في  الحديثة  المدينية  الليبية  األغنية  شاعر 
كان ذلك بعد عقود من تأديتها هذه األغنية( الشاعر أحمد الحريري 

مؤلف األغنية التي أشهرتها، أنكرت معرفتها به!
ال أجد هنا حرجًا في ذكر األسماء، فالحرج ينبغي أن يطال الذين 
ارتضوا  فــإذا  عــار!.  وصمة  ويعتبرونها  بليبيا  عالقتهم  ينكرون 
من  يذكرونه.  الذين  لوم  ينبغي  فال  العار  هذا  ارتكاب  ألنفسهم 
سنة  أربعين  نحو  عاش  الذي  الركابي  عذاب  العراقي  الشاعر  هؤالء 
في ليبيا، عندما ُأتيحت له فرصة الحديث في إحدى دورات معارض 
إلى  مباشرة  العراق  من  جــاء  أنــه  على  تحدث  للكتاب،  القاهرة 
القاهرة، ماحيًا الفترة المديدة من إقامته في ليبيا، وأنه كان يحضر 
اإلقامة  تكاليف  أي معفى من  ليبي،  الليبية كأي  الثقافية  الملتقيات 

واإلعاشة.
هذا يختلف عن بعض األخوة الذين يحفظون قدر هذه المعاملة 
في  »الهايكو«  شعر  عن  دراستي  نشرت  عندما  الطيبة.  المضيافة 
2009، كانت من الرسائل التي وصلتني، رسالة  موقع »كيكا« سنة 
من دكتور عراقي كان يدرس في جامعة مصراتة. قال لي مستغربًا، 
كيف لم أعرفك عندما كنت في ليبيا؟!. الواقع أنني كنت في السجن. 
عندما  ليبيا،  في  اشتغلوا  الذين  العراقيين  من  كثيرًا  إن  لي  وقال 
محالت  ليبيا،  في  إقامتهم  مردود  من  افتتحوا،  العراق،  إلى  عادوا 
عرفانًا بهذا  بها،  اشتغلوا  التي  الليبية  المدن  باسم  تجارية سموها 

الفضل عليهم.
نهاية  حتى  ليبيا  في  كان  الخليلي  علي  الفلسطيني  الشاعر 
ليبيا  من  يرسل  كان  صديقنا،  وكــان  الماضي،  القرن  سبعينات 
على  تعرفه  المجلة  وكانت  المعروفة  »اآلداب«  مجلة  إلى  قصائده 
يقول  كان  المعلومة.  لهم  يصحح  يكن  لم  ليبي.  شاعر  أنه  أساس 

أعتبر نفسي شاعرًا ليبيًا ألنني عشت في ليبيا وفيها تكونت شعريًا.
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كل  كما  أعرف،  كنت  حصاد،  فصل  وليس  ربيع،  أنه  لي  بدا  2011م،  العربي  الربيع  بدأ  لما 
براغ«  »ربيع  من  »الربيع«،  كنية  استعارت  الدولية  الميديا  أن  الدولي،  بالشأن  مهتم 
الشاب  صورة  لخصته  سوفياتي،  باحتالل  بل  وواضح،  إيجابي  ما  بحصاد  ينته  لم  ما  1968م، 

دبابة. مواجهة  في  يديه  رافعًا  المنتصب  التشيكوسلوفاكي، 
الحديث،  العصر  في  العالم  ثورات  فراجعت  خاطري،  على  الخطرات  استرسلت  الحال  وبطبيعة 

الفلسطينية. الثورة  وبالتوكيد  أفريقيا،  فجنوب  فالصينية،  الروسية،  ثم  الفرنسية،  الثورة  منذ 
نهاية  أرَ  لم  ولذا  بعد،  ينتهِ  ولم  2011م،  بدأ  العربي  الربيع  أن  عنادي،  وحتى  إصراري  لذا 
ليس  بأن  فنهايته،  نكسته  عللت  حيث  التوجهات،  متنوعة  نخب  به  جاءت  كما  الربيع،  لهذا 
فعدوا  عقالنية،  وال  تاريخية،  ال  نزعة  في  بعضهم،  تورط  ثم  ما،  حزبية  فقيادة  برنامج،  لديه 
غير  كائنات  هوجة  مجرد  ثورتهم  وعليه  بالخلقة!،  ديمقراطيين  ال  العرب  حيث  بنيويًا،  الخلل 

العاطلة. الكتب، في أدمغتهم  أكياس  عاقلة!، وبهكذا عنصرية، ظهر بعض من حاملي 
تاريخهم  في  يحدث  لم  كما  ثورة،  في  العرب  طلع  حين  العالم،  كالصاعقة  ضربت  المفاجأة 
دخلت  أن  بعد  النخب،  من  قطيع  تراجع  ما  سرعان  لكن  بالربيع،  الثورة  هذه  فدمغت  الحديث، 
الوالدة  باغتته  بالربيع،  فوجئ  وكما  الحصاد،  يبتغي  كان  البعض  هذا  معارجها،  في  الثورة 
موجة  في  نهض  انحساره،  تصوروا  ما  دومًا،  المباغتين  عند  الكبرى  المفاجأة  لكن  العسيرة، 
تلقيبه  اعتادوا  ما  عسكريًا  انقالبًا  ليس  الجذري،  التغيير  أي  الثورة،  أن  تعلل  هي  ما  ثانية، 

بالثورة.
محاسن  من  يكون  وقد  2011م،  منذ  المنطقة  شعوب  تعيشها  ما  الثورة،  بينته  ما  وهذا 
ما  براغ(،  )ربيع  من  أشرنا  كما  أستعير  ما  العربي«،  بـ»الربيع  الثورات  هذه  دعيت  أن  الصدف، 
ذلك،  السوفياتي  االتحاد  دبابات  أعلنت  ما  فسرعان  محتلة(،  )دولة  تشيكوسلوفيا  أن  كشف 

الفوارق. رغم  التشابه،  وتقريبًا 
فالمستعمر  يدها،  في  ليس  مصيرها  دول  أنها  من  العربية،  الثورات  نتائج  كشفته  ما 
الحقيقي،  للحاكم  وكيل  بمثابة  السلطة،  المطلقي  المحليين  الحكام  وأن  بعد،  يخرج  لم 
بعد،  تحريرها  تنجز  لم  التي  البلدان  هذه  أن  الكثيرين،  عن  خفي  ما  كشف  كذلك  المستعمر، 
يزدهر  أصبح  حيث  وفساد،  وانقالبات  تقاتل  السلطة،  على  أهلية  حروب  في  أدخلها  الوكيل  أن 
الساعة، وفرنسا تجني من ذلكم  1830م وحتى  الجزائر منذ استعمارها  ازدهر في  الخراب، كما 
وطبعًا  لبنوكها،  يذهب  الجزائر  من  سرق  ما  فكل  البخس،  الثمن  ألجله  وتدفع  النفيس،  الثمن 

الفرنسي. هذا إضافة لما يذهب علنًا بطريقة معتادة مشروعة في عرف اإلمبريالي 
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يقبر  »داعش«  أن  الظانون  ظن  لقد  العربي،  الربيع  في  الكثيرين  وخيبات  تصورات  خابت 
الشعوب من عاشت في وطن سليب، وأن الحروب األهلية المقبرة التي لن تجعلها تتنفس.

العربي،  الربيع  موجة  تقود  األهلية،  الحرب  ويالت  ذاقت  ما  البلدان،  أن  بالحاصل  وإذا 
عقود  منذ  الحرب  هذه  يعيش  ما  والسودان  تنتفض،  السوداء  العشرية  عاشت  ما  فالجزائر 

الطائف. اتفاق  األهلية منذ  بنتائج حربها  ما مكبلة  لبنان،  أيضًا  تنتفض، وينتفض  البشير، 
أما  بداعشها،  توجتها  أهلية  حرب  في  دفنته  ثم  الحر،  العالم  قائدة  حررته  من  العراق  أما 
سلمية  تظاهرات  ألجل  شهيد   400 من  أكثر  له،  أميركا  تحرير  فاتورة  فوق  فيدفع  العراق،  هذا 
أيضًا  وإيران  العراق.  شؤون  سلمتها  من  إيران  وفي  العراق،  في  المتحدة  الواليات  وكالء  ضد 
أما  األولى،  الموجة  في  دفعوا  كما  الكثير  العربي  الربيع  من  الثانية  الموجة  في  أهلها  يدفع 
المنطقة،  في  اليهودية(  )الدينية  الدولة  على  انعكس  فقد  يدفعونه،  وما  السوريون  دفعه  ما 
في  اليهودية  بالمسألة  عرف  ما  أثر  على  بلدانهم،  من  ُاستبعدوا  أوربيين  يضم  جيتو،  هي  ما 

أوروبا.
القديم  هدم  طبيعتها  ما  الثورة  مفهوم  2011م،  أول  منذ  الثورات  هذه  صبغت  لقد 
تتصورها  ترقيعية،  إصالحية  برامج  مجرد  وليست  قيودها  من  البلدان  وتحرير  المهترئ، 
معارضة  أحزاب  قيادة  رفضت  كما  القائمة،  للسلطة  المرتهنة  التكنوقراط  من  نخبة  وتضعها 

المطلقة. السلطة  كما  يرأسونها  قادتها 
صعبة  منطقة  أنه  األوسط،  الشرق  العالم،  قلب  القديم  العالم  الكثير،  وغيره  يبين،  بهذا 
مقالة  في  أختزله  وما  األخيرة.  حروبها  كل  العالمية  اإلمريالية  فيه  تخوض  ولهذا  المراس، 
وذلك  وبحثه،  دراسته  يتم  لم  الساعة  وحتى  فالشوارع،  الميادين  تجسده  مبسطة!،  صحفية 
العتيقة  واألساليب  النهج  تفيد  ال  القديم،  الشعوب  ربيع  وعصر  السبراني،  العصر  في  ألنه 
هذا  في  ويستعين  مسبوقة  غير  ومنعرجات  وقوة  بتدفق  يحدث  وأنه  خاصة  يحدث،  ما  لدراسة 
أقل  عنه  تعرفه  ما  لكن  البشرية،  وتعيشه  تمارسه  افتراضي  كعالم  تتمظهر  ما  الرقمية،  باللغة 

فيها. يفعله  مما 
ليست  األرض  تعم  التي  الشعوب  ثورات  من  الموجة  فهذه  الساحر،  على  السحر  انقلب  لقد 

الموجة األخيرة، فكما لم تكن الموجة األولى إال البداية، فإن الموجة الثانية ليست األخيرة.

املوجة الثانية من الربيع العربي:
 حراك متواصل

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري
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1957م،  سنة  منتصف  في  الليبية  اإلذاعة  لتأسيس  كان 
األغنية  انتشار  في  كبير  أثر  وبنغازي  بطرابلس  بفرعيها 
وخاصة في بنغازي وطرابلس، إذ أنشئ قسم للموسيقى 
رئيسا  مرشان  محمد  الفنان  فكان  منهما،  بكل  والغناء 
لقسم  رئيسا  الشعالية  علي  والفنان  طرابلس،  لقسم 
يقيم  الوقت  ذلك  في  عريبي  الفنان حسن  وكان  بنغازي. 
عاد  ثم  هناك،  أغانيه  من  العديد  وقدم  بنغازي  بمدينة 
الموشحات  فرقة  وأسس  طرابلس  إلى  1964م  سنة 
الموسيقي  التعليم  بدأ  نفسها  الفترة  وفي  والمألوف، 

المنظم بافتتاح المعهد الوطني للموسيقى.
الليبية  باإلذاعة  الموسيقى  قسم  تأسيس  وساهم 
تسجيل  سهولة  في  متكاملة  موسيقية  فرقة  وتكوين 
األعمال الغنائية، وبالتالي أصبح هناك رصيد من األغاني 
والملحنين  الكتاب  وشجع  اإلذاعة،  مكتبة  لدى  المسجلة 
العمل  إثراء  في  بدورهم  المساهمة  على  والمطربين 
ومع  مكانها..  تأخذ  الليبية  األغنية  بدأت  ومعه  الفني، 
بدأ  العذبة،  الليبية  واأللحان  األغنية  وتطور  تقدم 
الجميلة  باأللحان  للتغني  ليبيا  على  عرب  مطربات  توافد 
نعمه  المطربات،  قدمت  تونس  فمن  الرائعة.  والكلمات 
وسالف وعليا وقبلهن الراحلة صليحة، ومن مصر، قدمت 
المطربات، حورية حسن وشريفة ماهر وعزيزة عمر، ليلى 
المطربات،  قدمت  لبنان،  ومن  المرح،  الثالثي  جمال، 
يونس، ومن  الصافي، هيام  ونازك، هناء  سهام شماس، 

سورية، قدمت، ليلى مطر وسهام إبراهيم.
الموسيقى  لقسم  رئيسا  باعتباره  عريبي  حسن  وكان 
مصر  من  الخبراء  دعا  من  هو  العاصمة،  طرابلس  في 
الستينات مشاركة  في  اإلذاعة  فرقة  عرفت  وتونس حيث 
من  والتدريب  للعزف  المصرية  الموسيقى  أساطين 
شرارة  وعطية  صالح  عبده  ومحمد  الحفناوي  أحمد  أمثال 
حنفي،  محمود  الفنان  القاوي،  وسمير  منسي  وعبدالفتاح 

من مصر والفنان صالح المهدي من تونس.
ثم بدأ ظهور التلفزيون وتغيرت بعض مظاهر السهر 
مباشر  مرئي  بث  أول  بدء  مع  الوقت،  وتمضية  بالليل 
مباشر  بظهور   1968 العام  من  ديسمبر   24 يوم  في 
للمذيعين أمام المشاهدين، وكانت المفاجأة التي كانت 
أول  ظهور  في  الناس،  بين  والنميمة  الحكايات،  مثار 
عايدة  وهي  الليبي  التلفزيون  شاشة  على  ليبية  مذيعة 
الكبتي، رفقة بقية المذيعات الالتي توالى إطاللهن على 

المشاهدين المتسمرين أمام الشاشة.
وكانت  قليلة  الليبي  التلفزيون  بث  ساعات  كانت 
في  الفنية  األعمال  والستمرار  محدودة،  اإلمكانات 
الكوادر  صقل  أجل  ومن  الليبي،  والتلفزيون  اإلذاعة 
علينا  بخبرات متقدمة  االستعانة  وتدريبها، تطلب  الفنية 
والتلفزيوني  اإلذاعي  البث  في  سبقتنا  عربية  دول  من 
ليساهموا إلى جانب الفنيين الليبيين من أصحاب الخبرة 

والدراسة في المجال اإلذاعي والتلفزيوني.
ومن هؤالء، الموسيقي السوري خليل بكري، الموسيقي 
المصري علي أبوالسعود، عازف الناي سمير سبليني، عازف 
اإلعالمية  زهران،  عفاف  المذيعة  عدلي،  رؤوف  القانون 
حجازي،  سلوى  المذيعة  عبدالعزيز،  أميمة  المصرية 
والمخرج السوري محمد قارصلي الذي حضر إلى ليبيا في 

التسعينيات، وغيرهم.
وهنا نقدم تعريفا بهذه الشخصيات اإلعالمية والفنية 
وفي  الليبية  األغنية  وتجديد  تطوير  في  ساهمت  التي 
اإلعالم الليبي في كافة تخصصاته، وفي تدريب العناصر 
وجب  كلهم  هؤالء  بمستواها..  واالرتقاء  الفنية  الليبية 
وشعب  بلد  من  لهم،  والوفاء  دورهم  وإبراز  ذكرهم 

احتضنهم لسنوات طويلة واستفاد من تواجدهم.

الدكتور صالح المهدي
بدأ  فنية،  عائلة  في   1925 العام  في  المهدي  ولد صالح 
لفرقة  المالوف  بتدريس  وقام  الناي،  على  بالعزف  حياته 
أسس   1962 العام  في  تونس  إذاعة  وفي  الرشيدية، 

المهدي الفرقة القومية للفنون الشعبية.
التونسيين  الموسيقيين  أبرز  من  المهدي  يعتبر 
والتلحين  العزف  بين  جمع  أن  بعد  العشرين  القرن  في 

والدراسة واألداء.
في  وساهم  الخمسينيات  أواخر  في  ليبيا  إلى  قدم 

تأسيس القاعدة الفنية األولى في ليبيا ولعل أهمها:
األولى  الموسيقية  الفرقة  تأسيس  على  اإلشراف   -

لإلذاعة الليبية أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
الموسيقية لإلذاعة  الفرقة  الفضل في تطعيم  له  كان 
قدور  الفنان  ومنهم  تونس  الشقيقة  من  بعازفين 

الصرارفي رحمه اهلل وغيره من العازفين.
لسد  تونس  الشقيقة  من  المطربات  استقطاب 
كان  الليبية  الفنية  الساحة  في  النسائية  لألصوات  الفراغ 
الميالدي  الدين  جمال  معهد  تأسيس  في  الفضل  له 

للموسيقى والمسرح العام 1963.
الشعبية،  الفنون  فرقة  تأسيس  في  الفضل  له  كان 
بضرورة  اهلل  رحمه  حقيق  محمد  للحاج  توجهاته  وكانت 

تأسيس فرقة لهذه الفنون الليبية.
مطلع  التراث  جمع  لجنة  انبعاث  في  الفضل  له  كان 
خليفة  الدكتور  وقتها  الثقافة  لوزير  وحثه  الستينيات 
التليسي بضرورة تسجيل وتوثيق مختلف الفنون الغنائية 

والموسيقية الليبية.
قدم الموسيقار التونسي الراحل الدكتور صالح المهدي 
الملقب بـ»زرياب« عدة ألحان لمطربين ليبيين، ومن بين 
للمطرب  العربية«  صوت  مبهى  »يا  موشح  األلحان  هذه 
أداء  من  والحنة«  الزهو  بر  ليبيا  »يا  وأغنية  قدري  سالم 

المطربتين علية ونعمة.

المخرج السوري محمد قارصلي
إلى  سافر   ،1950 العام  دمشق  في  الراحل  المخرج  ولد 
السينمائي، وحاز من هناك على  اإلخراج  لدراسة  موسكو 

درجة الدكتوراه ثم عاد إلى دمشق.
 ،1990 العام  مسرحيا  عمال  وأنجز  المسرح  إلى  اتجه 

حق األربعاء بصمات عربية في مسيرة  الفن واإلعالم الليبى  )2/1(
محمد الدقاق

نساؤنا على األرض
في هذا الكتاب الذي يقدم له كريستيان أمنبور مراسل 
صحفية  عشرة  لتسع  مقاالت  من  فريدة  مجموعة   )CNN(
عربية مبرزات باقتدار ماذا يعني أن يتحدثن عن أوطانهن 

المتغيرة .
أما )نيويورك تايمز( فقد كتب لها ) دوايت غارنو( يصفه 
والذي  بإحكام  المعد  الجديد،  األسلوب  يبين  كتاب  بأنه 

تمارسه المراسالت األجنبية ، بغية إلغاء األنماط القديمة.
في كتاب »نساؤنا على األرض«، تخبرنا عن تسع عشرة 
عن  البالغات  يشبه  الذي   ، بأسلوبهن   ، النسوة  هذه  من 
الصراعات التي تحدث- حرفيا - 
بالقرب من منزلهن. قصصهن 
هذا  في  تروى  التي  وهي  الجريئة، 
الكتاب للمرة األولى، وتمزق الصور 
البقعة،  تلك  نساء  عن  النمطية 
وتقدم رؤية موضوعية في جزء من 

العالم يساء فهمه باستمرار.
أعداد  مجهودات  يتناول:  إنه 
الجريئات  الصحافيات  من  متزايدة 
)أوسطيات(  والشرق  العربيات 
روايات  لصياغة  كلل  بال  يعملن 
دقيقة حول أوطانهن المتغيرة، وغالبًا ما يخاطرن بحياتهن 
بالوصول إلى الخطوط األمامية للحرب. أو للتعرض التحرش 
رفقة  دون  السفر  مغبة  إلى  القاهرة،  شوارع  في  الجنسي 
اليمن. إنها تحديات فريدة من نوعها - مثل  أقاربهن في 
أخريات  نساء  مع  بصراحة  التحدث  على  كالقدرة   ، مزاياها 
في عيادة طبية سورية، أو مع رجال على )واتس اب( الذين 
يواصلون السعي ليصبحوا مقاتلين دواعش أو متمردين أو 

جنودا ) مرتزقة( يؤيدون النظام«.

اإلسكندرية ــ محمد علوش

الوسط ــ عبد السالم الزغيبي

<  صالح المهدي<  محمد العقربي 

<  أحمد الحفناوي 

<    قارصلي 
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الدولي،  المسرحي  توياما  مهرجان  في  جوائز  أربع  وحاز 
وتم عرض العمل في 20 دولة بحسب تصريحاته.

الدول  من  عدد  في  السينما  لتدريس  قارصلي  اتجه 
وفي  لبنان  في  ودرّس  مصر  إلى  فتوجه  العربية، 
بالسينما  خاصا  قسما  وأسس  ليبيا  إلى  قدم  التسعينيات 
في كلية الفنون المرئية في جامعة طرابلس ليبيا. وتخرج 

من تحت يديه ثالثين مخرجا.

المخرج السينمائي اللبناني وئام علي الصعيدي
السينما واإلخراج في  1937، درس  العام  مواليد صور 
القاهرة، وبدأ حياته العملية العام 1958 كمساعد مخرج 
أفالم  منها  فيلما سينمائيا  أكثر من خمسين  في  وشارك 
عمل  وأميركا  وتركيا  وإيران  وسورية  مصر  مع  مشتركة 
الليبي  التلفزيون  البداية ثم كمخرج في  فني مونتاج في 
السبعينات  بداية  في  قام   1974 و   1969 العامين  بين 
الشاعر  كتبها  التي  الشعراء  كمحكمة  درامية  بأعمال 
الصعيدي  أخرج  المهدي وكذلك  المرحوم محمد  اإلذاعي 
غيث الصغير وغيرها من األعمال الدرامية وبرامج األطفال 

والمنوعات.

المخرج العراقي حسين التكريتي
القرن  من  الستينيات  جيل  من  الدراما  مخرجي  أحد  هو 
التلفزيون  في  الدراما  أعمدة  من  واحدا  واعتبر  الماضي، 
الفنون  كلية  في  المسرحية  الفنون  قسم  درس  العراقي 
الصعيدين  على  األعمال  من  العديد  عرف  الجميلة 
في  الليبي  التلفزيون  في  عمل  والمسرحي.  التلفزيوني 

استديوهات بنغازي لسنوات.

محمد بن عبدالعزيز العقربي
ولد عبدالعزيز العقربي سنة 1901 ووافاه األجل في حادث 
العقربي  1968 يعتبر محمد عبدالعزيز  سيارة مفجع سنة 
الوجوه  وأحد  الستينيات  في  التونسي  المسرح  عميد 
األول  الثلث  منذ  التونسي  المسرح  بناء صرح  الفاعلة في 

من القرن الماضي.
المسرح  معهد  إلدارة   1965 سنة  في  انتدب 
بجهده  المسرحيّة  الحركة  فأفاد  بطرابلس،  والموسيقى 
فن  تدريس  في  فعالة  مساهمة  وساهم  وخبرته  وفكره 
المسرح  معهد  تطوير  وفي  والتمثيل،  واألدوار  اإللقاء 
عين  الذي  الليبي  الوطني  المسرح  تأسيس  وفي  بليبيا.. 

على رأسه تلميذه عمران راغب المدنيني.
أخرج لمعهد المسرح مسرحية »غرام يزيد« وللمسرح 
وأشرف  وسامر«  و»حاضر  الكهف«  »أهل  الليبي  الوطني 
والموسيقى...  الموشحات  في  تكوينية  دورات  على 
أعماله المسرحيّة ومقاالته النّقديّة المنشورة في مجّلة 
نظرات  كتابه  في  مجموعة   )1960–1959( »المسرح« 
لرعاية  العليا  )اللجنة  إصدار  والمسرح من  الموسيقى  في 

الفنون واآلداب، طرابلس/ليبيا 1967(.

الفنان قدور الصرارفي
سنة  العاصمة  بتونس  الصرارفي  قدور  الموسيقار  ولد 

1913 في عائلة تميزت بحبها الشديد للموسيقى.
أغان  من  لحنا   250 يقارب  ما  الصرارفي  قدور  أنتج 
وموسيقى تصويرية وأوبرا، وتعامل مع عدد من الفنانين 

من تونس والجزائر وليبيا..
كان يمتاز بنشاطه المكثف والغزير فكان من األوائل 
الذين بادروا بإنشاء »كنسيرفاتوار« مدرسة حرة لتعليم 

التدريس.. 1949 وتولى فيها  الموسيقى بتونس سنة 
الحكومة  من  مبعوثا   1960 سنة  ليبيا  إلى  قدم 
تدريب  تولى  الثقافي.  التبادل  نطاق  في  التونسية 

الليبية. باإلذاعة  الموسيقية  الفرقة  أعضاء 

شرارة: عطية  الموسيقار 
 1923 نوفمبر   18 في  ولد  شرارة  حسن  عطية  اسمه 
للموسيقى  العالي  المعهد  دبلوم  على  حصل  بالقاهرة. 
المصرية  اإلذاعة  ألوركسترا  رئيسا  عمل  العربية، 

.1960-1952
اإلذاعة  فرقه  كون  حيث   1961 العام  ليبيا  إلى  قدم 
ليبيا  في  بنغازي   – طرابلس  من  كل  في  الموسيقية 
في  الموسيقية  اإلذاعة  لفرقة  وانضم   .1962 العام 
اإلذاعة«  فرقة  »مايسترو  حين  بعد  أصبح  حتى  بنغازي 
العلوم  أساسيات  بتعليم  يقوم  الوقت  نفس  وفي 

الكمان. آلة  الموسيقية ودورات تعليم على 
بعد  بومدين  السيد  الفنان  مع  فني  تعاون  له  كان 
األخير(،  )ألبومه  بتوزيع  ليقوم   76 عام  للغناء  عودته 
األلحان،  من  جديدة  تنويعات  العربي  للمستمع  ليقدم 
امتازت بإيقاعاتها السريعة، وبتعدد صورها الفنية، وإن 

الشفافة. والتعبيرية  باألصالة  قاعها  في  تحتفظ  كانت 
الغنائي  العمل  في  حسن  محمد  الفنان  مع  تعاون 
الغنائي  اعر  الشَّ كلماته  نسج  الذي  نغم«  »رحلة  الكبير 
محمد  الفنان  بتلحينه  وقام  المبروك  فضل  الرَّاحل 
إلى  الموسيقي،  والتوزيع  اإلعداد  مهمة  وأوكلت  حسن 
عمله  إبان  شرارة  عطية  الكبير  المصري  الموسيقار 

الليبية. الموسيقية  اإلذاعة  بفرقة 
»مشواري  ويقول  الفترة  تلك  شرارة  عطية  يتذكر 
إذاعتها  في  بالعمل  بدأتها  سنوات  لسبع  امتد  ليبيا  في 
وكذلك  طرابلس،  في  للموسيقي  معهد  أول  أسست  ثم 

معهد الشاعلية للموسيقا في بنغازي، وكانت تلك الفترة 
حيث  الموسيقي،  التأليف  في  حياتي  فترات  أخصب  من 
ألفت في تلك الفترة أهم مؤلفاتي التي نالت استحسانًا 
وقدمت  للكمان،  والثاني  األول  كونشيرتو  وهي  عالميًا، 
واسعة«. ونال شهرة  ليبيا  لتليفزيون  موسيقيا  برنامجا 

بكري خليل  السوري  الموسيقي 
الموسيقى  أستاذ  )السوري(  بكري  خليل  األستاذ 
 – بنغازي   – الليبية  الجامعة   – والتربية  اآلداب  بكلية 
الماضي،  القرن  ستينيات  من  األولى  السنوات  خالل 
المطربين  من  عدد  وتوجيه  اكتشاف  في  ساعد  والذي 
ماهر  علي  الموسيقار  أمثال،  من  الليبيين  والملحنين 
عمر،  طاهر  والفنان  السباعي،  اهلل  عبد  والموسيقار 
على   يدي   موسيقية  دورات  تلقوا  وغيرهم  هؤالء  وكل 
 1961 العام  وفي  بكري .   السوري   خليل   الموسيقار 
ألعضاء  دورة  بنغازي  في  المسموعة  اإلذاعة  افتتحت 
خليل  األستاذ  الموسيقار  وكان  بها  الموسيقية  الفرقة 
اإلذاعة  إلى  الليبية  الجامعة  من  انتدب  قد  بكري 
الموسيقية  الفرقة  أعضاء  وتدريب  لتعليم  المسموعة 

خالل هذه الدورة.
فقد  باإلذاعة  الموسيقية  الفرقة  ألعضاء  وإضافة 
التحق بهذه الدورة مجموعة من ضباط الصف والجنود 
أحضرهم  والذين  العسكرية  الموسيقى  لفرقة  التابعين 

الشريف. صبري  الموسيقار 
تعليم  في  كبير  فضل  بكري  خليل  لألستاذ  كان  وقد 
وقد  الفني.  مستواهم  وتحسين  الدورة  هذه  منتسبي 
حتى  عمله  في  بكري  خليل  الموسيقى  استاذ  استمر 
الليبية  الجامعة  انتهاء عقد عمله مع  1970، حيث  العام 

في ذات العام.

السوري رضوان رجب الموسيقي 
العالي  بالمعهد  التحق  حلب،  في   1947 العام  ولد 
باختصاص  فيه  وتخرج  القاهرة،  في  العربية  للموسيقى 
في  دراسته  وخالل   .1975 العام  الموسيقى  التأليف 
مثل  والمطربين  المطربات  من  لعدد  لحن  القاهرة 

سعاد محمد وموفق بهجت وشهرزاد.
قدم  السبعينات  منتصف  في  المعهد  في  تخرجه  بعد 
الوطني  المعهد  في  بالتدريس  قام  حيث  ليبيا،  إلى 

بطرابلس. للموسيقى 

أبو السعود علي 
خالل  األوسط  الشرق  في  األول  »الكالرينيت«  عازف 
الغناء  عمالقة  مع  عمل  والخمسينيات،  األربعينيات  فترة 
عبدالوهاب  محمد  ومنهم  الفترة  تلك  في  العربي 

حافظ. وعبدالحليم 
طرابلس،  إذاعة  في  الموسيقية  الفرقة  في  عمل 

وأقام مع عائلته سنوات طويلة في ليبيا.

)كتوع( أبوالسعيد  علي  الفلسطيني  الموسيقي 
غزه  قطاع  في  الالجئين  بمدارس  موسيقى  مدرس  كان 
وعمل  وأقام  ليبيا،  إلى  حضر  ثم  المحتلة،  بفلسطين 
33 سنة في مدينه بنغازي، عازف كمان في فرقة  حوالي 
في  موسيقى  ومدرس  بنغازي  في  الموسيقية  اإلذاعة 

ليبيين. لمطربين  ألحانا  وقدم  الليبية  المدارس 

الحفناوي أحمد 
الرابع  في  القاهرة  1916بمدينة  الحفناوي  أحمد  ولد 
الموسيقية،  لآلالت  صانعا  والده  وكان  يونيو  من  عشر 
فكان يذهب إلى محل والده بعد انتهاء يومه الدراسي، 
محمد  أمثال:  الموسيقيين  كبار  مع  يتقابل  كان  وهناك 
وسيد  عوض  وفهمي  القباني  وإبراهيم  القصبجي 

وأحمد شريف. مصطفى 
الليبية في طرابلس  عمل أحمد الحفناوي في اإلذاعة 
كعازف الكمنجة، حيث كان عازف الكمنجة األول خلف أم 
عازفا  فكان  عريبي  حسن  المرحوم  معه  تعاقد  كلثوم، 
عازف  1967م.  نكسة  بعد  من  الليبية  اإلذاعة  فرقة  في 
موسيقي  أول  كان  الحفناوي«  »أحمد  المصري  الكمان 
 24 يظهر على شاشة التلفزيون الليبي يوم افتتاحه في 

.1968 ديسمبر 

ساهم تأسيس قسم الموسيقى باإلذاعة الليبية 
فى تسهيل تسجيل األعمال الغنائية

أساطين الموسيقى المصرية للعزف والتدريب 
شاركوا بفرقة اإلذاعة في الستينات

»الهيئة العامة« تناقش خطة دعم الشباب 
ورعاية املواهب للنهوض بالواقع الثقافي

ضمن فعاليات »حملة 16 يوم«..

ورشة عمل حول »مناهضة العنف ضد املرأة« في طرابلس
 27 بطرابلس،  الهيئة  بديوان  عقد  اجتماع  تناول 
نوفمبر2019، برئاسة حسن أونيس رئيس الهيئة العامة 
الشباب  دعم  مكاتب  دور  تفعيل  سبل  مناقشة  للثقافة، 

ورعاية المواهب، والتخطيط االستراتيجي بالبلديات.
االجتماع  تطرق  اإلنترنت،  على  الهيئة  موقع  وحسب 
المواهب  ورعاية  الشباب  دعم  مكتب  مدير  حضره  الذي 
االستراتيجي  التخطيط  مكتب  ومدير  بادي،  علي  السيد 
إدارة  ومدير  العالم،  ماجدة  السيدة  المؤسسي  والتميز 
الثقافية بالبلديات السيد طارق حدود،  الفروع والمكاتب 
إلى آلية تفعيل دور وأنشطة المكاتب عبر الخطط والبرامج 
االجتماع  وأكد  الثقافة.  خدمة  في  يسهم  بما  المختلفة 
أهمية تعزيز التنسيق مع الحركة الكشفية بالبلديات للدور 

بوزارة  المرأة  وتمكين  دعم  وحدة  نظمت 
بعنوان  ورشة عمل   ،2019 نوفمبر   28 المالية، 
قاعة  في  والحلول«  األسباب  المرأة  »العنف ضد 
طرابلس  بمعرض  للمؤتمرات  المختار  عمر 
للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  بحضور  الدولي، 

حسن أونيس.
ويأتي الحدث ضمن فعاليات حملة »16 يوم 
من مناهضة العنف ضد المرأة«، وفق ما نشرته 

الهيئة على موقعها اإللكتروني على اإلنترنت.
وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة المالية المبروك 
وزارة  وكيل  أبوسنينة  محسن  ومحسن  غيث، 
التسييرية  اللجنة  وعضوي  االجتماعية،  الشؤون 

للهيئة العامة للثقافة عبدالحكيم القيادي وأكرم 
المرأة  وتمكين  دعم  وحدة  ورئيسة  الكاتب، 
بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلى الالفي، ومديرة 
مكتب تمكين المرأة بالهيئة مها صقر، ورؤساء 
وحدات دعم وتمكين المرأة بالوزارات والهيئات، 
المدني، ووسائل  المجتمع  وعدد من مؤسسات 
اإلعالم والمثقفين. وحسب الهيئة، تخلل الورشة 
الضوء  تسليط  تضمن  للحدث  تعريفي  عرض 
مظاهره،  وأبرز  المرأة،  ضد  العنف  مفهوم  على 
وحلقة  منه،  الوقاية  وسبل  وأنواعه،  وأسبابه، 
أكدوا  الذين  الحضور  نقاش، تضمنت مداخالت 
والحد  المرأة،  ضد  للعنف  التصدي  ضرورة  على 

منه من خالل نشر الوعي المجتمعي.
وانطلقت حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد 
النساء مع حتفالية في 25 من نوفمبر في قصر 
بالتزامن  »كفانا«،  شعار  تحت  بطرابلس  الخلد 
العامة  الهيئة  برعاية  أمميًا،  الحملة  إطالق  مع 
للثقافة. وتستمرالحملة إلى 10 ديسمبر، وتهدف 
المرأة،  ضد  العنف  إزاء  الصمت  حاجز  كسر  إلى 
بينما يتضمن برنامجها نشر التوعية المجتمعي 
وتنظيم عدد من المحاضرات والندوات واألنشطة 
المختلفة، تشترك فيها مكاتب وحدة دعم المرأة 
بالوزارات والهيئات وعدد من منظمات المجتمع 

المدني. 

التنمية المجتمعية كمؤسسة عريقة  المهم للكشاف في 
وفعالة في المجتمع واستعرض االجتماع االهتمام بالبرامج 
وتحفيز  اإلبداع  حول  الوعي  نشر  في  والتوعوية  الثقافية 

الشباب وتشجيع ودعم المبدعين في مجال الثقافة.
من جانبه، أكد حسن أونيس أن الهيئة العامة للثقافة 
المواهب  ورعاية  الشباب  دعم  في  جهدًا  تدخر  ولن  لم 
والشبابي  الثقافي  بالواقع  والنهوض  قدراتهم  لتنمية 
في  اإلسراع  أهمية  على  الهيئة  رئيس  وشدد  ليبيا.  في 
والتخطيط  المواهب،  ورعاية  الشباب  دعم  أقسام  إنشاء 
ودعم  إلبراز  بالبلديات،  الثقافة  مكاتب  في  االستراتيجي 
المواهب وأفكارهم، ودعم المبادرات الشبابية في كامل 

أنحاء الوطن، وتنفيذ الخطة االستراتيجية للهيئة.

تكريم الشرقاوي والنبوي وداوود حسني 
في افتتاح »اإلسكندرية للمسرح العربي«

العربي  المسرحي  »اإلسكندرية  مهرجان  من  األولى  الدورة  انطلقت 
بمكتبة  الكبير  المسرح  خشبة  على  المتخصصة«  والكليات  للمعاهد 
على  النجوم  توافد  لحظة  منذ  إبداعية  حالة  شهدت  التي  اإلسكندرية 
»براس  لفرقة  الموسيقية  الفقرات  مع  وتداخلهم  الحمراء،  السجادة 
بينما  للمكتبة،  الخارجية  بالساحة  المهرجين  ألعاب  وفقرات  ساوند«، 
احتشد المسرح الكبير بمجموعة من رموز الفن في مصر والعالم العربي، 
عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  المصرية  الثقافة  وزيرة  رأسهم  على  وكان 
المهرجان،  ومؤسس  الفنون  أكاديمية  رئيس  زكي  أشرف  والدكتور 
الدكتور  بجانب  المهرجان،  رئيس  سليمان  عبدالعزيز  عالء  والدكتور 
الشريف  طاهر  محمد  واللواء  اإلسكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  مصطفى 

محافظ اإلسكندرية.
ثم  الوطني  بالسالم  بسيوني،  سامح  أخرجه  الذي  االفتتاح  حفل  بدأ 
متولي  محمود  إخراج  من  »الرحلة«  بعنوان  استعراضي  مسرحي  عرض 
ومحيي الدين يحيى، وتدور أحداثه خالل خمس لوحات عن الحلم وكيفية 

تحقيقه.
اإلسكندرية  مكتبة  لمدير  شكره  عن  زكي  أشرف  الدكتور  وأعرب 
لدعم  والمستمر  الدائم  وتشجيعه  لتعاونه  الفقي  مصطفى  الدكتور 
إلى  أشار  والذي بدوره  المسرح،  إلقاء كلمة على  المهرجان، وطلب منه 
المجهود الذي تبذله وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وأشرف زكي لنشر 
على  الفنانين،  من  للحضور  شكره  وجه  كما  المهرجان،  وإنجاح  الثقافة 

رأسهم جالل الشرقاوي ومحمد صبحي.
وخالل كلمتها، وجهت وزيرة الثقافة تهنئتها لطالب أكاديمية الفنون 
دعم  في  شارك  من  لكل  شكرها  وجهت  كما  المهرجان،  انطالق  على 

وتنظيم المهرجان حتى خرج إلى النور.
وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين، وهم: جالل الشرقاوي ومحمد 
عطية  حسن  والدكتور  حسين  داوود  والكويتي  النبوي  وخالد  صبحي 
جامعة  رئيس  الكردي  عصام  والدكتور  الفنون  بأكاديمية  الدراما  أستاذ 

اإلسكندرية.
وأهدى خالد النبوي تكريمه إلى روح أبيه وأمه، بجانب شكره ألساتذته 
في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى رأسهم جالل الشرقاوي، كما 
وجه تحية ألهل اإلسكندرية ولروح الراحل عبدالمنعم مدبولي الذي تعلم 

منه الكثير.
الدكتور  الفنون  بأكاديمية  الدراما  وعندما حانت لحظة تكريم أستاذ 
بالنزول  عبدالعزيز  زكي وعالء  وأشرف  الثقافة  وزيرة  قامت  حسن عطية 
من على خشبة المسرح والوقوف بجانب عطية وسط الجمهور وتسليمه 

التكريم في مكانه نظرا لحالته الصحية.
لجنة  ألعضاء  تذكارية  بصورة  االفتتاحي  الحفل  فعاليات  واختتمت 
في  وتضم  محسن،  سميرة  الدكتورة  ترأسها  التي  الدولية  التحكيم 
رياحنة،  ومنذر  نصار  إياد  واألردنيين  سليمان،  جمال  السورى  عضويتها 
أحمد  الديكور  ومهندس  الخميسي،  ولقاء  سامي  محمد  والمخرج 
عبدالعزيز، بجانب الناقدة العمانية عزة القصابي والكويتي فهد السليم.

 تنظيم معرض 
للكتاب في مصراتة

 لوحة نادرة لغوغان
 بـ 9.5 مليون يورو

للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت 
ثقافية  تظاهرة  تنظيم  اعتزامها 
تعني بالكتاب بعنوان »المعرض 
الوطني للكتاب«، ستقام في 24 
في  أسبوعين  لمدة  ديسمبر، 
أيضًا  وسينظم  مصراتة،  مدينة 
الفوتوغرافية،  الصور  معرض 

والفنون التشكيلية.
منذ  تسعي  الهيئة  وكانت 
تفعيل  إعادة  إلى   2017 العام 
معرض طرابلس الدولي للكتاب 

بعد توقف دام سنوات.

بيعت لوحة نادرة لبول غوغان 
»تي  التاهيتية  المرحلة  من 
بوراو 2« )فارس يرحل(، الثالثاء، 
دار  لدى  يورو  مليون   9.5 بسعر 
السعر  ضعفي  أي  »آرتكوريال«، 
اللوحة  هذه  وتندرج  المتوقع. 
ضمن   1897 للعام  العائدة 
مجموعة من تسع لوحات ُأنجزت 
في تاهيتي. وهي األخيرة في هذه 
السلسلة التي كانت ال تزال ملك 
في  خصوصًا  وعُـرضت  أفراد. 
متحف متروبوليتان في نيويورك 

من 2007 إلى 2017.

كتاب »نساؤنا على 
األرض«، يخبرنا عن 
تسع عشرة من هذه 

النسوة  بأسلوبهن
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»فروزن 2« يواصل صدارة 
شباك التذاكر

كشفت شركة »إكزبيتر ريليشنز« مواصلة فيلم »فروزن 2« من إنتاج 
إيرادات  محققا  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  تصدره  »ديزني« 

بلغت 85.2 مليون دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع.
العام  الذي عرض في  الثاني لفيلم »فروزن«  الجزء  الفيلم هو  وهذا 
على  دوالر  مليون   124.7 بلغت  عائدات   »2 »فروزن  وحقق   .2013
خمسة أيام بمناسبة عيد الشكر الخميس في الواليات المتحدة. وهذه 
بحسب  هذه  الطويلة  األسبوع  نهاية  لعطلة  بالنسبة  قياسية  عائدات 

مجلة »فراييتي«.
وبلغ مجموع عائداته في غضون أسبوعين أكثر من 287 مليونا في 

الواليات المتحدة وكندا فقط، وفق »فرانس برس«.
وحل ثانيا فيلم »نايفز آوت« حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل 
 27 بحصده  مفاجأة  محققا  إيفانز  وكريس  كورتس  لي  وجايمي  كريغ 
فيراري«  فرسس  »فورد  فيلم  الثالث  المركز  إلى  وتراجع  دوالر.  مليون 

محققا 13.2 مليونا.
تروي  حقيقية  قصة  إلى  »فوكس«  إنتاج شركة  من  الفيلم  ويستند 
األسطوري  المصمم  بقيادة  »فورد«  شركة  في  فريق  قيام  طريقة 
كارول شيلبي )مات دايمن( وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز 
)كريستيان بايل( ببناء سيارة لمواجهة هيمنة »فيراري« الطويلة على 

سباق لومان الفرنسي.
الرابعة فيلم »إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود«  المرتبة  وحل في 
)توم  رودجرز  فريد  المحبوب  التلفزيوني  النجم  مع  حول عالقة صحفي 

هانكس( مسجال إيرادات قدرها 11.8 مليون دوالر.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب »كوين أند سليم« وهو فيلم 
الذي  ترنر-سميث  وجودي  كالويا  دانييل  بطولة  من  رومانسي  درامي 

حقق 11.7 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »21 بريدجز« مع 5.8 مليون دوالر.
7 - »باليينغ ويذ فاير« مع 4.2 مليون دوالر.

8 - »ميدواي« مع 3.9 مليون دوالر.
9 - »جوكر« مع مليوني دوالر.

10 - »الست كريسمس« مع 1.9 مليون دوالر.

Top
ten

بدأ تصوير الفيلم القصير »تحت الحزام« الذي تشارك الفنانة الليبية القديرة 
خدوجة صبري في بطولته، صحبة عدد من الفنانين في مصر.

تصوير  بدأت  إنها  بوك«  »فيس  على  صفحتها  عبر  صبري  خدوجة  وقالت 
مشاهدها في الفيلم وهو من تأليف وإخراج أحمد حبيب.

شهاب  للمنتج  وسكينة«  ريا  »براءة  فيلم  بطولة  في  الليبية  النجمة  وتشارك 
حلمي، مع عدد من الفنانين المصريين من بينهم حورية فرغلي ووفاء عامر ومنة 
فضالي ومحسن منصور ولطفي لبيب، وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي، وهو 

الفيلم الذي لم يتحدد عرضه بعد.
وتعيش خدوجة صبري حالة من النشاط الفني، إذ قدمت مجموعة من األدوار 
الفنانين  »إنَّ  وتقول  مصري،  أو  ليبي  سواء  مسلسل،  فيلم  من  أكثر  في  مؤخرا 
الليبيين قادرون على مقاومة الظروف الصعبة التي يمرون بها، بل إن بعضهم 
تنازلوا عن أجورهم لكي تدور عجلة اإلنتاج... الجيل الجديد من الفنانين الليبيين 
يتمتع بموهبة كبيرة«. وردا على سؤال »هل ترين أن الدراما الليبية قادرة على 
العمل خارج حدود الوطن؟« في حوار سابق، قالت: »نعم، فهذا العام شهد تقديم 
أعمال متميزة، وكنت في البداية أمزح مع بعض الفنانين الليبيين، وطلبت منهم أن 
يأتوا لتصوير أعمالهم في مصر، وفوجئت بترحيبهم... المبدعون الليبيون أصابهم 
التعب من المعاناة التي عاشوها طول السنوات الماضية، لذلك كلهم تكاتفوا من 
أجل تقديم رسالتهم الفنية ليقولوا للعالم إن ليبيا لديها مبدعون وحضارة وليست 
حربا فقط، وهذه مهمة الفنان في الوقت الحالي، وأعتقد أن الليبيين أفاقوا من 

موا مسلساًل ناجحًا في رمضان بعنوان )زنقة الريح(«. سباتهم، إذ قدَّ
موضحة: »هناك فنانون تنازلوا عن أجورهم، لكي تدور عجلة اإلنتاج، وهذا شيء 

رائع، لكن السينما في ليبيا لألسف تعاني باستثناء محاوالت محدودة للشباب«.
من  رائعة  مجموعة  »لدينا  قالت  الليبيين،  الممثلين  من  الجديد  الجيل  وعن 
الممثلين الشباب، وفي مسلسل )بارانويا( سعدت جدًا بوجوه جديدة من الشباب 
غالبية  والمسلسل  وبنات،  أوالد  لـ7  أم  دور  مت  قدَّ المسلسل  وفي  والفتيات، 
أبطاله من الشباب الموهوبين الذين لديهم وعي، وهذه الطاقات الرائعة تذكرنا 

ببداياتنا«.

تواصل نشاطها الفني بعمل جديد

خدوجة صبري تبدأ 
تصوير فيلم »تحت الحزام«

تتمنى استعادة مجد مضى

شيرين رضا: أنا جريئة
 ولكن دون ابتذال

عبرت الفنانة المصرية شيرين رضا عن سعادتها بتجربة المشاركة في لجنة تحكيم اختيار أفضل فيلم 
عربي بمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، مشيرة إلى أنها كانت فرصة رائعة لمشاهدة عدد كبير من 

األفالم التي ال تكون متداولة في كل األوقات.
العرب،  المخرجين  ومستوى  العربية  األفالم  بمستوى  فخرها  عن  لـ»الوسط«  حوارها  في  أعربت  كما 
خصوصا إنهم جميعا شباب، ويقدمون أفالما بأفكار مميزة تناقش قضايا بالدهم بطرق مبتكرة، وتمكنوا 
من نقلها للعالم من خالل المهرجانات ويشاهدها األجانب أيضا، مؤكدة أنهم وصلوا بالسينما الخاصة بهم 

للعالمية.
وقالت شيرين إن اختيار األفالم الفائزة كان مسؤولية كبيرة ومهمة شديدة الصعوبة، ألن الكثير منهم 

يستحق الحصول على جوائز، عن مجهودهم وابتكارهم ومناقشتهم لمشكالت لم نكن نراها.
األفالم  لبعض  المتواضعة  والمشاركة  المهرجان،  مسابقات  أغلب  عن  المصري  الفيلم  غياب  وحول 
المصرية علقت رضا، قائلة: »غيرانة بشدة على صناعة السينما المصرية، فمنذ فترة ال نقدم أفالما تشارك 
والتلفزيون  السينما  أسلوب صناعة  كبيرًا في  تغييرًا  انتقالية تشهد  حاليا في مرحلة  لكننا  في مهرجانات، 
واإلنتاج  للصناعة  الكبير  التاريخ  ينكر  ال  هذا  السينمائية  قوتنا  لنستعيد  الوقت  بعض  أخذنا  وإذا  واإلنتاج، 

المصري، وال يمحي كل ما قدمناه«.
الموضوعات  لدينا  فنحن  ال،  ونحن  تمثلها  أفالم  لديها  البالد  تلك  كل  ألن  بالغيرة  »أشعر  وأوضحت: 
المهمة ونجيد التمثيل واإلنتاج ولكنها في النهاية مرحلة مهمة ليقف كل شخص ويبحث عما يرغب فعال 
في تقديمه، فمن الضروري أن يعود المنتج الفنان وليس الباحث عن المادة، ويجب أن يعود الفنان العاشق 
للفن وليس الساعي للربح، فيجب أن يعود الفن من أجل الفن، العائد المادي مهم بالطبع لكن يجب أن 

تكون األولوية للفن«.
ختام  في  النور  إلى  في بطولته سيخرج  تشارك  الذي  السنة«  »رأس  فيلم  أن  المصرية  الفنانة  وكشفت 
بداية  مع  تزامنا  العرض  دور  في  المقرر طرحه  ومن  المغرب،  في  فعالياته  تقام  الذي  »مراكش«  مهرجان 

العام الجديد.
وحول تأخر طرحه في السينمات، وهل ذلك بسبب موانع رقابية، نفت شيرين هذا األمر تماما، وأضافت: 
الناس من  يدور فقط حول مجموعة من  فهو  غريب،  به شيء  وليس  أي مشاهد مخلة،  به  ليس  »الفيلم 
طبقات اجتماعية مختلفة يقضون اليوم الذي يسبق رأس السنة، فإذا كان الفيلم به أي شيء خارج لم تكن 

الرقابة لتعطينا تصريح التصوير من األساس، فيجب أن يكون دور الرقابة توجيهيا وليس لمنع األفالم«.
وأكدت شيرين: »أنا جريئة ولكن أحب الموضوعات التي تحمل قدرا كبيرا من الجرأة، فالجرأة هنا ال تعني 

االبتذال، بل تعني تقديم موضوعات تتكلم في أمور شائكة دون أذى لمشاعر وعين المشاهد«.
ولفتت إلى أنها ال تنتظر تكريما ألن تكريمها الحقيقي هو تكريم الجمهور لها، وأضافت: »إذا حصلت على 
تكريم أو جائزة فهذا أمر جيد ولكني في النهاية ال أعمل من أجل ذلك، فجمهوري يكرمني بحبه وتقديره 

الدائم لي«.
وشددت الفنانة المصرية أن مواقع التواصل االجتماعي هي سالح ذو حدين، فمن سلبياتها التنمر وانتشار 
الشائعات، ومن إيجابياتها أنها فتحت العالم على بعضه، موضحة »كنت في السابق أهتم بالرد وتوضيح 

مقصدي، لكن حاليا أكتب ما أريده عليها بحسن نية وال أرد على اإلساءات«.
وأضافت »أقول الحقيقة وال أذوق الكالم، وال أجيد الكذب، فمن يخطأ أقول له أنت خطأ، ولكن هناك بعض 

الناس الذين يجيدون تذويق الكالم أم أنا ال«.

< خدوجة صبري حوار ـ محمد علوش

بعدما كاد الفن السابع ينقرض في السودان خالل 30 
أطاحت  التي  الثورة  أعادت  اإلسالميين،  حكم  من  عامًا 
الرئيس عمر البشير إلى عشّاق السينما، من أمثال طالل 
مجدها  العرض  دُور  استعادة  بإمكانية  األمل  عفيفي 

الغابر وبناء صناعة سينمائية حقيقية.
ميونيخ  في  حضوره  أثناء  عفيفي  فوجئ   2008 في 
حصدها  الجائزة  بأّن  القصيرة  لألفالم  دوليًا  مهرجانًا 
صوّر  وثائقي  فيلم  عن  عبد  قاسم  العراقي  المخرج 
بكاميرا يدوية وبتكلفة زهيدة، فعلم الشاب السوداني 

على الفور ما عليه فعله.
إنّه  )42 عامًا( لوكالة »فرانس برس«  يقول عفيفي 
السودان  يدعى  مكانًا  هناك  بأّن  الناس  »تذكير  أراد 
في  فعّااًل  المكان  هذا  كان  األيام  من  يوم  في  وبأنّه 
مسألة  في  خفقان  فيه  زال  ما  وبأنّه  السينما،  مجال 

الفنون«.
الفكرة التي ولدت في ذهن عفيفي في ميونيخ وجدت 
طريقها إلى التنفيذ بعد عامين بدعم من معهد غوتيه 
بوالدة »سودان فيلم فاكتوري«، وهو معهد درّب على 
على  وشابة  شاب   300 من  أكثر  التسع  سنيّنه  مدى 
األدوات  وسائر  السيناريو  وكتابة  والمونتاج  اإلخراج 

المتعّلقة بصناعة األفالم.
حاليًا  يعمل  عفيفي،  يسمّيه  كما  »الفاكتوري«، 
تدريبية  دورات  فيها  تقام  بالخرطوم  قديمة  فيال  من 
مجانية  أفالم  عروض  أسبوعيًا  حديقتها  وتستضيف 

وندوات سينمائية.
في   1989 في  السلطة  على  البشير  استيالء  قبل 
انقالب عسكري دعمه اإلسالميون، كان السودان يعتبر 
أحد روّاد السينما األفريقية وكانت أعمال مخرجين كبار 
أنحاء  سائر  في  تقدير  موضع  جبارة  اهلل  جاد  أمثال  من 

القارّة.
السودانيين  أذهان  في  الخالدة  المشاهد  ومن 
العلم  رفع  للحظة  جبارة  كاميرا  التقطتها  التي  تلك 
في  بريطانيا  عن  استقاللها  البالد  نيل  عند  السوداني 
القِدم  في  السودانية ضاربة جذورها  والسينما   .1956
ويرجع تاريخها إلى أكثر من 130 عامًا، بحسب المخرج 

المخضرم إبراهيم شدّاد. ويوضح شدّاد )73 عامًا( الذي 
أّن أول فيلم  يعتبر مرجعًا في تاريخ السينما السودانية 
من  سنوات  بضع  بعد   ،1898 في  السودان  في  صوّر 
الموبايل  أنشئت   1946 »في  ويضيف  السينما.  اختراع 
سينما وهي أسطول من العربات تسافر حول السودان 

في كل األقاليم وتعرض أفالمًا للجمهور السوداني«.
العرض  دور  عدد  فإّن  المؤرّخ   - المخرج  وبحسب 
كلها  الثمانينات،  خالل  سينما   64 بلغ  السودان  في 
تواّفر  وعدم  الشديد  الحرّ  بسبب  الطلق،  الهواء  في 
الضخمة،  القاعات  لتبريد  حينه  في  ضخمة  مكيّفات 
متفرج   1500 بين  العرض  دار  سعة  تتراوح  كانت  إذ 

و3500.
حاربوا  اإلسالميين  إّن  شداد  يقول  واضح  وبأسى 
السينما بكل ما أوتوا من قوة وقضوا عليها بالكامل في 
1996، إذ بعدها »الشعب السوداني ما عادش بيشوف 

سينما«.
عامًا(،   72( إبراهيم  سليمان  المخرج  يقول  بدوره 
يضمّ  ناد  وهو  السوداني«،  الفيلم  »جماعة  رئيس 

أمثال  من  السودانيين  السينمائيين  كبار  من  كوكبة 
شدّاد، إنّه »بعد انقالب 89 الضربة األكثر إيالمًا ووجعًا 

وجّهت إلى السينما«.
تغّطيها  قديمة  كاميرات  أمام  جلس  وقد  ويضيف 
مضت  التي  سنة  »الثالثون  الغبار  من  سميكة  طبقة 
السينمائيين  وشرّدت  السينمائية  األجسام  كل  عّطلت 

السودانيين«.
هذه  في  يستسلم  لم  »الفاكتوري«  مؤسس  لكنّ 
يقول  العوائق.  رغم  مشروعه  في  مضى  بل  الحرب، 
عفيفي »كانت هناك 5 أو 6 جهات لديها جميعًا سلطة 
معنا،  وتجذب  تشدّ  وأن  تخاطبنا  أن  ومخوّلة  المراقبة 

وهذا كان أمرًا مرهقًا لألعصاب ومشتّتًا لالنتباه«.
متكامل  سينمائي  مصنع  اليوم  هو  »الفاكتوري« 
لألفالم  السودان  »مهرجان  ينظم سنويًا  فهو  األركان 
شارك  أنّه  كما  عدّة،  محليّة  ومسابقات  المستقّلة« 
نال  الذي  العشرين«  في  »ستموت  فيلم  إنتاج  في 
سودانيين  فيلمين  شأن  ذلك  في  شأنه  دولية،  جوائز 
»أوفسايد  هما  العرض  دور  إلى  بقليل  سبقاه  آخرين 

الخرطوم« و»الحديث عن األشجار«.
األمل  وأمثاله  لعفيفي  أعاد  البشير  نظام  سقوط 
يقول  البالد.  في  حقيقة  سينمائية  صناعة  ببناء 
فوق  عروض  عن  نتحدّث  نعد  لم  اآلن  »نحن  عفيفي 
األسطح بل عن استعادة دور السينما وتغيير القوانين 

السينما«. لتدريس  كليّات  وتأسيس 
عفيفي  عنها  يتحدّث  التي  األسطح«  و»عروض 
مبان  أسطح  على  تجري  كانت  أفالم  عروض  هي 
استيالء  عقب  أبوابها  السينما  دور  كل  أغلقت  بعدما 

.1989 اإلسالميين على السلطة في انقالب 
في  غوتيه  معهد  سطح  كان  األسطح  هذه  أحد 
إلى   2010 ليالي  إحدى  في  تحوّل  الذي  الخرطوم 
أفالم  ستّة  عليها  عرضت  مصغّرة  سينما  يشبه  ما 
ختام  في  سودانية  وشابّة  شابًّا   15 أخرجها  قصيرة 
المعهد  من  بدعم  عفيفي  نّظمها  تدريبية  دورة 

األلماني.
منذ  األولى  المرّة  ربّما  تلك  »كانت  عفيفي  يقول 
سودانية  أفالم  فيها  تعرض  التي  جدًا  طويلة  مدة 
فكانت  سودانية،  أرض  على  سوداني  جمهور  وسط 

ليلة ال تنسى!«.
زالت من  العوائق  أن  يعني  البشير ال  سقوط نظام 
األميركية  فالعقوبات  السودانية  السينما  صنّاع  أمام 
التي ما زال السودان يعاني من تداعياتها، وال سيّما 
عدم القدرة على إجراء تحويالت مصرفية دولية تجعل 
حتى  أو  وتجهيزات  معدّات  شراء  مثل  بسيطة  أمورًا 

حقوق عرض األفالم، عملية جدّ معّقدة.
ويقول إبراهيم إنّه في سودان اليوم »ال توجد بنية 
أساسية، ال توجد استديوهات، ال يوجد تمويل لصناعة 
األفالم، ال توجد حتى قوانين منظمة للعمل السينمائي«.
لهذه  قدّمت  السوداني  الفيلم  جماعة  أّن  ويوضح 
لقطاع  إنقاذ  ورقة  االنتقالية  الحكومة  إلى  الغاية 

حقيقية. دعائم صناعة  ترسي  السينما 
عامًا(   30( سليم  مهيرة  الشابة  المخرجة  وتوافق 
وال  صناعة  »السينما  وتقول  رأيه  المخضرم  زميلها 
الصناعة  وهذه  السينما  لوحده  يصنع  أن  لفرد  يمكن 
خاص  كقطاع  ال  السودان،  في  موجودة  غير  تزال  ال 
في  أمل  »هناك  وتضيف  حكومي«.  كقطاع  وال 

المستقبل«.

رحيل مطرب أغنية »أنا بكره إسرائيل« الفائزون بجوائز »القاهرة السينمائي« يعربون عن سعادتهم بما حققوه من نجاح
بجوائز  الفائزة  األفالم  صناع  أعرب 
الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
في  أعمالهم  بمشاركة  سعادتهم  عن 

المهرجان وما حققته من نجاح.
حيال  مهند  العراقي  المخرج  وأهدى 
مخرج فيلم »شارع حيفا« جائزة سعد الدين 
المصري  المخرج  إلى  فيلم  ألفضل  وهبة 
أحسن  جائزة  أهدى  بينما  عبدالسيد،  داود 
الثوار  لكل  تمثيلي  أداء 
إلى  وأشار  العراق،  في 
في  الطائفي  العنف  أن 
دفعه  ما  هو  العراق 
ليكون  فيلمه  لتقديم 
لما يحدث  وثيقة بصرية 

الطائفية. بسبب 
البد  »كان  وأضاف: 
القاسي  التناول  من 
أهم  كان  فقد  تجميلها،  وعدم  لألحداث 
التعايش  على  قدرته  هو  العراق  يميز  ما 
الطوائف  عديد  وجود  ظل  في  السلمي 
أديان غير موجودة  والقوميات، بل كان به 
هذا  تحول  الغزو  وبعد  العراق،  في  سوى 
الطوائف  بين  تناحر  إلى  السلمي  التعايش 
للهويات  يميلون  الناس  وأصبح  المختلفة، 

الفرعية، وأي هوية فرعية مصيرها الصراع، 
شارع  تحول  كيفية  الفيلم  ويناقش  هذا 
الطائفي  للصراع  مركز  إلى  التاريخي  حيفا 

في العراق العام 2006«.
فيلم  مخرج  كمال،  إيلي  المخرج  وقال 
على  الحائز  األخيرة«  المحطة  »بيروت 
جائزة أفضل فيلم غير روائي: »نحن سعداء 
بمهرجان  الجمهور  مع  فيلمنا  بمشاركة 
العالمي  عرضه  في  السينمائي  القاهرة 
األول، وسعداء بفكرة انطالقنا من مهرجان 
عربي عريق، فهذه أول مرة أحضر مهرجان 
تحققت«،  التي  أحالمي  أحد  وهو  القاهرة 
وأضاف أن فيلمه »يوثق نحو 150 عامًا من 
الحديدية«،  السكك  خالل  من  لبنان  تاريخ 
في  سنوات   6 نحو  استغرق  أنه  إلى  مشيرًا 

اإلعداد له ليخرج بهذه الصورة.
الفيلم  مخرجة  خوري  ماريان  وقالت 
جائزة  على  الحائز  »احكيلي«،  المصري 
الجمهور«:  »جائزة  اهلل  رزق  شريف  يوسف 
بسبب  البداية  من  الجمهور  حب  »لمست 
إقباله على الفيلم الذي يعد تجربة شخصية 
التعبير  على  وقادرة  امرأة  أي  تلمس  لكنها 
مكتوبًا  يكن  لم  الحوار  أن  مضيفة  عنها«، 
في  والعفوية  التلقائية  على  اعتمدت  إنما 

اإلنسانية،  الصورة  بتلك  فخرج  الحديث، 
سنوات   9 نحو  للفيلم  التحضير  وتطلب 
ويجسد حياة أربعة أجيال مختلفة من نساء 
شاهين«  يوسف  المخرج  »عائلة  عائلتها 
وتطرق  الراحل  المخرج  شقيقة  ابنة  فهي 
وشقيقته،  والدته  تخص  لتفاصيل  العمل 
واعتمدت على صور وتسجيالت وفيديوهات 
من  عام   100 لنحو  تمتد  نادرة  أرشيفية 

أسرتها. حياة 
عبد  بن  نجالء  التونسية  الفنانة  وقالت 
الحائز  نعيش«  »بيك  فيلم  بطلة  اهلل، 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل 
المتحدة  األمم  وجائزة صندوق  عربي  فيلم 
إنسانية  قضية  يجسد  الفيلم  »إن  للسكان، 
من  فالجرأة  الجرأة،  من  كبيرًا  قدرًا  تحمل 
خصوصيات الشعب التونسي، وهناك عديد 
الموضوعات المسكوت عنها في مجتمعاتنا 
التونسية  السينما  في  نطرحها  العربية 

بوضوح«.
للفيلم  الرئيسي  الهدف  أن  وأضافت 
للرجل  المجتمع  نظرة  اختالف  مناقشة 
والتضحيات  أحدهما،  يخطئ  حين  والمرأة 
أبنائها،  ألجل  األم  تقدمها  أن  يمكن  التي 

العائلة والترابط األسري. وأهمية 

بعد حياة حافلة باألغاني الشعبية التي اتخذت 
شعبان  المصري  المطرب  فارق  سياسيا،  طابعا 
في  عاما   62 ناهز  عمر  عن  الحياة،  الرحيم  عبد 

مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، الثالثاء.
المطرب  شارك  قليلة،  بأيام  وفاته  وقبل 
غنائي  حفل  في  بلقب»شعبوال«  اشتهر  الذي 
الرياض  موسم  فعاليات  ضمن  السعودية،  في 
متحرك،  كرسي  على  وظهرجالسا  الترفيهي، 

بسبب كسر في قدمه.
جاءت  العربي  الوطن  في  الرحيم  عبد  شعبية 
التي  إسرائيل«  بكره  »أنا  الشهيرة  أغنيته  من 
تسببت في ردود فعل واسعة دوليا، نتيجة دعوته 

فيها إلى رفض التطبيع مع تل أبيب.
الشرابية  حي  في  الراحل،  المطرب  وولد 
يمتهن  وكان   ،  1957 مارس   15 في  بالقاهرة 
األهل  بين  الغناء  هواية  ويمارس  المالبس،  كي 
طريق  يعرف  أن  قبل  المناسبات؛  في  واألصدقاء 
الشعبية  األغاني  من  مجموعة  عبر  الشهرة 
اشتهرت بلحن موحد تقريبا »إيييه«. كما أنه كان 
ومثيرة  الفتة  وإكسسورات  مالبس  الرتداء  محبًا 
التلفزيون  بين  الفنية  أعماله  وتنوعت  للجدل. 
البرامج  تقديم  عن  فضال  والمسرح،  والسينما 

الفكاهية.

 أعربت عن سعادتها بالمشاركة  في لجنة تحكيم  »القاهرة«

 القاهرة - الوسط

 بني وليد ــ الصغير الحداد

»سقوط البشير«  يعيد للسينما السودانية بارقة أمل

 القاهرة - الوسط
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في
املرمى

إحياء وعودة املوسم 
مقابل الدعم

الحدث

واالجتماعات  اللقاءات  تتوالى 
لكرة  الليبي  االتحاد  بين  المكثفة 
دوري  أندية  من  كبير  وعدد  القدم 
مالعب  مستوى  على  الممتاز  الكرة 
المنطقة الشرقية، في محاوالت جادة 
وإنقاذ  أحياء  أجل  من  ومستمرة 
لحالة  حد  ووضع  الكروي  الموسم 
المشهد  التي تسود  الركود والكساد 
المسابقة  وإلغاء  توقف  منذ  الكروي 
الماضي،  أبريل  شهر  في  الكروية 
يستفد  ولم  الجميع  منها  تضرر  التي 
والصمت  الفراغ  هذا  كل  من  أحد 

الكروي الرهيب.
في  رغبتها  فريقًا  عشر  اثنا  أبدى 
الدوران  إلى  والكرة  الحياة  عودة 
أمام  اشترطت  لكنها  جديد،  من 
موسم  في  المشاركة  على  موافقتها 
توفير  والتنشيطي  االستثنائي  الكرة 
هذه  تنجح  حتى  المادي  الدعم 
بالتزاماتها  اإليفاء  في  األندية 
وتنقالتها  ومدربيها  العبيها  تجاه 
وهو  أزمتها،  وتجاوز  وتحركاتها، 
في  كثيرًا  تكرر  وسيناريو  مطلب 
اآلونة األخيرة قبل بداية كل موسم.

من  األندية  موقف  وسيبقى 
مساعي  تنجح  حتى  معلقًا  المشاركة 
جهات  مع  تواصلها  في  الكرة  اتحاد 
الدعم  توفر  ويتبين  االختصاص 
حساباتها  إلى  ويذهب  لها  المادي 
وخزائنها، حينها سيتم تحديد موعد 
انطالق صافرة البداية والكيفية التي 
المسابقة  وآلية  شكل  عليها  سيكون 
عشر  اثني  مشاركة  تشهد  قد  التي 
بينها  فيما  التنافس  سيدور  فريقًا 
وال  هبوط  بال  مريح،  موسم  في 
في  جماهيري  وبحضور  ضغوطات، 
جميلة  أجواء  لتضفي  المدرجات 
للمشهد الكروي الذي يترقب الجميع 
األشكال..  من  شكل  بأي  عودته 
توفر  انتظار  موعد  سيطول  فهل 
االنطالقة  وموعد  المادي  الدعم 
الكرة  اتحاد  اقترح  التي  الجديدة 
أواخر شهر يناير المقبل موعدًا.. لها 
إشعار  إلى حين  االنتظار  أم سيطول 
المتعثر  الموسم  مصير  ويكون  آخر 

المجهول؟! إلى 

بسبب سداسية دوري األبطال املوسم املاضي

● مباراة النصر فى الكونفدرالية

● تدريبات منتخب اليد

»دجولبيا« المالي يستضيف 
»بيدفيست« الجنوب أفريقي وسط 

محاوالت الظفر بنقاط الفوز الثالث 

ممثل الكرة الليبية يجدد رهانه 
على الثنائي الهجومي معتز المهدي 

وخالد مجدي في أدغال أفريقيا 

شهدت مباراة فريق الكرة األول بنادي »النصر« 
الودية، أمام جاره »الهالل«، تفوقاً ملحوظاً، 

بعد أن حسمها »النصر« لصالحه بهدف دون 
رد، كما شهد اللقاء أول ظهور لنجم فريق 

»الفحامة« الجديد القديم أحمد الهرام، 
بعد فترة غياب طويلة خاض خاللها 

تجربة احتراف لم تكلل بالنجاح 
مع فريق »حرس 

الحدود« المصري، 
بجانب الثنائي الليبي 

سالم المسالتي 
»روما« وأحمد التربي، 

ليغادر الثالثي الدوري المصري دفعة واحدة، بعد 
أن أخلت إدارة نادي »حرس الحدود« بشروط 

التعاقد، بعكس تصريح مدرب فريق »حرس 
الحدود« و»األهلي طرابلس« و»األهلي بنغازي« 

السابق طارق العشري، في حوار له سابق قال فيه 
»الالعبون كانوا في غاية االلتزام واالنضباط خالل 
فترة تواجدهم معنا في التدريبات، بخصوص سالم 

روما كنا بحاجة له وكانت لدي رغبة بأن يواصل 
معنا، ولكن هو فضل الرجوع لالتحاد في ليبيا، ال 
أعلم سبب عودته بشكل واضح لكن وصلني أنه 

تلقى عرضاً أفضل في ليبيا، أما التربي وأحمد 
الهرام فكانا في غاية االجتهاد بالتدريبات، 
لكن وصلني قرار أن العباً واحدًا فقط من 

شمال أفريقيا سيتم احتسابه كالعب محلي 
في الدوري المصري، لذلك فضلنا أن يكون 

مهاجماً ألن لدينا نقصاً في المهاجمين«.
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بالجبل  للمالكمة  الفرعي  االتحاد  رئيس  أكد 
إلى  خاص  تصريح  في  البدين،  فرج  األخضر، 
جريدة »الوسط« أنه جار التجهيز لبطولة عمر 
 2003 مواليد  من  المالكمة  لناشئي  المختار 
و2004 على مستوى األندية والصاالت التابعة 
في  تنطلق  البطولة  أن  وأضاف  لالتحاد، 
الجاري على أن تتم مشاركة  منتصف ديسمبر 
التي  التصفيات  عبر  المنافسات  في  المتميزين 
في  المشارك  ليبيا  منتخب  الختيار  ستقام 
تستضيفها  التي  للناشئين  المالكمة  عربية 
يناير   29 وحتى   23 من  الفترة  خالل  الكويت 

المقبل.
لناشئي  الوطني  المنتخب  وخاض  وسبق 
قبل  تونس  في  استعداديًا  معسكرًا  المالكمة 

البطولة  في  للمشاركة  العراق،  إلى  التحول 
جانبه  من  الناشئين،  لفئة  للمالكمة  العربية 
في  عمار،  عبدالحكيم  الوطني،  المدرب  قال 
»تم  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص  تصريح 
في  الشباب  فئة  من  مالكمين  أربعة  اختيار 
اثنين من طرابلس وواحد من  البطولة،  هذه 
نتائجهم  حسب  الخمس،  من  وواحد  بنغازي 
سمومة  عبدالمعز  المالكم  وهم  األخيرة، 
عمر  محمد  والمالكم  العسكري،  االتحاد  من 
من  محمد  يزن  والمالكم  بوسليم،  نادي  من 

الخمس، والمالكم فرج المقبي من بنغازي«.
وعن مشاركة فئة الكبار في بطولة تونس 
للمالكمة لمناسبة ذكرى تأسيس االتحاد، قال 

عمار: »لقد تم تأجيل البطولة«.

أكد أمين عام االتحاد الليبي للجولف، حسين الشويرف، في تصريح خاص 
إلى جريدة »الوسط« تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد، الذي كان 
العام  فبراير من  إلى شهر  ليتحول  الماضي  نوفمبر   30 مقررا عقده في 
بطولة  في  للمشاركة  االستعدادات  بسبب  التأجيل  أن  وأوضح  المقبل، 
العرب بالمغرب العتماد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية في االجتماع 

نفسه، واستجابة لطلبات عدد من األندية الراغبة في التأجيل.

مسيرة الدوري الليبي لكرة القدم من الموسم الرياضي 96–97 وحتى الموسم ◆
المكان  عين  من  ومتابعة  بدقة  رصدها  شاقة  رحلة   2011–2010 الرياضي 
ومن مختلف المالعب اإلعالمي المخضرم والموثق خليل بن دردف في كتاب 
إضافة  ليشكل  والقراء  المكتبات  إلى  الطريق  وعرف  جزءين  من  مؤخرا  صدر 
مهمة للمشهد اإلعالمي الرياضي، حيث احتوى الكتاب على معلومات توثيقية 

لمرحلة مهمة.

املالكمة تستعد لرحلة الكويت عبر بطولة عمر املختار 

● منافسات في المالكمة الليبية

زين العابدين بركان

دبلوم ألبوشكيوه 
في المبارزة

حصل الليبي إيهاب أبوشكيوه على دبلوم 
عاٍل في تدريب المبارزة بعد اجتيازه بنجاح 

دورة المدربين التي ُاخُتتمت اإلثنين 
الماضي بالجزائر برعاية االتحاد الدولي 

للمبارزة، وفي تصريح خاص إلى جريدة 
»الوسط« قال أبوشكيوه: »الدورة ُأقيمت 

باألكاديمية األفريقية للمبارزة بالجزائر، 
وتواصلت لمدة عام كامل بمشاركة 14 

مدربا من ليبيا والجزائر وتونس والكونغو 
وساحل العاج والغابون«. وأضاف: »برنامج 

الدورة تضمن محاضرات نظرية وعملية 
وحاضر فيها خبراء دوليون على مستوى 

عاٍل، وشهد حفل الختام حضور األمين العام 
لالتحاد الدولي للمبارزة السيد إيمانويل 

ومسؤول األكاديمية األفريقية السيد 
بسكال، ومنحت فيه الدبلوم العالي في 
التدريب، معتمدا من االتحاد الدولي«.

من جانبه سبق وأكد رئيس االتحاد 
الليبي للمبارزة عزالدين القاضي مشاركة 

ليبيا في بطولة العالم األخيرة للمبارزة 
بسويسرا، حيث قال القاضي »البطولة 

شارك فيها 4 مبارزين وهم خالد أبوهديمة 
وعبدالسالم أبوجطيلة وأبوبكر القاضي 

وعبدالمالك القاضي، والمدرب سراج الدين 
التاجوري«، واستعد منتخب المبارزة الليبي 

للحدث العالمي من خالل معسكره المشترك 
مع المنتخب اإليطالي بمدينة تيزنيت 

اإليطالية، وسبق للمبارزة الليبية أن حققت 
العديد من النتائج الجيدة، من بينها تتويج 

الالعب خالد أبوهديمة بذهبية أفريقيا، 
التي جرت بجنوب أفريقيا، وبرونزية أفريقيا 

للشباب بالجزائر 2019، وبرونزية األلعاب 
األفريقية بالمغرب 2019.

»النصر«  بنادي  األول  الكرة  فريق  اكتفى 
أمام  لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  بنتيجة 
مباراة  في  المالي  »دجولبيا«  فريق  ضيفه 
بدور  واالفتتاحية  األولى  الذهاب  جولة 
الثانية  المجموعة  منافسات  في  المجموعات 
المعروفة  األفريقي  االتحاد  كأس  ببطولة 
باسم »الكونفدرالية« والتي جمعت الفريقين 
بالعاصمة  السالم  بملعب  الماضي  األحد 
دقائق  انتهاء  ورغم  القاهرة،  المصرية 
أن  إال  واألداء  النتيجة  بسلبية  األول  الشوط 
»النصر«  وشباك  مرمى  فاجأ  المالي  الفريق 
دقائق  أولى  بداية  مع  ومبكر  سريع  بهدف 
الشوط الثاني غير أن فريق »النصر« سرعان 
واستعاد  المالي  الهدف  صدمة  تجاوز  ما 
تحصل  عندما  الصحوة  وعرف  سريعًا  توازنه 
على ركلة جزاء جاءت بعد جملة وكرة ثنائية 
تبادلها معتز المهدي والبديل مهند بوعجيلة 
التي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء تقدم 
خالد  الفريق  قائد  ثقة  بنجاح وبكل  لتنفيذها 

مجدي.
المالي  بالفريق  يطيح  »النصر«  فريق  كاد 
لكن  الفرص،  وأغلى  أثمن  له  ُأتيحت  عندما 
تشكيلة  في  الوحيد  الكاميروني  المحترف 

الفريق جونيور أطاح بها بعيدًا عن المرمى.
وحرم حكم المباراة الدولي المغربي فريق 
آخر  في  واضحة  جزاء  ركلة  من  »النصر« 
بيد  الكرة  اصطدمت  عندما  المباراة  دقائق 
اللقاء  ليكتمل  المالي  الفريق  دفاع  متوسط 
الثاني  وشوطه  األخيرة  دقائقه  في  المثير 

بتعادل الفريقين بهدف لهدف.
المجموعة  ولحساب  الجولة  نفس  وضمن 
الغيني  ذاتها تمكن فريق »حوريا كوناكري« 
مستضيفه  على  التعادل  نتيجة  فرض  من 
فريق »بيدفيست« بطل جنوب أفريقيا عندما 
أهداف  دون  السلبي  بالتعادل  اللقاء  اكتمل 
ليبقى الوضع في المجموعة على ما هو عليه 
بحصيلة نقطة لكل فريق من األندية األربعة 
جولة  في  سيتحول  »النصر«  المشاركة. 
الموافق  المقبل،  األحد  يوم  الثانية  الذهاب 
لخوض  الجاري،  ديسمبر  شهر  من  الثامن 
كوناكري«  »حوريا  فريق  أمام  مبارياته  ثاني 
الغيني على ملعب األخير في مباراة ثأرية لرد 
أمام  التعويض  شعار  خاللها  رافعًا  االعتبار 
حكاية  »النصر«  فريق  مع  له  الذي  الفريق 

خالل  نجح  أن  فبعد  تنسى،  ال  سيئة  وذكرى 
أبطال  دوري  في  الماضي  الموسم  مشاركته 
ذهابًا  الغيني  الفريق  على  الفوز  في  أفريقيا 
معتز  هدافه  ثنائية  بفضل  بالقاهرة  بثالثية 
الفريق  تربص  مجدي  لخالد  وهدف  المهدي 
اإلياب  لقاء  في  الليبية  الكرة  بممثل  الغيني 
األفريقي  التحكيم  بمساعدة  كوناكري  في 
من  »النصر«  ليخرج  وقتها  قاسيًا  كان  الذي 
السباق األفريقي في آخر الدقائق بفارق هدف 

بعد خسارته بستة أهداف لهدفين.
مع  المقبلة  »النصر«  فريق  مباراة  وتعد 
في  رسميًا  الثالثة  الغيني  كوناكري«  »حوريا 

تاريخ مواجهات الفريقين.
بداية  الثانية  الذهاب  جولة  وستشهد 
بين  قوية  مواجهة  المقبل  األحد  يوم  من 
»دجولبيا« المالي الذي سيستقبل على ملعبه 
بعد  أفريقيا  جنوب  بطل  »بيدفيست«  فريق 

األولى جميع  الجولة  مباريات  نتائج  أبقت  أن 
حظوظها،  على  الثانية  المجموعة  فريق 

وبرصيد نقطة واحدة لكل فريق.
واختتم فريق »النصر« تحضيراته استعدادًا 
التدريبات  شهدت  حيث  األفريقي،  للمعترك 
المدرب  بقيادة  الليبية  الكرة  لممثل  األخيرة 
الجديد  نجمه  عودة  الككلي  محمد  الشاب 
احتراف  تجربة  بعد  الهرام  أحمد  القديم 
قصيرة بنادي »حرس الحدود« لم يكتب لها 
»الفحامة«  لقيادة  الهرام  ليعود  االستمرارية 
محلي،  بمدافع  صفوفه  عزز  كما  جديد،  من 
الالعب  مع  »النصر«  إدارة  تعاقدت  حيث 
نادي  من  قادمًا  العمامي  معاذ  المتميز 
صفوف  لتعزيز  اإلعارة  سبيل  على  »الهالل« 
التي  »الكونفدرالية«،  مجموعات  في  الفريق 
تأتي في إطار التعاون بين إدراتي الناديين.

في  الككلي  محمد  الشاب  المدرب  نجح 

لالعبيه  جديدة  وطموحات  أهداف  رسم 
وأقصى  »الكونفدرالية«  إلى  االنتقال  بعد 
خاللها فريق »برولين« األوغندي بعد تعادله 
بكمباال  إيابًا  وفوزه  لهدفين  بهدفين  ذهابًا 
ممثل  بذلك  ليقطع  مقابل  دون  بهدفين 
المنافسات  في  الوحيد  الليبية  القدم  كرة 
األندية  صعيد  على  الموسم  لهذا  األفريقية 
منافسات  بدخول  انتهى  مهمًا  شوطًا 
على  تعتمد  التي  بالكونفدرالية،  المجموعات 
نظام المنافسات داخل وخارج الديار عبر جمع 
على  »النصر«  إدارة  أجبر  الذي  األمر  النقاط، 
أرضها  على  المباريات  إلقامة  مصر  اختيار 
االتحاد  لعقوبة  تطبيقًا  جماهيرها  ووسط 
اللعب  بعدم  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي 
في  السياسية  األوضاع  بسبب  ليبيا  داخل 

البالد.
يقوده  الموسم  هذا  »النصر«  فريق 
على  واألصغر  األحدث  الوطني  المدرب 
الوطني  المدرب  وهو  المنافسات،  صعيد 
ربيعًا  والثالثين  الخامسة  ابن  الككلي،  محمد 
مرة  ألول  األفريقية  المغامرة  يخوض  والذي 
المرحلة  اجتياز  في  نجح  حيث  تاريخه،  في 
بعد  المجموعات  دور  وبلوغ  بنجاح  األولى 
منافسات  من  األولى  المراحل  غمار  خوض 
دوري أبطال أفريقيا التي ودعها مبكرًا لينقل 
نفسه إلى منافسات »الكونفدرالية«، كما أن 
الككلي هو المدرب الذي دخل عالم التدريب 
حديثًا في العام 2014 بعد سنة واحدة فقط 
أفريقي  ظهور  آخر  بعد  اعتزاله  إعالن  من 
 2013 العام  »النصر«  فريق  مع  كالعب  له 

ببطولة »الكونفدرالية« أيضًا.
بينما تعاقد فريق »حوريا كوناكري« الغيني 
مع نجم الكرة السنغالية الشهير ألمين نداي 
بعقد يمتد لثالث سنوات مقبلة خلفًا للمدرب 
جوميز،  ديدية  للفريق  األسبق  الفرنسي 
والمدرب السنغالي نداي صاحب خبرة كبيرة 
بفرنسا  مدربًا  عمل  حيث  القارة،  مالعب  في 
والكاميرون والسودان وتحديدًا مع »الهالل« 
السنغال،  بالده،  منتخب  وقاد  السوداني، 
العام  األفريقية  األمم  بطولة  نهائيات  في 
فكانت  ومواسمه  سنواته  أفضل  أما   ،2008
الكونغولي  »مازيمبي«  فريق  قيادته  أثناء 
ليفضل  لألندية  العالم  كأس  بطولة  في 
األفريقية  المدرسة  مع  البقاء  الغيني  الفريق 
نداي،  السابق،  السنغال  نجم  على  باالعتماد 
لما  الفرنسية  المدرسة  عن  االستغناء  بعد 

تضمه من أفكار قريبة الشبه بأوروبا.

الوسط - زين العابدين بركان

»النصر« يرفع شعار الثأر أمام »حوريا كوناكري« في غينيا.. األحد
الجولة األولى تبقي على حظوظ الفرق األربعة بالمجموعة الثانية في »الكونفدرالية« بنقطة واحدة 

على الرغم من مسيرة فريق »النصر« الطويلة مع مالعب ومسابقات 
كرة القدم األفريقية التي انطلقت من الجزائر العام 1979 بمواجهة 
ممثلها فريق »شباب بلكور«، وتواصلت حتى عبر الجيل الجديد هذا 
والمشاركة  لبطولة »الكونفدرالية«  المجموعات  ببلوغ دور  الموسم 
خاض  حيث  »النصر«،  تاريخ  في  األولى  للمرة  لمنافساتها  والتأهل 
مباراته أمام »دجولبيا« المالي في افتتاح جولة الذهاب األولى وهي 
تاريخ مشاركاته،  43 رسميًا في  الرقم  التي تحمل  الدولية  المباراة 
إال أن كل هذه المسيرة األفريقية الطويلة لم يتحصل الفريق خالل 
أربع  على  سوى  الواجهات  مختلف  عبر  الرسمية  الدولية  مبارياته 

ركالت جزاء فقط رافق خاللها سوء الحظ طوياًل.
كانت أول ركلة جزاء أفريقية تحصل عليها فريق »النصر« في العام 

1983 خالل مباراة الذهاب األولى التي ُأقيمت بملعب بنغازي بين فريق 
أبوبكر  وقتها  الفريق  قائد  أهدر  حيث  وايز«،  »اليفن  وفريق  »النصر« 
العمامي فرصة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بتعادل 
الفريقين بهدف لهدف، ثم كانت الركلة الثانية التي تحصل عليها فريق 
»النصر« في مباراة اإلياب أمام فريق »الرجاء البيضاوي« المغربي ضمن 
إياب الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وأهدر الالعب معتز 
المهدي فرصة إحراز هدف الفوز من خاللها، لكن الركلة الثالثة شهدت 
نجاح قائد الفريق الحالي خالد مجدي في فك النحس وعقدة إهدار ركالت 
الجزاء ووضع حد لها، بإحرازه أول هدف أفريقي لـ»النصر« من خالل ركلة 

جزاء في لقاء الذهاب بين »النصر« و»برولين« األوغندي بالقاهرة.
المالي ليؤكد  الفريق خالد مجدي مجددًا في لقاء »دجولبيا«  عاد قائد 
لفريقه  التعادل  هدف  مسجاًل  جزاء  ركلة  من  األهداف  إحراز  في  براعته 
في  األفريقي  الصعيد  على  الخامس  الهدف  وهو  جزاء  ركلة  »النصر« من 
مسيرة خالد مجدي الدولية الذي كان قد أحرز أول أهدافه األفريقية خالل 
أبطال  دوري  في  الماضي  الموسم  »النصر«  مع  األولى  القارية  مشاركته 
أفريقيا في شباك »هالل واو« بطل جنوب السودان، ثم في لقاء اإلياب سجل 

الغيني ثم سجل ذهابًا  ثاني أهدافه األفريقية في شباك »حوريا كوناكري« 
هدفه الثالث من ركلة جزاء في شباك »برولين« األوغندي، وسجل هدفًا في 
شباك نفس الفريق في لقاء العودة الحاسم بكمباال كهدف رابع، فيما كان 
هدفه من ركلة جزاء في شباك »دجولبيا« المالي هو الخامس في رصيده 

الشخصي أفريقيًا.

خالد مجدي يفك عقدة 
ركالت الجزاء األفريقية

منتخب اليد يستقبل محترفيه في تونس.. السبت

أكد الناطق اإلعالمي للمنتخب الليبي لكرة اليد 
جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  سوط  رحومة 
معسكر  في  سيدخل  المنتخب  أن  »الوسط« 
مدربه  إشراف  تحت  بتونس  ثالث  تحضري 
التونسي محمد الصغير؛ استعدادا لنهائيات 
الرابعة  نسختها  في  اليد  لكرة  أفريقيا 
بداية  تونس  تستضيفها  التي  والعشرين 
والمؤهلة  المقبل  يناير  شهر  منتصف  من 
العالم  كأس  ولنهائيات  طوكيو  ألولمبياد 
الفني  الطاقم  أن  سوط  وأضاف   .2021 بمصر 
الشفطي  المحليين عصام  لالعبين  الدعوة  وجه 
ووسام الزاوي وربيع محسن ومحمد سعيد وأنور 
الكبير  وعبدالمجيد  الطويني  بن عيسى ووسيم 
وعبداهلل  المقرحي  وإبراهيم  زايد  وخيرالدين 
افتيتة وأيوب النائل وقيس عنانة، وسيلتحق بهم 
المحترفون  الالعبون  المقبل  السبت  من  بداية 
محمد العربي ورجب الشوشان وعزالدين عمورة 
ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان 
وفراس  سليم  واسكندر  البدري  وأسامة  الفزاني 

أبوخشيم وهاني شوماك.
لمدة  سيتواصل  المعسكر  أن  سوط  وأضاف 
سيدخل  أسبوع  لمدة  راحة  وبعده  أسبوعين، 
بتونس  وأخير  رابع  بعدها في معسكر  المنتخب 
حتى  ويتواصل  الجاري  ديسمبر   22 من  بداية 
موعد البطولة، وتم برمجة قرابة 11 مباراة ودية 
في المعسكرين مع فرق تونسية من بينها »منزل 
خيار«  بني  و»بعث  سليمان«  و»نادي  تميم« 
و»جمعية طبلبة« و»مكارم المهدية« و»الجمال« 
و»مكنين« و»الترجي« و»النجم الساحلي« 
نظام  وعن  والكونغو.  المغرب  ومنتخبا 
»البطولة  قال:  بتونس  أفريقيا  بطولة 
ُوزعت  منتخباً   17 مشاركة  ستشهد 
ليبيا  منتخب  وجاء  مجموعات،   4 على 

والغابون  أنغوال  بجانب  الثانية  المجموعة  في 
ويتأهل  واحد  منتخب  منها  ويستبعد  ونيجيريا، 
16 منتخباً للدور الثاني الذي سيكون بنظام خروج 
المغلوب، والمنتخب الحائز على البطولة سيمثل 
أفريقيا فى أولمبياد طوكيو 2020«. وبخصوص 
ستتأهل  مرة  »ألول  قال:  العالم  لكأس  التأهل 
كأس  نهائيات  إلى  مباشرة  أفريقية  منتخبات   6
العام  مصر  تستضيفها  التي  اليد  لكرة  العالم 
2021، لذا نطالب بتكاتف جهود الجميع، وبدعم 
مسؤولي الرياضة وتحفيزهم لمنتخب اليد لتحقيق 

إنجاز وصول ليبيا للعالمية«.
يذكر أن الفرق المشاركة في كأس أفريقيا لكرة 
 4 إلى  القرعة  طريق  عن  وزعت  بتونس  اليد 
والكونغو  مصر  األولى:  المجموعة  مجموعات، 

الثانية:  والمجموعة  وكينيا،  وغينيا  الديمقراطية 
والمجموعة  ونيجيريا،  والغابون  وأنغوال  ليبيا 
الثالثة: تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس 
والجزائر  المغرب  الرابعة:  والمجموعة  األخضر، 

والكونغو والسنغال وزامبيا.
وعن مواعيد مباريات منتخب ليبيا في النهائيات 
األفريقية عن المجموعة الثانية، فقال رحومه إن 
مباراة االفتتاح لليبيا ستكون أمام الغابون بقاعة 
والمباراة   ،2020 يناير   16 الخميس  الحمامات 
الثانية الجمعة 17 يناير أمام أنغوال بقاعة رادس، 
والمباراة الثالثة األحد 19 يناير أمام نيجيريا بقاعة 
الحمامات، يذكر أن الفرق أصحاب التراتيب الستة 
نهائيات كأس  إلى  البطولة ستتأهل  األولى في 

العالم المقبل بمصر 2021.

طرابلس - محمد ترفاس

● الهرام

● مجدي

● بن دردف



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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 211 8 ربيع اآلخر 1441 هــ

مالعب5 ديسمبر 2019 م 15

توقف مفاوضات »شبيبة القبائل« الجزائري مع صولة بعد انضمام الطبال رسمياً وسط ترقب لعروض تونسية ومغربية

الليبية  الدولة  فيه  تتحسس  الذي  الوقت  في 
وعراقيل  مشاكل  وسط  االستقرار،  نحو  طريقها 
بشكل  ربما  األركان،  كل  من  محيطة  وغيوم 
في  تلوح  التشاؤم،  على  كثيرة  أحياناً  يبعث 
تحققها  مسبوقة،  غير  عريضة  آمال  بوادر  األفق 
الرياضات الليبية المختلفة، وكأنها اتفقت ضمنيًا 
السعادة للشعب  بينها على ضرورة تحقيق  فيما 
الليبي الذي عانى ويالت االنقسام في كل خطواته 
اإلصالحية، فبدالً من أن يحقق السياسيون هذه 
على  تتحقق  وجدها  الكادح،  للمواطن  الخطوة 
عدة،  مجاالت  في  واألبطال  الرياضيين  أيدي 
كان آخرهم بطل التجديف حسين قنبور المتأهل 
 .»2020 »طوكيو  األولمبية،  األلعاب  دورة  إلى 
الصيفية  األلعاب  منافسات  وُاختتمت  سبق  أيضاً 
اإلماراتية  بالعاصمة  الخاص  لألولمبياد  العالمية 
مسبوق  غير  عددًا  ليبيا  نجوم  وحقق  أبوظبي، 
منها  ملونة  ميدالية   60 بواقع  الميداليات  من 

»24 ذهبية، 21 فضية، 15 برونزية«، وتعد هذه 
الحصيلة األكبر في تاريخ األولمبياد الخاص الليبي 
خالل مشاركاته في األلعاب الصيفية العالمية منذ 
تأسيسه العام 1998، كما تتربع لعبتا بناء األجسام 
الليبيين بفضل  والمالكمة على الئحة اهتمامات 
عبد  األصغر  وشقيقه  الزناد  المالك  عبد  النجوم 
وعمر  المالكمة  في  بربيش  وفتحي  الزناد  المعز 
في  أبوفناس  وصالح  أبوقرين  ورشاد  الميلودي 

بناء األجسام. عن الظاهرة يقول مدرب كرة القدم 
المعروف محمد احميده: »اعتبر أن نتائج األلعاب 
للرياضة  تأكيد  بكل  وفخر  اعتزاز  مبعث  الفردية 
أن  نقتنع  أن  ويجب  يختلف  األمر  ولكن  الليبية، 
المنافسة صعبة في األلعاب الجماعية، ففي كرة 
القدم مثالً بالنسبة ألفريقيا، حيث إن هناك تقدمًا 
على  المهمة  يصعب  مما  األفريقية  للكرة  كبيرًا 
الدوري  استقرار  عدم  وكذلك  الليبية  المنتخبات 

الليبي لكرة القدم الذي يساعد على إفراز منتخب 
األلعاب  جيد وتنظيمه يحتاج وقتاً وجهدًا عكس 
الفردية التي بطوالتها تقام بطريقة التجمع، وأنا 

مع الدعم المالي لكل األلعاب في الرياضة«.
أما اإلعالمي المعروف محمد بن تاهية، فقال: 
»أي إنجاز رياضي يفرح الرياضة الليبية، واأللعاب 
والمالكمة  والتجديف  األجسام  بناء  في  الفردية 
لها حضور جيد ونتائج إيجابية تسعدنا، والدعم 
على  أشدد  لذا  األلعاب،  لكل  يتوقف  ال  أن  يجب 
أهمية المحاسبة والتقييم ألي مشاركات رياضية 
الرياضة حتى  خارجية، وهذه أشياء أساسية في 

نساهم في تطويرها«.
وسام  للجودو،  الليبي  االتحاد  عضو  واعتبر 
نتاج  الفردية  األلعاب  نتائج  أغلب  أن  العريفي، 
لدعم  دعا  لذا  رياضي،  واجتهاد  مدرب  عمل 
دعم  في  مبالغة  وجود  مؤكدًا  الفردية،  األلعاب 
الدورات  وأن  الدولة  قبل  من  ماليًا  القدم  كرة 
أو  متوسطية  أو  أفريقية  أو  عربية  المجمعة 
األلعاب  فيها على  التركيز  يتم  أن  أولمبية يجب 
إن  حيث  نتائج،  واألكثر  عددًا  األقل  الفردية 

الجماعية  لأللعاب  ماديًا  تكلف  المشاركة 
والمحصلة قالدة واحدة لكل الفريق وإن 

تحققت، وأحيانًا ال تتحقق بينما األلعاب 
الفردية كل رياضي يحقق قالدة.

وأخيرًا طالب األمين العام السابق 
بيت  محمد  التايكوندو،  التحاد 

والرياضة  الشباب  هيئة  المال، 
وتبني  الفردية  األلعاب  بدعم 
برياضي  مثالً  ضارباً  األبطال 
المالكمة فتحي بربيش ومالك 
مواهب  وجود  مؤكدًا  الزناد، 

الفردية،  األلعاب  في  ليبية 
لكرة  فيه  المبالغ  الدعم  مستغرباً 

القدم الليبية مقارنة ببقية األلعاب، 
كما أكد أن الناتج من دعم كرة القدم 

غير مقنع وغير مفيد وأكرر لو تم الصرف 
جيدًا على األلعاب الفردية ممكن أن نحقق 

قالدة أولمبية في دورة األلعاب بعد أن تطور 
العلم، حيث باإلمكان كشف موهبة الرياضي في 

أي لعبة منذ الصغر.

األلعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية

الوسط - صالح بلعيد

قرعة إلكترونية لبطولة 
السرايا في التايكوندو

تتواصل االستعدادات إلقامة بطولة 
السرايا السادسة التي تشرف عليها اللجنة 

التسييرية للعبة التايكوندو الموازية 
لالتحاد الليبي للعبة، وتنطلق البطولة غدا 

الجمعة وبعد غد السبت بعد أن أقيمت 
عملية الميزان لجميع الرياضيين، على أن 
تجرى اليوم الخميس القرعة اإللكترونية، 

وعلى ضوء هذه القرعة سيتم وضع 
الجدول إلكترونيا وتبدأ المنافسات الجمعة 

الموافق السادس من ديسمبر الجاري 
بقاعة طرابلس لأللعاب الرياضية.

األندية التي أبدت استعدادها للمشاركة 
هي نادي النصر بنغازي ونادي الهالل 

بنغازي ونادي الشط ونادي زناتة ونادي 
العالمين بجانب الصالة األولمبية ونادي 

الشباب الوحدوي ونادي بلخير ونادي 
أبومليانة وصالة االتحاد جيم ونادي 

النهضة سبها ونادي اإلخاء هون. كما 
يشارك نادي االنتصار ونادي الفريخ ونادي 

العروبة ونادي شباب قرجي وصالة الباروني 
ونادي النجوم ونادي نجوم بن وليد ونادي 

التضامن بقصر صالة الخمس بالخمس 
وسط احتماالت مشاركة فريق قاعة النسر 
من تونس. وفي وقت سابق، نظم نادي 

العالمين الرياضي بطرابلس محاضرات 
تحت إشراف اللجنة التسييرية للتايكوندو، 

على هامش بطولة ليبيا للسراي الحمراء 
السادسة، وجاءت المحاضرة األولى تحت 
عنوان »مراحل تطوير فنون الدفاع عن 

النفس«، ألقاها المؤرخ الرياضي إبراهيم بن 
عزوز من المغرب، والمحاضرة الثانية كانت 
بعنوان »إدارة المنافسات في التايكوندو«، 

للمدرب الدولي خالد أبوغالية.

»الرفاع«  ناديي  بين  المفاوضات  توقفت 
البحريني و»شبيبة القبائل« الجزائري بشأن 
انتقال الجناح الدولي الليبي محمد صولة؛ 
بسبب الخالف حول المقابل المادي، حيث 
الليبيين،  المحترفين  أبرز  أحد  صولة  يعد 
الدوري  في  موسمين  من  ألكثر  وينشط 
البحريني، عندما انتقل له عبر بوابة نادي 
»الرفاع«  إلى  ينتقل  أن  قبل  »المحرق« 
في  أساسيًا  حضورًا  معه  سجل  الذي 
المحلية،  المنافسات  في  ليظهر  تشكيلته، 
ينتقل  صولة  وكاد  والعربية،  القارية 
الدوري  في  لالحتراف  الماضي  األسبوع 
الجزائري، بعد أن دخل في مفاوضات جادة 
مع مسؤولي »شبيبة القبائل«، ليكون ثاني 
الالعبين الليبيين، بعد التعاقد مع مهاجم 
الخالف على  الطبال، لوال  »االتحاد« محمد 
إحدى  صولة،  يزال  وال  المادي،  المقابل 
ركائز المنتخب الليبي، مصدر اهتمام أكثر 
من ناٍد في تونس والمغرب بجانب األندية 
له  األقرب  الواجهة  لتصبح  أيًضا  الجزائرية 
الشتاء  »ميركاتو«  االنتقاالت  فترة  خالل 
المقبل في أحد دوريات دول شمال أفريقيا 

األقوى فنياً عن الدوري البحريني.
قائمة  في  المحترفين  ظهور  ساهم 
خالل  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
منافسات  ضمن  وتنزانيا،  تونس  مباراتي 
بطولة  نحو  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
»كان  بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم 
2021«، في زيادة رقعة المحترفين، ولفت 
الجزائرية،  وتحديدًا  األندية،  عديد  أنظار 
صولة  مفاوضات  توقف  من  الرغم  فعلى 
أن  إال  القبائل«،  »شبيبة  مسؤولي  مع 
الجزائري،  للنادي  سابقًا  ليبيًا  العبًا  هناك 
محمد  »االتحاد«  مهاجم  مع  التعاقد  بعد 
»الهالل«  مهاجم  دخل  أيضًا  الطبال، 
الليبي، أنس المصراتي، في مفاوضات بعد 
العاصمة«  »اتحاد  من  اتصاالت  تلقى  أن 
الجزائري، لجس نبضه بشأن االنضمام إلى 
الفريق الذي يضم زميله المهاجم الدولي 
الشاب مؤيد الالفي، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
مواجهتي  في  ليبيا  منتخب  استعان 
المحترفين،  من  بعدد  وتنزانيا  تونس 
البيضاوي«  »الرجاء  الورفلي  سند  وهم: 
العاصمة«  »اتحاد  الالفي  مؤيد  المغربي، 
الجزائري، أحمد شلبي »االتحاد السكندري« 
»سموحة«  الترهوني  محمد  المصري، 
الشابة«  »هالل  ضانة  هيثم  المصري، 
التونسي، علي معتوق »الملعب« التونسي، 
المعتصم المصراتي »غميارش« البرتغالي، 
مهند  التونسي،  »الترجي«  الهوني  حمدو 
عيسى إيتو وأنيس سلتو »النجم الساحلي« 
التونسي، بدر حسن »الباطن« السعودي، 
»اتحاد  الطاهر  وصالح  الهريش  زكريا 

التاجوري  إسماعيل  المغربي،  طنجة« 
مفتاح  األميركي،  سيتي«  »نيويورك 
طقطق »المصري« المصري، محمد صولة 
المحترف  غاب  بينما  البحريني،  »الرفاع« 
بصفوف فريق »كروتوني« اإليطالي أحمد 

بن علي، بسبب اإلصابة.
بداية  مع  فشل  نفسه،  الوقت  في 
الموسم الجاري العب »األهلي طرابلس«، 
االحتراف  تجربة  في  الغنودي،  محمد 
الخارجي مع فريق »القوة الجوية« العراقي، 
اآلسيوي  الفريق  حسابات  خارج  وأصبح 
نتيجة عدم قناعة الجهاز الفني والتدريبي 
وكان  بمستواه،  الجوية«  »القوة  لفريق 
الجوية«  »القوة  بفريق  التحق  الغنودي 
العراقي في معسكر خارجي للفريق بلبنان 
الالعب  إال أن  اختباره فينًا وبدنيًا،  بهدف 
الجهاز  دفع  متواضع  بمستوى  ظهر 
وسبق  له،  الشكر  لتقديم  العراقي  الفني 
في  ليبيين  العبين  ثالثة  فشل  الغنودي 
وتحديدًا  المصرية  بالمالعب  االحتراف 
يقوده  الذي  الحدود«  »حرس  نادي  مع 
المدير  العشري  طارق  المصري  المدرب 
الفني السابق لـ»ألهلي بنغازي« و»األهلي 
الهرام  أحمد  فسخ  حيث  طرابلس«، 
الكوري عقده مع »حرس الحدود« كثالث 
العب يغادر الفريق بعد أن تعاقدت معهم 
الصيفية  االنتقاالت  في  »الحرس«  إدارة 
المسالتي  سالم  وهم  الموسم،  هذا 
وتبقى  الهرام،  وأحمد  التربي  وأحمد 

أسباب االستغناء حسب الالعبين أن إدارة 
النادي أخلت بشروط التعاقد.

في  العبين  أربعة  إخفاق  عن  وبعيدًا 
المحترفين  رقعة  يوميًا  تتزايد  االحتراف، 
الليبيين في الخارج، وتحديدًا بدول الجوار، 
المحلية  المسابقة  غموض  تزايد  مع 
القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري  الخاصة 
بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعالن بداية 
دون  ليمر  سبتمبر  في  الجديد  الموسم 
جديد، إال أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة 
التي  االرتباك  حالة  ظل  في  ذلك  إتمام 
الموقت  الكرة  اتحاد  أجواء  على  تسيطر 
جاء  الذي  الشلماني  عبدالحكيم  بقيادة 
برحيل  انتهت  العراقيل  خلفية بعض  على 
الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس 
الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب  وسط 

المنوط به تنظيم المسابقات.
تعاقد  األخيرة،  الصفقات  أبرز  بين  من 
إدارة نادي »الباطن« السعودي مع العب 

وسط فريق »األهلي طرابلس« بدر حسن 
حسن  بدر  وكان  واحد،  موسم  لمدة 
العب فريق الصاالت لكرة القدم لعب مع 
»األهلي  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
مواسم  عدة  معه  وقضى  طرابلس«، 
حسن  بدر  ويتميز  الميدان،  وسط  في 
ُاستدعي  كما  واالنقضاض،  بالسرعة 
للمنتخب في عديد المناسبات، وهو العب 
تجارب  الماضية  األسابيع  وخاض  متطور 
ولم  التونسي،  »األفريقي«  فريق  مع 
يصل معه التفاق ليقرر اللعب في الدوري 

السعودي.
أيضًا نجحت إدارة نادي »اتحاد تطاوين« 
المهاجم  مع  رسميًا  التعاقد  في  التونسي 
الليبي أيوب عمار من مواليد 1996 قادمًا 
من نادي أبوسليم، لمدة موسمين بعد أن 
الليبي  فريقه  مع  مميز  بشكل  عمار  ظهر 
المحلي  الدوري  مسابقة  تتعثر  أن  قبل 
في  ليبي  العب  ثاني  عمار  ويعد  الممتاز، 
منصور  مواطنه  بعد  »تطاوين«  صفوف 
الليبيين  الالعبين  رغبة  ظل  في  رزق، 
خالل  نشط  حيث  الخارجي،  االحتراف  في 
األيام الماضية انتشار الالعبين في مختلف 
بعد  تحديدًا  والمغربية  التونسية  األندية 
وطلبت  المحلية،  المسابقات  غموض 
إدارة نادي »االتحاد المنستيري« التونسي 
»الوحدة«  نادي  إلى  رسمية  رسالة  في 
العب  خدمات  على  الحصول  بطرابلس، 
»الوحدة« الليبي محمد الغنيمي على سبيل 

اإلعارة لمدة موسمين مع إمكانية الشراء 
بمبلغ 20 ألف دوالر في المستقبل القريب 
الالعب  واستقرار  اتفاق  إلى  التوصل  حال 
فنيًا مع الفريق بحفظ حق ناديه التونسي 

في الشراء النهائي.
الشابة«  »هالل  نادي  إدارة  وتعاقدت 

للدوري  حديثًا  الصاعد  التونسي، 
فريق  العب  مع  الممتاز،  التونسي 

كرواع  أحمد  طرابلس«  »األهلي 
كرواع  ويعد  موسمين،  لمدة 

المتميزين،  المهاجمين  من 
له أن لعب مع عديد  وسبق 
والمنتخب  المحلية  الفرق 

»الترسانة«  الوطني، 
و»األهلي  و»الشط« 

وأخيرًا  بنغازي« 
طرابلس«،  »األهلي 
كما سبق له أن توج 
الدوري  هداف  بلقب 
انضم  كما  الليبي، 

للدوري  جديد  ليبي 
الموسم،  هذا  التونسي 

الالعب  انتقل  أن  بعد 
إيتو،  موسى  مهند 
الرسمي  بتوقيعه 

التونسي،  الساحلي«  »النجم  لنادي 
لينضم إيتو إلى أكبر األندية التونسية 
مهاجم  ويزامل  مواسم،  ثالثة  لمدة 
إيتو  خاض  حيث  سلتو،  أنيس  الفريق 

»النجم  نادي  مع  اختبارات  التوقيع  قبل 
الساحلي« التونسي، كما لعب مباراة ودية 
على  للوقوف  الفريق  استعدادات  ضمن 

مستواه الفني والبدني.
كثيرًا  بالفرصة  إيتو  مهند  يحَظ  لم 
دكة  على  لبقائه  الليبي  الدوري  في 
البدالء أكثر من اللعب مع فريق »األهلي 
الخطيرة  اإلصابة  بسبب  طرابلس«؛ 
الصليبي وتصفيته من  الرباط  في  بقطع 
الماضي  الموسم  ليعود  »األهلي«  نادي 
نفسه  الوقت  في  »رفيق«،  نادي  إلى 
سلتو  أنيس  الدولي  المهاجم  انتظم 
الساحلي«  »النجم  فريقه  تدريبات  في 
بعد  عقد،  معه  يربطه  الذي  التونسي 
طرابلس«  »األهلي  إلى  معارًا  كان  أن 
»النجم  كان  موسم  وكل  مواسم  لثالثة 
الساحلي« يجدد عقد اإلعارة مع »األهلي 
الالعبين  يعد سلتو من  حيث  طرابلس«، 
المنتخب  في  المميزين  والمهاجمين 
قبل  طرابلس«،  »األهلي  وفي  الوطني 
أن يقرر العودة مجددًا للدوري التونسي، 
الجزائر  في  المحترفين  أبرز  ويبقى 
الالفي  مؤيد  الشاب  الدولي  المهاجم 
يقدم  الذي  العاصمة«،  »اتحاد  فريقه  مع 

طيبة. مستويات 
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»ميركاتو شتوي« ساخن يزيد رقعة املحترفني الليبيني
توقف مفاوضات »شبيبة القبائل« الجزائري مع صولة بعد انضمام الطبال رسمياً وسط ترقب لعروض تونسية ومغربية

االستقرار النسبي في المنطقة الشرقية يساعد على اتخاذ قرار العودة خوفا من تجميد النشاط 

● الطبال● بن على● صولة

● بن تاهية● العريفي

● قنبور

المصراتي في الطريق للدوري الجزائري وسط 
تألق الالفي مع »اتحاد العاصمة«.. وسلتو 

يدعم هجوم »النجم الساحلي« في وجود إيتو

قال رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم 
لبرنامج  إلى  خاصة  تصريحات  في  الشلماني 
الوطن«:  روحها  »ليبيا  قناة  عبر  »ميادين« 
»هناك مساعٍ جاده إلقامة الدوري في شهر يناير 
أهاًل به، وَمن ال  المقبل، ومن يريد أن يشارك 
المنطقة  في  لجنة  فهناك  ظروفه،  سنقدر  يريد 
بهذا  الشرقية  المنطقة  في  ولجنة  الغربية 
الخصوص وهناك التزامات علينا ويجب أن يكون 
هناك دوري لذا نسعى لرفع الحظر، وسيكون هذا 
معنا  التي ستقف  أفريقيا  دول شمال  بداية من 

في هذا األمر«.
المنطقة  في  قبوال  وجدت  الشلماني  تصريحات 
عضو  بحضور  اجتماعا  عقدت  التي  الشرقية 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
أندية خليج سرت وشباب  الكزة بحضور  يونس 
الجبل واألخضر واألهلي بنغازي والتحدي والهالل 
ونجوم  واألنوار  والتعاون  والصداقة  والنصر 
على  المجتمعين  واشترط  ودارنس  أجدابيا 
باإلقامة  والتكفل  المالي  الدعم  الليبي  االتحاد 
الممتاز،  الدوري  في  اللعب  أجل  من  والتنقل 
أقصى  كموعد  يناير2020   20 يوم  حددوا  كما 
للموسم  الممتاز  الدوري  مسابقة  النطالق 
الرياضي 2019-2020 بعد الحصول على الدعم 
الشرقية  المنطقة  أندية  به  الذي طالبت  المالي 

خالل اجتماعها السبت الماضي.
في المقابل لم تقرر ولم تجتمع أندية المنطقة 
الشلماني  تصريح  بعد  عشر  االثني  الغربية 
األخيرة وهي األهلي طرابلس واالتحاد والمدينة 
والوحدة وأبي سليم واألولمبي والشط والمحلة 

ورفيق والسويحلي والخمس واالتحاد المصراتي، 
وكانت قد عقدت اجتماعا فيما سبق وقررت عدم 
اللعب حتى يزول السبب الذي من أجله تم إيقاف 
دوري الموسم الماضي بسبب األحداث السياسية 
وتحديدا  الغربية  المنطقة  حاليا  تشهدها  التي 

العاصمة طرابلس.
يذكرها  لم  معينة  أندية  الشلماني  اتهم  وقد 

عدم  وراء  تقف  التي  هي  أنها  مؤكدا  باالسم 
الموافقة على عودة الدوري ألسباب خاصة بهذه 
األندية  وهذه  شخصية  أسباب  وهي  األندية، 
عنها  يكشف  لن  لكنه  الرياضي  للشارع  معروفة 
داخل  األخير  اجتماعه  في  قوله  حد  على  النقاب 
سابقة  تصريحات  كانت  حيث  التنفيذي  المكتب 
قد رفضت  أندية مصراتة  لمسؤولين من  أيضا 

ورفضت  الظروف،  هذه  ظل  في  الدوري  إقامة 
للموسم  السنية  الفئات  دوري  حتى  إقامة  أيضا 

الرياضي 2019 2020-.
االتحاد الفرعي بطرابلس هو اآلخر يحاول جاهدا 
إقامة دوري الفئات السنية تاركا الرغبة لمن يريد 
حرص  لذا  المحاوالت  تنجح  أن  دون  المشاركة 
اتحاد الكرة الليبي على وحدة كرة القدم الليبية 

بعمل  والشرقية  الغربية  المجموعتين  خالل  من 
توضيح  سيتم  استثنائي  دوري  في  فريقا   24
خالل  انطالقه  على  الموافقة  حال  في  معالمه 

الفترة المقبلة.
مؤسفة  أحداث  حاليا  تعيش  الغربية  المنطقة 
مستمرة وخصوص في مدينة طرابلس الكبرى، 
الغربية  والتي بها أكثر من فريق تابع للمنطقة 
التي تعيش  بينما العكس في المنطقة الشرقية 
في  يساهم  الذي  األمر  بكثير  أفضل  حال  في 
بجانب  المطالب  تحقيق  شرط  العودة  قرار 
بحث ظروف وطريقة عودة المسابقة بعيدا عن 

المطالب المالية والنقل واإلقامة.
النشاط متوقف في جميع أندية المنطقة الغربية 
خارجي  معسكر  في  كان  الذي  االتحاد  نادي  عدا 
بسبب مشاركته األفريقية األخيرة قبل أن يودع 
مبكرا بطولة »الكونفدرالية« أما باقي األندية في 
سبات عميق بل هناك أندية فرطت في العبيها 
الالعبين  معظم  وأصبح  طرابلس  األهلي  مثل 
على  يجبره  الذي  األمر  حاليا  النادي  أسوار  خارج 
طلب مزيد من الوقت حتى يعيد ترميم صفوف 
والوحدة  المدينة  أندية  وأيضا  األول  فريقه 
والشط والسويحلي والخمس واالتحاد المصراتي 
جميعها  والمحلة  وأبوسليم  ورفيق  واألولمبي 
تفتقد إلى برنامج التدريب بعد تسريح الالعبين 
عن  األندية  هذه  تعلن  أن  دون  والمدربين 
واستكماله  الرياضي  النشاط  لعودة  استعدادها 
في  الجميع  أمام  حال  المالية  الظروف  لتظل 
ظل صعوبة توفير دعم مالي مناسب لكل هذه 
االتحاد  يناقش  العراقيل  هذه  كل  أمام  األندية، 
العام كل الخيارات الصعبة في الوقت الحالي بعد 
أن أكد مرارا ضرورة إقامة الدوري هذا الموسم 

حتى ال يتم تجميد الفرق الليبية والمنتخبات.

طرابلس - الصديق قواس 

● مباراة سابقة في الدوري الليبي بمشاركة األهلي بنغازي

● سلتو

● الالفي
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ماذا تعني؟

مـن المستفيد، ومن المتضرر؟

متى تدخل حيز التنفيد؟

أيــن حدود تأثيرها؟

لماذا أحدثت كل هذا الضجيج؟

كيـف يمكن تمريرها بسالم؟

 كل شيء  

مذكرة التفاهم حول الصالحيات البحرية بني الوفاق وتركيا

جنة.. جنتان وموال جنات
جمعة بوكليب

المسافة التي تفصلهما عن بعضهما، في الشارع الرئيس بوريستر بارك، جنوب غرب لندن، ال تزيد 
على خمسين مترًا. على الجهة اليمنى من الرصيف، يقف أعضاء أفراد الفريق األول من المبشّرين 
بالنصرانية. وعلى الجهة اليسرى منه، يقف أعضاء الفريق الثاني من الدعاة المسلمين. فريق 
المبشرين مختلط، من الجنسين. ويقتصر فريق الدعاة المسلمين على الذكور. الفارق في األعمار 
واضح، ولصالح فريق المبشرين. ونقطة أخرى، أيضًا، تمنح ألعضائه على حسن القيافة وأناقة 

الهندام.
إلى حد اآلن. تقام المباراة، سلميًا، وحضاريًا، في أيام السبت، من كل أسبوع. ولكن ليس بانتظام. 
فريق الدعاة كثير التغيّب، وال يظهر أعضاؤه إال لمامًا. في حين يحرص أعضاء فريق المبشّرين على 

التواجد، في نفس المكان والموعد من كل أسبوع، ما أمكنهم ذلك.
العادة، أيضًا، أنني أحرص على تجنب وتفادي أعضاء الفريقين. وخاصة، أعضاء فريق المبشّرين، 
ألنهم يحرصون على تقديم التحية بأصوات مسموعة، ومحاولة فتح حديث ولو قصيرا مع العابرين، 

من دون تطرقهم إلى موضوع الهدف الذي جاءوا ألجله.
فريق الدعاة الذكوري، عادة ما يلتزم أعضاؤه الوقوف صامتين ، وال يتكلمون إال إذا وقفت عليهم، 

وحاولت تجاذب أطراف حديث معهم.
يتكون كل فريق، في العادة، من أربعة أعضاء. قد ينقصون واحدًا، لكنهم ال يزيدون على ذلك. 
ال أحد من أعضاء الفريقين، حسب مشاهداتي، يفكر في مد جسور الود والحديث مع أعضاء الفريق 
اآلخر. ويحرص كل فريق على االلتزام بزاويته، وبركنه من الرصيف، واالنشغال بأمر إقناع العابرين 
بجنّته الموعودة. وهذا يعني وجود أكثر من جنّة للعرض في وريستر بارك: واحدة نصرانية، وأخرى 

إسالمية. وعلى المرء أن يختار في أي جنّة منهما يريد أن يحشر، ويقضي آخرته.
لكن، وحتى يومنا هذا، ال وجود لجنّة يهودية معروضة. وأعترف أنني، طوال أكثر من ثالثة عقود 
زمنية، لم ألمح، أو أعثر، أو أسمع بدعاة أو مبشّرين من الطائفة اليهودية، في شوارع المناطق 

أبناء  وكأن  بريطانيا.  في  مدينة  من  أكثر  في  فيها،  عشت  التي 
الطائفة اليهودية مستكفون بما لديهم، أو ربما يعود ذلك لعالقة 
ارتباط الديانة اليهودية برابطة الدم األمومي. وعلى العموم، فإن 
باختالفهم،  النصرانية  الطائفتين  أهل  من  هم  المبشّرين  أكثر 

واإلسالمية باختالفهم أيضًا.
والتسامح،  الغربية،  الليبرالية  والقيم  البريطانية،  الديمقراطية 
الجميع،  على  حضورها،  تفرض  إلخ  يعيش...  غيرك  ودع  وعش 
وتحظى بالمراعاة وباالحترام من الجميع: مبشرون ودعاة. وبالتالي، 
ال أحد يفكر في جَرّ الناس، غصبًا عنهم، إلى جنّته الموعودة. مهمة 
أعضاء كل فريق تتجسد في مهارتهم في نصب شباكهم، وااليقاع 
الدينية  والحجج  وبالبراهين  وباالدلة  بالحجج  راغبًا،  جاءهم  بمن 
المتوفرة. وهذا يعني أن المتطرفين من الطائفتين ال مكان لهم 

على زوايا الرصيف، وال حقوق لهم في عرض سلعهم على الناس.
ما يهمُّ في هذا األمر كله، هو أن الجنّة الموعودة، والمعروضة 
البريطانية،  المناطق والمدن  أو في غيرها من  في وريستر بارك، 
ليست واحدة، وليست مقتصرة على ديانة دون غيرها. فللنصراني 
جنته، وللمسلم جنته،....إلخ، ويستثنى من تلك الجنّات األخروية، 
في  زمان،  شارعنا،  في  تقيم  وكانت  جنّات،  اسمها  التي  البُنَيّة 

المدينة القديمة.
الجنّتين  بين  تجمع  عالقة  بوجود  أعــرف  ال  أنــا  والحقيقة، 
زمان،  شارعنا،  وابنة  بــارك،  وريستر  في  أسبوعيًا،  المعروضتين 
المسماة جنّات. وال أعرف حتى السبب الذي دعا والديّ جنّات إلى 
إطالق ذلك االسم الغريب عليها. ألن أقوالها، وأفعالها ال عالقة لها 

بأي جنّة، بل أبعد ما تكون عن أي تصور، عن أي جنّة، في أي ديانة. وكان من األفضل لو أنهم 
أطلقوا عليها اسم آخر.

العالقة بين جنّات والجمال معدومة. وانعدام العالقة بالجمال ال يعني انعدام العالقة بالذكاء 
والدهاء. ألن جنّات كانت بنت ذكية، وداهية، ومن النوع الذي يأمر الشيطان فينصاع ألوامرها 
منفذًا. وافتقاد الجمال ال يعني أن أوالد الشارع ال يعيرونها اهتمامًا، بل العكس صحيح. ألن أوالد 
الشارع كانوا مستعدين لفعل أي شيء تطلبه منهم جنّات لكي يأمنوا شرورها، ويفوزوا برضاها، 
ويتأهلوا لالستفادة مما تقدمه شبكات عالقاتها االجتماعية الكبيرة من فوائد خاصة مع الجميالت 

من بنات الشارع، والشوارع المجاورة.
ما يميز جنّات أنها تتصرف بما يمليه عليها مزاجها. وال تريد ألحد أن يوقفها عند حدها، مهما 
عظم شأنه. وربما لهذه األسباب، ولغيرها، وجدت الطريق مفتوحًا أمامها، أيام حكم القذافي، لتنظم 
لحركة اللجان الثورية، بل وتكون من األمهات المؤسسات لحركة الراهبات الثوريات. وربما، أيضًا، 
لهذه االسباب ولغيرها، انضمت جنّات إلى كوادر القوات المسلحة، وحظيت بالقبول في الكلية 

العسكرية للبنات، رغم فشلها في الحصول على الشهادة الثانوية.
الغريب أني لم أعد أسمع بأخبار جنّات، منذ 2011، وال أعرف، على وجه التحديد، أن كانت ما زالت 

تعيش في طرابلس أم سجنت ، أو قتلت، أو هاجرت إلى بلد آخر.
راية  تحت  بحماس  وتسير  طرابلس،  في  تعيش  تزال  ال  كانت  إن  جدًا  أستغرب  ال  لكني 
ذوي  من  كثيرون،  فعل  مثلما  السابقة،  أهدافها  عن  كثيرًا،  تختلف،  ال  وألهداف  أخرى، 

زالوا!! الخضر سابقًا، وما  القبعات 

في مثل هذا اليوم منذ 19 سنة، رحل الشاعر عبدالباسط الدالل، الذي 
فاضت غربته حتى زهد في دنياه، فقال ملتاعا في قصيدته »تقاسيم على 

وتر الغربة«: »آه يا ليل الغربة * يا ليل األحزان * ما أتفه أن نحيا * أن 
نهلك مثل الكلب الضال«.

صدر له، ديوان »فسيفساء أندلسية« سنة 1992، وجمّع وحقق ديوان 
إبراهيم األسطى عمر. اشترك في الكثير من المهرجانات واللقاءات 

الثقافية، التي لم تغب عن درنة الزاهرة، التي كان لها شرف المشاركة 
في معجم »البابطين« الشهير، إذ كانت مشاركتها بخمسة شعراء من 

أصل عشرين شاعرا من ليبيا، وكان عبدالباسط الدالل أحدهم.

رحيل عبدالباسط الدالل

كاملة  لوضع خطة  الليبية  اآلثار  تستعد مصلحة 
إلعادة ترميم »غرفة عمليات روميل«، أو ذاك 

المخبأ تحت األرض الذي كان مقرًا لغرفة عمليات 
الثانية ضد  العالمية  الحرب  أثناء  المحور  دول 

الجمهور  أمام  مفتوحًا  ليكون  وتجهيزه  الحلفاء، 
قريبًا.

الموجود في  التاريخي  المعلم  ويحتوي هذا 
طبرق على ثالثة ممرات تفتح فيها مجموعة كبيرة 

الرئيسية،  العمليات  إلى قاعة  الغرف، إضافة  من 
»فيسبوك«. في  المصلحة  حسب صفحة 

1944( كان  األلماني إرفين روميل )1891 - 
القادة  يلقب بـ»ثعلب الصحراء«، كونه أحد أمهر 

في حرب الصحراء.

ترميم »غرفة عمليات« 
روميل طبرق

+H5

»ملك الكوكايني« 
في قبضة الشرطة

ألقي القبض في كولومبيا، اإلثنين، على 
سيزار إميليو بيرالتا من الدومينيكان 

الملقب بـ»ملك الكوكايين«، الذي هرّب 
»أطنانا« من المخدرات من منطقة 

الكاريبي إلى الواليات المتحدة وأوروبا.
وقال المدعي العام الدومينيكي، 

جان آالن رودريغيز، خالل مؤتمر صحفي 
إن بيرالتا )44 عاما( والملقب أيضا 

بـ»األبوسادور« قبض عليه في كارتاخينا 
في شمال كولومبيا.

وأضاف أن شبكة المهربين الذين 
عملوا مع بيرالتا، والتي وفق مكتب 

التحقيقات الفدرالي كان لها تداعيات في 
فنزويال وبورتوريكو وكولومبيا »فككت 

بالكامل« خالل 60 عملية ألقي القبض، 
خاللها على 18 شخصا.

ووعد مكتب التحقيقات الفدرالي 
بمكافأة مقدارها 100 ألف دوالر، لمن 
يقدم أي معلومات قد تؤدي إلى إلقاء 

القبض على سيزار إميليو بيرالتا.

الحصبة يلتهم 
أطفال ساموا

وفاة  ساموا  جزر  في  مسؤولون  أعلن 
الحصبة  اندالع  منذ  شخصا   55 ة 

في  طفال   50 بينهم  أكتوبر،  منتصف 
دونه. وما  الرابعة  سن 

العالمية  الصحة  منظمة  وتتوقع 
العالمية  الجهود  في  »انتكاسة« 

البلد  هذا  في  الحصبة  على  للقضاء 
الهادئ. المحيط  في  الواقع 

في  طفال   18 يعالج  كذلك، 
من  حرجة  وحالتهم  المستشفيات 

الوباء  النحسار  أثر  أي  تسجيل  دون 
في  جديدة  حالة   153 تسجيل  بعد 

الماضية،  والعشرين  األربع  الساعات 
بالحصبة  المصابين  عدد  يرفع  مما 

3881 من أصل عدد سكان  إلى 
نسمة. ألف   200 يبلغ  إجمالي 

متخذة  طارئة  تدابير  تؤد  ولم 
وإغالق  جماعي  إلزامي  تلقيح  بينها 

إطار  في  تذكر  نتيجة  أي  إلى  مدارس 
الفيروس  انتشار  من  الحد  مساعي 
كبيرا  خطرا  سكانه  يواجه  بلد  في 

تلقيح  نسبة  جراء  بالحصبة  لإلصابة 
.%  31 تتخطى  ال  السكان  لدى  متدنية 

أقوالهم

من المحتمل جدا أن يكون االتفاق 
انتهاكا للحظر الذي فرضه مجلس 
األمن على توريد األسلحة إلى ليبيا

وزير الخارجية اليوناني
نيكوس دندياس

السلطة التشريعية ال تعترف بمذكرة 
التفاهم التي وّقعت بين حكومة 

الوفاق والدولة التركية وما يترتب 
عليها من التزامات

رئيس مجلس النواب
المستشار عقيلة صالح

المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع 
عقده في برلين يهدف إلى إعطاء 
تغطية دولية التفاق محتمل بين 

األطراف الليبيين

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

تونس والجزائر مؤهلتان لالضطالع 
بدور في األزمة الليبية دون مخافة 

طمعهما في خيرات البالد

النائب األول لرئيس حزب النهضة 
التونسي

عبدالفتاح مورو

فيرونيكا..
 التاج مقابل األمومة

من  استُبعدت  أنها  تؤكد  اإلثنين،  سابقة،  أوكرانية  جمال  ملكة  أعلنت 
منظمي  ستالحق  أنها  ومطلقة،  أم  ألنها  العالم«  جمال  »ملكة  مسابقة 

المسابقة الجمالية أمام محكمة في لندن بتهمة التمييز.
إنستغرام  على  حسابها  عبر  عاما(   24( ديدوسينكو  فيرونيكا  وأكدت 
التواصل  وسائل  عبر  حملة  إطالقها  إثر  وذلك  القواعد«،  بتغيير  »نطالب 

االجتماعي مع وسم خاص يحمل عنوان »الحق في األمومة«.
بمسابقة  الفائزة  ديدوسينكو  وأشارت 
 2018 أوكــرانــيــا  جــمــال  ملكة 
الخامسة  في  لطفل  واألم 
عدم  »سبب  العمر  من 
بالمشاركة  لي  السماح 
في مسابقة ملكة جمال 
بلقب  فوزي  بعد  العالم 
هو  أوكرانيا،  جمال  ملكة 
السابق  أني كنت متزوجة في 
ولدي طفل«.كذلك أشارت إلى أنه 
بحسب قانون بريطاني فإن »سياسة 
االشتراك في مسابقة ملكة جمال العالم 
تنطوي على تمييز ألسباب كثيرة خصوصا 
واألمومة«،  والحمل  الزوجي  الوضع  لناحية 
وتلحظ قواعد المسابقة الجمالية العالمية 
قد  المشتركات  أي من  تكون  أال  ضرورة 
تزوجت أو أنجبت، وسُحب من فيرونيكا 
ديدوسينكو لقب ملكة جمال أوكرانيا 

لألسباب عينها.
عبر  األوكرانية  الشابة  وكتبت 
إلي  يعيدوا  أن  أريد  إنستغرام »ال 
أرى مسابقة ملكة  أريد أن  التاج. 
المنافسات  وباقي  العالم  جمال 
تبدو  التي  العالمية  الجمالية 
الــقــرون  فــي  ــزال  تـ ال  كأنها 
لكي  القيود  ترفع  الوسطى، 
تصبح قادرة على تمثيل جميع 

النساء بصورة حقيقية«.

ليبيا األمس

الديمقراطية 
البريطانية، 

والقيم الليبرالية 
الغربية، والتسامح، 

وعش ودع غيرك 
يعيش... إلخ 

تفرض حضورها، 
على الجميع، 

وتحظى باملراعاة 
وباالحترام من 

الجميع: مبشرون 
ودعاة.


