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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مشاهد رائعة لمعبد »زيوس«
ص16

انتعاش

فضاء

انتعشت أسعار النفط، الثالثاء، وتحسنت 
آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية 

من الواليات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 78 

سنتًا، أو ما يعادل 1.26 % إلى 62.93 
دوالر للبرميل، بعد أن نزلت 4.2 % 

اإلثنين. وزادت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 81 سنتًا، إلى 

59.46 دوالر للبرميل. وتلقت معنويات 
السوق دفعة من مسح معهد إدارة 

التوريدات، الذي كشف عن أن نشاط قطاع 
الخدمات األميركي بلغ أعلى مستوياته 

على اإلطالق في مارس الماضي.

مليون 131.57
شخص

أصيبوا بفيروس كورونا 
على مستوى العالم

 )رويترز(

نفط

كل شيء

غاغارين

قريبا في ليبيا
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»السيادية« تعرقل إقرار امليزانية.. و»تأخير االنتخابات« هاجس الداخل والخارج

األمير
أزمة طارئة هزت عرش األردن، مطلع 

األسبوع الجاري، تخللها بث مقطع فيديو 
نقله إلى شبكة اإلذاعة البريطانية 

بي بي سي، محامي األمير حمزة بن 
الحسين، األخ غير الشقيق لعاهل األردن 

الملك عبداهلل، اتهم فيه قادة البالد 
بالفساد وعدم الكفاءة.

تصريحات األمير جاءت بعد اعتقال 
األجهزة األمنية األردنية الشريف حسن 

بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق 
باسم عوض اهلل، ومسؤولين 

سابقين يخضعون للتحقيق.
مصادر أردنية مطلعة نفت 

ما تناقلته وسائل إعالم عن 
اعتقال األمير حمزة أو 

تقييد إقامته، قبل أن يصدر 
الديوان الملكي بيانًا يؤكد 
فيه أن ما نسب إلى األمير 

من تحركات أوكل إلى عمه 
األمير الحسن بن طالل. 
البالط الملكي السعودي 

سارع بإصدار بيان أكد فيه 
وقوف السعودية مع ملك 

األردن، في وقت نشرت فيه 
وسائل إعالم، أن لبعض 

الدول العربية أصابع خفية 
فيما وصف بأنه محاولة انقالب 
على العرش.. فمن هو الطرف 

العربي المستفيد من زعزعة 
العرش األردني؟

بعد أن التقط لها صورًا عدة من الفضاء 
في سنوات سابقة، حان الوقت ليزور 

رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنينكو، 
األهرامات، للمرة األولى على الطبيعة.
كورنينكو قال، خالل احتفالية الذكرى 
الـ60 ألول رحلة فضاء للرائد الروسي 

»يورى غاغارين«، التي أقيمت في 
القاهرة، الثالثاء، إنه كان يسعى لزيارة 

معالم مصر الحضارية وخاصة األهرامات؛ 
حيث حرص على زيارتها، اإلثنين، 

ولمسها بيده كما كان يحلم.

زيارات متوالية لكبار المسؤولين واكبتها إعادة فتح سفارات وقنصليات

شريان حياة الليبيني في خطر.. اعتداءات النهر الصناعي تنتظر الحسم

مردة لــ »الوسط«: اإلطار القانوني أكبر عائق أمام انتخابات 24 ديسمبر

إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا

ـ»املركزي« قريبًا صدور تقرير املراجعة الدولية ل
بات التقرير النهائي لعملية المراجعة 
ليبيا  لــمــصــرف  ــيــة  الــدول الــمــالــيــة 
بعد  الصدور  مشارف  على  المركزي 
للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  تأكيد 
استكماله  سيتم  التقرير  أن  ليبيا  في 
خالل أبريل الجاري، متضمنًا توصيات 
النظام  وتوحيد  النزاهة  لتحسين 

المصرفي.
بمشاركة  األممية  البعثة  وعقدت 
لخدمات  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ مكتب 
الدولية  »ديلويت«  وشركة  المشاريع 
عن  ممثلين  مع  اجتماعات  سلسلة 
النائب  ومكتب  الرئاسي  المجلس 
بفرعيه  المركزي  ليبيا  ومصرف  العام 
الفترة  خالل  وبنغازي  طرابلس  في 
الجاري »الستعراض  أبريل  و5   2 بين 
المراجعة  لعملية  األولــيــة  النتائج 
المركزي  المصرف  لحسابات  المالية 

منها«. والتحقق  الليبي 
المالية  المراجعة  عملية  وتهدف 
مصرف  لحسابات  تجري  التي  الدولية 
النزاهة  »استعادة  إلى  المركزي  ليبيا 
المالي  النظام  في  والثقة  والشفافية 
المالئمة  الــظــروف  وتهيئة  الليبي 
الليبية«،  المالية  المؤسسات  لتوحيد 
منذ  أنه  أوضحت  التي  البعثة  وفق 
أغسطس  في  العملية  هذه  انطالق 

»ديلويت«  شــركــة  قــامــت   ،2020
المصرف  فرعي  من  المعلومات  بجمع 
هذه  دمــج  وجــرى  الليبي،  المركزي 
من  إضافية  بيانات  مع  المعلومات 
التحقق  »تم  أخــرى،  رسمية  مصادر 
ثالث  طرف  تأكيدات  عبر  الحًقا  منها 

مع المصارف التجارية ذات الصلة«.
على  يركز  التقرير  بأن  البعثة  ونبهت 
المصرف  لتوحيد  عملية  خــطــوات 
المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية. 
طلب  الــدولــي  األمــن  مجلس  ــان  وك
ليبيا  لمصرف  الدولية  المراجعة 
 2434 رقم  قــراره  بموجب  المركزي 

ليبيا. بشأن 
الماضي  أغسطس  منتصف  ــي  وف
أعالم  من   168 عليه  وقع  بيان  أكد 
شخصيات  منهم  الليبي،  المجتمع 
ونشطاء  وحقوقية  وإعالمية  سياسية 
األمــم  جــهــود  دعمهم  ومــدنــيــون، 
دولية  بمراجعة  للقيام  المتحدة 
على  مشددين  المصرف،  لحسابات 
أن الفساد اإلداري والسياسي والمالي 
في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء 
أبرز  وأحد  والتنمية،  الليبي  االقتصاد 

أسباب فشل محاوالت اإلصالح.
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مهامها،  ليبيا  في  الجديدة  السلطة  تسلم  بعد 
الجديد  الواقع  هذا  مع  يتعاملون  األوروبيون  بدأ 
يالحقهم هاجس الوجود التركي والروسي المعقد، 
الذي ال يبدو أنه سيختفي رغم دعوات المتفائلين، 
السلطة  على  ضغوطهم  وكثفوا  أدركــوه  ما  وهو 
في  التركي  الوجود  وتحديدا  لتحجيمه،  الجديدة 

الشق الخاص بمذكرة ترسيم الحدود البحرية.
هذا ما يمكن أن يقاس عليه في مدى االنخراط 
مثل  الليبي،  الصراع  بعد  ما  مرحلة  في  األوروبــي 
إيطاليا وفرنسا واليونان ومالطا، حيث يعتزم سفير 
طرابلس  إلى  العودة  ليبيا  في  ــي  األوروب االتحاد 
نهاية أبريل الجاري، وأعلن رئيس الوزراء المالطي 
روبرت أبيال، اإلثنين، من طرابلس إعادة فتح سفارة 
خالل  ليبيا  مع  الجوية  الرحالت  واستئناف  فاليتا، 
كيرياكوس  اليوناني  نظيره  فعل  وبالمثل  أيــام، 
زيارة  من  الرئيس  هدفه  أن  فأكد  ميتسوتاكيس، 
الدبلوماسي،  التمثيل  الستئناف  الترتيب  العاصمة 
وافتتاح قنصلية في بنغازي بعد ذلك، فيما سبقتهم 

فرنسا إلى ذلك نهاية مارس المنصرم.
هؤالء،  كل  سبق  اإليطالي  القنصلي  الحضور 
القيام  ــي  دراغ ماريو  وزرائــهــا  رئيس  فضل  فقد 
في  السابقة  مستعمرتهم  إلى  خارجية  زيارة  بأول 
 ،2012 منذ  ليبيا  إلى  حكومة  لرئيس  جولة  أول 
لتخفي مهمته برمزيتها االرتقاء بمستوى العالقات 
الجيواستراتيجية، التي حجبها خالل األشهر األخيرة 
شرقها  في  والروسي  البالد،  غرب  التركي  الحضور 
االقتصادية  العالقات  إلى  وباإلضافة  ووسطها، 
ظل  في  مهما  الطاقة  ملف  يعد  الليبية  اإليطالية 
البلدين،  لكال  استراتيجية  كركيزة  »إيني«  وجود 
من  منافسة  شهدت  الماضية  األشهر  خالل  لكن 
تركيا في مساع لمراجعة الوضع الراهن في صناعة 
الطاقة الليبية من خالل تهميش »توتال« الفرنسية 
و»إيني«، ضمن محاولة الوصول الكامل إلى الموارد 
المهاجرين  قضية  جانب  إلى  ليبيا،  في  الطبيعية 
الليبية  الحكومة  تعزز  أن  إلى  إيطاليا  تتطلع  التي 
كانت  التي  الجنوب،  من  تدفقاتهم  وقف  الجديدة 
تعد من مناطق النفوذ الفرنسي، علما أن العالقات 
خالفاتهما  كبير  بقدر  تجاوزت  وروما  باريس  بين 
مشتركة  ــارة  زي آخــر  تعكسها  ليبيا  بشأن  أخيرا 
قادت وزيري خارجيتهما لويغي دي مايو وجان إيف 

لودريان إلى طرابلس.

بين  البحرية  المذكرة  تثير  المنظور  هذا  من 
أنقرة وحكومة الوفاق السابقة المؤرخة في نوفمبر 
2019 وأيضا األنشطة العسكرية التركية في ليبيا، 
مخاوف ثالثة أعضاء على األقل في حلف »الناتو«، 

فرنسا وإيطاليا واليونان.
مرتزقتها  على  الحفاظ  ليس  تركيا  يهم  وما 
العسكريين  الخبراء  جميع  تثبيت  وإنما  السوريين، 
التي  والموانئ  العسكرية،  والمستشفيات  األتراك 
وتحركها  وجودها  دعم  في  بعضها  يستخدم  قد 
االستراتيجي، ما يؤمن لها حضورا مباشرا في كل 
أنحاء شرق البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا، 
مصالحها  على  الحفاظ  ضمان  أخــرى  جهة  ومن 

االقتصادية داخل البالد.
ويوم اإلثنين الماضي حسم وزير الدفاع التركي، 
قائال  قواته  بانسحاب  التكهنات  كل  أكار،  خلوصي 
في تصريحات أدلى بها خالل اجتماع في مقر وزارته 
ومصالحها  حقوقها  »حماية  في  ماضية  بالده  إن 
المناطق  العديد من  البالد وخارجها في  في داخل 
وقبرص  والعراق  وسورية  ليبيا  مثل  الجغرافية 

وأذربيجان وشرق البحر المتوسط«.
المذكرة  حماية  فهو  إلحاحا  األهــداف  أكثر  أما 
نوفمبر   27 في  المؤرخة  الليبية  التركية  البحرية 
اليونانية مع  العالقات  تأثرت  التي بسببها   ،2019
نوفمبر  في  كبير  بشكل  السابقة  الوفاق  حكومة 
غير  أثينا  اعتبرتها  التي  الخطوة  وهــي   ،2019
سفير  أثرها  على  وطردت  قانونية  وغير  مشروعة 

حكومة الوفاق )محمد المنفي آنذاك(.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني في مؤتمر صحفي 
الخطوة  »هذه  أن  الدبيبة  عبدالحميد  مع  مشترك 
الجديدة في عالقاتنا ستصحح وتمحو األخطاء التي 
الوثائق  إلغاء  طالبا  السابقة«،  المرحلة  في  حدثت 
غير القانونية التي توصف بأنها اتفاقات بين الدول 
الدبيبة  ورد  قانونية،  قيمة  أي  لها  ليس  حين  في 
دائمًا  »نؤكد  قائال:  بها  تمسكًا  مظهرًا  بــدوره 
أهمية أي اتفاقية تسهم في وضع الحلول المناسبة 
أبدى  لكنه  وتركيا«،  واليونان  ليبيا  وتحفظ حقوق 
لجان  لتشكيل  حكومته  استعداد  نفسه  الوقت  في 
الستئناف  وتركيا  واليونان  ليبيا  بين  مشتركة 
لتحديد  البحرية  الحدود  ترسيم  المفاوضات بشأن 
بين  البلدين  لكال  الخالصة  االقتصادية  المنطقة 

)جزيرة( كريت وليبيا.
وضمن السياق أتيحت لرئيسي الوزراء اإليطالي 
الفرصة  طرابلس  في  لقائهما  خالل  واليوناني 
التي  البحرية  المنطقة  ترسيم  اتفاقية  لمناقشة 
قيام  ضــرورة  على  شــددا  بعدما  البلدان،  وقعها 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بدعم جهود 
إعادة البناء واالستقرار في ليبيا.

بموازاة ذلك، طالب رئيسا المفوضية األوروبية 
والمجلس األوروبي خالل زيارتهما إلى تركيا الثالثاء 
أنقرة  إردوغان، بأن تظهر  الرئيس رجب  ولقائهما 
العسكرية  قواتها  سحب  عبر  التهدئة،  في  رغبتها 
شارل  األوروبــي،  المجلس  رئيس  وجدد  ليبيا،  من 
األجنبية  القوات  جميع  مغادرة  طلبه  ميشيل، 
والمرتزقة وهو ما اعتبره شرطًا مسبقًا في طرابلس 
إجراء  بموعد  وااللتزام  نهائيًا  االستقرار  لعودة 
انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل. إلى جانب 
تسوية خالفاتها البحرية، حيث تتوقع بروكسل على 
وجه الخصوص »مبادرات ذات مصداقية« في سياق 
يبقى  السياق  في  وقبرص.  اليونان  مع  تركيا  نزاع 
الوضع األمني في ليبيا مصنفًا في خانة الهشاشة 
األجنبية  القوات  من  آالف  وجــود  استمرار  أمــام 
فيما  والتركي،  الروسي  الغطاءين  تحت  والمرتزقة 
الشرق  لسياسات  واشنطن  لمعهد  تحليل  وصفه 
حيث  األهمية،  بالغ  مجاال  سيشكل  بأنه  األدنــى 
التعامل  في  المساعدة  المتحدة  للواليات  يمكن 
معه، عبر استمرار القيادة العسكرية األميركية في 
»فاغنر«،  أنشطة مجموعة  الكشف عن  في  أفريقيا 
ويرى المعهد أنه يتعين على مخططي الدفاع في 
حلف »الناتو« االستعداد للحاالت الطارئة المتعلقة 
بوجود عسكري روسي طويل األمد في ليبيا. روسيا 
انتقدت من جهتها بشدة عبر وزير خارجيتها سيرغي 
الفروف الدور األميركي في ليبيا، الذي اعتبر أن ليبيا 
الشمال  إلى  منها  تتوجه  أسود  ثقب  إلى  »تحولت 
حشود من الالجئين يعاني منها االتحاد األوروبي، 
األسلحة  من  مشروع  غير  سيل  الجنوب  ــى  وإل
واإلرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الصحراء«. 
وسط هذه األجواء المتداخلة والحبلى بتأثير تضارب 
الليبية،  الحالة  في  المؤثرة  القوى  بين  المصالح 
الدولي،  الحضور  من  مزيدًا  ليبيا  تشهد  أن  يتوقع 
في  سياسيًا  يبدو  قد  الخصوص،  على  ــي  األوروب
الظاهر ولكنه يخفي صراعًا حقيقيًا على المصالح، ما 
يدعو الليبيين إلى التساؤل كيف ستكون تداعيات 
هذا الصراع على الوضع الليبي، في وقت تتجه فيه 
وعلى  مهامها  الجديدة  الحكومة  أداء  إلى  األنظار 
رأسها قيادة البالد إلى موعد االستحقاق االنتخابي 

يوم 2021/12/24. 
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●  رئيس المجلس األوروبي يعلن من ليبيا دعم الحكومة الجديدة بعد لقائه الدبيبة

يستقبل  التى  سنوات  عشر  منذ  األولى  المرة  هي  ربما 
موحدون  وهم  المبارك،  رمضان  شهر  الليبيون  فيها 
المصالحة  أنتجتها  واحــدة،  وحكومة  واحدة  راية  تحت 
والشمال  والغرب  الشرق  في  الفرقاء  بين  التاريخية 
الليبيون سيتابعون استطالع رؤية هالل شهر  والجنوب. 
بأعينهم هالل  أن شاهدوا  بعد  المقبل،  اإلثنين  الصوم، 
المصالحة الوطنية، وقد أثمر عن مجلس رئاسي؛ يقوده 
محمد المنفي، وحكومة وحدة وطنية؛ يرأسها عبدالحميد 
الفضيل  الشهر  روحانيات  أجواء  تمتزج  وهكذا  الدبيبة. 
مع أجواء المصالحة الوطنية التى تكاد توحد أنحاء البالد 
منذ  األولى  للمرة  واحد  رجل  قلب  على  الليبيين  وجميع 

سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  أيــام  فمنذ 
المنفي رسميًا إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، 
واعتبرها صرحًا لجميع الليبين داعيًا القوى الوطنية كافة 

إلى االنخراط في مسارات المصالحة الليبية الشاملة.
وقبلها بأيام شهدت مدينة الزاوية االحتفال بمبادرة 
للقيادة  التابعين  العسكريين  من  عدد  سراح  إطالق 
قرابة  المدينة  في  محتجزين  كانوا  الذين  العامة 
أو  سياسي  استقرار  فترة  تشهد  لم  ربما  ليبيا  العامين. 
التى  الفترة  ـ مثل هذه  الحوادث  ـ باستثناء بعض  أمني 
صالح،  عقيلة  المستشار  برئاسة  البرلمان،  منح  تلت 
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة، 
التقاتل  وقف  مع  بالتزامن  الماضي،  فبراير  منتصف  في 
تام  توحيد  إلــى  الجديدة  السلطة  وسعي  الداخلي، 
إلجراء  تمهيدًا  البالد،  أنحاء  في  الرسمية  للمؤسسات 
االنتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، وهي المدة 
وحكومتها  الجديدة  السلطة  مهام  بعدها  تنتهي  التى 
الدولية  والجهات  الليبية  األطراف  اتفاق  وفق  المؤقتة، 

واألمم المتحدة التى رعت هذا االتفاق.

تضارب مصالح  القوى المؤثرة في 
الحالة الليبية يدفع  إلى مزيد من 

الحضور الدولي

إيطاليا  تتطلع إلى تشجيع السلطة 
الليبية الجديدة للتعاون في مجال 

الطاقة ووقف تدفق المهاجرين
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باسم سمرة: رفضت باسم سمرة: رفضت 
تجسيد جمال عبدالناصر تجسيد جمال عبدالناصر 

بسبب أحمد زكيبسبب أحمد زكي

»األهلي بنغازي« يجدد 
الحوار مع »أورالندو 

بيراتس« في الكونفدرالية

سعيد يدعو إلى تعاون 
نموذجي بني تونس وليبيا

سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  دعا 
نموذجية«  تعاون  »عالقات  بناء  إلى 

»رؤى  وفق  وتونس  ليبيا  بين 
تقليدية،  غير  وآليات  وتصورات 

استراتيجية  شراكة  صيغ  وإرساء 
كبيرة  وبآمال  جديد  بفكر 

للشعبين  أفضل  مستقبل  نحو 
. » لشقيقين ا

استقبال  خالل  الدعوة  جاءت 
والتعاون  الخارجية  وزيرة  سعيد 

الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الدولي 
صباح  وصلت  التي  المنقوش،  نجالء 

جولة  أول  في  تونس  إلى  األربعاء، 
مهامها  تسلم  منذ  لها  خارجية 
الليبية. الدبلوماسية  رأس  على 

في  التونسية،  الرئاسة  وقالت 
سعيد  قيس  الرئيس  لقاء  إن  بيان، 
األخوة  عالقات  تناول  المنقوش  مع 

بين  المميزة  والشراكة  الصادقة 
تطويرها  وأفق  وليبيا  تونس 

. يعها تنو و
أن  بالمناسبة  سعيد  وأكد 
في  للبلدين  الثابتة  »اإلرادة 

ستمكن  الراهنة  التحديات  رفع 
التاريخ  في  المسافة  اختصار  من 

العقبات«. وتجاوز 
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للمرة األولى منذ 2011.. الليبيون يستقبلون رمضان بأجواء الوحدة



بشكوى  »فورتنايت«،  الشهيرة  الفيديو  لعبة  ناشر  غيمز«،  »إبيك  تقدمت 
الكمبيوتر  شركة  متهمة  البريطانية،  المنافسة  هيئة  لدى  »أبــل«  شركة  ضد 
بيان  في  غيمز«،  »إبيك  واعتبرت  »االحتكاري«،  بالسلوك  العمالقة  األميركية 
التقييدية  وقواعدها  للمنافسة  المخالف  أبل  »سلوك  أن  الثالثاء،  أصدرته، 
للقانون  واضحا«  انتهاكا  يشكل  الدفع  ومعالجة  التطبيقات  توزيع  بشأن 

البريطاني.
التي  »أبل«  مجموعة  من  االحتكار«  »ممارسات  كذلك  الشكوى  واستنكرت 
وتوزيعها  التطبيقات  على  الحصول  من  والمطورين  المستخدمين  »تمنع 
يمكن  عموالت  دفع  مع  للتطبيقات«،  متجرها  غير  أخرى  منصات  خالل  من 
اإلجراءات  الشكوى  هذه  وتكمل  اإليــرادات،  من  المئة  في   30 إلى  تصل  أن 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  في  الشركة  أطلقتها  التي  األخرى  القانونية 

األوروبي وأستراليا وبريطانيا ضد »آبل«، وكذلك ضد »غوغل«.
نقدي«  تعويض  على  للحصول  تسعى  »ال  أنها  غيمز«  »إبيك  وأكــدت 
تغيير  على  »آبــل«  إلجبار  السلطات  من  تنظيمية  قــرارات  على  وإنما 
االلتفاف  الماضي،  أغسطس  في  غيمز«  »إبيك  وحاولت  ممارساتها، 
وسارعت  إس«.  أو  »آي  التشغيلي  »أبــل«  لنظام  الدفع  تقنية  على 
»فورتنايت«  إزالة  إلى  الذكية  فون«  »آي  لهواتف  المصنعة  الشركة 
بين  العقد  قواعد  بانتهاك  ذلك  معللة  للتطبيقات؛  متجرها  من 

الشركتين.

أكبر  ثاني  إلكترونيكس«،  جي  »إل  أعلنت 

كوريا  في  المنزلية  األجهزة  لتصنيع  شركة 

ستغلق  أنها  »سامسونغ«،  بعد  الجنوبية 

عجزا  يعاني  كان  الذي  الذكية  الهواتف  قسم 

التي  جــي«  »إل  وكــانــت  ــدة،  ع ســنــوات  منذ 

التشغيل  نظام  في  رائدة  الماضي  في  اعتبرت 

 2010 العام  مطلع  في  تعاونت  »أنــدرويــد«، 

الذكية  هواتفها  سلسلة  في  »غــوغــل«  مع 

ــرس«، لكن  ــس بـ ــران ــق »ف »نــكــســس«، وف

زيادة  في  كبيرة  صعوبات  واجهت  المجموعة 

السوق  دخلت  أنها  أسبابها  أبرز  من  مبيعاتها 

منافسين  من  شرسة  منافسة  وعانت  متأخرة، 
صينيين مثل »هواوي«.

أفضل  بين  طويال  ــي«  ج »إل  وصنفت 

في  الذكية  للهواتف  منتجة  شركات  عشر 

بوينت«  »كاونتر  لشركة  وفقا  لكن  العالم. 

فيها  حصلت  مــرة  آخــر  كانت  المتخصصة، 

المئة  في  ثالثة  تبلغ  السوق  في  حصة  على 

أو أكثر في الربع الثاني من العام 2018.

الذكية في »إل جي«  الهواتف  وظل قسم 

التوالي  على  فصال   23 لمدة  الخطر  بدائرة 

تراكمية  إجمالية  بخسارة   ،2015 العام  منذ 

خمسة  المنصرم  العام  نهاية  حتى  بلغت 

دوالر(،  مليار   4.46( وون  تريليونات 
وأوضحت »إل جي«.

تواصـل 02

من  بالحد  الحكومية  الدعم  تدابير  سمحت  فيما   ،2020 في   20% بنسبة  فرنسا  في  األفالم  إنتاج  تراجع 
على  طويال  سينمائيا  فيلما   239 حصل  المحصلة،  وفي  »كوفيد19-«،  جائحة  جراء  المتأتية  الخسائر 
 20% بنسبة  بتراجع  فرنسا،  في  الماضي  العام  المتحركة  والصور  للسينما  الوطني  المركز  من  تصريح 

مقارنة مع العام السابق، في مستوى هو األدنى منذ ما ال يقل عن عقد، وفق »فرانس برس«.
كبيرة  بصورة  السينما  قطاع  في  التليفزيونية  القنوات  استثمارات  تراجعت  الصحية،  األزمة  وبفعل 
تنتظر  تصويرها  انتهى  التي  األفالم  أكثرية  تزال  وال  يورو،  ماليين   205 مسجلة  الربع  من  تقرب 
الكبرى  الصاالت  عن  االستغناء  قالئل  منتجون  قرر  فيما  لطرحها،  السينما  صــاالت  فتح  ــادة  إع

وإطالق أعمالهم عبر خدمات الفيديو اإللكترونية.
صعيد  على  حدة  أقل  كان  االنحسار  لكن   ،30% بنسبة   2020 في  التصوير  أيــام  عدد  وتراجع 
الخارج،  في  المصورة  تلك  مع  مقارنة  الفرنسية،  ــي  األراض على  المصورة  المحلية  األعمال 
في  السينما،  قطاع  في  العاملين  لدعم  يورو  مليون  مئة  قيمتها  تفوق  مساعدات  وخصصت 

ظل الضغوط التي يتعرض لها؛ بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس »كورونا«.

اختراق أكثر من اختراق أكثر من 44 ماليني حساب ليبي على »فيسبوك« ماليني حساب ليبي على »فيسبوك«

إنتاج األفالم يتراجع في فرنساإنتاج األفالم يتراجع في فرنسا

»إبيك غيمز« تشكو »أبل« لدى »إبيك غيمز« تشكو »أبل« لدى 
هيئة املنافسة البريطانيةهيئة املنافسة البريطانية

الثانية  للمرة  الخميس،  باكستان،  رفعت 

توك«  »تيك  تطبيق  على  الساري  الحظر 

محتويات  نشر  خلفية  على  منعه  بعد 

هذا  السلطات  واتخذت  أخالقية«،  »غير 

التطبيق  قطعه  جديد  التزام  بعد  القرار 

النوع  هذا  على  لإلشراف  تدابير  باتخاذ 

وكالة  في  المحامي  وقال  المحتويات،  من 

محسود  جهانزيب  الباكستانية  االتصاالت 

»التطبيق  إن  ــرس«  ب »فــرانــس  لوكالة 

عليها«،  واإلشراف  المضامين  بفرز  وعدنا 

وأشادت »تيك توك« بهذا القرار.

وأمرت محكمة في مدينة بيشاور شمال 

الهيئة  الماضي  الشهر  باكستان  غــرب 

التطبيق؛  بحظر  االتصاالت  لقطاع  الناظمة 

بأنها  وصفت  فيديوهات  نشر  بسبب 

اإلسالمي  البلد  هــذا  في  للقيم  منافية 

المحافظ، ووافق التطبيق المملوك لشركة 

المراهقين  لدى  بشدة  والمحبب  صينية 

على  اإلشــراف  على  والعالم،  باكستان  في 

لفترة  أولــى  مــرة  حظره  بعد  قصيرة في أكتوبر.المضامين 

ــوزراء  ال رئيس  مستشاري  أحــد  واتهم 

عمران خان، التطبيق بالترويج لـ»استغالل« 

طابع  و»إضــفــاء  و»تسليعهن«  الفتيات 

المدافعون  وينتقد  عليهن،  جنسي« 

من  المتنامية  الرقابة  التعبير  حرية  عن 

اإلعالم  ووسائل  اإلنترنت  على  السلطات 
اإللكترونية والصحف الورقية.

عن »تيك توك«باكستان ترفع الحظر 

CINEMA
CINEMA

شركات  إلى  رسائل  الجمعة،  الشيوخ،  مجلس  في  أعضاء  بعث  المتحدة،  الواليات  في 
بيانات  تبيع  كانت  إذا  ما  في  لسؤالها  وتويتر،  غوغل  وبينها  الرقمية،  اإلعالنات  تبادل 

المستخدمين إلى شركات أجنبية.
التبادل  منصة  وتنظمها  الحقيقي  الوقت  في  تتم  التي  اإلعالنات،  مزادات  عملية  وفي 
تتسلم  اإلنترنت،  تصفحه  خالل  المستخدم  سيراها  التي  المستهدفة،  اإلعالنات  لتحديد 
أجراها  التي  البحث،  عمليات  تاريخ  بينها  بالمستخدم  خاصة  معلومات  الشركات  مئات 

وعنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص به والعمر والجنس.
تي«  أند  تي  »آي  شركات:  إلى  المعلومات  ببيع  المتعلقة  أيضا  األسئلة  وأرسلت 
ما  وفق  و»فيريزون«،  و»بابماتيك«  اكس«  و»أوبن  و»ماغنايت«  اكستشينج«  و»إندكس 

أفاد مكتب عضو مجلس الشيوخ عن والية أوريغون الديمقراطي رون وايدن.
المزادات  في  المشاركين  بعض  أن  يدركون  األميركيين  من  »قلة  الرسالة:  وتقول 

يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد، ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم«.
التي  األجنبية  االستخبارات  لوكاالت  ذهب  منجم  تكون  قد  المعلومات  »هذه  وأضافت: 

يمكن أن تستغلها من أجل القرصنة واالبتزاز وحمالت التأثير«.
من  الرغم  على  أنه  الرسالة  بصياغة  قاموا  الذين  الشيوخ  مجلس  أعضاء  ويعتبر 
تظهر  التي  اإلعالنات  لتحديد  آلي  بشكل  تتم  الرقمية  اإلعالنات  تبادل  عملية  أن 
مواقع  مثل  شخصية  معلومات  جمع  يمكن  فإنه  اإلنترنت،  يستخدمون  الذين  لألشخاص، 

المستخدمين وأنواع األجهزة المستخدمة واألنشطة على شبكة اإلنترنت.

شعر الحكمة
مش كل من تلبس حرير جميله*** وال كل متغطي رقد بالنــــــــوم

وال كل من راكب فرس توميله*** وال تقول فارس نتقي به قـــــوم

وال كل حد يقدر احلمل ايشيله *** وعزم الرجال اتبينه الهمـــــــوم

وال كل حد مبواجعك تشكي له *** واللوح املكوخ مايجي ســـلوم

فيه من تخاطر به طريق طويله*** وفيه من ايريب من مسافة يوم

اتهامات لشركات اإلعالنات 
كلمة1000الرقمية ببيع بيانات مستخدميها

●   لحظة انفجار بركان »اتنا« في جزيرة صقلية اإليطالية.

تصنيع الهواتف الذكية»إل جي« تصرف النظر عن 

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

السنة السادسةاخلميس
العدد 281 25 شعبان 1442 هـ

8 أبريل 2021 م

أغنية »دوج« تحقق أكثر من 7 ماليني مشاهدة
 Roaches in« الجديدة  أغنيته  دوج،  سنوب  الشهير  الراب  نجم  أغنية  حققت 
الرسمي على موقع  7 ماليين مشاهدة على حسابه  أكثر من   ،»My Ashtray
الجديدة  األغنية  طرح  وجــاء  فقط.  أيــام   5 خالل  »يوتيوب«،  الفيديوهات 
مشاهدته  نسبة  وصلت  الذي   CEO كليبه  طرح  من  أيام  بعد  دوج،  لسنوب 

حتى اآلن إلى 2.5 مليون مشاهدة على موقع »يوتيوب«.

حفالت  جدولة  إعــادة  مؤخرا  دوج  سنوب  العالمي  النجم  وأعلن 
عام  حتى  الثالثة  للمرة  وذلك  وأيرلندا،  بريطانيا  فى  الغنائية  جولته 
كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  ــرات؛  م لعدة  التأجيل  وجــاء   ،2022

 I Wanna Thank Me« اســم  الثانية  الغنائية  الجولة  وستحمل 
Tour«، وستنطلق في مارس 2022.

#رفع_الدعم_كارثة_سيدفعها_املواطن
مع صدور قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة 

وزارية لدراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم المادي به، أطلق 
نشطاء ومهتمون بالشأن العام هشتاغ »#رفع_الدعم_كارثة_سيدفعها_المواطن«.

وتباينت وجهات نظر رواد الصفحات الليبية، حول مقترح رفع الدعم عن 
المحروقات، فبينما وافق البعض على الفكرة، أو وضع شروط لتطبيقها، رفض آخرون 

المقترح من حيث المبدأ واعتبروه »كارثيا«.
واعتبر البعض أن رفع الدعم عن السلع والمحروقات ليس بجديد على دول العالم، 

لكن على الدولة الليبية إذا رغبت في ذلك أن يكون الرفع تدريجيا بهدف امتصاص 
الصدمة لدى الشارع أوال.

بينما رأى بعض المعلقين والمتابعين أن تكون هناك إجراءات وقائية لحماية 
المواطنين من هذا االرتفاع؛ ألن ارتفاع سعر المحروقات سوف يؤدي إلى ارتفاع 

جنوني في أسعار بقية السلع والخدمات، ويجب قبل رفع أسعار المحروقات أن تكون 
هناك حلول دائمة، وليست مؤقتة حتى نجنب المواطن الضرر من هذا اإلجراء، ومنها 

على سبيل المثال زيادة األجور والمرتبات.

»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  عمالق  لحسابات  الكبرى  االختراق  عملية  كشفت 
ليبيا، وهو نصيبها من نشر  4 ماليين و200 ألف مستخدم في  أنها مست أكثر من 
2019، لكنها نشرت  العام  العالم سربت أوال في  بيانات نحو نصف مليار حساب في 
 106 بأسماء  قائمة  اإلنترنت  قراصنة  منتديات  أحد  وتداول  للقراصنة،  منتدى  في 
االجتماعي  التواصل  موقع  مستخدمي  لبيانات  كبرى  اختراق  عملية  استهدفتها  دول 

»فيسبوك« كان نصيب ليبيا 4.204.514 حساب مستخدم.
بيانات  تقريبا،  مقابل  ودون  ورفاقه،  اإللكتروني  المتسلل  ونشر 
واألسماء  خاصتهم،  فيسبوك  ومعرفات  المستخدمين  هواتف  وأرقام 
بعض  وفي  الذاتية،  والسير  الميالد  وتواريخ  والمواقع  الكاملة 
يعرض  إنه  »هاكرز«:  وقال  اإللكتروني.  البريد  عناوين  الحاالت 
لشبكة  مستخدم  مليون   500 من  أكثر  عن  معلومات  ورفاقه 

»فيسبوك«، مقابل أسعار زهيدة.
عن  الفرنسي،  االقتصادي  إنسايدر«  »بزنس  موقع  وكشف 
من  سجالت  عدة  من  وتحقق  المسربة  البيانات  من  عينة  مراجعته 
بالمعرفات  »فيسبوك«  مستخدمي  هواتف  أرقام  مطابقة  خالل 

المدرجة في مجموعة البيانات المخترقة.
البريد  عناوين  اختبار  طريق  عن  المخترقة  البيانات  من  تحقق  أنه  وأضاف: 
»فيسبوك«،  مرور  كلمة  تعيين  إعادة  ميزة  في  البيانات  مجموعة  من  اإللكتروني 

التي يمكن استخدامها للكشف جزئيا عن رقم هاتف المستخدم.
)اإلسرائيلية(  روك«  »دسون  شركة  في  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس  ووفق 
ألول  المسربة  البيانات  اكتشف  الذي  غال،  ألون  المعلوماتية،  الجريمة  لمكافحة 

لقراصنة  قيمة  معلومات  المسربة  البيانات  فإن  السبت  مرة 
اإلنترنت، الذين يستخدمون المعلومات النتحال شخصيات.

على  تحتوي  الحجم  بهذا  بيانات  »قاعدة  أن  من  غال  وحذر 
الكثير من مستخدمي فيسبوك  أرقام هواتف  معلومات خاصة مثل 

البيانات  من  سيئة  فاعلة  جهات  استفادة  إلى  بالتأكيد  ستؤدي 
من  المطلق  بالتجاهل  منددا  قرصنة«،  هجمات  لتنفيذ 

شركة »فيسبوك« حيال المسألة.
خالل  باالنتباه  »فيسبوك«  مستخدمي  غال  ونصح 

االجتماعية«  الهندسة  »هجمات  مما سماه  المقبلة  األشهر 
أو  هواتفهم  أرقام  على  حصلوا  ربما  أفراد  يشنها  التي 

»فيسبوك«،  شركة  أوضحت  بدورها  أخرى،  شخصية  بيانات 
بمشكلة  وتتعلق  للغاية«  »قديمة  البيانات  أن  بيان،  في 

عولجت في شهر أغسطس من العام 2019.
هواتف  أرقام  بكشف  الثغرات  إحدى  سمحت   ،2019 وفي 

التواصل  عمالق  وقال  »فيسبوك«.  خوادم  من  الماليين 
ذلك  من  أغسطس  في  األمنية  الثغرة  صحح  إنه  االجتماعي، 

رقم  أن  أيضا  وتبين  البيانات،  جمع  ضد  صارمة  إجراءات  باتخاذ  متعهدا  العام، 
من  زوكربيرغ،  مارك  »فيسبوك«،  لشركة  التنفيذي  للرئيس  الخلوي  الهاتف 

وبما  قرصنة  منتدى  في  اإلنترنت  عبر  تسربت  التي  الشخصية  المعلومات  بين 
ضمن  وحسابه  ميالده  وتاريخ  زواجه  وتفاصيل  الجغرافي  وموقعه  اسمه  ذلك  في 

»فيسبوك«.

على  التحسينات  من  عــددا  الثالثاء،  »غوغل«،  أعلنت 
»غوغل  الصناعي  الذكاء  على  القائمة  الخرائط  خدمة 
تتيح  التي  للمسارات  التلقائي  العرض  منها  مابس«، 
وكتب  الكربونية،  بصمتهم  تحسين  للمستخدمين 
»غوغل  في  المنتجات  عن  المسؤول  الرئيس  نائب 
الذي  المسار  سيكون  »قريبا،  غالسغو:  داين  مابس« 
ثاني  من  ــل  األق النسبة  انبعاث  إلــى  سلوكه  ــؤدي  ي
مابس،  غوغل  تــوفــره  اقــتــراح  أول  الكربون  أكسيد 
يستلزمه  ــذي  ال الوقت  كــان  حــال  في  للمستخدمين 
ألســرع  تقريبا  مساويا  الوجهة  إلــى  عبره  الــوصــول 

طريق«.
للبيئة  مــراعــاة  األكثر  المسار  كــان  »إذا  وأضـــاف: 
إلى  ــول  ــوص ال وقــت  ــي  ف كبيرة  زيـــادة  إلــى  ــؤدي  يـ
األثر  لمقارنة  الفرصة  للمستخدم  ستتاح  الوجهة، 

الكربوني النسبي للطريقين قبل أن يختار أحدهما«.
بأقصر  االقــتــراحــات  حصر  أن  »غــوغــل«  وأوضــحــت 
في  التفضيالت  تعديل  خالل  من  ممكنا  سيظل  طريق 
تتخذ  التي  المجموعة  وأوضحت  التطبيق.  إعــدادات 

هذه  الستحداث  تعاونت  أنها  مقرا  كاليفورنيا  من 
المتجددة  للطاقة  الوطني  المختبر  مع  الجديدة  األداة 
شركة  واستندت  األميركية،  الطاقة  لـــوزارة  التابع 
المسار  مراعاة  مــدى  تحديد  في  العمالقة  اإلنترنت 
الطريق  انحدار  »مدى  بينها  عدة،  عوامل  على  للبيئة 

واإلبطاءات الناجمة عن االختناقات المرورية«.
األكثر  الــطــرق  ــراح  ــت »اق أن  ــى  إل غالسغو  ــار  وأشـ
وقت  في  المتحدة  الواليات  في  سيبدأ  للبيئة  مراعاة 
تغطيته  تصبح  أن  على  الــجــاريــة،  السنة  مــن  الحــق 

عالمية في نهاية المطاف«.
ينبه  نظاما  »غوغل«  استحدثت  نفسه،  اإلطار  وفي 
االنبعاثات.  منخفضة  منطقة  في  أنه  إلى  المستخدم 
في  يونيو  من  اعتبارا  متاحا  النظام  هــذا  وسيكون 
التي  األجهزة  على  وبريطانيا  وهولندا  وألمانيا  فرنسا 
إس«،  أو  و»آي  »أنــدرويــد«  التشغيل  بنظامي  تعمل 
ستشير  العالم،  أنحاء  كل  وفي  المقبلة  األشهر  وفي 
األكثر  النقل  وســائــل  ــى  إل أيــضــا  مــابــس«  »غــوغــل 

مالءمة للبيئة للوصول إلى مكان ما.

قريبا املسارات األكثر مراعاة للبيئة على »غوغل مابس«
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يحتدم التنافس على 
المناصب السيادية مع 

دخول إقرار الميزانية 
حلبة المساومة بها 
في وقت دخلت مرحلة إقرار 

قاعدة دستورية تجرى على أساسها 
االنتخابات مرحلة الحسم، بينما 

حملت جوالت رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة، إلى دول الخليج 

وزيارات كبار المسؤولين األوروبيين 
عدة رسائل تستهدف الداخل والخارج 

الليبي.
وينظر بحذر إلى التنافس على تولي 

أكثر المناصب السيادية حساسية 
ضمن مساعي إعادة بناء المؤسسات 

السياسية والدستورية تمهيدا الجراء 
انتخابات وإعادة إعمار البالد، وعلى 

رأسها منصب مصرف ليبيا المركزي 
الذي يتواله الصديق الكبير منذ 10 

سنوات.

»السيادية« تعرقل امليزاينة الجديدة...و»تأخير االنتخابات« هاجس الداخل والخارج
الجديدة  الميزانية  إقرار  النواب  ويتفادى مجلس 
الموحدة للعام 2021 إلى غاية اختيار شخصية أخرى 
بدال من »الكبير« تقترحها حكومة الوحدة الوطنية، 
في وقت أجرى أعضاء تجمع الوسط النيابي لقاءات 
برامجهم  إلى  استمعوا  المترشحين  من  عدد  مع 
الميزانية  أن  ــم  رغ الوظيفة،  شغل  بخصوص 
إلى  نظرا  عليها  المصادقة  في  التعجيل  إلى  تحتاج 
صرف  وتعطل  المتزايدة  اإلنسانية  االحتياجات 
رمضان  شهر  حلول  من  قليلة  أيام  قبل  الرواتب 

والستكمال برامج التنمية.
وفي أول رد فعل على قرار رئيس مجلس النواب 
وفرز  الستالم  مختصة  لجنة  إنشاء  صالح،  عقيلة 
تنتهي  أن  المقرر  السيادية  للمناصب  الترشيحات 
اليوم الخميس، دعت رئاسة المجلس األعلى للدولة 
وتجنب  السياسي،  االتفاق  بنصوص  االلتزام  إلى 
لم  تتعارض مع مساعي  التي  األحادية«  »اإلجراءات 

الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة االنقسام.
قاعدة  حول  االتفاق  على  أيضا  االنقسام  ويخيم 
االنتخابات  أساسها  على  تجرى  نهائية،  دستورية 
المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، فيما تجتمع 
بـ  الليبي  السياسي  الحوار  لملتقى  القانونية  اللجنة 
18 عضوا في العاصمة تونس لمدة ثالثة أيام لبحث 
المرجعية المعتمدة حتى تعرض الحقا على مجلسي 
في  فيها  النظر  إعادة  أو  لتمريرها  والدولة  النواب 
الدستور  مسودة  على  استفتاء  تنظيم  صعوبة  ظل 

في هذا الظرف الزمني القصير.
وفي مواجهة هذا المأزق الدستوري حتى ال يتم 
أي  على  الشرعية  وإلضفاء  االنتخابي  المسار  إرجاء 
عدة  تتمسك  العام،  أواخر  الرئاسة  تتولى  سلطة 
لالستحقاقات  بدعمها  وأمنية  سياسية  شخصيات 
خليفة  المشير  العامة  القيادة  قائد  مقدمتهم  وفي 
موعدها  في  االنتخابات  بإجراء  طالب  الذي  حفتر، 

دون تأخير.
خارجية  ضغوط  مع  الداخلي  الزخم  ويتداخل 
ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  إعالن  حد  إلى  وصلت 
المقبل  يوليو   1 تحديد  الثالثاء،  نورالند،  ريتشارد 
كتاريخ لالتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق 
واال  والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات  وقوانين 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  على  يتعيّن  فإنّه 
لم  حال  في  الطريق  لخارطة  وفقا  بدوره  االضطالع 

يتمكن البرلمان من االتفاق حول هذه القاعدة.
إجــراء  االنتخابات  بموعد  ــتــزام  االل ويتطلب 
تضاريس  في  عميقة  وتنظيمية  قانونية  تغييرات 
المجلس  الخطوات،  لها  مهد  الليبي،  المشهد 
مفوضية  بتشكيل  المنفي،  محمد  برئاسة  الرئاسي 
التوافق  لبناء قدر كاف من  الوطنية  عليا للمصالحة 

الداخلي.
أنها  معتبرا  المفوضية،  تأسيس  المنفي،  وأعلن 
ويحقق  الضرر  ويجبر  الليبيين  يجمع  ستكون صرحا 

العدالة بينهم بما يكفله القانون.
مفوضية  عمل  أن  يــؤكــدون  مــراقــبــون  لكن 
سياق  في  بالورود  مفروشا  يكون  لن  المصالحة، 
التحديات الكبيرة، وأهمها الوقت المحدود لتحقيق 
الميليشيات  ــود  ووج السالح  وانــفــالت  أهدافها 

والقوات األجنبية والمرتزقة.
شخصيات  لعدة  مسلحين  خطف  استمرار  وحمل 
وغياب  األمنية  األوضاع  تردي  استمرار  على  مؤشرا 
الحقوقي  الناشط  خطف  واخرها  القانون  سلطة 
فرع  السابق  المدني  المجتمع  مفوضية  ورئيس 
قبل مجموعة مسلحة،  طرابلس، جمال عدس، من 
يتم  أن  قبل  العمليةن  دوافع هذه  معرفة  دون  من 

إطالق سراحه.
ويقترح مراقبون استنساخ تجارب محلية للوصول 
ما  غرار  على  البالد،  في  وتعميمها  المصالحة،  الى 
 2018 العام  وتاورغاء  مصراتة  مدينتي  بين  جرى 
اتخاذ  خلفية  على  سنوات   7 الخالف  استمر  بعدما 
عسكرية  منطقة  تاورغاء  مدينة  القذافي  كتائب 
هذه  المدينة  ساندت  حيث  مصراتة،  على  للهجوم 

الكتائب.
مصراتة  بين  عقدت  اخرى  مصالحة  جانب  الى 

والزنتان في مارس من العام نفسه.
المؤسسة  في  أمنية  قوى  دمج  تحركات  وضمن 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  شــارك  العسكرية 
الدفاع،  لوزارة  الرسمية  الصفحة  بحسب  الدبيبة 
الوحدة  بحكومة  للدفاع  وزيــرا  بصفته  حفل  في 
العامة  األركان  رئيس  إلى جانب مشاركة  الوطنية، 
الحداد،  محمد  ركن  أول  الفريق  الليبي  للجيش 
الكلية  وجنود  وضباط  بالجيش  األركــان  ورؤســاء 
المتخرجين  دمج  تم  حيث  بطرابلس.  العسكرية 
التي  الجيش  مؤسسة  في  المساندة  القوات  من 
كانت تقاتل في صفوف حكومة الوفاق السابقة في 

العسكرية. المؤسسة 

وفي مسعى لتوحيد الموقف الخليجي في ما يتعلق 
بالكويت،  خارجية  جولة  الدبيبة  بدأ  الليبي  بالملف 
جولة  وتتوازى  والسعودية،  اإلمارات  أيضا  وتشمل 
الدبيبية الخليجية مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي إلى فرنسا، وبعدها إلى مصر، وذلك 
عن  الجديدة  الليبية  السلطة  أركان  بحث  إطار  في 

حلول للمشاكل والتحديات في الداخل والخارج.
الليبية  السلطة  أركــان  جــوالت  مع  وبالتزامن 
المسؤولين  ابرز  زيارات  حملت  الخارجية،  الجديدة 
عدة  بالذات  التوقيت  هذا  في  ليبيا  الى  االوروبيين 

رسائل للداخل وللخارج الليبي.
ود  لكسب  الخطى  اوروبـــا  مسارعة  وتنطوي 
بينها  إيجاد نقطة توازن  إلى  الحاجة  طرابلس على 

وتركيا.
 ، اليوناني  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  ــارة  زيـ وأظــهــرت 
العاصمة  إلى  الثالثاء   ، ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
الليبية صعوبة المهمة حيث طالب بالغاء المذكرة 
التي  السابقة  الوفاق  حكومة  مع  الموقعة  البحرية 
العام  نهاية  ــي  األوروب واالتحاد  اليونان  أغضبت 
2019 ال سيما على ضوء مسألة احتياطيات الغاز في 

شرق المتوسط.
وبموازاة ذلك، طالب رئيسا المفوضية األوروبية 

والمجلس األوروبي خالل زيارتهما إلى تركيا الثالثاء 
عبر  ال سيما  التهدئة،  في  رغبتها  أنقرة  تظهر  بأن 
سحب قواتها العسكرية من ليبيا وتسوية خالفاتها 
اإليطالي  ــوزراء  ال رئيس  اما  اليونان  مع  البحرية 
الليبية  السلطات  الثالثاء  التقى  الذي  دراغي  ماريو 
الجديدة في طرابلس في أول زيارة خارجية له فقد 
ركز على ملف الهجرة، معربا عن "ارتياحه" لعمليات 
عبور  نقطة  تمثل  التي  ليبيا  قبالة  الجارية  اإلنقاذ 
مهمة لعشرات آالف المهاجرين الذين يسعون كل 
عبر  اإليطالية  السواحل  إلى  ليبيا  للوصول من  عام 
المتوسط. لكن هذا الترحيب جلب انتقادات له في 
روما حيث قالت البرلمانية الورا بولدريني من الحزب 
ماريو  »يتجاهل  أن  الخطير  من  إن  الديمقراطي 
دراغي، العنف والتعذيب الذي يعاني منه المهاجرون 
في معسكرات االعتقال في ليبيا«، والتي "نددت بها 

األمم المتحدة أيضًا" حسب قولها.
الحزب  من  ــي  األوروبـ البرلمان  عضو  وغــرّد 
خيّبت  »لقد  مايورينو،  بييرفرانكو  الديمقراطي، 
ظني كثيرًا حقيقة أن تتجاهل حتى أكثر الشخصيات 
الكارثة  هذه  بالدنا،  في  السلطة  وذات  المرموقة 
التي حدثت على مر السنين من قبل خفر السواحل 

الليبي ودراما معسكرات االعتقال«.

الوسط–عبدالرحمن أميني

القاهرة ـ طرابلس الوسط: عبدالرحمن أميني

● الدبيبة أثناء زيارته للكويت

● الدبيبة  خالل استقباله ماريو دراغى رئيس وزراء إيطاليا

 زيارات مكثفة ملسؤولني أوروبني حتمل رسائل إلى الليبيني..وجوالت املنفي والدبيبة إليجاد»حلول«

    لهفة إقليمية لعودة العمالة إلى السوق املحلية

إعادة إعمار ليبيا.. قبلة حياة القتصادات دول الجوار
إلى  العمالة  عودة  عن  أخرى  مرة  الحديث  عاد 
خصوصًا  السطح،  على  لتطفو  الليبية  السوق 
من دول الجوار، التي طالت اقتصاداتها تداعيات 
االضــطــرابــات  مــن  ســنــوات  عشر  بعد  سلبية 
حكوماتها  سارعت  حيث  واألمنية؛  السياسية 
عودة  استئناف  تنظم  اتفاقيات  عقد  إلى  مؤخرًا، 
السياسي  الوضع  استقرار  بعد  ليبيا  إلى  عمالتها 
الجديدة  السلطة  إلى حد كبير مع تولي  واألمني 
وحكومة  الرئاسي  المجلس  بقيادة  األمور  زمام 

الوحدة الوطنية الموقتة.
اإلرادة  والــجــزائــر  وتــونــس  مصر  وانتهزت 
السياسية الليبية إلنهاء الصراع بفتح ملف تنظيم 
على  واالتفاق  الحدود  على  العمال  دخول  حركة 
التنسيق للدفع بحجم ونوعية العمالة التي تريدها 
أنسب  العتبارها  ونظرًا  المحلية  العمل  سوق 
الخيارات؛ بسبب القرب الجغرافي وتوافر الماهرة 
منها بتكلفة قليلة، وهو ما ينعكس بالضرورة على 
اقتصاد دول الجوار بشكل إيجابي؛ ألنه يرفع من 

حجم العملة الصعبة لدى بنوكها المركزية.
التمثيل  ــادة  إعـ فــي  ــوار  ــج ال دول  وتــرغــب 
في  طرابلس  العاصمة  داخل  لها  الدبلوماسي 
في  دورًا  سيلعب  الذى  األمني،  التحسن  أعقاب 
تعزيز مستوى حضور هذه الدول تجاريًا واقتصاديًا، 
عقود  على  مبكرًا  بدأ  الدولي  التنافس  أن  خاصة 

إعادة إعمار ليبيا.
التقرير األخير الصادر عن لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اسكوا«، أن 
البالد؛  اقتصاد  تعدت  الليبي  الصراع  انعكاسات 
الجزائر  مثل  المجاورة  البلدان  اقتصادات  لتطال 
ليبيا  مع  تربطها  التي  والسودان  ومصر  وتونس 
التجارة  مستويات  على  واسعة  اقتصادية  عالقات 

واالستثمار والعمالة.
محادثات  على  ليبيا  إعمار  إعادة  ملف  وطغى 
الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  المصرية  الحكومة 
وتم  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  المؤقتة 

بين  اتفاق  عن  الماضي  مــارس  خالل  اإلعــالن 
القوى  وزارة  ونظيرتها  اللييبة،  العمل  وزارة 
دخول  إجراءات  تسهيل  على  المصرية،  العاملة 

العمالة المصرية إلى ليبيا.
أكد  القاهرة،  في  عقد  الذى  الجانبين  اجتماع 
بين  اإللكتروني  الربط  تنفيذ  في  البدء  ضرورة 
الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات 

السوق  احتياجات  بمعرفة  المتعلقة  والمعلومات 
إجراءات  وتسهيل  المصرية،  العمالة  من  الليبية 
وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر 

المنافذ في البلدين.
تنفيذ  ضرورة  أكدا  والمصري  الليبي  الجانبان 
مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين في العام 
2013 بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا.

وتشير تقديرات شعبة إلحاق العمالة المصرية 
بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن السوق 
يتراوح  بنحو  المصرية  العمالة  إلى  تحتاج  الليبية 
مقبلة،  سنوات   5 خالل  عامل  ماليين  و3   2 بين 
عامل مصري؛  مليوني  من  أكثر  إلى  تحتاج  بينما 

إلعمار المدن المتضررة.
عــودة  على  التنظيمي  لــالتــفــاق  ويمكن 

العمال  لتهريب  حدًا  يضع  أن  المصريّة،  العمالة 
المصريين إلى ليبيا بشكل غير شرعي على خلفية 
غلق المنافذ البرية خالل فترة االضطرابات األمنية 

في السنوات األخيرة.
وضعًا  تعيش  التي  تونس  إلــى  مصر  ومــن 
مع  الليبية  األزمــة  بفعل  تفاقم  هشًا  اقتصاديًا 
والتجاري  االقتصادي  التعاون  مستوى  تراجع 
تونسي،  مليون  نحو نصف  وعودة  البلدين،  بين 
فتستعد  ديارهم،  إلى  مسؤوليها  تصريحات  وفق 
األخرى  هي  المشيشي  هشام  برئاسة  حكومتها، 
وفد  بصحبة  ليبيا  إلى  رسمية  بزيارة  القيام  إلى 
مع  رسمية  اتفاقات  لعقد  األعــمــال  ــال  رج من 
الجانب الليبي؛ لتذليل العقبات أمام المستثمرين 

والنشاط االقتصادي.
هذا األمر يتطلب تشكيل لجنة تونسية–ليبية 
مشتركة خاصة بعد زيارة قام بها الرئيسالتونسي 
تطلعات  خالفت  أســابــيــع  قبل  سعيد  قيس 
أي  توقيع  لعدم  نظرًا  االقتصاديين  المتعاملين 

اتفاقيات في هذا الشأن.
كان نحو 150 ألف تونسي يشتغلون في ليبيا 
دينار  مليون   60 نحو   2010 العام  قبل  يحولون 
تحويالت  أي  لم تسجل  لكن  الشهر،  في  تونسي 
محافظ  عنها  كشف  رسمية  بيانات  حسب  تذكر 
الذي  العباسي،  مروان  التونسي  المركزي  البنك 
دعا القطاع الخاص إلى االستعداد للفترة المقبلة 

للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
راشــد  التونسي  البرلمان  رئيس  واخــتــزل 
بالنسبة  ليبيا  تكتسيها  التي  األهمية  الغنوشي 
يمكن  تونس  بالقول: »%50 من مشاكل  لبالده 

أن تحل في ليبيا«.
إلى  تسعى  التى  الجزائر،  إلى  تونس  ومن 
إنعاش النشاط التجاري وتوسيع ما يُعرف بنظام 
فتح  إعــادة  من  باالستفادة  ليبيا  مع  المقايضة 
منها  الجوار؛  دول  مع  الحدودية  الممرات  مختلف 

ممر الدبداب الرابط بين إليزي وغدامس.
األمر نفسه ينطبق على تشاد التي أقر رئيسها 
إدريس ديبي في يناير الماضي بتأثير الصراعات 

المجاورة وانعدام األمن، على جميع  الدول  داخل 
الواردات والصادرات إلى ليبيا؛ ما تسبب في أزمة 

اقتصادية لبالده.
المشكالت  هذه  إلى  التشادي  الرئيس  ولفت 
االقتصادية، بقوله: »هذه المشكالت ظهرت بعد 
تشادي  مواطن  ألف   500 من  ألكثر  هائلة  عودة 
إلى وطنهم من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
الالجئين  من  اآلالف  مئات  ــود  وج جانب  إلــى 
النازحين من الدول المجاورة في تشاد منذ العام 
2003«. أيضًا حرمت عودة آالف العمال من ليبيا، 
كان  الدوالرات سنويًا  النيجر من ماليين  اقتصاد 
تجارة  انتعاش  الصراع  ليتيح  المغتربون؛  يحولها 
في  األمنية  االضطرابات  ويغذي  والهجرة  البشر 
البالد فيما وجد آخرون أنفسهم يعملون مرتزقة 

في ليبيا.
إجمالي  المتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  وتقدر 
عدد األجانب المقيمين في ليبيا قبل األزمة بنحو 
مصري  مليون  حوالي  منهم  شخص  مليون   5.2
و80 ألف باكستاني و59 ألف سوداني وعدد كبير 
من السكان األفارقة القادمين بشكل رئيسي من 

النيجر وتشاد ومالي ونيجيريا وغانا.
العالية بشكل  المؤهالت  األجانب ذوو  ويعمل 
ومهندسين  مديرين  الخاص  القطاع  في  رئيسي 
وخبراء اقتصاد واستشاريين في مجال التكنولوجيا، 
بينما  والشرقية،  الغربية  أوروبا  من  ومعظمهم 
الهند  من  الوسطى  الطبقة  عمال  عادة  يكون 
وتونس،  وسورية  واألردن  ومصر  وباكستان 
ويكون العمال غير المهرة للوظائف البسيطة من 

بنغالديش ونيبال والنيجر وتشاد والسودان.
ليبيا  ينتظرون في  الذين  المهاجرين  أما عدد 
شخص،  ألف   800 نحو  أوروبا  إلى  للهجرة  حاليًا 
السوق  في  رسمي  غير  بشكل  يعملون  وهــم 
المحلية وال يتم حصرهم أو تسجيلهم أو منحهم 

تراخيص للعمل.
وتعاني دول الجوار الليبي خاصة مصر وتونس 
النقد  شح  أبرزها  اقتصادية؛  مشاكل  من  وتشاد 

األجنبي وتزايد نسب البطالة بشكل كبير.

     غرفة تجارة القاهرة: األسواق الليبية تحتاج 3 ماليين عامل مصري خالل 5 سنوات
     نصف مليون عامل تونسي ينتظرون الدخول.. وآمال في الجزائر وتشاد والنيجر
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برلمانية  انتخابات  إجراء  • هل هناك صعوبة في 
ورئاسية في وقت واحد؟

ومتطلبات  ميزانية  لها  انتخابية  دورة  كل   -
ربما تكون ميزانية ضخمة.

• وكيف ستتغلبون على ضخامة هذه المهمة؟
وقانون  المطلوبة  الميزانية  توفر  حال  في   -
االنتخاب فال يوجد شيء اسمه صعب أمام خبرة 
استحقاقات  ثالثة  على  أشرفت  وقد  المفوضية، 
الوطني  المؤتمر  انتخابات  وهي  السابق  في 
الدستور،  لصياغة  التأسيسية  والهيئة  العام، 

ومجلس النواب.
في  االنتخابات  ــراء  إج تتوقعون  هل  أخــيــرًا..   •

موعدها؟
في  السياسي  االتفاق  إليه  توصل  ما  وفق   -
وحكومة  رئاسي  مجلس  عنه  انبثق  الذي  جنيف 
انتخابات  هناك  ستكون  جديدة،  وطنية  وحدة 
ديسمبر،   24 في  وتحديدًا  العام،  هذا  نهاية 
تحديد  وهى  إجراءات،  من  البد  أنه  أكرر  لكني 
الدي  االنتخابي  القانون  حسب  االنتخابات  نوع 
لم  اللحظة  وحتى  المشرعة،  الجهة  من  يصدر 

يصل أي إطار قانوني محدد لالنتخابات.

• كم ميزانية عمل المفوضية في ظل دعم دولي 
تحدثت عنه البعثة األممية؟

50 مليون  السابق رصد  الرئاسي  المجلس   -
األممية  البعثة  من  الدولي  الدعم  أما  دينار، 
المسار  في  تدعم  التي  الدولية  المنظمات  أو 
مشروع  عبر  منح  عن  عبارة  فهو  الديمقراطي 
المفوضية  بين  عليه  االتفاق  وجرى  »بيبول«، 
المتحدة  األمم  لالنتخابات وبعثة  العليا  الوطنية 
المشروع  هــدا  خــالل  ومــن  ليبيا،  في  للدعم 
كــوادر  وتــدريــب  واســتــشــارات  خــبــرات  نتلقى 

المفوضية وتأهيلها وليس دعمًا ماليًا.
من  بداية  االنتخابات  إجراء  خطوات  لنا  اشرح   •
وإعالن  االقتراع  حتى  والدعاية  الترشح  مرحلة 

النتائج؟
قانون  انتخابية من إصدار  - طبعًا هى دورة 
المواد  وإعــداد  الميزانية  رصد  إلى  االنتخاب 
الناخبين،  وتسجيل  العملية،  في  تدخل  التي 
التوعية  جانب  إلى  المترشحين،  ملفات  وتقديم 
ونشر  الناخبين،  ــالم  وإع الناخبين  وتثقيف 
وإعالن  الفرز  وعملية  االقتراع،  ويوم  القوائم، 

والطعون. النتائج 

• ما هدف زيارة الوفد إلى الجنوب؟
على  االطــالع  إطار  في  تأتي  الزيارة  هذه   -
بالجنوب،  االنتخابية  بالمكاتب  العمل  سير 
المقبلة،  االنتخابية  لالستحقاقات  استعدادًا 
تعانيها هذه  التي  المشكالت  إلى معرفة  إضافة 
اللوجستي،  والدعم  التدريب  ناحية  المكاتب في 
وغات  وأوباري  وسبها  الشاطئ  مناطق  زرنا  وقد 
المنطقة  إلــى  سابقة  زيــارة  وهناك  ومـــرزق، 

الشرقية.
• ما الصعوبات التي تواجه المفوضية قبل أشهر 

قليلة من االنتخابات؟
االنتخابي  االستحقاق  لنوعية  وفقًا  تختلف   -
العمليات  مسار  يختلف  مثاًل  إجــراؤه،  المراد 
الدستور  مشروع  على  لالستفتاء  التحضيرية 
النتخابات  التحضير  عملية  ــارات  ــس م عــن 
الرئاسية والبرلمانية من حيث مراحل االجراءات 
القانوني  اإلطار  وصدور  والتنفيذية،  التحضيرية 
االستحقاق  ونوعية  التشريعية،  الجهة  من 
بجداول  مرتبطة  االنتخابية  والعملية  االنتخابي، 
قانون  استالم  في  تأخير  كل  لذا  محددة.  زمنية 

● من زيارة وفد المفوضية العليا لالنتخابات إلى وادي الشاطئ 4 أبريل 2021االنتخاب يترتب عليه نتائج سلبًا أو ايجابًا.

اإلطار القانوني أكبر عائق أمام انتخابات 24 ديسمبر

حوار - رمضان كرنفوده

تتعدد التحديات التي تواجه االستحقاقات االنتخابية 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، 

وفي سياق تذليل هذه العقبات كانت زيارة وفد 
من المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، السبت 
الماضي للجنوب. عضو مجلس المفوضية أبوبكر 

مردة، وأحد أعضاء الوفد، اعتبر أن التشريعات 
االنتخابية وتحديد المسار االنتخابي هما أبرز 

العقبات التي تواجه مسار االستحقاقات المقبلة، 
مشيرًا إلى أن توفر الميزانية المطلوبة وقانون 

االنتخاب سيجعل مهمة المفوضية سهلة.

عضو مجلس مفوضية االنتخابات أبوبكر مردة:

رئيس  تعبير  وفق  الغيث«،  »أول  هطول  بعد 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
لقاح  من  شحنة  وصول  تحديدًا  أو  الدبيبة، 
مخازن  إلى  »كورونا«  لوباء  المضاد  »سبوتتيك« 
وزارة الصحة، األحد الماضي، تجري االستعدادات 
لمكافحة  الوطني  المركز  في  وساق  قدم  على 
ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة  بشأن  األمراض 
الخطوة  بهذه  استبشار  حالة  وسط  الفيروس، 

التي رأى المواطنون أنها تأخرت كثيرًا.
حكومة  رئيس  طمأن  اللقاح،  وصول  وعقب 
الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
الروسي،  »سبوتنيك«  لقاح  بشأن  المواطنين 
جاء  اللقاح  »اختيار  إن  متلفزة  كلمة  في  وقال 
بشكل علمي« وتوقع أن تصل »نسبة نجاحه إلى 
لقاح  من  الثانية  »الدفعة  أن  إلى  منوهًا   ،»%  96
جرعة  ألف   400 إلى   300 من  المكونة  كورونا 
تصل األربعاء، ومليون جرعة أخرى قبل 11 أبريل 

الجاري«.
بلقاح  »التطعيم  يكون  أن  المقرر  ومن 
فئات  لـ3  تدريجيًا  لكورونا  المضاد  )سبوتنيك( 
علي  الصحة  وزير  حسب  زمني«،  جدول  وفق 

الزناتي.
اللجنة  مسؤولي  مع  الصحة  وزير  اتفق  كما 

توفير  على  الماضي،  اإلثنين  للتطعيمات،  العليا 
كمخازن  الستخدامها  ثابتة  تبريد  سيارات 
حرارة  بدرجة  التطعيم،  لنقل  ومتحركة  للتطعيم 
تتراوح بين 35- و16- درجة مئوية. وقال الوزير 
إنه »لن يدخر جهدًا في توفير األفضل للمواطن 

البشر  حياة  ألن  الثمن،  عن  النظر  بغض  الليبي 
أغلى«.

وزارة  سجلت  الماضي،  مارس  نهاية  وفي 
الذي  اليت«  »سبوتنيك  لقاح  الروسية،  الصحة 
جرى اختراعه في مركز »غاماليا« الوطني الروسي 

الصندوق  مع  بالتعاون  المهجرية  للبيولوجيا 
حاليًا  وتتم  المباشرة.  لالستثمارات  الروسي 
اللقاح.  لهذا  السريرية  للتجارب  الثالثة  المرحلة 
فيما كشف مركز »غاماليا« للبيولوجيا المهجرية، 
أن لقاح »سبوتنيك اليت« الروسي ضد »كورونا« 

يقلل خطر اإلصابة بالفيروس بمقدار ما بين 50 
و60 %، حسب »نوفوستي«.

بين  واسعًا  ترحيبًا  اللقاح  وصول  ولقي 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على  المواطنين 
بمجلس  والطفل  المرأة  لجنة  عضوة  واعتبرت 
النواب، النائبة فاطمة بوسعدة، أن وصول اللقاح 
جاء  والذي  الحرج  التوقيت  هذا  في  مهم  »إنجاز 
في  »السرعة  الليبيين  وناشدت  كثيرًا«،  متأخرًا 
تعلنها  التي  الطرق  أو  المنظومات  في  التسجيل 
هذا  ضد  لقاح  على  للحصول  للتسجيل  الحكومة 

الفيروس«.
الوطنية  للحملة  التحضيرات  إطار  وفي 
على  المختصون  المخازن  أمناء  يشرف  للتطعيم، 
و250  ألف   101 البالغة  اللقاح،  جرعات  تخزين 
اإلمداد  بجهاز  الباردة  الحلقة  ضمن  جرعة، 
للتخزين  المعتمدة  الطرق  على  اعتمادًا  الطبي، 
من قبل منظمة الصحة العالمية. كما جرى إعداد 
سيوزع  الذي  باللقاح،  الخاصة  التجهيزات  كامل 
صندوق  مع  بالتعاون  ليبيا  في  المراكز  كل  على 
ليبيا  مكتب  )يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم 
المركز  جهز  حيث  العالمية،  الصحة  ومنظمة 

بطاقات التطعيم بشكل منظم وسهل.
في السياق نفسه، بدأ المركز توزيع التجهيزات 
على المراكز في الشرق والجنوب الليبي. كما أعد 
ملصقات  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
أخذ  خطوات  بكل  الخاصة  والتوعية  اإلرشادات 

العملية؛  وتسهيل  المواطن،  قبل  من  اللقاح 
بحيث تكون بشكل منظم وسهل وبسيط، وأيضًا 
للتخلص من  الصحيحة  الطريقة  تجهيز ملصقات 
وأيضًا  اللقاح،  أخذ  تنتج عن عملية  التي  النفايات 
بالتطعيم،  الخاصة  الجلسة  إدارة  خريطة  تجهيز 
في  واإلسراع  التعاون  المواطنين  من  متمنيًا 

التطعيمات. التسجيل بمنظومة 
الصحة  وزير  إلغاء  جاء  مفاجئة،  خطوة  وفي 
العلمية االستشارية لمكافحة  اللجنة  قرار تشكيل 
جائحة فيروس »كورونا«، التي صدر قرار تشكيلها 
الطاهر  الدكتور خليفة  برئاسة  الماضي  الخميس 

البكوش وضمت 28 عضوًا.
على  الثانية  مادته  في  الزناتي  قرار  ونص 
وفقًا  كورنا  فيروس  جائحة  مع  التعامل  »يتم  أن 
القانون  حددها  التي  واإلجراءات  للضوابط 
والئحته   1973 لسنة   )106( رقم  الصحي 
التنفيذية في سبيل مكافحة األمراض واألوبئة«.

الجرعة األولى  الليبيون الحصول على  ويترقب 
بفيروس  اإلصابات  أعداد  تزايد  مع  اللقاح  من 
إصابة   969 سجلت  التي  المستجد«،  »كورونا 
األربعاء،  أمس  يومية  حصيلة  آخر  وفق  جديدة 
عن  للكشف  عينة   5547 تسلم  إنه  المركز  وقال 
عينة   4578 سلبية  ليتبين  »كورونا«،  فيروس 
وإيجابية 969 آخرين بنسبة 17.5 % من إجمالي 
الجديدة  اإلصابات  وتوزعت  المفحوصة،  الحاالت 

بواقع 721 حالة جديدة، و248 مخالطة.

»سبوتنيك« يدشن معركة الليبيني ضد »كورونا«

● ملصق الحملة الوطنية للتلقيح ضد »كورونا« ● من عمليات توزيع تجهيزات حملة التلقيح ضد »كورونا« على المراكز الصحية في البالد

أول الغيث.. وصول اللقاح

طرابلس - الوسط

مركز مكافحة األمراض يسابق الزمن لبدء حملة التطعيم.. والزناتي: حياة البشر أغلى.. وتوزيع تجهيزات التلقيح على المراكز الطبية في الشرق والجنوب الليبي

مراقبون: يمكننا االستفادة من تجربة هيئة اإلنصاف المغربية.. ونموذج التصالح في جنوب أفريقيا

ال صوت يعلو في ليبيا على صوت المصالحة، فبعد 
األمور  زمام  الموقتة  الجديدة  السلطة  تسلمت  أن 
في أنحاء البالد، بعد جوالت متعددة من المفاوضات 
وجلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين، خالل سنوات 
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  جاء  عدة، 
في  عقده  صحفي  مؤتمر  وخالل  رسميًا  ليعلن 
المفوضية  تأسيس  الماضي،  اإلثنين  طرابلس، 

العليا للمصالحة الوطنية.
المنفي أكد أن المفوضية ستكون »صرحًا لجميع 
بينهم  فيما  العدالة  وتحقيق  الضرر  وجبر  الليبيين 

بما يكفله القانون«.
السياسية  القوى  دعا  الرئاسي،  المجلس 
المدني  المجتمع  بمنظمات  والنشطاء  واالجتماعية 
كافة، إلى »االنخراط في مسارات المصالحة الوطنية 
الصعاب  وتذليل  أزمتها  من  ليبيا  وإخراج  إلنجاحها 
الوطنية«،  المصالحة  هذه  مسارات  تعترض  التي 

مؤكدًا أنها »لن تتحقق إال بجهد وطني جامع«.
وحث المجلس الرئاسي في بيان، أصدره اإلثنين 
األجواء  فرصة  »اغتنام  على  الجميع  الماضي، 
»إلى  للوصول  وذلك  المرحلة«،  هذه  في  اإليجابية 
إطالق  وهو  األكبر،  االستحقاق  لتنفيذ  مالئم  مناخ 
عملية االنتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 

المقبل«.
وعموم  العام  الرأي  ركون  من  »لمس  إنه  وقال 
وكذلك  السلطات،  مصدر  باعتبارهم  الليبيين 
في  الفاعلة  واالجتماعية  السياسية  األطراف 
والتطرف  العنف  نبذ  جانب  إلى  الليبي،  المشهد 
ومحاربة الفساد والرغبة الحقيقية في بناء دولتهم 
والمساواة  العدالة  من  أساس  على  المنشودة 
خالفات  ونبذ  الضرر  وجبر  القانون،  واحترام 
الحقوق  يتضمن  اجتماعي  عقد  وبناء  الماضي، 

والواجبات وااللتزام«.
المفوضية  أنه أسس  الرئاسي،  المجلس  وأوضح 
ملتقى  بمخرجات  »عماًل  الوطنية  للمصالحة  العليا 
حكومة  تشكيل  من  عنه  نتج  وما  الوطني  الحوار 
توافق  من  النواب  مجلس  أنجزه  وما  وطنية  وحدة 
بين جميع أعضائه على منح الثقة للحكومة«، مشيرًا 
إلى أن »هذه األجواء اإليجابية« جعلته »على يقين 
شاملة  وطنية  مصالحة  إلطالق  ملحة  الحاجة  بأن 

في ربوع البالد كإحدى أهم السياسات لمعالجة آثار 
التي مرت  واالجتماعية  واألمنية  السياسية  األحداث 

بها البالد في السنوات الماضية«.
»عملية  سترعى  العليا  المفوضية  أن  وأكد 
توافق وطني يقوم على التسامح والعدل وإزالة آثار 
مكونات  بين  سلمي  تعايش  نحو  سعيًا  الماضي؛ 
الديمقراطية،  إلى  االنتقال  يضمن  الليبي  المجتمع 

وعلى نحون سلس« تحت إشرافه.
عبداهلل  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وقال 
المتورطين  ملف  يترك  »لن  المجلس  إن  الالفي، 
كافة  إحالة  وستتم  اإلنسانية،  ضد  الجرائم  في 
المتورطين للقضاء«، مضيفًا أن »عديد االنتهاكات 
اإلنسانية سجلت،  الجرائم  المتورطين في  من قبل 

وستتم معاقبة كل مَن أذى أي ليبي«.
للمصالحة  مفوضية  تشكيل  أن  إلى  ولفت 
الشخصيات  اختيار  المهم  من  سيكون  الوطنية، 
»لم  أنه  مضيفًا  عملها،  لنجاح  فيها،  المندرجة 
المرشحين  من  أي  أسماء  عن  اآلن  حتى  نتحدث 

لمنصب رئيسها«.

الكوني،  موسى  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب 
المصالحة  مفوضية  إنشاء  قرار  اعتماد  أن  اعتبر 
الوطنية يطوي صفحة الماضي، منوهًا إلى أن عملها 
سنوات«،  يستمر  وقد  باالنتخابات،  مرتبط  »غير 
تنفيذية«،  سلطات  »أية  لديهم  ليست  وأنهم 
ومهمتهم »هي الربط بين السلطات داخل البالد«.

الماضي،  قبل  األربعاء  الزاوية،  مدينة  وشهدت 
مراسم إطالق 120 عنصرًا من الكتيبة 107 التابعة 
رئيس  نائبا  حضرها  احتفالية  في  العامة،  للقيادة 
الكوني،  وموسى  الالفي  عبداهلل  الرئاسي  المجلس 
ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري وعدد 
من  وأعضاء  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  من 
المتحدة  األمم  بعثة  عن  وممثلون  النواب  مجلس 

للدعم في ليبيا.
الحفل شهد توزيع الدروع والشهادات على نائبي 
الجهات  إلى  باإلضافة  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
الوطني  الحوار  إنجاح  في  ساهمت  التي  واللجان 

والمصالحة الوطنية
الذين  المحتجزين  من  األكبر«   « العدد  وهذا 

أطلقوا منذ انتهاء األعمال العسكرية غرب ليبيا قبل 
نحو عام في مدينة الزاوية الساحلية.

خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  ووصف 
األزمة  في  إيجابي«  »منعرج  بأنه  الحدث  المشري، 
الليبية، موضحًا في كلمته خالل االحتفالية أن »هذا 
الذين  األسرى  عن  اإلفراج  ومفصلي،  مهم  الحدث 
القانونية«،  السن  دون  بعضهم  وكان  بهم،  غرر 
ال  أن  يجب  الشابة  الطاقات  »هذه  أن  على  مشددًا 

تستخدم في الحروب«.
وُألقي القبض على العناصر الذين ُأطلق سراحهم 
المنتمين إلى »الكتيبة -107مشاة« التابعة للقيادة 
العامة مطلع أبريل العام 2019 قرب مدينة الزاوية 
عسكري  هجوم  بدء  مع  طرابلس(،  غرب  كلم   45(
للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة 

الوفاق الوطني السابقة.
توقف  بعد  األخيرة  األشهر  خالل  وتكررت 
عمليات   2020 أغسطس  في  الحربية  العمليات 
السلطات  بين  السراح  وإطالق  المحتجزين  تبادل 
األمنية في غرب ليبيا والقيادة العامة بقيادة المشير 

بين  وقع  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  بموجب  حفتر 
على  ينص  الذي  الماضي،  أكتوبر  في  النزاع  طرفي 

تبادل المحتجزين دون قيود.
أولوياتها  سلم  على  الجديدة  الحكومة  وتضع 
المرحلة  على  واإلشراف  الدولة  مؤسسات  توحيد 
في  المرتقبة  االنتخابات  حلول  إلى حين  االنتقالية، 

24 ديسمبر المقبل.
المغربية  المملكة  تبرز  العربي،  الصعيد  وعلى 
العدالة  مفهوم  تقديم  في  الرائدة  بتجربتها 
في  منها  واالستفادة  إليها  النظر  يمكن  االنتقالية، 

التجربة الليبية، حسب مراقبين.
من  انطلق  الذي  العربي  بالربيع  يعرف  ما  فأثناء 
تونس في 14 يناير من العام 2011، برزت المغرب 
العدالة  تدابير  الناجحة في استخدام  الدول  كإحدى 
ذلك  قبل  سلس  ديمقراطي  النتقال  االنتقالية 

بسنوات.
حين   1999 العام  إلى  المغرب  تجربة  وتعود 
الثاني،  الحسن  نجل  السادس،  محمد  الملك  تولى 
الثقيل لسنوات  التخلص من الميراث  العرش، فقرر 

فأنشأ  الرصاص،  بسنوات  المعروفة  والده  حكم 
والمصالحة  اإلنصاف  هيئة  السادس  محمد  الملك 
في نوفمبر 2003، بعد حوار مجتمعي بين المجتمع 
الهيئة  إلى  الشاب  الملك  ليسند  والقصر،  المدني 
تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات حقوق 

اإلنسان التي وقعت بين 1959و1999.
يناير  في  رسميًا  عملها  بدأت  المغربية  الهيئة 
حاالت  في  التحقيق  في  شهرًا   23 واستمر   2004
والتعذيب  التعسفي  واالعتقال  القسري  االختفاء 
والعنف الجنسي، ونجحت الهيئة في حل 742 قضية 
اختفاء قسري، وقدمت تعويضات مادية لنحو 9779 
سبع  عملها  مدة  خالل  الهيئة  عقدت  كما  ضحية. 
التلفزيون  على شاشات  حية  علنية  استماع  جلسات 

في ست مناطق إلقرار الحقيقة التاريخية.
قدمت  المغربية،  والمصالحة  اإلنصاف  هيئة 
في  السادس  محمد  الملك  إلى  النهائي  تقريرها 
نوفمبر 2005، وأوصت ببرامج جبر ضرر جماعي في 
11 منطقة مغربية، وشدد التقرير أيضٌا على ضرورة 
تعزيز الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان، والحماية 
الجمعية  رئيس  نائب  والقانونية، وحسب  القضائية 
عبدالسالم،  بن  عبداإلله  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
»نتائج  والمصالحة  اإلنصاف  هيئة  حققت  فقد 
النسوية  والجمعيات  والنقابات  األحزاب  مع  عظيمة 
العدالة  للعمل  لألشخاص  مشتركة  أرضية  إليجاد 

االنتقالية«.
وأفريقيًا، تبدو تجربة جنوب أفريقيا في التصالح 
واألقلية  السمراء  الغالبية  بين  المشترك  والعيش 
من  عقود  بعد  المصالحة  في  نموذجًا  البيضاء، 
الذى  العنصري،  الفصل  نظام  أثناء  الدموي  الصراع 
قاد المقاومة ضد المناضل الراحل نيلسون مانديال، 
قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية بعد إسقاط الحكم 

العنصري.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، رحب المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا، يان 
كوبيش، بإعالن المجلس الرئاسي إنشاء المفوضية 
تعزيز  إلى  تهدف  التى  الوطنية،  للمصالحة  العليا 
الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق اإلنسان، والتئام 

النسيج االجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.
المتحدة  األمم  استعداد  عن  كوبيش  وأعرب 
لدعم السلطات الليبية في جهودها في هذا اإلطار، 
بموقع  حسابها  على  األممية  البعثة  تغريدة  حسب 

التواصل االجتماعي »تويتر«، الثالثاء الماضي.

ال صوت يعلو على »املصالحة« .. و»الرئاسي« يدعو جميع القوى إلى االصطفاف الوطني

● .. والمنفي ونائباه موسى الكوني ومحمد الالفي خالل مؤتمر صحفي لإلعالن عن إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية ، 5 أبريل 2021● رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خالل لقاء مع عدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية، 1 أبريل 2021

المنفي: ستكون صرحاً لجميع الليبيين.. وكوبيش يرحب.. والالفي: لن نترك المتورطين في جرائم ضد اإلنسانية.. والكوني: اعتماد القرار يطوي صفحة الماضي
القاهرة ـ طرابلس ـ الوسط
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خروج 170 بئًرا من الخدمة في موقع منظومة »الحساونة -سهل الجفارة«

بني وليد تستقبل شهر الصوم بموجة غالء

قبل حلول رمضان.. تنوعت األسباب.. والنتيجة ارتفاع األسعار
مع  بالتعاون  المبارك،  رمضان  شهر  بحلول 
إلى  توجيها  أصدر  فقد  االختصاص،  ذات  جهات 
التجارة  لغرف  العام  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
جميع  إلى  دعوة  يتضمن   ، والزراعة  والصناعة 
وتوريد  تصنيع  في  المتخصصين  األعمال  رجال 
تخفيف  في  المساهمة  إلى   ، الغذائية  السلع 
تتحمله  قد  وما  والمالية لألسر  المعيشية  األعباء 
من مصاريف إضافية في شهر رمضان من خالل 
واضحة  بنسب  األساسية  السلع  أسعار  تخفيض 
تعلن أثناء العرض في التجمعات التسويقية التي 

يزداد الطلب عليها في شهر الصيام.
الزيوت  هي  السلع  هذه  أن  التوجيه  ويشمل 
واللحوم  والحليب  والبيض  والدقيق  النباتية 
رجال  كافة  مطالبًا  والدواجن،  والمكرونة  واألرز 
األعمال باعتماد شهر رمضان موسمًا من مواسم 
التخفيضات، مع التفاعل مع المستجيبين عبر منح 
في  المزايا  من  عددًا  لهم  تتيح  تميز  شهادات 

عالقاتهم مع الدولة ممثلة بالوزارة.
رمضان  شهر  قبيل  العادة  جرت  سبها،  وفي 
التجهيز  خاصة،  السبهاوي  المجتمع  عند  المبارك 

لهذا الشهر لما له من أهمية عند المسلمين.
رجب  شهر  »منذ  بيت:  ربة  محمد،  فاطمة  تقول 
الزميتة  مثل  المواد  بعض  بتجهيز  نقوم  شعبان  أو 
مع  وخلطها  تجهيزها  ويتم  الشعير  من  ومكوناتها 
وآخرون  بالتمر،  التوابل، وهناك من يخلطها  بعض 
يفضلونها عجينًا مع زيت الزيتون والعسل أو السمن 
كما يتم تحضير الرونية وهى من القمح والبقوليات 
وبعض من أنواع التوابل وتشرب باردة أثناء الفطور 
حب  من  وهو  السلحب  تجهيز  يتم  كما  أوالسحور، 
القصب إلى جانب المديدة، وهي كذلك من القصب 
ومنه  التمر  تجهيز  جانب  إلى  الحليب،  مع  وتخلط 
الجاف والمعجون والتمر العادي وخبز التنور والتريد«.

أقاربه  أما صالح علي، فيأسف لحرمانه من زيارة 
للعام  كورونا  جائحة  استمرار  بسبب  رمضان؛  في 

الثاني على التوالي.
األحباب  لقاء  من  تحرمنا  سوف  »الجائحة 
من  يحرمنا  لن  لكن  والزيارات،  الليلية  والجلسات 
الطعام، كما يقول المثل الليبي رمضان يأتي برزقه 

أي ال نحتار«.
شهر  يعتبر  حبوب  مطحن  صاحب  سعيد  على 
رمضان هو أكثر المواسم إنتاجًا بالنسبة له، يقول: 
المختلفة  والبقوليات  الحبوب  بجلب  تقوم  »الناس 
هناك  ويكون  رمضان،  شهر  في  تستعمل  التي 
التي  العربية  القهوة  جانب طحن  إلى  علينا  ازدحام 
تعتبر من أساسيات الليالي الرمضانية، والحق حتى 
في ظل جائحة كورونا لم يتغير حال المطحن قبيل 

شهر رمضان«.
الذي  التمور،  بائع  يراه، على خليفة،  األمر نفسه 
التمور  أنواع  مختلف  تشتهي  الناس  إن  يقول: 
خاصة في رمضان، فهناك من يحبها محشوة باللوز 
التمور  وكذلك  طبيعتها  على  وآخرون  والكاكوية، 

المعجونة.

المجتمع  شرائح  بعض  كاهل  عن  المعاناة  رفع 
الى  االجتماعي،  التضامن  المنضوية تحت مظلة 
صرف  مراعاة  مع  واألبناء،  الزوجة  منحة  جانب 
بها،  الخاص  القانون  صدور  منذ  منها  المتأخر 
وتعهد بصرف جميع مرتبات العاملين بالدولة مع 

بداية شهر رمضان المبارك.
حكومة  رئيس  إطالق  من  أيام  بعد  ذلك  جاء 
مليون   100 بقيمة  مبادرة  الوطنية  الوحدة 
تستهدف  رمضان«،  »هدية  شعار  دينارتحت 
األسر  تشمل  ليبية  أسرة  ألف   200 إعانة 
والمطلقات،  واألرامل  النازحين،  وأسر  المعوزة 
وسيكون  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  واألشخاص 
»من  سيكون  بالمبادرة  المستهدفين  تحديد 
يتم  أن  على  االجتماعية«،  الشؤون  وزارة  قبل 
في  المخصصة  القيمة  إيداع  من  االنتهاء 
رمضان  شهر  بحلول  المستهدفين  حسابات 
التضامن  صندوق  يتولى  أن  على  المبارك، 
تعزيز  منطلق  ومن  عليها.  اإلشراف  االجتماعي 
في  والعام  الخاص  القطاعين  بين  الشراكة 
أن  المقرر  من  االجتماعية،  المسؤولية  مجال 
الكبرى  الخاصة  الشركات  من  مجموعة  تسهم 
القابضة  الشركة  إلى  باإلضافة  المبادرة،  في 

لالتصاالت، وهيئة صندوق التضامن.
تبرعوا  األعمال  »رجال  إن  مطلع  مصدر  وقال 
للعالئالت  دينار  مليون   100 حوالي  بمبلغ 
شهر  بمناسبة  والمعاقين،  والنازحين  المحتاجة 
األموال عن طريق  »تدفع هذه  وتابع:  رمضان«. 
من  األكبر  النصيب  وكان  التضامن،  صندوق 
فيصل  تبرع  حيث  لالتصاالت،  القابضة  شركة 

فرقاب بملبغ 30 مليون دينار«.
أما وزير االقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة 
بوضع  تعهد  الذي  الحويج،  محمد  الوطنية 
توافر  يخص  فيما  للتنفيذ  قابلة  عمل  خطة 
األسعار  على  والسيطرة  المحلية،  بالسوق  السلع 

المبارك،  رمضان  شهر  حلول  مع  عام  كل  مثل 
أنحاء  مختلف  في  األسعار  ارتفاع  ظاهرة  تتكرر 
التجار  احتكار  بين  ما  األسباب  وتتنوع  البالد 
وجشعهم، ونقص بعض المواد وقلة االعتمادات 
وتأخر  السيولة  نقص  وبين  للتجار،  الممنوحة 
المرتبات، لكن النتيجة واحدة.. غالء قبل أيام من 

قدوم الشهر الفضيل.
من  تتكون  أسرة  رب  أرحيل،  محمد  الحاج 
المواد  أسعار  ارتفاع  إن  يقول  أفراد،  خمسة 
األساسية ومنها الغذائية والخضراوات قبل دخول 
على  تؤثر  كبيرة  أزمة  يخلق  قد  رمضان  شهر 
المواطنين ذوي الدخل المحدود مثلي تمامًا، فأنا 
اتقاضى مرتبًا ضمانيًا اليتجاوز 450 دينارًا ليبيًا، 
الذي  سكر  وكيس  دقيق  كيس  لشراء  التكفي 

تجاوز سعر الواحد منها 200 دينار في األسواق .
التجار  هؤالء  من  األمل  فقدت  لي  »بالنسبة 
الصوم،  شهر  اقتراب  بمجرد  عام  ككل  ألنهم 
الضعف من  إلى  األساسية  المواد  أسعار  يرفعون 
أجل الربح السريع«، قالها أرحيل وهو يرجع ارتفاع 
واإلدارية  الرقابية  الجهات  غياب  إلى  األسعار 
واألمنية وقطاع االقتصاد بالمدينة، باإلضافة إلى 

جشع التجار.
عثمان  وليد،  بني  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
رمضان  شهر  في  األسعار  زيادة  يرجع  المبروك، 
المواد  على  »الطلب  يقول:  الطلب،  زيادة  إلى 
 %  30 تتجاوز  بنسبة  رمضان  في  يرتفع  الغذائية 
برفع  يقومون  التجار  ما يجعل  باقي األشهر،  عن 
الدقيق  مثل  األساسية  للمواد  خاصة  األسعار، 
والحليب والبيض«. المبروك، يرى أيضًا أن زيادة 
الكبار  التجار  رمضان سببها  التي سبقت  األسعار 
االرتفاع  مزيد  متوقعًا  السلع،  يحتكرون  ألنهم 

خالل النصف األول من شهر رمضان.
أسعار  ترتفع  لم  وليد  بني  مدينة  في 
أسعار  أيضًا  ارتفعت  بل  فقط،  الغذائية  المواد 
الخضراوات والفواكه، وسجل سعر كيلو الطماطم 
نحو ثالثة دنانير، والبطاطا 2.50 دينار، والبصل 
ثالثة دنانير، والفلفل األخضر أربعة دنانير. الحاج 
سعد البراني أحد سكان المدينة، يرى أن الجهات 
هموم  متابعة  عن  البعد  كل  بعيدة  المسؤولة 
الرقابة  عن  بعيدة  وكذلك  المواطنين،  ومشاكل 
تأخر  عن  ناهيك  األسعار،  وضبط  األسواق  على 

المرتبات.
الحرس  جهاز  رئيس  يقول  المقابل،  في 
البلدي بني وليد، مصطفى بربة، »أعضاء الجهاز 
ومراقبة  متابعة  خالل  من  بدورهم  يقومون 
من  لكن  الغذائية،  المواد  وصالحية  األسعار 
بسبب  واألسواق  المحال  كافة  متابعة  الصعب 
الجهاز«.  ألعضاء  واالحتياجات  اإلمكانات  نقص 

بني وليد، سبها: رمضان 
كرنفوده والصغير الحداد

● مواطنون في إحدى األسواق الليبية

بمراعاة  األسواق  وأصحاب  التجار  بربة،  ويطالب 
ظروف المواطنين وخفض األسعار ومراعاة نقص 

السيولة بالمصارف التي تعمل بالمدينة.
ويرجع توفيق أحميد، صاحب محل لبيع المواد 
كبار  إلى  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  الغذائية، 
رفع  من  »هم  ويقول:  السلع،  ومستوردي  التجار 
تلك  شراء  إلى  مضطرون  ونحن  المواد،  أسعار 
»أيضًا  ويضيف:  مرتفعة«.  بأسعار  منهم  السلع 
من أسباب ارتفاع األسعار، هلع وخوف المواطنين 
من عدم إمكانية حصولهم على المواد الغذائية، 
أو نفادها من المحال، كما حدث رمضان الماضي 
وسجلت  المستجد«.  كورونا  فيروس  ظهور  مع 
للكيلو  دنانير  تسعة  البيضاء  الدواجن  أسعار 
الواحد، ولحوم األبقار 38 دينارًا، ولحم الضأن 37 

دينارًا، و40 دينارًا للحم اإلبل.
ومثل كل عام، ومع اقتراب شهر رمضان تقوم 
والجمعيات  المدني  المجتمع  مؤسسات  بعض 
من  عدد  بتوزيع  وليد  بني  مدينة  في  الخيرية 
السالل الرمضانية التي تضم عددًا من األصناف 
مثل األرز والزيت والطماطم والدقيق، في محاولة 
وذات  المحتاجة  األسر  عن  العبء  لتخفيف  منها 

الدخل المحدود.
وال تزال ليبيا منذ سنوات تعاني من تأخر صرف 
اللجنة  وصفتها  ما  بسبب  للموظفين،  الرواتب 
بليبيا  بـ»اإلجراءات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

ليبيا  مصرف  يقوم  التي  التعسفية  اإلدارية 
لحق  استغالل  في  المحاسبة،  وديوان  المركزي 
وتوظيف  العام  القطاع  في  والعاملين  الموظفين 
حقوقهم االقتصادية والقانونية البتزاز مؤسسات 

الدولة«، وفق بيان لها.
للشهر  الرسمية  االستعدادات  سياق  وفي 

المبارك، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
من  جملة  اتخذت  حكومته  ان  الدبيبة  الحميد 
اعتماد  عدم  من  بالرغم  السلع  لتوفير  اإلجراءات 
الميزانية العامة للدولة حتى االٓن. وأشار الدبيبة 
اتخاذ  الى   ، الماضي  األحد  لليبيين  كلمته  في 
شانها  من  التي  اإلجراءات  من  جملة  الحكومة 

● مواطن في إحدى األسواق الليبية

البراني: ال توجد رقابة
على األسواق.. وبربة: نراقب 

السوق وصالحية السلع

أرحيل: أزمة تؤثر على ذوي الدخل المحدود.. ومرتبي ال يكفي شراء كيسي دقيق وسكر

المبروك: الطلب على المواد 
الغذائية يزيد بنسبة %30 

خالل أيام الصيام

شريان حياة الليبيين في خطر

اعتداءات النهر الصناعي تنتظر وقفة حاسمة

المهندس  الصناعي  النهر  بجهاز  اإلدارية 
الذي  التنسيقي  االجتماع  خالل  الديب،  أحمد 
الحساونة-سهل  منظومة  بإدارة  الثالثاء،  عقد، 
بئرًا   70 إرساء  على  قادر  الجهاز  »إن  الجفارة،: 
إضافية؛ لرفع اإلنتاج ألكثر من مليون متر مكعب 
توافر  بشرط  الحالي  العام  نهاية  مع  يومي 

والتأمين«. الحماية 
االجتماع  في  المشاركون  المهندسون 
أسباب  أهم  أن  أوضحوا  للمنظومة  التنسيقي 
الصناعي  للنهر  اإلنتاجية  رفع  على  القدرة  عدم 
اآلبار  لحقول  والحماية  األمن  توافر  »عدم  هي 
على ضرورة  واتفقوا  والتشغيل«.  الدعم  ومرافق 
عقد اجتماع طارئ ومستعجل مع رئيس الحكومة 
لحلحلة  والداخلية  الدفاع  ووزراء  الوطنية 
بتحمل  بلدية  كل  مطالبين  األمنية،  المشاكل 
الزراعية  الشرطة  مع  بالتنسيق  مسؤوليتها 
الوصالت  وإزالة  التخريب  أعمال  من  الحد  بشأن 

غير الشرعية في نطاق حدودها اإلدارية.
وفي انتظار فتح ملف مشكالت النهر الصناعي 
إلى  تأجيلها  ربما  أو  الدبيبة  حكومة  طاولة  على 
في  المقررة  االنتخابات  بعد  المنتخبة  الحكومة 
الحملة  برنامج  يزال  ما  المقبل،  ديسمبر   24
الصناعي  النهر  مكونات  على  للمحافظة  الوطنية 
التوعية  نشر  على  يعمل  التخريب  أعمال  من 
االعتداء  حرمة  وتأكيد  الجريمة  هذه  بخطورة 
والممتلكات  الصناعي  النهر  مكونات  على 
للمساجد  رسمية  مخاطبات  وصلت  حيث  العامة؛ 

الجمعة. المواطنين في خطبة صالة  بالتوعية 

صور  فإنه  الليبيين،  حياة  شريان  أنه  رغم 
كبيرًا  عددًا  طالت  التي  واالعتداءات  الدمار 
الصناعي  النهر  لمنظومة  المغذية  اآلبار  من 
األمن  منظومة  في  األبرز  المشهد  هي  تزال  ما 
الحماية  توافر  عدم  ظل  في  بالبالد،  المائي 
يعرقل  بما  المشروع،  ومكونات  لمرافق  الالزمة 
السلطة  تسلم  ومع  والتشغيل،  الصيانة  عمليات 
ما  البالد،  إدارة  مقاليد  الموقتة  التنفيذية 
النهر  منظومة  تواجهها  التي  التحديات  تزال 
الصناعي في البالد على قائمة انتظار الحكومات 
إعالن  آخرها  وكان   ،2011 العام  منذ  المتعاقبة 
 170 خروج  عن  الصناعي  النهر  إدارة  في  مصدر 
بئرًا حتى تاريخه من الخدمة في موقع منظومة 
خطورة  يشكل  ما  (؛  الجفارة  سهل   - )الحساونة 
للساحل  المغذية  للمنظومة  المائي  اإلمداد  على 

الغربي.
من  الفقيرة  الدول  ضمن  ليبيا  تصنف  وفيما 
)قلة وندرة  به  والمقصود  المائي  اإلجهاد  ناحية 
األنهار  في  المتمثلة  المتجددة  والمياه  األمطار 
حسب  المائي،  الفقر  وليس  العيون(،  مياه  أو 
وإدارة  تنفيذ  بجهاز  المشروعات  إدارة  مدير 
عبدالسالم  المهندس  الصناعي  النهر  مشروع 
لجهاز  اإلدارية  باللجنة  مسؤول  يؤكد  باألشهر، 
إنتاج  زيادة  على  الجهاز  قدرة  الصناعي  النهر 
حال  في  يوميًّا  مكعب  متر  مليون  إلى  المياه 

طرابلس - الوسط
● أعمال صيانة بموقع القربوللي بالنهر الصناعي● من أعمال إزالة الوصالت غير الشرعية في المنطقة الواقعة بين موقع السدادة ومنطقة الوشكة

فضاًل  الشبكة،  مكونات  على  أخرى،  مرة  التعدي 
)ترهونة- المياه  نقل  بخط  التسريب  إيقاف  عن 

من  اعتداء  عن  الناتج   ،39 بالمحطة  أبوزيان( 
الشرعية.  غير  بالتوصيالت  المواطنين  بعض 
تنفيذ  بجهاز  المشروعات  إدارة  مدير  وينفي 
عبد  المهندس  الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة 
انقطاع  عن  المشروع  باألشهرمسؤولية  السالم 
التحتية  البنية  سوء  »السبب  ويقول:  المياه، 
وشبكات اإلمداد في المدن. وخرج أكثر من 170 
بئرًا في منظومة جبل الحساونة وسهل الجفارة؛ 
الكهربائية،  المحوالت  وسرقة  االعتداء  بسبب 
في  الموظفين  وخطف  »ابتزاز  إلى  أيضًا  ويشير 
مواقع حقول اآلبار ودخول داعش في حقل تازربو 
ذلك،  على  عالوة  المستخدمين«.  بعض  وقتل 
ومع استمرار االعتداءات، فإن سوء البنية التحتية 
الموجود وعدم وجود شبكات للمياه واالعتداءات 
التحديات  أحد  هي  الصناعي  النهر  مشروع  على 
ـ  »أجدابيا  بأن  مثاًل  وضرب  للمنظومى،  الصعبة 
بأن  علمًا  الصناعي،  النهر  مياه  تصلها  ال  طبرق 
المواطنين في تلك المنطقة ساهموا في تمويل 
في  العامة  الخزانة  يعتمد على  الذي ال  المشروع 

األشهر. تمويله«، حسب 
بيانات  ووفق   ،1983 المشروع  إنشاء  ومنذ 
نسبة  الصناعي  النهر  مشروع  يُغذي  رسمية، 
نحو  إنتاج  جرى  حيث  الليبية؛  المدن  من   70٪
مليون   5,6 بواقع  مكعب،  متر  مليار   11.5
في  مربع  كيلومتر  مليارات  و6  مربع  متر  كيلو 
اللجنة  عضو  وقال  الثانية.  األولى  المرحلتين 

الجهاز. لمرافق  والتأمين  الحماية  توافر 
النهر  جهاز  اضطر  االعتداءات،  تكرر  ومع 
كمية  خفَّض  إلى  المثال-  سبيل  -على  الصناعي 
منذ   25% إلى  نطاق مصراتة  في  المقررة  المياه 
المتكررة  التعديات  بسبب  الماضي؛  يناير  شهر 
نفسه  الوقت  وفي  الشرعية،  غير  والتوصيالت 
يحاول الجهاز مواجه التعديات وضبط المعتدين 

ضبط  جري  حيث  األمنية؛  الجهات  مع  بالتعاون 
التابعة  السقاية  نقاط  إحدى  على  المعتدين 
الماضي، وفي مارس  زليتن في فبراير  للنهر في 
النهر  مياه  خط  على  التعديات  جميع  إنهاء  جرى 
الصناعي داخل نطاق مصراتة، بدًءا من السدادة 
وجرى  البلدية،  داخل  بالخط  نقطة  آخر  وحتى 
بعدم  المتعدين،  المواطنين  على  تعهدات  أخذ 

حمالت التوعية تصل المساجد 
وإدارة النهر تترقب خطوات الدبيبة

● اجتماع تنسيقي بإدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة، 6 أبريل 2021

● آثار التخريب بأحد حقول آبار منظومة »الحساونة - سهل الجفارة«
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سؤال األردنيني بعد تالشي غبار األزمة: هل أطلق الشرارة »عنصر خارجي«؟

●  بيض لعيد الفصح مزين بشعارات مناهضة للعسكريين في بورما في صور تلقتها وكالة فرانس برس عبر فيسبوك من مصدر مجهول

●  عرض عسكري للجيش األردني●  الملك عبداهلل الثاني عاهل األردن ●  ولي عهد األردن السابق األمير حمزة بن الحسين

 ولي العهد السابق تراجع عن انتقاداته 
للحكم بعد التمرد.. ومحللون: الجيش 

رمانة الميزان

 حمزة عرض نفسه للخطر بزياراته 
المتكررة لتجمعات عشائرية ينتقد فيها 

الحاضرون الملك

البداية كانت حالة من الغموض سيطرت على المشهد 
 20 اعتقال  بعد  السبت،  األردن،  شهده  الذي  الساخن 
حمزة  األمير  على  الجبرية  اإلقامة  وفرض  بارزة  شخصية 
الملك  األردني  للعاهل  الشقيق  غير  األخ  عامًا(،   41(
التواصل  مواقع  على  األنباء  انتشار  وبعد  الثاني.  عبداهلل 
»بترا«  الرسمية  األردنية  األنباء  وكالة  نشرت  االجتماعي، 
يفيد  بـ»المطلع«  وصفته  مصدر  لسان  على  مقتضبًا  خبرًا 
ورئيس  زيد،  بن  حسن  الشريف  من  كل  »اعتقل  بأنه 
اهلل  عوض  إبراهيم  باسم  السابق  الملكي  الديوان 
ووفق  التفاصيل.  من  مزيد  دون  أمنية«  ألسباب  وآخرين، 
منزل  إلى  وصلت  األمن  قوات  فإن  »مطلعين«  مصدرين 
األمير حمزة، وبدأت تحقيقات رسمية معه بشأن األحداث 

وقعت. التي 
الراحل حسين من  للملك  األكبر  االبن  واألمير حمزة هو 
رسميًا  جيدة  عالقته  وكانت  نور،  الملكة  األميركية  زوجته 
بأخيه الملك عبداهلل وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر. 
 1999 العام  الملك عبد اهلل األمير حمزة وليًا لعهده  سمى 
الراحل عندما كان نجله األمير حسين  بناًء على رغبة والده 
2004 ليسمي  العام  المنصب  الخامسة، لكنه نحاه عن  في 

العام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.
ومع تسارع األنباء عن حملة االعتقال والحديث عن »محاولة 
انقالب« نشرت جريدة »واشنطن بوست« األميركية، تقريرًا 
عن محاولة لزعزعة استقرار األردن قبل االحتفال بمئويته في 
11 أبريل الجاري. ونقلت الجريدة األميركية، عن مصادر في 
الشخصيات  اعتقل عددًا من  إنه  األردنية قولها،  المخابرات 
ووصفت  األردني.  للعاهل  الشقيق  غير  األخ  بينهم  البارزة 
المصادر الحدث بأنه »مؤامرة معقدة بعيدة المدى« تضم 
فضاًل  قبائل،  وزعماء  الملكية  العائلة  أفراد  أحد  األقل  على 
المحاولة  أن  إلى  وأشاروا  المؤامرة.  لتلك  أجنبي  دعم  عن 

استهدفت استقرار البالد وزعزعة األمن بالمملكة.
تلك  من  نفسه  تبرئة  إلى  سارع  السابق  العهد  ولي 
اإلذاعة  إلى هيئة  أرسله محاميه  فيديو  »المؤامرة« بمقطع 
اإلقامة  قيد  »إنه  خالله:  وقال  سي«  بي  »بي  البريطانية 
حادة  وبلهجة  المؤامرة«.  بتلك  عالقة  له  وليس  الجبرية 
على غير العادة تضمنها انتقد قادة األردن ووصفهم بأنهم 
قلة فاسدة تقدم مصلحتها على مصلحة الشعب. وقال وزير 
صورة  يهز  شخصًا  نجد  األولى  للمرة  الضرر.  »وقع  سابق 

المملكة المسالمة المستقرة«.
رئيس  توجه  حين  نفسها،  الليلة  في  األزمة  تصاعدت 

أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي إلى قصر األمير حمزة 
طالبًا منه »التوقف عن تحركات ونشاطات توظف الستهداف 
أمن األردن واستقراره«، ورد األمير في تسجيل صوتي جرى 
تداوله عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أنه سجل كالم 
الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله »على أساس إن حصل أي 
شيء«. وأضاف أن »يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكالم، 
الفرج  أنتظر  حاليًا  األشكال.  من  بأي شكل  مقبول  غير  هذا 
فيه  يتحدث  كان  الذي  األمير  وقال  بل  سيحصل«،  ما  لنرى 
عبر الهاتف بنبرة تحدٍ »لن ألتزم« باألوامر. مردفًا: »أنا لن 
أتحرك ألنني ال أريد أن أصعد اآلن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم 
عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن 

أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى« العائلة.
وفي أول رد رسمي، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
تعامل  األمير حمزة  إن  الصفدي خالل مؤتمر صحفي  أيمن 
توقيف  من  جرى  ما  أن  معتبرًا  سلبي«،  »بشكل  األمر  مع 
لألمير حمزة واعتقال لشخصيات بارزة كانت نتيجة تحقيقات 
نشاطات  حول  طويلة  فترة  مدى  على  مشتركة  شمولية 
وتحركات األمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد 
وباسم إبراهيم عوض اهلل وأشخاص آخرين تستهدف أمن 

الوطن واستقراره.
الرواية الرسمية، وعلى لسان الصفدي، تحدثت عن رصد 
لزعزعة  األنسب  الوقت  الختيار  خارجية  جهات  مع  اتصاالت 
أمن الوطن، مشيرًا إلى أن األجهزة األمنية رصدت تواصل 
األمير  زوجة  مع  أجنبية  أمنية  بأجهزة  ارتباطات  له  شخص 
األردن  للخروج من  تأمين طائرة فورًا  حمزة، وعرض عليها 
قال  األمير،  بثه  الذي  الفيديو  مقطع  وعن  أجنبي.  بلد  إلى 

الصفدي، إنها محاولة جديدة منه لتشويه الحقائق.
االنفراجة جاءت بعد تصاعد األحداث إلى ذروتها، إذ أوكل 

األسبق  العهد  ولي  عمه  إلى  اإلثنين  الثاني  عبداهلل  الملك 
األمير حسن بن طالل التعامل مع موضوع األمير حمزة وذلك 
بعدها  لتظهر  المالكة.  العائلة  داخل  المسألة  حل  لمحاولة 
عدد  بحضور  حمزة  األمير  ولي  من  موقعة  رسالة  بساعات 
متعهدًا  األزمة  لحل  سعوا  الذين  المالكة  العائلة  أفراد  من 
األمير  وقال  الثاني.  اهلل  عبد  للملك  »مخلصًا«  سيبقى  بأنه 
الملك«،  جاللة  يدي  بين  نفسي  »أضع  الرسالة:  في  حمزة 
مؤكدًا »سأبقى على عهد اآلباء واألجداد، وفيًا إلرثهم، سائرًا 
على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجاللة الملك«، 
األردنية  المملكة  بدستور  »ملتزمًا  سيبقى  أنه  مؤكدًا 
الهاشمية العزيزة، وسأكون دومًا لجاللة الملك وولي عهده 

عونًا وسندًا«.
األردن  بتاريخ  مسبوقة  غير  النحو،  هذا  على  األحداث 
وسائل  في  انتشارها  وفي  حدتها  حيث  من  ألول  وتحدث 
اإلعالم، ولم يتضح لماذا قررت المملكة التحرك في الوقت 
سياسية  مصادر  أن  غير  حمزة،  باألمير  يتعلق  فيما  الحالي 
لتجمعات  المتكررة  بزياراته  للخطر  نفسه  عرض  إنه  تقول 
من  وما  صراحة.  الملك  الحاضرون  فيها  ينتقد  عشائرية 
شواهد على أن األمير حمزة يملك أي نفوذ حقيقي، كما أن 
أمني  تحقيق  إنه  الجيش  قال  ما  إطار  في  المعتقلين  أغلب 

مستمر من مساعديه المقربين.
إلى  تهدف  لم  األحداث  هذه  أن  رجح  أميركي  مسؤول 
يخططون  كانوا  »المعتقلين  أن  أوضح  إذ  فعلي،  انقالب 
لتنظيم احتجاجات كبيرة بدعم من القبائل لتظهر في شكل 
انتفاضة شعبية، متابعًا أن التحقيقات األردنية الحالية تهدف 
لمعرفة ما إذا كانت الخطط حظت بدعم خارجي أم ال«. وقال 
األمير  إن  قوله،  هويته،  كشف  رفض  أردني  سياسي  محلل 
لما  انتقاداته  بمضاعفة  مرة  من  »أكثر  مؤخرًا  قام  حمزة 

أن  وتابع،  أصدقائه«.  أمام عدد من  السلطة  بفساد  وصفه 
قرار العاهل األردني بتنحية األمير حمزة عن والية العهد في 
عامًا   17 مرور  رغم  أنه  مضيفًا  األمير،  استياء  2005، سبب 

على فقدان لقب ولي العهد إال أنه لم يستوعب ذلك.
األردني  العاهل  نقل مقربون من  الوقت نفسه، فقد  في 
استياءه من األمير حمزة، بسبب »تجمع عدد من الشخصيات 
المعارضة بالمملكة حوله«. خصوصًا أنه ينظر لولي العهد 
السابق على أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين القبائل وزعمائها 
»بوليتيكو«  جريدة  ونقلت  حسين.  الملك  بوالده  وشبيه 
إن  قوله،  القمحاوي  لبيب  األردني  المحلل  عن  األميركية، 
األمير حمزة تجاوز »خطًا أحمرًا« بإشارته إلى أنه قد يكون 
بدياًل للعاهل األردني، مضيفًا أن هذا شيء ال يقبله الملك 

وال يتسامح معه.
فإن  انصياعه،  حمزة  األمير  إعالن  ومع  حال،  أي  على 
االعتقاالت األخيرة ووضع ولي العهد السابق تحت »اإلقامة 
الجبرية« يعكس مدى تحمل الملك عبد اهلل الثاني للمعارضة 
ويوجه رسالة للداخل. كما يعكس الدعم الذي تلقاه الملك 
من الواليات المتحدة ودول عربية يعكس أيضًا مدى أهمية 

استقرار المملكة لهذه الدول.
للوكالة  قال  األردني،  السياسي  المحلل  قمحاوي،  لبيب 
إن الدعم القوي للملك »يعكس عالقاته الجيدة بشكل عام 
في جميع أنحاء المنطقة، فضاًل عن القلق )لدى الدول( من 
أن مشاكل مماثلة قد تضرب دواًل أخرى«، مشيرًا إلى أن أيًا 
من القادة في المنطقة »ال يود أن يرى الفوضى تصيب أي 
المومني،  بسمة  معديًا«.أما  ذلك  يكون  أن  يمكن  نظام... 
أستاذة العالقات الدولية في جامعة واترلو في أونتاريو، رأت 
أن وضع األمير حمزة تحت اإلقامة الجبرية »هزيمة ذاتية« 
إن هذا  قالت  ومع ذلك،  يعزز شعبيته.  أن  المرجح  ألنه من 
األمر بعث برسالة قوية إلى الشعب األردني وهي: »إذا كان 
من  محصن  أردني  يوجد  فال  األمير،  اعتراض  الممكن  من 

قبضة الدولة الثقيلة«.
ومصادر  محللون  يستبعد  األزمة،  دخان  انقشاع  وبعد 
سياسية أن تمثل المعارضة الصريحة من جانب األمير حمزة 
الملكي، خاصة  رغم كونها غير مسبوقة، أي تهديد للحكم 
الملك بوالئه  الذي يتمتع  القوي  الجيش األردني  دون دعم 
سبر  األردنيون  يحاول  يزال  ال  ذلك،  ومع  واسع.  نطاق  على 
غور المؤامرة. وقال وزير سابق: »ال يوجد شيء محلي يمكن 
أن أرى أنه أطلق شرارة ما حدث ولذا ربما يكون هناك عنصر 

خارجي«.

عمان - الوسط

رغم تراجع ولي عهد 
األردن السابق، األمير 
حمزة بن الحسين، 
عن انتقاداته العلنية 
وغير المسبوقة للحكم 
الملكي في األردن، إال 
أن إلى اهتزاز صورة 
البالد كجزيرة استقرار 
في الشرق األوسط بات 
أمرًا ال ينسى في ذاكرة 
األردنين، ويقول محللون 
إن توابع أزمة الـ72 التي 
هددت العرش الهاشمي 
ستحدث تغييرات حتمية 
في توجهات المملكة 
الهاشمية في الداخل 
واإلقليم.

زلزال الـ 72 ساعة
في مملكة االستقرار

بيض الفصح ضد االنقالب
تحدى معارضو االنقالب في بورما الحكم العسكري هذا 
األسبوع برسم شعارات مناوئة له على بيض عيد الفصح 
البابا عن »قربه« من شباب  ونشر صورها، في حين عبر 

البلد وتطلعاتهم الديمقراطية.
برس«،  »فرانس  وكالة  وحسب  الفصح،  عيد  أحد  في 
نشر صور  حاًل جديدًا هو  المدني  العصيان  حركة  وجدت 
البيض المزينة برسائل ضد النظام على مواقع التواصل 
و»نريد  بورما«  »أنقذوا  عليها  كتب  وقد  االجتماعي. 
الديمقراطية«، »دعونا نتخلص من )ماه(« األحرف األولى 
هالين.  أونغ  مين  العسكرية  المجموعة  زعيم  اسم  من 
األمم  في  المعزولة  المدنية  الحكومة  مندوب  وقال 
المتحدة الدكتور ساسا على »تويتر«، »إن إبداع وشجاعة 
وتحدي شعبنا هو مستقبل بورما«. في رسالته المعهودة 
لمناسبة عيد الفصح، قال البابا فرنسيس إنه »قريب« من 
شباب بورما »الملتزمين بإحالل الديمقراطية، ويسمعون 

أصواتهم بأسلوب سلمي«.
من جهته، قال الكاردينال األول شارلز بو في البلد ذي 
تقوم  سوف   ... يسوع  »قام  تويتر  على  البوذية،  الغالبية 
بورما مرة أخرى«. وقتل أربعة مدنيين بالرصاص السبت، 
كاشين  محافظة  في  عامًا   30 يبلغ  رجل  األحد  قتل  فيما 
العسكرية،  المجموعة  أما  بورما.  شمال  أقصى  الواقعة 
فقد أكدت في وسيلة إعالم تابعة للدولة أن قوات األمن 

»تمارس أقصى درجات ضبط النفس«.
وُقتل أكثر من 550 مدنيًا بينهم نساء وأطفال بأيدي 
أطاح  الذي  فبراير  من  األول  انقالب  منذ  األمن  قوات 
سان  أونغ  فعليًا  تقودها  كانت  التي  المدنية  الحكومة 
السياسيين.  السجناء  مساعدة  جمعية  حسب  تشي،  سو 
 2700 حوالي  اعتقل  إذ  بكثير  أكبر  الحصيلة  تكون  وقد 
شخص، يحتجز كثيرون منهم في أماكن سرية من دون 
في  ويعتبرون  محاميهم  أو  بأقاربهم  االتصال  إمكانية 
عداد المفقودين. رغم كل ذلك، تواصل الحراك المنادي 

عن  الموظفين  آالف  عشرات  إضراب  مع  بالديمقراطية، 
العمل وشل قطاعات اقتصادية بأكملها.

المستمر للوضع، دعت منظمات  التدهور  في مواجهة 
السياسيين  غير حكومية دولية ومحلية بدعم من بعض 
منذ  بورما  في  تعمل  التي  توتال  مجموعة  فرنسا،  في 
إدارة  مجلس  رئيس  لكن  البالد.  مغادرة  إلى   ،1992
ستبقي  توتال  إن  األحد  قال  بويانيه  باتريك  المجموعة 
كبير  لعدد  الكهرباء  »يوفر  الذي  الغاز  من  إنتاجها  على 
من السكان في رانغون«. وكتب بويانيه في مقال نشرته 
صحيفة »لو جورنال دو ديمانش« أن هذا القرار لم يتخذ 
»للحفاظ على أرباحنا وال لمواصلة دفع الضرائب للمجلس 
موظفين  من  طواقمنا  سالمة  لضمان  بل  العسكري، 
القسري وقبل كل  السجن والعمل  ومسؤولين وتجنيبهم 
شيء لتجنب المزيد من تدهور الظروف المعيشية لهؤالء 

السكان عبر قطع الكهرباء عن ماليين األشخاص».
للسلطات  دوالر  مليون   230 نحو  المجموعة  ودفعت 
البورمية في 2019 ثم نحو 176 مليونًا في العام 2020 
نشرتها  مالية  وثائق  إنتاج« حسب  و»حقوق  من ضرائب 
قرار  »باتخاذ  بويانيه  وقال  الجنسيات.  المتعددة  الشركة 
البورمية  للدولة  والرسوم  الضرائب  دفع  عن  بالتوقف 
»نعرض مسؤولي فرع الشركة لخطر االعتقال والسجن«. 
إلى  رسوم  أو  ضرائب  أي  تدفع  »لم  توتال  أن  وأوضح 
والسبب  فبراير  في  األزمة  بداية  منذ  العسكري  المجلس 

ببساطة هو توقف النظام المصرفي عن العمل«.
تقرر  أن  توتال  مثل  لمجموعة  يمكن  »هل  وتساءل 
ذلك  في  بما   - األشخاص  ماليين  عن  الكهرباء  قطع 
مع   - اليومية  بالحياة  يتعلق  وما  والمتاجر  المستشفيات 
العواقب التي ينطوي عليها ذلك؟«. وأضاف أن »الحصول 
توتال  اتخذت  إذا  أنه  مؤكدًا  أساسي«،  حق  الطاقة  على 
في  البورميين  »المتعاونين  النوع فستضع  قرارًا من هذا 
في  تتردد  لن  العسكرية  »المجموعة  ألن  صعب«  موقف 

ال  أنني  »بما  بويانيه  القسري«.وتابع  العمل  إلى  اللجوء 
قرارًا  اليوم  أتخذ  لكني  اإلنتاج  بوقف  قرار  اتخاذ  أستطيع 
اإلنسان  حقوق  أجل  من  تعمل  التي  للجمعيات  أدفع  بأن 
في بورما ما يعادل الضرائب التي سنضطر لدفعها فعليًا 
كهرباء  وكانت »شركة  المستقبل.  في  البورمية«  للدولة 
سد  لبنان  مشروعًا  مارس  منتصف  في  علقت  فرنسا« 

كهرمائي بقيمة 1.5 مليار دوالر.
كبيرة  لغالبية  متاحة  غير  اإلنترنت  خدمات  تزال  ال 
الهاتف  بيانات  بتعليق  الجيش  أمر  أن  بعد  السكان  من 
الجنراالت  يضيق  كما  الالسلكية.  واالتصاالت  المحمول 
المتهمة  تشي  سو  سان  أونغ  حول  القضائية  قبضتهم 
خصوصًا بالفساد وانتهاك قانون أسرار الدولة الذي يعود 
إلى الحقبة االستعمارية. وفي حالة إدانتها، قد تحرم سو 
تشي )75 عاما( المعتقلة في مكان منعزل ولكن »بصحة 
جيدة» حسب محاميها، من المشاركة في الحياة السياسية 
وتواجه سنوات طويلة في السجن. وصدرت أوامر اعتقال 
مغنين  من  البورميين  المشاهير  من  أربعين  بحق 
وعارضات أزياء ومؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي. 
وهم متهمون بنشر معلومات يمكن أن تسبب تمردًا في 

صفوف القوات المسلحة.
اعتقل ثالثة من أفراد أسرة واحدة تحدثوا إلى مراسل 
شبكة »سي إن إن« األميركية الذي جاء لمقابلة مسؤولين 
باسم  ناطق  وقال  الحاكمة.  العسكرية  المجموعة  في 
الشبكة األميركية »نحث السلطات على تقديم معلومات 
بهذا الشأن واإلفراج بسالم عن أي معتقل«. وأثارت إراقة 
التمرد  حركات  من  العديد  غضب  المدنيين  ضد  الدماء 
متمردة  حركات  عشر  قدمت  والسبت  البالد.  في  العرقية 
النظر»  »تعيد  أنها  مؤكدة  الديمقراطية  للتعبئة  دعمها 
في وقف إطالق النار الموقع مع الجيش منذ 2015 بحسب 

رئيس إحداها.

انقالب.. أم انتفاضة عشائر في األردن؟

يحدث في بورما
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سد  بشأن  الدبلوماسية  الحلول  خيار  دخل 
مصر  إعالن  مع  دقيقة  مرحلة  اإلثيوبي  النهضة 
والسودان، في بيانين منفصلين فشل مفاوضات 
كينشاسا حول سد النهضة، وذلك بعد ساعات من 
الختامي  البيان  لصياغة  »إضافي«  وزاري  اجتماع 
مما  الكونغو،  بعاصمة  النهضة  سد  الجتماعات 
في  مصر  سيناريوهات  حول  وتساؤالت  جداًل  أثار 
المعقد، خصوصًا أن هذا  التعامل مع هذا الوضع 
القاهرة  وصفتها  التي  المفاوضات  في  اإلخفاق 
الرئيس  تلويح  عقب  جاء  األخيرة«  بـ»الفرصة 

المصري عبدالفتاح السيسي
اجتمعت  وإثيوبيا  والسودان  مصر  وفود 
يومي  الديمقراطية  الكونجو  جمهورية  في 
جمود  كسر  في  أماًل  أبريل  من  والخامس  الرابع 
تقول  الذي  المشروع  بخصوص  المفاوضات 
وتوليد  االقتصادية  لتنميتها  مهم  إنه  إثيوبيا، 
الكهرباء، لكن وزارة الخارجية المصرية، قالت إن 
أحدث جولة مفاوضات حول سد النهضة اإلثيوبي، 
والسودان في كينشاسا  إثيوبيا  عُقدت مع  والتي 
دون  انتهت  أبريل  من  والخامس  الرابع  يومي 

تحقيق تقدم.
وال يساور مصر الشك بأن السد يضر بإمداداتها 
من مياه نهر النيل فيما يشعر السودان بالقلق إزاء 
سالمة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات 
المياه. وقبل بدء اجتماعات كينشاسا، قالت القاهرة 
المفاوضات  األخيرة الستئناف  الفرصة  إنها تمثل 

الثاني  للعام  السد  ملء  في  إثيوبيا  تبدأ  أن  قبل 
الموسمية  األمطار  هطول  بدء  بعد  التوالي  على 

هذا الصيف.
من  الجولة  هذه  خالل  جرى  ما  تفاصيل  وفي 
أن  المصري  الخارجية  وزير  أوضح  المفاوضات، 
التزام  أي  من  التنصل  حاول  اإلثيوبي  »الجانب 
سياسية  إرادة  نلمس  »لم  وتابع:  السد«.  بشأن 
النهضة«،  سد  عقدة  لحل  إثيوبيا  لدى  جدية 
استئناف  من  التنصل  إلى  وصل  األمر  أن  مبينًا 
المفاوضات لتحقيق اتفاق قانوني ملزم على ملء 
وتشغيل سد النهضة، وهي الوالية الممنوحة من 
قبل رؤساء دول وحكومات مكتب االتحاد األفريقي 
األفريقي  المسار  أطلقت  عندما  اجتماعاتهم  في 
إلى  التوصل  الغرض  وكان  المفاوضات؛  لرعاية 
لسد  والتشغيل  الملء  حول  ملزم  قانوني  اتفاق 

النهضة«.
السودان  واتفق  كينشاسا،  مفاوضات  وخالل 
األوروبي  االتحاد  بإشراك  اقتراح  على  ومصر 
والواليات المتحدة واألمم المتحدة في المفاوضات، 
كإضافة لوسطاء االتحاد األفريقي الحاليين. ووفق 
شكري »شهد الموقف السوداني والمصري مرونة 
فيما يتعلق بالرباعية بأن كان المطلوب أن تكون 
الرباعية تضطلع بدور الوساطة إلى أن انتقلت إلى 
دور التيسير ثم أعطينا صياغة تؤهل وتجعل ثقة 
العناصر  االتحاد  رئيس  يستخدم  أن  في  األطراف 
بدائل  وطرح  حلول  إلى  للوصول  لديه  المتوافرة 

للنقاط الخالفية حتى يتم التوصل إلى اتفاق«.
المفاوضات  عودة  من  تنصلت  إثيوبيا  أن  بيد 
المسار  أساسها  على  أطلق  التي  للوالية  وفقًا 

في  تصورًا  »هذا  أن  شكري:  واعتبر  اإلفريقي، 
عدم  واضح  بشكل  يؤكد  ألنه  الخطورة؛  غاية 
هو  اإلثيوبي  الهدف  وأن  سياسية  إرادة  وجود 
على  الواقع  األمر  يفرض  حتى  المماطلة  استمرار 
وزيرة  صعدت  فيما  المصب«.  دولتي  من  كل 
الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اللهجة 
مثل  على  إثيوبيا  إصرار  إن  باعتبار  الدبلوماسية، 
للقانون  انتهاكا  يمثل  األحادية  التحركات  هذه 
الدولي، وقالت: »دون منهج جديد )للمفاوضات(، 

هو مساحة لإلثيوبيين عشان يفرضوا األمر الواقع، 
ويضعوا كل شعوب المنطقة في خطر بالغ«.

ويجمع سياسيون وخبراء على عدم جدية الطرف 
اإلثيوبي في التعاطي مع الحل الدبلوماسي لملف 
سد النهضة، إذ يقول وزير الموارد المائية والري 
المصري السابق الدكتور حسام المغازي »من واقع 
في  الوزارة ومشاركتي  توليتي  فترة  خبرتي خالل 
كسب  تريد  إثيوبيا  فإن  إثيوبيا،  مع  المفاوضات 
يطلب  هو  مما  تفعل شيئًا  ولن  أكثر،  ليس  وقت 

لفرض  تسعي  »إثيوبيا  المغازي:  وتابع  منها«. 
سياسة األمر الواقع بشأن السد، والدليل على ذلك 
النهضة؛ لذلك ال  أنها ال تريد تدويل قضية سد 
تريد خروج ملف القضية من االتحاد األفريقي؛ ألن 
القيادة السياسية في أديس أبابا تعلم أن االتحاد 

لن يفعل شيئًا«.
أما مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية 
يقول:  رسالن  هاني  الدكتور  واالستراتيجية 
»إثيوبيا تفاوض منذ 10 سنوات بسوء نيه كامل 
أى  لتوقيع  وقت  أى  في  اإلرادة  لديها  تكن  ولم 
وتعرية  بفضح  مصر  قامت  المقابل  وفى  اتفاق، 
قضيتها  وأظهرت  العالم  أمام  اإلثيوبى  الموقف 
الحكومة  »تمسك  أن  رسالن  واعتبر  العادلة«، 
على  إصرارها  يعنى  االحادى  بالتصرف  اإلثيوبية 
اعتبار النيل األزرق ملكية خاصة لها، وهذا أمر خارج 
العقل والقانون، ويمثل إعالنًا بالحرب؛ ألنه يهدد 

حياة 150 مليون نسمة أسفل مجرى النهر«.
تتداعى  المتعنت،  اإلثيوبي  الموقف  وأمام 
سيناريوهات األزمة ومن بينها التصعيد المسلح، 
نحو  بعد  جاء  كينشاسا  جولة  إخفاق  أن  خصوصًا 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  تصريح  من  أسبوع 
أحمر  خط  مصر  بمياه  »المساس  بأن  السيسي 
كامل«.  بشكل  المنطقة  استقرار  على  وسيؤثر 
وأتي استضاف السودان، الذي يخوض أيضًا نزاعًا 
مشتركة  تدريبات  في  مصر  إثيوبيا،  مع  حدوديًا 
للقوات الجوية بمشاركة عناصر من القوات الجوية 
والقوات الخاصة لكال البلدين »نسور النيل - 2«، 
وفي لقطة الفتة كانت الصور التي تداولتها وسائل 
المعنوية،  الشؤون  عن  نقاًل  المصري،  اإلعالم 

لرئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد 
فريد ونظيره السوداني الفريق أول محمد عثمان 
الحسين خالل التدريب الجوى المشترك المصرى 

السودانى »نسور النيل - 2«.
رسمي  تأكيد  يصدر  لم  اللحظة  حتى  لكن، 
وزير  اكتفى  إذ  الصراعي،  الخيار  بشأن  مصري 
الخارجية المصري سامح شكري، بالقول إن بالده 
أي ضرر  بها  لحق  إذا  لديها سيناريوهات مختلفة 
مائي جراء سد النهضة اإلثيوبي. وكشف شكرى، 
عن توجه مصر والسودان إلى المؤسسات الدولية 
»مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة« 
لمحادثات  األخيرة  تطورات  على  الطالعها 
مع  »نحن  وقال:  النهضة.  سد  حول  كينشاسا 
للموقف،  ووحدة  كامل  تنسيق  في  السودان 
الدولية  المؤسسات  إلى  التوجه  في  نبدأ  وسوف 
التطورات  هذه  على  الطالعها  الدولية  واألطراف 
أن  بد  »ال  مضيفًا:  بمسؤوليتها«،  واالضطالع 
هذه  في  وفاعلة  مطلعة  المؤسسات  هذه  تكون 
وتأثيرات  توتر  أي  نحو  انزالق  ألى  منعًا  القضية 
هاني  د.  الباحث  واعتبر  المنطقة«.  على  سلبية 
رسالن أن آبى أحمد وحكومته وحلفاءه الداخليين 
»يدفعون المنطقة إلى صراع ممتد ستدفع ثمنه 
خارج  »يعيشون  وقال:  الثالثة«،  البلدان  شعوب 
ولذا  السحيقة،  األزمان  بعقلية  ويفكرون  التاريخ 
وزير  عبر  فيما  بالمسؤولية«،  إحساسهم  ينعدم 
الري المصري السابق عن خشيته من »نفاد صبر 
أزمة  والسودان من  السياسية في مصر  القيادات 
العربية  الدول  على  يجب  لذلك  اإلثيوبي؛  السد 

كافة إعالن موقفها صراحة من إثيوبيا«.

 هل يمكن لبايدن والديمقراطيين 
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»ماليين  لخلق  ضخمة  استثمارية  مشاريع  من 
االقتصادي  لالنعاش  عمالقة  خطة  إلى  الوظائف« 
تلتها فورًا، يسعى الرئيس األميركي جو بايدن الذي 
العمل  إلى  أشهر  ثالثة  من  أقل  منذ  مهامه  تولى 
بسرعة؛ ألنه يدرك أن باب التحرك الضيق يمكن أن 

يغلق من جديد اعتبارًا من 2022.
لباراك  السابق  المستشار  أكسلرود،  ديفيد  وقال 
سيترك  أنه  يعلم  أنه  »أعتقد  األسبوع:  هذا  أوباما، 
المقبلين،  العامين  مدى  على  التاريخ  في  بصمته 
ويحوز  بقوّة«.  يتقدم  فهو  لذا  كرئيس،  بصمته 
يمثلها  رابحة«  »ورقة  على  الديمقراطي  الرئيس 
بغالبية  وإْن  حزبه،  عليه  يهيمن  الذي  الكونغرس 
األبيض،  البيت  في  البال  يغيب عن  لكن ال  ضئيلة. 
الغالبية  وجهة  تبدّل  احتمال  الكونغرس،  في  كما 
البرلمانية مع أول انتخابات نصفية تُقام بعد عامين 
دونالد  مع  حدث  ما  وهذا  الرئاسي،  التنصيب  من 
وجورج   2010 في  اوباما  وباراك   2018 في  ترامب 

بوش االبن في 2006 وبيل كلينتون في 1994.
إزاء هذا التهديد القريب، وحسب وكالة »فرانس 
البيت  لسيّد  يمكن  استراتيجيتان  ثمة  برس«، 
العصى من  الحكم ممسكًا  إليهما:  الركون  األبيض 
تحمي  التي  للتوافقات  الحثيث  السعي  عبر  وسطها 
العتماد  قوية  انطالقة  على  الرهان  أو  الغالبية. 
خسارة  إمكانية  مع  الكبرى،  اإلصالحات  مشاريع 
الكونغرس. ويبدو مسار جو بايدن واضحًا، إذ يظهر 
راغبًا في اإلسراع سعيًا منه إلدخال تحوّالت عميقة 

في الواليات المتحدة.
بيد أّن الوقت ينفد. فحتى وإن أعرب بايدن عن نتيه 

الترشح لوالية ثانية في 2024، فإّن احتمال أن يكون 
عاما(،   78( المتحدة  الواليات  تاريخ  في  رئيس  أكبر 
مرشحًا بعد نحو أربع سنوات »يبدو ضعيفًا«، وفق ما 
قال أكسلرود، الثالثاء. وقال بايدن، األربعاء، أثناء عرضه 
خطته الستثمار ألفي مليار دوالر في البنى التحتية على 
مدى ثماني سنوات من أجل خلق »ماليين الوظائف« 
الصين،  وجه  في  والوقوف  المناخي  التغير  ومكافحة 

»هذا َطموح جريء!«.
وبالكاد قبل نحو ثالثة أسابيع، كان قد وقع خطته 
العمالقة لدعم أكبر اقتصاد في العالم، المقدرة بنحو 
فإّن  الخطتان،  جمِعت  ما  وإذا  دوالر.  مليار   1900
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  أكبر  ستكون  قيمتهما 
أللمانيا. ويهوى جو بايدن الضليع بشؤون الكونغرس 
في  كعضو  عامًا   35 من  أكثر  أمضى  حيث  وأروقته؛ 
مجلس الشيوخ، تقديم نفسه مؤيداً للتفاوض وصاحب 

اليد الممدودة للطرف اآلخر.
رغم ذلك، كان البيت األبيض حاسمًا: لن يتردد في 
المضي قدمًا من دون الجمهوريين في حال االفتقار إلى 
توافقات. غير أن ردود الفعل األولى على مشروعه للبنية 

التحتية توحي بمعارضة شرسة:

زعيم  الخميس،  قال،  مرحلة«،  كل  في  »سأقاتلها 
األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

إذن، كيف يخطط جو بايدن للمضي قدمًا؟.. أظهر 
الصحفي  مؤتمره  اثناء  براغماتية  العجوز  السياسي 
السياسة  في  »النجاح  إن  قائاًل:  مارس،   25 في  األول 
يتطلب فن الممكن«. لكن المهمة ستكون صعبة في 

الكونغرس.
ففي مجلس النواب، ال يمكنه تحمل سوى معارضة 
صغيرة. وكانت رئيسته نانسي بيلوسي، االستراتيجية 
القديرة، أبدت ثقة في قدرتها على اعتماد خطة البنية 
التحتية بداية الصيف. أما في مجلس الشيوخ، فيبدو 
إال  الديمقراطيون فيه  إذ ال يتمتع  األفق أكثر تعقيداً 
التصويت  عليهم  سيتعيّن  وبالتالي  ضئيلة،  بغالبية 
الوسطيين  بين  تجاذبات  بأّن  علمًا  جماعي  بشكل 

والتقدميين ال بدّ أن تستعر حول خطة بهذا الحجم.
بال  ستشغل  الداخلية  المفاوضات  فإّن  وهكذا، 
في  األخذ  مع  المقبلة،  األشهر  خالل  الديمقراطيين 
االعتبار الخوف من فقدان سيطرتهم على الكونغرس 
في نوفمبر 2022. وقد تشكل عودة الحياة االقتصادية 
فرصة  للوباء،  المحتمل  واالحتواء  التعافي  وسط 
للديمقراطيين لتجنب الصفعة التقليدية في االنتخابات 

النصفية.
في  السياسية  العلوم  أستاذ  كولمان،  مايلز  يشير 
هذا  في  األكبر  »االستثناء  أّن  إلى  فيرجينيا،  جامعة 
السياق هو االنتخابات النصفية لعام 2002« عندما عزز 
الجمهوريون غالبيتهم خالل والية جورج بوش االبن 
بعد عام من صدمة هجمات 11 اسبتمبر التي كانت ما 
تزال ماثلة. وقال: »هل يمكن لبايدن والديمقراطيين 
مضيفًا:  نعم«،  النصفية؟  االنتخابات  عقوبة  تجنب 
أّن  التعويل على ذلك؟ بالطبع ال خاصة  »هل عليهم 

غالبياتهم ضئيلة«.

برلين - وكاالت

وسط مخاوف من شبح الحظر

لبنان يقفز على الصراع السياسي بـ »كلوب هاوس«

مناصرو  يخوضها  ضروسة  تعليقات  حروب  متابعة  اللبنانيون  اعتاد 
تطبيق  على  لكن  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  التقليدية  األحزاب 
»كلوب هاوس«، يجد مستخدموه مساحة لحوارات أكثر هدوءًا بعيدًا عن 

استقطاب لطالما طبع الحياة السياسية في البالد.
على  كان  وإن  اللبنانيون،  يخوض  األميركي،  الصوتي  التطبيق  عبر 
مستوى ما زال محدودًا مقارنة بتراشق االتهامات السياسية على البرامج 
التليفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي األخرى، نقاشات متّزنة. يتدرّج 
مضمونها من االنهيار االقتصادي الذي يعصف بالبالد مرورًا بأداء الطبقة 

وكيفية  بالفساد  المتهمة  السياسية 
التخلص منها إلى قضايا عدة أخرى.

وتقول الصحفية الناشطة على »كلوب 
لوكالة  عامًا(   25( نوفل  بوال  هاوس« 
»ساعد  التطبيق  إن  برس«  »فرانس 
السياسية  الخلفيات  ذوي  األشخاص 
المتناقضة على فهم وجهة نظر بعضهم 
»لإلصغاء  فرصة  لهم  أتاح  إذ  البعض«، 
وإنستغرام«؛ حيث  تويتر  تطبيقي  بخالف 
يبقى التفاعل المباشر بين المستخدمين 

محدودًا.
أن  ورغم  عام،  قبل  إطالقه  منذ 
فون«،  »آي  بهواتف  محصور  استخدامه 
راج صيت التطبيق بشكل كبير. وساهمت 
فيروس  بمواجهة  اإلغالق  إجراءات 
بين  انتشاره  سرعة  من  »كورونا« 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  مستخدمي 
إلى  حكوماتهم  تعمد  أن  كثر  ويخشى 
تلحق  أن  أو  التطبيق،  على  رقابة  فرض 
عبر فرض  عمان  الصين وسلطنة  بخطى 

حظر على استخدامه.
العالم  في  المستخدمون  يتطرق 
التي  الرقمية  النقاش  غرف  عبر  العربي 
عدة  مسائل  إلى  انشائها،  بإمكانهم 
النسوية  قضايا  إلى  السياسة  من  تتنوع 

والتحول الجنسي والكتب والموسيقى وحتى 
قضايا  البالد،  خارج  الموجودين  خصوصًا  السوريون،  ويناقش  الطعام. 
إنسانية وسياسية تتعلق بالحرب في بالدهم، بينما يخوض السعوديون، 
حامية  محادثات  التطبيق،  على  رقابة  حكومتهم  فرض  من  وسط خشية 
قضايا  من  وغيرها  والعنصرية  السياسية  واإلصالحات  الحكم  نظام  حول 

المملكة.
إذ  األولى،  الدرجة  من  خدمة  بمثابة  التطبيق  فيُعد  لبنان،  في  أما 
الجهاز  سعر  ويعادل  استخدامه.  فقط  فون«  »آي  هواتف  مالكو  يستطيع 
اليوم أكثر من عشر مرات قيمة الحد األدنى لألجور البالغ 675 ألف ليرة 

)نحو 60 دوالرًا بحسب سعر صرف السوق(.
ومغتربين  وصحفيين  ناشطين  من  هاوس«  »كلوب  مستخدمي  لكن 
ويقول  المتنوعة.  اآلراء  على  للتعرف  فرصة  الرقمية  غرفه  في  يجدون 
الصحفي اللبناني المقيم في واشنطن جو خولي لوكالة »فرانس برس«: 
»بات كلوب هاوس بمثابة مساحة آمنة لالستماع واألهم التعلم والتعرف 
على بعضنا البعض«، خصوصًا حين تجمع الغرف مستخدمين من خلفيات 

سياسية مختلفة.
تزداد  السياسية،  للحياة  ركيزة  السياسي  االستقطاب  شّكل  ولطالما 
من  خليطًا  اليوم  يشهد  الذي  لبنان  في  أزمة  كل  مع  تتراجع  أو  حدّته 
ضد  مسبوقة  غير  احتجاجات  اندلعت   ،2019 العام  خريف  منذ  المآزق. 
الحقة  مرحلة  في  فاقمته  اقتصادي  انهيار  وقع  على  السياسية  الطبقة 
إجراءات اإلغالق للحد من فيروس »كورونا«، ثم انفجار مرفأ بيروت الذي 

أوقع أكثر من 200 قتيل ودمّر أحياء من العاصمة.
البقاء في منازلهم لفترات  العالم، وأجبرهم على  ووسط وباء حّل على 
أسئلة  فيما  متنفسًا،  العالم  دول  في  غيرهم  كما  اللبنانيون  وجد  طويلة، 
أمام  قيمتها  تدهورت  التي  الليرة  صرف  سعر  هو  ما  بالهم:  تشغل  عدة 
آخر تطورات  والبضائع.. وما  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفعت  الدوالر، وكم 
تشكيل الحكومة.. كيف بإمكاننا الخروج من 

المأزق؟
»ال  عنوان  النقاش  غرف  إحدى  تحمل 
عون  »بين  وثانية  إلنقاذنا«،  سيأتي  أحد 
والحريري: مع أو ضد«، في إشارة إلى الخالف 
الجمهورية  المستمر منذ أشهر بين رئيس 
ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد 

الحريري حول تشكيل الحكومة المقبلة.
فقيه،  وسيم  التليفزيوني  المنتج  ويقول 
»كلوب  تطبيق  إن  واشنطن،  في  المقيم 
إلى  نظرتنا«  تغيير  »في  ساهم  هاوس« 
يؤيدون  زالوا  ما  الذين  اللبنانيين  الشباب 
األحزاب التقليدية. ويضيف: »يحاول البعض 
أن يجد طريقة للخروج من سرديتهم أو حتى 

إصالحها«.
اإلصالحات  حول  حوار  إلى  وتطرق 
االقتصادي  االنهيار  لوقف  الضرورية 
ضرورة  الحاضرون  خالله  ناقش  الحاصل، 
مرت  بعدما  جديدة،  حكومة  تشكيل 
حكومة  استقالة  على  أشهر  ثمانية  حوالى 
ابتعد  الحوار  إنه خالل  حسان دياب. ويقول 
زعمائهم،  »سردية«  عن  األحزاب  مناصرو 
الحصص  تقاسم  على  يتنافسون  الذين 
أن  »بدا  ويضيف:  المقبلة.  الحكومة  في 
الجميع متفقون على ضرورة تشكيل حكومة 

اختصاصيين، وإال سنقع في الفخ مجددًا«.
وال تعدّ إدارة غرفة نقاش على التطبيق أمرًا سهاًل، إذ يقع على عاتق 
مدير الجلسة تحديد مسار الحوار، ما يمكن القبول به أو رفضه وقد يضطر 
أحيانًا إلى إخراج أي مثير للمشاكل من الجلسة.لكن في لبنان، ال تشهد 

غرف النقاش بشكل عام حوارات حادة، وإن اختلفت فيها اآلراء.
)الكلمات  ووردز«  رايت  »ذي  موقع  يدير  الذي  فواز،  علي  ويقول 
المثالي؛  الوقت  وفي  فجأة  ظهر  هاوس  »كلوب  تطبيق  إن  الصحيحة(، 
التطبيق  وأتاح  والحوار«.  التواصل  إلى  يتوق  لبنان  في  الجميع  كان  حيث 
بينهم  للتواصل مع سياسيين،  الحدوث  قليلة  إمكانية  لفواز، كما يشرح، 
وزير سابق وشخصيات عامة عادة ما يحلون ضيوفًا على برامج تليفزيونية 

يجيبون خاللها عن أسئلة محاوريهم التقليدية.
الحر  النقاش  جراء  بالصميم  الهدف  هاوس  كلوب  »أصاب  ويضيف: 
والمباشر الذي يمكن خوضه مع شخصيات عامة«. ويوضح أنه أجرى عبر 
التطبيق »لقاءات عن قرب مع من يتمتعون بماٍض ذي شوائب، ولم تتم 

مساءلتهم حوله«.

بيروت - وكاالت

●  الرئيس األميركي جو بايدن يلقي كلمة في بيتسبرغ بوالية بنسلفانيا حول خطته االستثمارية، 31 مارس 2021. )أ ف ب(

توافر غالبية برلمانية وإن كانت ضئيلة

بايدن يسابق الزمن لوضع بصمته في البيت األبيض

القاهرة - وكاالت

سد النهضة.. ماذا بعد إخفاق مفاوضات »الفرصة األخيرة«؟
مراوغة إثيوبية جديدة تزامنًا مع »نسور النيل - 2«

●  رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد ونظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين خالل التدريب الجوي المشترك المصري السوداني »نسور النيل ٢«

●  سد النهضة اإلثيوبي

●  سيدة تتفّحص تطبيق كلوب هاوس على هاتفها الذكي في الرياض



اقتصاد
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العاصمة  من  جديدًا  خطًا  الركاب  لنقل  »السهم«  شركة  دشنت 
طرابلس إلى مدينة جادو، في مراسم حضرها، السبت، عميد بلدية 
مجلس  ورئيس  الشركة،  عام  ومدير  الرجبان،  بلدية  وعميد  جادو، 

القابضة. الوطني  إدارة شركة االستثمار 
والرجبان  جادو  بلديات  لمواطني  خدماته  الجديد  الخط  وسيوفر 
المقرر  والرحيبات عبر ثالث رحالت في األسبوع ذهابًا وإيابًا، ومن 

أن تعلن خالل األيام المقبلة مواعيد الرحالت، وسعر التذكرة.
المواصالت  مكتب  مدير  الجديد  الخط  تدشين  مراسم  وحضر 
مجلس  ورئيس  الرحيبات،  البلدي  المجلس  وعضو  بجادو،  والنقل 
من  وعدد  جادو،  بلدية  ديوان  ووكيل  بجادو،  والحكماء  األعيان 
جادو  بلديات  وحكماء  أعيان  من  عدد  على  عالوة  البلدية،  أعضاء 

والرحيبات. والرجبان 

خط جديد لنقل الركاب عبر »السهم« بني طرابلس وجادو

على الرغم من عدم اليقين 
الكبير بشأن وضع الوباء، لكننا 
اآلن نرى طريق الخروج 
من هذه األزمة الصحية 
واالقتصادية

كبيرة االقتصاديين في 
صندوق النقد الدولي غيتا 
غوبيناث

15.9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5412دوالر أميركي
5.3419يورو

6.2896الجنيه االسترليني
1.2056الريال السعودي
1.2311درهم إماراتي

0.6904االيوان الصيني

2021 /4/7 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

أزمات املرور في بنغازي وطرابلس 
وعالقتها بالسياسة االقتصادية للدولة

أزمة المرور تعانيها الكثير من مدن العالم، تتفاوت هذه المشاكل في حجمها 
وأسبابها. كذلك الحلول تتفاوت ما بين حلول موقتة قد تزيد من تفاقم األزمة 
إلى حلول جذرية مدروسة تمكن الشبكة للعمل بكفاءة لعقود مع خطط ممتازة 
للصيانة والتأهيل. مدينتا بنغازي وطرابلس ليستا في معزل عن مشاكل المرور 
وتبعاتها التي تؤثر سلباً على االقتصاد والبيئة والحياة االجتماعية داخل وخارج 

المدينة، المتمثلة في المناطق المحيطة بهما.
في أواخر العام 2015 بدأنا دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات من التدقيق 
والبحث عن أسباب تدني كفاءة شبكة المرور لهذه المدن، وحاولنا أن نكون 
آراء  من  األزمات سواء  تلك  خلف  الكامنة  األسباب  تقصي  في  أكثر موضوعية 
المستخدمين )سائقي السيارات والركاب وسائقي الشاحنات والمشاة... إلخ( أو من 

خالل البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة.
العجيب في األمر أننا كنا نتوقع عند البدء في الدراسة أنه )إذا عرف السبب بطل 
العجب( ولكن كانت األسباب في أغلب األحيان تقودنا إلى التفكير في أمور أعمق 
ولها عالقة مباشرة بسلوك المستخدم والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن 
التطوير والمتابعة، وليس بالشبكة ذاتها فقط. لهذا السبب قررنا أن نقسم البحث 
لقسمين، وهما دراسة مشاكل الشبكة وطبيعتها ودراسة سلوكيات المستخدم، 

وهو المستفيد األول من هذه الشبكة.
ما لمسناه ممن يحاولون حل األزمة على النطاقين العام والخاص، مشكورين 
أنهم  هو  بالبالد،  تعصف  التي  التحديات  وجود  في  وباألخص  على جهودهم 
يبحثون عن الحلول السريعة وغير المكلفة، دون النظر إلى »األسباب« التي يجب 
قياسها وتحليلها قبل الشروع في التفكير في تلك الحلول التي قد تقلب المعادلة 
رأساً على عقب بعد تطبيقها. سوف نسرد هنا، وبإيجاز، بعض األسباب التي كانت 
خلف أغلب مشاكل المرور بالمدن الرئيسية في ليبيا وسوف نتطرق لبعض الحلول 

وليس جميع الحلول المتاحة ألنها تحتاج ألكثر من مقال.
أسباب مشاكل شبكة   -  1
بنغازي  بمدينتي  النقل 
وتراكمية،  مركبة  وطرابلس 
لتردي  تعود  قد  أنها  أي 
الثالثة  في  المدن  تخطيط 
في  خاصة  األخيرة،  عقود 
المناطق القديمة التي لم يتم 
تطويرها أو العشوائية، التي لم 
يتم تخطيطها بشكل مناسب 
ومواصفات  متطلبات  حسب 
التخطيط العمراني أثناء طلب 
الترخيص للبناء وأثناء المتابعة. 
عبر  تراكمت  األسباب  تلك 
الزمن لتشكل عبئا على الدولة 

في مشاريع الصيانة والمشاريع التنموية.
2 - أسباب مشاكل شبكة المرور التي لها عالقة بالنمو السكاني المتسارع في 
المدن واتساع الرقعة السكانية غير المتحكم فيها من قبل الدولة التي بدورها 

زادت من عدد المركبات الخاصة بالمدينة.
3 - أسباب لها عالقة بالبنية التحتية وهذه األسباب تعود إلى عدم التأسيس 
الصحيح والمدروس للبنية التحتية. على سبيل المثال ال الحصر، قرابة %63 من 
الطرق في مدينة بنغازي غير معبدة بالطريقة المناسبة أو أنها تحتاج إلى صيانة أو 
إعادة تأهيل مع غياب شبه تام للشبكات المصاحبة كالصرف الصحي وصرف مياه 
األمطار وغيرها )تم حساب هذه النسبة بشكل تقريبي لعدم توافر بيانات دقيقة(.

4 - أسباب لها عالقة بسلوك المستخدمين كالسرعة وعدم احترام لوائح 
وقوانين السرعة.

5 - عدم تنوع وسائل النقل وانعدام وجود وسائل النقل المستدامة، التي 
الدولة مع ذلك  انتهت منذ فترة طويلة بسبب ثقافة المجتمع وعدم تعاطي 

بالطريقة السليمة كالحافالت العامة والقطارات والدراجات، إلخ.
6 - يتضاعف عدد السيارات على الطرق بشكل ملحوظ، وهذا يكلف البالد 
والمستخدمين  المركبات  لعدد  بيانات  قاعدة  وجود  في عدم  الطائلة  األموال 
والحوادث التي تصف الوضع القائم بشكل يمكن االستفادة منه في تصميم 

وشغيل الشبكة.
قد يشعر البعض من الوهلة األولى بأنه ال عالقة بين النظام االقتصادي 
تفاقمًا  ازدادت  اختناقات مرورية  الشارع من  يعانيه  ما  وبين  ليبيا  المتبع في 
خصوصًا في السنوات األخيرة، وقد يشير البعض إلى أن هذه األزمة قد تكون 
في المواسم كاألعياد وشهر رمضان وأنها أزمة تخطيط عمراني وبنية تحتية 
إنشائية ال عالقة لها بالنظام االقتصادي السائد أو الطبيعة البنيوية ألولويات 
الصرف في الميزان العام للدولة. بالرغم من األهمية القصوى للدور الهندسي 
الخدمة  جودة  بتحسين  المباشرة  وعالقتها  المدن  تخطيط  في  واإلنشائي 
جانبا  أن هناك  إال  الرئيسية  المدن  االختناقات في  المرورية وتخفيض نسبة 
مهما جدا ينعكس على ثقافة المواطن ويؤثر بشكل مباشر على سلوكه في 
االستهالك والتوجه لسلع وخدمات ومنتجات معينة أو تركها. هذا الحال ينطبق 

تمامًا على سلوك المواطن في زيادة حجم هذه االختناقات من عدمها.
إن النظام االقتصادي المتبع في دولة ليبيا يساعد بشكل كبير على تأزم حركة 
المرور واالختناقات المرورية. ولذلك يجب على الدولة البدء في طرح النقاشات 
والحلول المقترحة والتوصيات بشأن تغيير سلوك المستهلك عن طريق تغيير 
التوقف  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  للدولة.  العامة  االقتصادية  السياسة 
التدريجي والمدروس عن الدعم الكلي للمحروقات واالكتفاء بدعم جزئي لكل 
مواطن يحمل رخصة قيادة ال تتعدى 10 لترات أسبوعيًا، وذلك قد يتم عن طريق 

بطاقات تمويل إلكترونية يمكن متابعتها بشكل دقيق ومتمكن.
األمر الذي ينعكس على سلوك المستهلك ويحثه عن توفير وسائل النقل 
البديلة والبحث عن وسائل أقل تكلفة والذي بدوره سوف يحث القطاع الخاص 
على االبتكار والمنافسة في تقديم الخدمات األفضل. وبهذه الطريقة سوف 
يتم أيضًا كبح جماح عمليات تهريب الوقود التي تعاني منها مناطق الجنوب 
الليبي وتحرمهم من وصول الوقود إليهم. إن قررت الدولة رفع الدعم على 
المحروقات يجب أال يكون قرارًا جزافيًا ومرتجاًل، بل يجب على الدولة دراسة 
المناسب وبشكل تزامني مع  الوقت  البدائل في  القرار وتوفير  تداعيات هذا 

القرار.
وفقًا لما سبق وفي ظل وجود مناخ سلبي القتناء المركبات يجب أن يكون من 
أولويات الدولة دعم شركات النقل العالمية أو المحلية ذات الخدمات الجيدة 
والمريحة حتى يتسنى للمواطن الحصول على أجود خدمة بعد استغنائه عن 
مركبته الشخصية. األمر الذي ينعكس بالتالي على انخفاض كبير في حجم 

االختناقات المرورية التي نشهدها في وقتنا الحالي.
ويجب على الدولة والجهات ذات االختصاص اإلسراع في وضع خطة على 
يجب  الخطة  هذه  بالمدينة.  المرور  أزمات  لحل  والطويل  القصير  المديين 
والقرى  للمدن  وألهميتها  للمدينة  االقتصادي  والوضع  التنمية  تراعي  أن 
المحيطة، كذلك يجب أن يدرج فيها طرق توعية المستخدم بدءًا من المدارس 

والجامعات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة.
إن وجدت النية الصادقة لإلصالح سوف ننجح في حل األزمة وسوف تكون 
مسألة وقت ليس إال، وأن المتاح من الحلول والتكنولوجيا اليوم مع حجم أزمة 
األخرى  الدول  تعانيه  بما  مقارنة  متوسطًا  أو  صغيرًا  يعتبر  بالمدينة  المرور 
ومشاكل  المشكلة  لحل  أخرى  زاويا  من  النظر  الدولة  مسؤولي  على  ويجب 

اقتصادية أخرى لها عالقة بما هو قائم.

الوطني  المعهد  في  سابق  وباحث  للتكنولوجيا  مونتانا  بجامعة  زائر  أستاذ   *
األميركية المتحدة  بالواليات  أيدهو  بجامعة  المتقدمة  النقل  لتكنولوجيا 

والمصرفي االقتصادي  بالشأن  مهتم   **

هيثم احمد اقجام**

د. ماجد ميلود الحاسية*

يجب دعم شركات النقل العالمية
أو المحلية حتى يحصل المواطن 

على أجود خدمة بعد االستغناء 
عن مركبته الشخصية

ق
وا

س
األ
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ورا

بان

مناقشات حول استكمال الطريق 
الدولي وإعادة فتح األجواء 

اإليطالية أمام الطيران الليبي

رئيس الوزراء اإليطالي يلتقي 
المنفي والدبيبة.. ويعلن زيادة 

المنح الدراسية لطالب ليبيا

طرابلس - الوسط

صفحة جديدة من التعاون االقتصادي مع إيطاليا بعد زيارة دراغي

في  اإليطالية  السفارة  استمرار  مثمنًا  االستقرار، 
العمل من طرابلس »وسط كل الظروف«.

الطريق الدولي والرحالت الجوية
التعاون  وتعزيز  الدولي،  الطريق  تنفيذ  استكمال 
ضمن  من  كان  البلدين  بين  واالقتصادي  التجاري 
الدبيبة عن  عبر  كما  االجتماع.  في  المهمة  المحاور 
تطلعه إلى إعادة فتح األجواء اإليطالية أمام الطيران 
شركات  بين  الطيران  رحالت  سير  وتنظيم  الليبي، 
التأشيرة  على  الحصول  إجراءات  وتسهيل  البلدين، 
زيادة  خالل  من  أكبر  بكل  الليبيين  للمواطنين 
األعمال  ورجال  للطالب،  الممنوحة  التأشيرات  عدد 

والمرضى.
كما أكد ضرورة زيادة التعاون االيطالي في مجال 
المضمنة وفقًا لمعاهدة الصداقة  الطاقة والكهرباء 

شركة  مع  المباحثات  إلى  إضافة  الليبية-االيطالية، 
االستفادة  إلى  البالد  تطلع  مع  بالخصوص،  »ايني« 
القضايا  كل  ومعالجة  ايطاليا  في  استثماراتها  من 
العالقة في هذا الشأن بـ»ما يسهم في المضي نحو 

تنمية حقيقية مميزة«.
إيطاليا  إن  الدبيبة  قال  الهجرة،  وبخصوص ملف 
وليبيا تعانيان »تحديًا مشتركًا«، مشيرًا إلي أن هذا 
الملف »ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو 
يسهم  أن  يجب  بل  مقصد  بلد  كونها  ايطاليا  حتى 
لهذا  الحقيقي  السبب  معالجة  في  الدولي  المجتمع 

التدفق«.
المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  ملف  أن  على  وشدد 
والعمل  فيها،  البحث  يجب  مشتركة  مسائل  »كلها 
أطار  في  لمعالجتها  السلمية  الطرق  ايجاد  على 
نظيره  مع  اتفاقه  إلى  مشيرًا  المشترك«،  التعاون 

المشتركة  اللجنة  عقد  سرعة  ضرورة  على  اإليطالي 
من  عدد  في  للتنسيق  لجلساتها؛  الليبية-االيطالية 
التفاهم  المشترك، وكذلك  االهتمام  المواضيع ذات 
الخبرة  من  االستفادة  على  االيطالي  الجانب  مع 
االيطالية في المجال الصحي؛ لدعم الكوادر الطبية 

والطبية المساعدة الليبية.

احترام سيادة ليبيا
ماريو  االيطالية  الحكومة  رئيس  قال  جانبه،  من 
حكومته  »دعــم  اطــار  في  تأتى  زيارته  إن  ــي،  دراغ
لليبيا، وتدل على أهمية العالقة التاريخية التي تربط 
لـ»المضي  تطلعه  عن  معبرًا  الصديقين«،  البلدين 
قدمًا« في العالقة مع »االحترام التام لسيادة ليبيا«.

النار في  أهمية استمرار وقف إطالق  وأكد دراغي 
بين  والمصالحة  البناء  نحو  قدمًا«  و»السير  ليبيا، 
كل الليبيين، منبهًا بأن المباحثات تضمنت التعاون 
في عدد من المجاالت، خاصة في مجال المشروعات 

والبنية التحتية والطاقة، وكذلك الجانب الصحي.
عدد  زيادة  االيطالية  الحكومة  رئيس  أعلن  كما 
بإيطاليا.  للدراسة  الليبيين  للطالب  الدراسية  المنح 
وقال: إن بالده راضية عما تقوم به السلطات الليبية 
النقاذ المهاجرين؛ »ألنه أمر اإلنسانى وأن المشكلة 
ليست مقتصرة على السواحل الليبية، بل تنشأ من 
الحدود الجنوبية؛ حيث أيدي االتحاد األوروبى التزامه 

في هذا الجانب«.

مستقبل  في  مهمة  اقتصادية  آثــار  ذات  ــارة  زي
الوزراء اإليطالي ماريو دراغي  الليبيين، أداها رئيس 
مع  لقاءاته  شملت  إذ  األسبوع،  منتصف  ليبيا  إلى 
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  من  كل 
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
مناقشات حول تعزيز التعاون بين روما وطرابلس في 
زيادة  منها  المهمة؛  االقتصادية  الملفات  من  عدد 
والصحة  والكهرباء  الطاقة  مجاالت  في  االستثمارات 

والطيران.
فتح  على  ركز  الثالثاء،  دراغــي،  مع  المنفي  لقاء 
وقت  »أقرب  في  وإيطاليا  ليبيا  بين  الجوي  المجال 
بالعاصمة  عقد  الذي  االجتماع،  وتطرق  ممكن«. 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيرة  بحضور  طرابلس، 
الدكتورة نجالء المنقوش، إلى العالقات التاريخية بين 
المجاالت،  مختلف  في  المشترك  والتعاون  البلدين، 
المشتركة،  اللجنة  عمل  تفعيل  سبل  إلى  إضافة 
الليبية-اإليطالية  التي من أهمها معاهدة الصداقة 
البحرية  المالحة  وتفعيل   ،2008 العام  في  الموقعة 

والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط.
ليبيا  الدبيبة استعداد  وفي لقائه مع دراغي، أكد 
لبناء شراكة استراتيجية مع ايطاليا شعارها »سيادة 
الذي لعبته روما في دعم  ليبيا أوال«، مشيدًا بالدور 

● الدبيبة خالل استقبال دراغي

طرابلس - الوسط

بكين- وكاالت

روما تشارك في تطوير نظم روما تشارك في تطوير نظم 
املالحة الجوية الليبيةاملالحة الجوية الليبية

المدني اإليطالية مشاركتها  الطيران  أكدت مصلحة 
طرابلس  بمنطقتي  الجوية  المالحة  أنظمة  تطوير  في 
التحضيرية؛ إلعادة  األنشطة  إطار  ومصراتة، وذلك في 
تنشيط االتصاالت المباشرة بين البلدين ضمن جهود 

إعادة إطالق الطيران في ليبيا.
العاصمة  فــي  الــمــواصــالت  وزارة  ديـــوان  وشهد 
المواصالت  وزيــر  ضم  اجتماعًا  اإلثنين،  طرابلس، 
الشهوبي،  سالم  محمد  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
لمصلحة  التنفيذي  الرئيس  برئاسة  إيطالي،  وفد  مع 

الطيران اإليطالية، باولو سيميوني.
إنها  بيان،  في  اإليطالية،  الطيران  مصلحة  وقالت 
ستدعم نظيرتها الليبية في األشهر المقبلة من خالل 
الجديد  المراقبة  برج  في  التالفة  المعدات  استبدال 
بنته  الذي  طرابلس،  في  الدولي  معيتيقة  مطار  في 
تقنية  وتوفير  عامين،  قبل  اإليطالية  الطيران  مصلحة 
ومصراتة،  طرابلس  مطاري  في  التحكم  ألبراج  عالية 
هذه  أن  وأكــدت  طرابلس.  منطقة  مراقبة  ولمركز 
إلعادة  الرئيسية  األنشطة  »لتخطيط  تأتي  العملية 
اتصاالت  إقامة  ودعم  الليبي  المدني  الطيران  إطالق 
مباشرة مع إيطاليا وأوروبا«، مشيرة إلى أن اجتماعها 
الخارجية  وزارة  من  بدعم  جاء  الليبي  الجانب  مع 
طرابلس  في  اإليطالية  والسفارة  الدولي  والتعاون 
بوتشينو  جوزيبي  ليبيا  في  اإليطالي  السفير  بإدارة 

غريمالدي.

باولو  اإليطالية  للمصلحة  التنفيذي  الرئيس  وشكر 
سيميوني وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسات 
السفير  الخصوص  وجه  وعلى  وليبيا،  روما  من  كل  في 
هذه  إلى  للوصول  الدعم  لهم  قدم  الــذي  بوتشينو 

الفرصة.
الطيران  لمصلحة  »تمثل  ليبيا  إن  سيميوني  وقال 
الربط  رحالت  جميع  تمر  استراتيجية.  دولة  اإليطالية 
ليبيا  عبر  االستوائية  وأفريقيا  أوروبا  بين  تقريبًا  الجوي 
وإيطاليا«، مبينًا أنه »إذا ظل المجال الجوي الليبي مغلقًا 
أمام التدفق الجوي الدولي، فإن شركات الطيران تضطر 

بالتالي إلى عدم عبور إيطاليا أيضًا«.
فقط  يعني  »ال  الليبي  الجانب  دعم  أن  على  وشدد 
المساهمة في نمو األنشطة التجارية لمصلحة الطيران 
اإليطالية، لكن أيضًا لضمان التدفق الجوي الذي يعيد 
إيطاليا«، معربًا  أوروبا، خاصة مع  إطالق االتصاالت مع 
في  االستقرار  تحقيق  عملية  في  بالمشاركة  فخره  عن 
لتنقل  المشروعة  للتوقعات  أيضًا  واالستجابة  ليبيا 

الشعب الليبي.
مستمر  بشكل  اإليطالية  الطيران  وتتعاون مصلحة 
الجانبان  2011، ووقع  العام  الليبية منذ  مع السلطات 
الموظفين  لتدريب  تفاهم  مذكرة   2016 العام  في 
الجوية  للمالحة  التحتية  البنى  وتحديث  التشغيليين، 
توقيع  إلى  إضافة  للطيران،  االستشارية  والخدمات 
عقود  وتوقيع  الماضيين،  العامين  في  تفاهم  مذكرة 
بمبلغ  الجوية  الحركة  إلدارة  التحتية  البنى  لتحديث 

الـ14 مليون يورو. يقارب 

تؤمن  التي  الدولي  الشحن  قطاع  شبكات  تواجه 
االقتصاد  وتبقي  والبضائع  والطاقة  األغذية  إمدادات 
تاريخ  في  ضغوط  أكبر  قدميه،  على  واقًفا  العالمي 
القطاع، وبدأت الفوضى العام الماضي حينما أدى انتشار 
فيروس »كوفيد 19« المعروف بكورونا المستجد، إلى 
التي  والمتوقعة  األطــراف  المترامية  األنماط  تعطيل 
يجري من خاللها مشاركة حاويات الشحن حول موانئ 

العالم.
قيود  تخفيف  في  البلدان  من  كثير  بدأت  وعندما 

»كـــوفـــيـــد19-«، في 
الماضي،  أواخر الصيف 
تـــســـبـــبـــت مـــوجـــة 
المرتفعة من  الطلبات 
المستهلكين خصوصًا 
عبر  يشترون  الــذيــن 
بصدمة  ــت  ــرن ــت اإلن
ما  اإلمـــداد؛  لخطوط 
الصادرات  لزيادة  أدى 
الصين،  مثل  دول  من 
»فرانس  لوكالة  وفًقا 

برس«.
رافــعــات  وتشتغل 
إضافي  لوقت  شاهقة 
ضخمة  حاويات  لنقل 

شرق  في  »يانيونغانغ«  ميناء  في  الشحن  سفن  من 
الطلبيات  لمواكبة  الزمن؛  مع  سباق  في  الصين، 
المتزايدة التي سببتها الجائحة وأدت لخنق قطاع الشحن 
الضخمة على شاحنات  الحاويات  الدولي، ومع تحميل 
تصدر أصوات ارتطام مدوية، نظر، شي جيانغانغ، أحد 
كبار المسؤولين في شركة »بونديكس لوجيتيكس« 

الصينية للشحن، بتأمل إلى األعمال المتراكمة.
وسلطت األضواء على قطاع الشحن البحري بعدما 
جنحت سفينة حاويات عمالقة مملوكة لشركة يابانية 
في قناة السويس، ما عرقل حركة المالحة في الممر 
السفينة  تعويم  وجرى  أسبوع،  لنحو  الرئيسي  البحري 
تزال  ال  األكبر  األزمة  لكن  الماضي  األسبوع  العمالقة 
قائمة، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الشحن 
قد يؤثر على إمدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع 

االستهالكية.
خارج  السفن  تتكدس  الماضي  العام  نهاية  ومنذ 

المصدرين  تاركة  باألعباء،  المثقلة  الغربية  المرافئ 
الالزمة  الفارغة  الحاويات  بإعادة  يطالبون  اآلسيويين 
مرفأ  في  الشركات  وتدفع  ــرى،  أخ شحنات  ــال  إلرس
يانيونغانغ، عاشر أكثر الموانئ ازدحامًا في الصين، وفًقا 
لمجلس الشحن العالمي، بحاويات البضائع المخصصة 
لقطاع السكك الحديد الستخدامها في مجال الخدمات 
وتعيد  جديدة  لمرافئ  عاجلة  طلبات  وتضع  البحرية، 

توجيه بعض الشحن إلى المرافئ الصينية األخرى.
وارتفع سعر شحن حاوية 40 قدمًا من يانيونغانغ إلى 
الواليات المتحدة إلى أكثر من 10 آالف دوالر من كلفة 
اثنين إلى ثالثة آالف دوالر في المعتاد، وهو ما يضغط 
المستهلكين  طلب  شّكل  فيا  التوريد،  سالسل  على 
محرًكا  األميركيين 

رئيسيًّا.
وذكر مرفأ لوس 
الشهر  أنــجــلــوس 
حجم  أّن  الماضي 
في  المنجز  العمل 
قفز  الماضي  فبراير 
مقارنة  بالمئة   47
سبقه؛  الذي  بالعام 
أداء  أقــوى  جعله  ما 
في فبراير على مدى 
وارتفع  عامًا،   114
ــات  ــاوي ــح عـــدد ال
العالقة  الــفــارغــة 

هناك.
بالتس«  غلوبال  بــي  ــد  آن »اس  شركة  وقــالــت 
لمعلومات السلع األساسية، إن السفن تكدست أيضًا 
في سنغافورة، أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم، 
وأن مصداقية جدول اإلبحار كانت في أدنى مستوياتها 

منذ عشر سنوات.
يشتكون.وخرجت  الجميع  أن  يعني  ال  ذلك  أن  إال 
شركة ميرسك الدنمركية، أكبر مجموعة للنقل البحري 
في العالم، من خسارة قدرها 2,9 مليار دوالر في عام 
الماضي بفضل األحجام  العام  إلى تحقيق ربح   2019
واألسعار المرتفعة في الربع األخير من عام 2020، لكن 

المخاوف تتزايد.
لوش،  هولغر  األلماني  الصناعة  اتحاد  مدير  وقال 
في بيان، إن الوضع بدأ يؤثر على الصناعة األلمانية، 
خاصة القطاعات التي تعتمد على تسليم المواد الخام أو 
المكونات وكذلك شحن منتجاتها النهائية، تعاني من 

هذا على وجه الخصوص«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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● المنفي في لقائه مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي

ضغوط تاريخية أمام قطاع الشحن الدولي

● مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

● عامل يشير بيده أثناء تحميل سفينة شحن في حاويات بمرفأ يانيونغانغ بالصين

تركيز على ملفي الطاقة والصحة
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األسبوع  خالل  واسع،  بشكل  تردد  ما  سرت  بلدية  نفت 
الجاري، عن أنها فرضت رسومًا تقدر بدينارين وثالثة دنانير 
ال  األخبار  هذه  أن  مؤكدة  بالوقود،  السيارات  تعبئة  على 

أساس لها من الصحة.
مع  وستتابع  األمر،  بذلك  ملزمة  غير  إنها  البلدية،  وقالت 
الذي  الرسوم  ملف  بسرت  العاملة  النفطية  الخدمات  شركات 
بعدم  بالمدينة  الوقود  محطات  طالبت  كما  سابقًا.  فرض 
تعبئة  عند  المركبات،  أصحاب  على  مالية  رسوم  أي  توقيع 

بالوقود. سياراتهم 
وشددت البلدية على عدم قيامها بفرض أي رسوم إضافية 
وقود  محطة  أي  دخولهم،  عن  اآللية  المركبات  أصحاب  على 

فقط. البنزين  قيمة  باستثناء 

ال رسوم على تعبئة الوقود في سرت
وفد صيني في ليبيا للمشاركة في إعادة اإلعمار

السعر بالدوالرنوع الخام

63.20برنت

59.76غرب تكساس

64.41دبي

61.70سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 4/7/ 2021

إلى  زيارة  المستوى  رفيع  صيني  اقتصادي  وفد  بدأ 
السلطات  مع  للتشاور  الجاري  األسبوع  خالل  ليبيا 
في  للمشاركة  الليبيين؛  األعمال  ورجال  والشركات 

خطط حكومة الوحدة الوطنية إلعادة اإلعمار والبناء.
كابيتال  »كيمبرلي  شركة  عن  ممثلين  ضم  الوفد 
العالمي،  االستثمار  مجال  في  المتخصصة  هولدينغ«، 
العاملة  الصينية  الحكومية  الشركات  من  ومجموعة 

والكباري  الجسور  وبناء  والمعمار  البترول  مجال  في 
والموانئ النفطية والبحرية والبنية التحتية.

وقالت وكالة األنباء الليبية إن مسؤولين حكوميين 
التقوا وفد الشركات التي تدخل ضمن قائمة أكبر 500 
شركة في العالم، مشيرة إلى أن الوفد ركز على إمكانية 
عمليات  في  الصينية  الخبرات  من  االستفادة  ليبيا 

اإلعمار والبناء، التي تعتزم السلطات القيام بها.

● الفتة رفعها أحد املوظفني يشرح فيها سبب إضراب العاملني بشركة الخدمات األرضية في مطار معيتيقة

● احتفال موظفي حقل الوفاء بعد قيامهم بأعمال صيانة كاملة في الحقل بجهود ذاتية ألول مرة

طرابلس - الوسط

تقرير املراجعة الدولية لـ »املركزي« يرى النور قريبا
عيون البعثة األممية على أداء املصرف

إضراب ملوظفي الشركة 
الليبية للمناولة عن العمل

توجه حكومي لتفعيل 
املنطقة الحرة في بنغازي

خزانات جديدة بمستودع مصراتة 
وأعمال صيانة في حقل الوفاء

األرضية  والخدمات  للمناولة  الليبية  الشركة  موظفو  دخل 
لمدة  المتأخرة  برواتبهم  للمطالبة  اعتصامًا؛  معيتيقة  بمطار 

27 شهرًا.
جميع  في  واألفريقية  الليبية  لشركتي  الخدمات  وتوقفت 
المطارات الليبية، األحد. وأقدم وزير المواصالت على التفاوض 
مع المعتصمين من أجل مواصلة العمل، فيما قال نقيب المناولة 
األرضية فى المنطقة الجنوبية عبدالرحيم حسين التمامي، إن 

جميع الرحالت إلى مطار سبها ألغيت نتيجة اإلضراب.
ووفق تصريحات التمامي إلى »الوسط«، فقد ألغيت، األحد، 
أيضًا رحلة الشركة األفريقية القادمة من طرابلس. وأضاف أن 
سبب اإلضراب هو عدم حصول موظفي شركة المناولة األرضية 
ذات  الجهات  أن  موضحًا  عامين،  من  أكثر  منذ  رواتبهم  على 

االختصاص لم تفِ بالوعود التي قطعتها لهم عدة مرات.

الوطنية محمد  الوحدة  والتجارة في حكومة  االقتصاد  أكد وزير 
المريسة  الحرة  »المنطقة  تفعيل  في  فورًا  البدء  ضرورة  الحويج، 

بنغازي« بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر األجنبي.
وأوضح الوزير، خالل اجتماع، السبت، مع إدارة المنطقة، أن تفعيل 
المنطقة الحرة المريسة يهدف إلى »خلق المنافسة، ودعم الصناعة 
كبيرة  عمل  فرص  وتوفير  االقتصادي،  التنوع  وتحقيق  الوطنية، 
تستقطب الشباب«، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع 

»فيسبوك«.
من  وعددًا  االقتصاد  وزارة  وكيل  ضم  الذي  االجتماع،  وخالل 
مديري اإلدارات بها، وعقد بمقرها جرى االطالع على عرض للمنطقة 
الحرة المريسة بنغازي يتضمن مخططًا تفصليًا للمساحة والتوزيع 
الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء 
مع  بالشراكة  المنطقة  لتفعيل  اإلدارة  وخطة  للمنطقة،  التابع 

مطورين بالقطاعين العام والخاص.
وأشاد الوزير بجهود تصميم المنطقة والتنظيم اإلداري والخطة 
الموضوعة لتفعيلها، مؤكدًا حرص الوزارة على تفعيل كل المناطق 
موقعها  في  تكمن  للدولة  الفعلية  الثروة  إن  وقال  بالدولة.  الحرة 
الذي يجب استغالله في دعم اإلنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات 

غير النفطية.

تطوير  عمليات  انطالق  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  أعلنت 
بالشركة،  اإلدارة  لجنة  بإشراف  النفطي  وصيانة مستودع مصراتة 
أعمال  بينما جرت  بالمستودع؛  إنشاء خزانات جديدة  بما في ذلك 
صيانة بجهود ذاتية ألول مرة في حقل الوفاء التابع لشركة مليتة 

للنفط والغاز.
وأكدت شركة البريقة مواصلة األعمال بمشروع إنشاء 3 خزانات 
كيروسين بسعة 7 آالف متر مكعب لكل خزان، وكذلك إنشاء خزان 
بنزين بسعة تخزينية 30 ألف متر مكعب، وبنسبة إنجاز تصل إلى 
%85 من هذه المشاريع، باإلضافة إلى االنتهاء من أعمال استحداث 

الخزان T-104D بنزين بسعة 30 ألف متر مكعب.
كما جرى البدء بأعمال إنشاء خزان بنزين T-104C سعة 30 ألف 
متر مكعب، وهو في المراحل األولى، باإلضافة إلى البدء في صيانة 

.122/T-120 خزانات الزيت الثقيل
تنفيذها  على  يشرف  المشاريع  هذه  أن  إلى  الشركة  وأشارت 
الفنية،  للشؤون  العامة  باإلدارة  المشروعات  إدارة  من  مهندسون 
البريقة  شركة  إدارة  »لجنة  أن  وأضافت  التنفيذ.  حيز  دخلت  التي 
لمهامها تسعى  فترة قصيرة  استالمها منذة  النفط منذ  لتسويق 
حجم  وزيادة  التطور  يناسب  بما  ومواقعها  مرافقها  لتطوير  دائمًا 

الطلب على منتجاتنا«.
عملية  إجراء  والغاز  للنفط  مليتة  شركة  أعلنت  جانبها،  من 
الصيانة في توربينة غازية بحقل الوفاء عبر فريق صيانة التوربينات 

والضواغط به.
ونفذ الفريق أعمال العَمرة لصندوق التروس الخاص بالتوربينة 
كل  لتصل  بنجاح  تشغيلها  تم  حيث  قياسي؛  زمن  في  »أ«  الغازية 
بيان  حسب  المطلوب،  المستوى  في  واالهتزازات  الحرارة  قراءات 

للشركة على صفحتها في موقع »فيسبوك«، اإلثنين.
إشراف  تحت  العمل  إلنجاز  األولى  المرة  »إنها  الشركة  وقالت 
من  خبراء  حضور  يتطلب  السابق  في  كان  إذ  الوطنية،  العناصر 

الشركات المصنعة إلجراء هذه العمرات«.

 اجتماعات بين 2 و5 أبريل 
الستعراض النتائج األولية للمراجعة 

والتحقق منها

● آثار دمار في المدينة القديمة ببنغازي.

الوسط - عبدالرحمن أميني

مؤشر دولي: ليبيا طاردة لالستثمارات

متدنية  مرتبة  على  الليبي  االقتصاد  حصل 
نشاط  يرصد  الذي  الدولي  االبتكار  مؤشر  في 
الجديدة،  الشركات  ــدد  وع األعــمــال  ــادة  ري
ضغوطًا  الجديدة  الحكومة  على  يفرض  ما 
الدولي  التسابق  مع  االستثمار  مناخ  لتحسين 

للعودة إلى البالد من بوابة اإلعمار.
في  عالميًا   194 المرتبة  ليبيا  واحتلت 
خريطة  يعد  الذي  لالبتكار،  ــر«  »دراب مؤشر 
لرواد  الناشئة  التكنولوجيا  مراكز  ألبرز  دولية 
السياسات؛  وصناع  والمستثمرين  األعمال 
حيث يتكون من سلسلة مؤشرات بيانات حول 
االقتصادية  والبيئة  األعمال  ريادة  حالة نشاط 

والعالمي. الوطني  الصعيدين  على 
الحكومة  جــودة  الــمــؤشــرات  أبــرز  ــن  وم
والمقصود بها مدركات الفساد والديمقراطية، 
 212 الذي تحصلت بموجبه ليبيا على المرتبة 
يقيسها  العالم  في  اقتصاد   228 ضمن  من 
جاءت  فقد  المغامر،  المال  رأس  أما  المؤشر، 

.186 في المركز 
وعالوة على ذلك فإن ترتيبها وفق المؤشر 
الذي أطلقه معهد »درابر هيرو« لألبحاث، في 
بالبيئة  وتتعلق  متدنية  كانت  أخرى  مجاالت 

رأس  تدفق  بها  والمقصود  االقتصادية 
لكل  المسجلة  الجديدة  الشركات  وعدد  المال 
الشركات  وعــدد  البورصة  تطور  ومــدى  فرد 

المدرجة.
التنظيمية  البيئة  عــراقــيــل  عــن  فــضــاًل 
أنشطة  تنفيذ  سهولة  بها  والــمــقــصــود 
الالزم  والوقت  االقتصادية  والحرية  األعمال 
األجنبية  واالستثمارات  تجاري  نشاط  لبدء 
ريــادة  به  والمقصود  واالبتكار  المباشرة، 
الذي  االجتماعي،  والمؤشر  والتنمية،  األعمال 
والمقصود  والضرائب  البشرية،  التنمية  يعني 
الشركات،  المفروضة على  الضرائب  بها نسبة 
تشريع  بها  والمقصود  االفتراضية  والبيئة 

االفتراضية. بالعمالت  التعامل 
الرابعة  المرتبة  في  ليبيا  جاءت  ومغاربيًا 
تونس  بعد  الثانية  بالمرتبة  المغرب  وسبقتها 
 187 المرتبة  احتلت  التي  الجزائر  وتقدمًا على 

.211 المرتبة  عالميًا وموريتانيا في 
 22 المرتبة  في  البحرين  فجاءت  عربيًا  أما 
 ،38 والسعودية   ،29 الكويت  ثم  عالميًا، 
 ،58 وقطر   ،52 المتحدة  العربية  ــارات  واإلم
 ،94 وفلسطين   ،88 ولبنان   ،78 وعــمــان 
158، ثم  153، ومصر  117، وتونس  واألردن 

ليبيا. وأخيرًا  الجزائر 

الرئيسية  النجاح  عوامل  التقرير  ويقدم 
أداء  تدعم  التي  والــمــؤشــرات  والمقاييس 
يكون  أن  إلــى  ويــهــدف  الناشئة  الشركات 
واالزدهار  جديدة  وظائف  خلق  لتسهيل  معيارًا 
الناشئة في تمويل  الفرص  االقتصادي، ورصد 
الشركات  وثقافة  االستثماري،  المال  رأس 
الحكومية  الخصائص  ــة  ودراسـ الناشئة، 

التنظيمية. والبيئات 
فقد  األميركية  المتحدة  ــات  ــوالي ال ــا  أم
االبتكار،  مؤشر  في  األولــى  المرتبة  احتلت 
وسويسرا،  كونغ،  هونغ  ثم  سنغافورة،  تلتها 
وبولندا،  والــســويــد،  المتحدة،  والمملكة 

وألمانيا عاشرًا. وأيسلندا، ثم كندا، 
وتأتي هذه المؤشرات التي تقدم للشركات 
واالستثمار  األعمال  مناخ  عن  صورة  الدولية 
الجديدة  الحكومة  تعمل  وقت  في  ليبيا  في 
للفوز  المتعطشة  البلدان  مختلف  إقناع  على 
مجاالت  باقتحام  البلد  إعمار  إعــادة  بعقود 
يحتم  الذي  األمر  المحروقات،  قطاع  غير  أخرى 
المنظمة  القوانين  في  النظر  إعــادة  عليها 
ظروف  وتحسين  االقتصاد  لتنويع  لالستثمار 
استمرار  بانتهاز  ــك  وذل الليبيين،  معيشة 
 24 التقدم السياسي قبل إجراء االنتخابات في 

المقبل. ديسمبر 

محاوالت  فشل  أسباب  أبــرز  وأحــد  والتنمية،  الليبي 
اإلصالح.

وركز البيان على أن »مواجهة الفساد يجب أن تكون 
تصفية  لمحاولة  تستغل  وأال  محلية،  شعبية  مبادرة 
إجهاض  النهاية  في  هدفها  ضيقة،  سياسية  حسابات 
الصوت  إعالء  إلى  داعيًا  تعطيلها«،  أو  المراجعة  عملية 

للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ 
على  عادل  توزيعها بشكل  الليبيين وضمان  ثروة  على 
عليها  وللحفاظ  البالد،  ربوع  أنحاء  في  الليبيين  كل 

ألجيال المستقبل.
مصدر  هي  النفط  »ثــروة  أن  إلى  الموقعون  ونبه 
الثروة  بهذه  والمس  الليبيين،  لكل  ملك  استراتيجي 
واستغاللها في الصراع السياسي والعسكري، هو محاولة 
الثروة.  هذه  عائدات  من  حقهم  من  الليبيين  لحرمان 
الدولية هي خطوة هامة  المالية  المراجعة  فإن  وعليه؛ 
جدا لمعرفة أوجه اإلنفاق لعائدات النفط طوال السنوات 
الماضية، وتفتح الطريق أمام آلية لمحاسبة المسؤولين 
الفساد  وقائع  في  والمتورطين  الثروة،  هذه  إهدار  عن 
المالي، وذلك لضمان التوزيع العادل لإليرادات الوطنية 
لليبيين  االجتماعية  العدالة  تحقيق  أجل  من  ليبيا  في 
كافة، وإلعادة وإرساء آليات وطنية للمساءلة وللتصدي 

لكل أوجه الفساد«.
كٍل  في  المركزي  ليبيا  مصرف  »محافظي  دعوا  كما 

وتسهيل  دعم  في  التعاون  والبيضاء،  طرابلس  من 
المتعلقة  بمهمتها  للقيام  المتحدة  األمم  بعثة  جهود 

بعملية المراجعة المالية الدولية«.
الدولية  المالية  المراجعة  أن  إلى  البيان  وتطرق 
والمعلومات  البيانات  وتوفير  الشفافية،  توخي  تتطلب 
وسائل  مع  والتعاون  الحكومي  اإلنفاق  على  الدقيقة 

اإلعالم من أجل إطالع الرأي العام عليها.
الدولية بكل  المراجعة  فضاًل عن ضرورة نشر نتائج 
شفافية، وبعيدا عن أي حسابات سياسية، والعمل على 
ال  »إذ  ودولية،  محلية  لعقوبات  المتورطين  إخضاع 
للمتورطين  لم يكن هناك عقوبات  إذا  للمراجعة  قيمة 
المحتملين في قضايا إهدار ثروة الليبيين، وكذلك على 
الجهات القضائية اإلعالن عن نتائج التحقيقات واألحكام 
الصادرة في قضايا الفساد اإلداري والمالي والعمل على 
البعثة  قيام  ضرورة  وأخيرًا  فيها«،  المتورطين  معاقبة 
وأال  المراجعة،  لعملية  الزمنية  المدة  بتحديد  األممية 

تترك مفتوحة لضمان نجاح العملية بشكل كامل.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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اتفاق جديد لتعزيز عمل 
مركز الرقابة على األغذية

الوطنية  الوحدة  والتجارة في حكومة  االقتصاد  وزير  بحث 
الوزارة  بين  مشتركة  عمل  آلية  وضع  سبل  الحويج،  محمد 
في  المركز  وتضمين  واألدوية،  األغذية  على  الرقابة  ومركز 
إعداد التقارير الفنية؛ لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق 

المعتمدة. القياسية  واالشتراطات  المواصفات 
في  الــوزارة  بمقر  السبت،  عُقد،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
مديري  من  وعددًا  الوزارة  وكيل  وضم  طرابلس،  العاصمة 
األغذية  علوم  في  ومختصين  وأكاديميين  بها  اإلدارات 
الرقابة على  إلى جانب مسؤولين بمركز  الحيوانية،  والصحة 
الوزارة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب  واألدويــة،  األغذية 

»فيسبوك«. بموقع 
مالحظات  ــة  واألدوي األغذية  على  الرقابة  مركز  وأبــدى 
مستعرضًا  المجمدة«،  الكبدة  »استيراد  بشأن  وفنية  صحية 
الالزمة؛  والتحاليل  االختبارات  إجراء  خالل  تواجهه  عراقيل 
ذات  ومختبرات  معدات  من  التقنية  اإلمكانات  نقص  بسبب 

عالية. مواصفات 
بين  المستمر  التواصل  ــرورة  ض الحويج  أكــد  بــدوره، 
المهام  إلنجاز  والضبطية؛  والرقابية  اإلشرافية  الجهات 
واألعمال المشتركة، وحض على ضرورة »تحمل كل الجهات 
وفق  لها  الممنوحة  باختصاصاتها  واالضطالع  مسؤولياتها 
كأولوية  المستهلك  مصلحة  ووضع  واللوائح،  التشريعات 

للمواطن«. الغذائي  األمن  الزمة، وتحقيق 

طرابلس- الوسط

المراجعة  لعملية  النهائي  التقرير  سيرى  أخيرًا، 
المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي النور، بعد تأكيد 
سيتم  التقرير  أن  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
استكمال خالل أبريل الجاري، على أن يتضمن توصيات 

لتحسين النزاهة وتوحيد النظام المصرفي.
األمم  مكتب  بمشاركة  األممية  البعثة  وعقدت 
الدولية  المشاريع وشركة »ديلويت«  المتحدة لخدمات 
الرئاسي  المجلس  عن  ممثلين  مع  اجتماعات  سلسلة 
ومكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في 
طرابلس وبنغازي خالل الفترة بين 2 و5 أبريل الجاري 
المالية  المراجعة  لعملية  األولية  النتائج  »الستعراض 

لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها«.
وتهدف عملية المراجعة المالية الدولية التي تجري 
النزاهة  »استعادة  إلى  المركزي  ليبيا  لحسابات مصرف 
وتهيئة  الليبي  المالي  النظام  في  والثقة  والشفافية 
الظروف المالئمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية«، 
وفق البعثة التي أوضحت أنه منذ انطالق هذه العملية 
بجمع  ديلويت  شركة  قامت   ،2020 أغسطس  في 
وتم  ـ  الليبي  المركزي  المصرف  فرعي  من  المعلومات 
مصادر  من  إضافية  بيانات  مع  المعلومات  هذه  دمج 
رسمية أخرى، تم التحقق منها الحًقا عبر تأكيدات طرف 

ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة«.
ونبهت بأن التقرير يركز على خطوات عملية لتوحيد 

المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.
وشركة »ديلويت« الدولية، هي الشركة االستشارية 
األمم  مكتب  توالها  عملية  في  اختيارها  جرى  التي 
المتحدة إلدارة المشاريع من أجل إجراء عملية المراجعة 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  لحسابات  الدولية،  المالية 
حسابات  مراجعات  عملية  وجاءت  وبنغازي.  طرابلس 
رئيس  به  تقدم  طلب  على  بناء  المركزي  ليبيا  مصرف 
مجلس  إلى  السراج،  فائز  السابق،  الرئاسي  المجلس 

األمن الدولي قبل أكثر من عام.
الدولية  المراجعة  طلب  الدولي  األمن  مجلس  وأيد 
لمصرف ليبيا المركزي بموجب قراره رقم 2434 بشأن 
ليبيا، الذي فوضت بموجبه بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا بدعم هذه العملية التي أكدت البعثة االتفاق 
بين »محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، 
ونائب المحافظ، علي الحبري«، على اختصاصاتها بدعم 

من المؤسسات المالية الدولية.
عليه  بيان  أكــد  الماضي  أغسطس  منتصف  وفــي 
شخصيات  منهم  الليبي،  المجتمع  أعــالم  من   168
سياسية وإعالمية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم 
لحسابات  دولية  بمراجعة  للقيام  المتحدة  األمم  جهود 
الفساد اإلداري والسياسي  المصرف، مشددين على أن 
والمالي في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء االقتصاد 

● مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

● جانب من اجتماع مسؤولي وزارة االقتصاد ومركز الرقابة على األغذية
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كورونا وظلم نساء
رافد علي

درجــات  واعــتــدال  الربيع  فصل  حلول  رغــم 
كوكبنا،  من  الشمالي  النصف  في  الــحــرارة 
بعض  في  الثالثة  موجته   )19 )كوفيد  يعلن 
كما  ساللته،  في  جيني  تطور  مع  العالم  دول 
وبلجيكا،  فرنسا  في  أعلنه  فيما  الحال،  هو 
معروفة  صـــارت  أخـــرى  جينات  جــانــب  ــى  إل
جراء  والبرازيلي.  أفريقي  والجنوب  باإلنجليزي 
الدول، منها فرنسا،  القلق سارعت بعض  هذا 
المنزلي  الحجر  حالة  وتشديد  توسيع  إلــى 
التنقل لمسافة ال تزيد  مصحوبة بقرارات منع 
المحال  بعض  وإقفال  كيلومترات،  عشرة  على 
الربيع  فصل  بــإجــازة  والتعجيل  التجارية، 
خصوصًا  بأنواعها،  التعليمية  للمؤسسات 
أفريقية  الجنوب  الساللة  أن  ــات  ب بعدما 
للكوفيد 19 قابلة لالنتشار بين األطفال خالفا 

لبدايات الجائحة.
وإقليمية،  عالمية  الحقوقية،  المنظمات 
الحالية  الموجة  مع  تفاعلت  ســواء،  حد  على 
الظواهر  بعض  من  محذرة  تقاريرها،  بإصدار 
التي تعززت أثناء حالتي الحجر األولى والثانية، 
ضد  المنزلي  العنف  حالة  تصاعد  منها  والتي 
في  لألطفال  التعليم  استمرار  وحق  النساء، 
على  نوافذ  يملكون  ال  التي  الفقيرة  األحياء 
دروس  مع  للتواصل  العنكبوتية،  الشبكة 
الدراسي،  العام  لهذا  التعليمية  مقرراتهم 

الذي يعاني حالة من عدم االستقرارية.
تقريرها  في  واتش  رايت  الهيومن  منظمة 
سلطت  الــمــاضــي،  الشهر  نهاية  ــصــادر  ال
ضوء  في  النساء،  حول  القلق  على  ــواء  األض
أعباء  أن  موضحة  الجائحة  تطورات  تصاعد 
والنفسية  الصحية  الرعاية  تقديم  في  النساء 
الرجال،  به  يقوم  عما  مرة   2.5 بمعدل  تزداد 
في  وضعها  حساب  على  تأتي  أعباء  وهــذه 
وظيفتها المهنية وتركيزها الذهني، مما يؤثر 
في  كعنصر  اإلنتاجي  أدائها  نوعية  على  سلبًا 
وضعها  تــأزم  في  يسهم  مما  العمل،  سوق 
إلى  المنظمة  ذات  تشير  إذ  العمل،  بسوق 
أو  مدارسهم  أقفلت  قد  طفل  بليون   1.4 أن 
مراكز حضانتهم، وهذا يضع أعباء إضافية في 
الرعاية واالهتمام لألم العاملة، التي قد يكون 
إلى  المنزل  عبر  بوظيفتها  القيام  عليها  لزامًا 
تحصيلهم  ومراقبة  أوالدهـــا،  تعليم  جانب 
من  عانى  جديد،  تعليمي  أسلوب  في  العلمي 
الجولة  فترة  ظهر  كما  حقيقية،  صعوبات 
التقارير  بعض  تشير  ما  لكورونا حسب  األولى 
باإلضافة  يقع،  قد  كما  ــا.  أوروب في  الصادرة 
أشخاص  برعاية  المرأة  تقوم  أن  ذلك،  إلى 
الطرف  كونهم  أسرتها  نطاق  ضمن  مسنين 
كاتبة  هياثربار،  الحالية.  الجائحة  في  األضعف 
أن 47  إلى  المذكورة، تشير  للمنظمة  التقرير 

مليون امرأة وفتاة ستكون مهددة بالفقر في 
المتاخمة  والدول  آسيا  وجنوب  من وسط  كل 
في  إناثًا  باعتبارهن  أفريقيا  في  للصحراء 
الفقر  حالة  سيعزز  مما  رسمية،  غير  وظائف 
في القارة التي تعاني من حزمات متنوعة من 

المشاكل المعقدة.
بارزة  حالة  يظل   19 كوفيد  مع  العالم  قلق 
مجاالت  عن  بعيدًا  النفسي  الصعيد  على 
توضح  كما  الجائحة،  في  وتخبطاتها  السياسة 
المتحدة  األمم  هيئة  اليوم.  اإلعــالم  وسائل 
مع  مشتركًا  بيانًا  ــدرت  أص الــمــرأة  لشئون 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومختبر أبحاث 
بتسبرغ،  بجامعة  الجنسين  بين  المساواة 
مجال  في  العاملين  من   ٪  70 أن  إلى  يشير 
من  العالم  مستوى  على  الصحية  الرعاية 
الفيروس،  من  تضررًا  األكثر  وهن  النساء، 
ويندد المعدون للبيان بـ«األسلوب الممنهج« 
القرارات  صنع  عمليات  من  النساء  الستبعاد 
بفرق   )19 )كوفيد  فيروس  لمكافحة  الهادفة 
العالم.  في  الحكومات  تديرها  التي  العمل 
العمل  إلى  العالم  أخيم شتاينر حكومات  ودعا 
بالمؤسسات  المرأة  مشاركة  توسيع  على 
وشفافية،  أهمية  من  لمشاركتها  لما  العامة 
وبما سيكفل ضمان تلبية احتياجاتهن بشكل 
ضمن  مــن  يعتبرن  النساء  كــون  مناسب، 
الدولية  اإلحــصــاءات  وفــق  األضعف  الحلقة 

الصادرة منذ بداية الجائحة.
الــدولــي  لالتحاد  األخــيــر  التقرير  يــقــول 
األزمات هذه،  أوقات  لالتصاالت »ITU«: »في 
منقذًا  الدقيقة  المعلومات  إلى  النفاذ  يكون 
وأسرهن  لحيواتهن  ومغيرًا  النساء،  ألرواح 
نظرهن  لوجهات  ويمكن  ومجتمعاتهن، 
وخبراتهن، ففضاًل عن قدراتهن على التنظيم 

وحشد الدعم.
كبير،  إلى حد  الكوارث  إدارة مخاطر  يحسن 
النسائي  العنصر  تمكين  ضــرورة  إلى  داعيًا 
االستراتيجيات  ــع  وض فــي  دوره  لعب  مــن 
المشاورات  وفــي  األزمـــات  إلدارة  الوطنية 
االستراتيجية بشأنها، مما سيسهم في تجاوز 
على  دوليًا  تقاس  التي  االجتماعية  الهشاشة 
تأصل  ومدى  الجنسين  بين  المساواة  مبدأ 
مجموعة  إن  التقرير  ويقول  التمكين.  نهج 
ETC قد  ــطــوارئ  ال ــاالت  فــي ح االتــصــاالت 
أنشأت خطوطًا ساخنة خاصة بجائحة فيروس 
الوسطى،  وأفريقيا  ليبيا  من  كل  في  كورونا 
عام  الليبية  األزمة  اندالع  منذ  أنه  إلى  مشيرًا 
إلى  امرأة بحاجة  2011 صار هناك 307.000 

المساعدات والحماية والدعم.
إن  والفتيات  النساء  من  للعديد  »بالنسبة 
الذي  هو  العنف  خطر  فيه  يلوح  مكان  أكثر 

»بالنسبة للعديد 
من النساء والفتيات 
إن أكثر مكان يلوح 

فيه خطر العنف هو 
الذي من املفترض 

أن يكون واحة 
األمان لهن، إنه 

املنزل«، كانت هذه 
كلمات غوتيرس 

األمني العام لالمم 
املتحدة أبريل العام 
املاضي، وهو يلفت 
أنظار العالم ملدى 

الطفرة الشديدة 
في معدالت العنف 
املنزلي مع بدايات 

الحجر املنزلي 
كتدبير وقائي أولي 

ضد الفيروس 
الغامض في بدايات 

انتشاره.
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خطاب مفتوح إلى حكومة 
الوحدة الوطنية

الجامعة والكتب الصفراء.. وِلَم ينبغي 
لكلية اللغات صنع التغيير؟

استحقاقات المرحلة االنتقالية وأولوياتها
مرحلة  مؤسسات  هي  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  أن  أحد  على  بخافٍ  ليس   •
إنجاز  على  تركز  وأن  وأولوياتها،  المرحلة  بأحكام  سياساتها  تلتزم  أن  ويجب  موقتة،  انتقالية 
إلى  وصوال  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  لها  منحه  الذي  التفويض  حددها  التي  االستحقاقات 
واألولويات  االستحقاقات  وتتلخص هذه   ،2021 24 ديسمبر  يوم  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 

في التالي:
• وضع السياسات واتخاذ القرارات التي تؤمِّن إجراء االنتخابات في موعدها المحدد.

تنفيذه  يمكن  ما  وتنفيذ  تحقيقها،  إجراءات  وتحديد  الشاملة،  الوطنية  المصالحة  أسس  • وضع 
من هذه اإلجراءات.

• توكيد سيادة الدولة والعمل على خروج المرتزقة والقوات األجنبية من أنحاء البالد كافة.
ومعالجة  واألمنية  والعسكرية  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الدولة  مؤسسات  توحيد   •

مشكلة التشكيالت المسلحة غير الرسمية.
دون-الوطني،  الحكم  وحدات  قدرات  وتعزيز  الالمركزية  لتطبيق  قرارات  من  يلزم  ما  اتخاذ   •

وتأمين اإلمكانات الالزمة لها.
المواطنين  لحماية  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  لمواجهة جائحة »كورونا«،  فعالة  • وضع سياسات 

والمقيمين من تداعياتها.
• وضع الحلول الناجعة ألزمة انقطاع التيار الكهربائي.

والنقدية(،  والمالية  )التجارية  االقتصادية  السياسات  وتوحيد  الوطني،  االقتصاد  عجلة  تحريك   •
وحل مشاكل السيولة وسعر الصرف وفتح المقاصة بين جميع المصارف شرقا وجنوبا وغربا، ووضع 

السياسات الالزمة لضبط ارتفاع األسعار وللحد من تنامي السوق الموازية.
• إن إنجاز المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هذه األولويات يعني نجاحهما بامتياز في 
تحقيق استحقاقات هذه المرحلة، وفي تمهيد الطريق أمام تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي 

والمجتمعي.
• يلزم هنا التنبيه إلى أنه ليس من استحقاقات هذه المرحلة وأولوياتها وضع سياسات خالفية 
تفرض التزامات على المؤسسات المنتخبة القادمة، دون أن يكون لها عالقة مباشرة باستحقاقات 

المرحلة االنتقالية. ومن أمثلة ذلك:
• إن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لدراسة إلغاء دعم أسعار المحروقات واعتماد الدعم النقدي يمس 

واحدة من أهم السياسات االقتصادية التي ميزت االقتصاد الليبي وحددت هويته.
األمر هنا ال يتعلق بالمفاضلة بين سياسة توفير السلع بأسعار مدعومة وسياسة الدعم النقدي 
اتخاذ  لها  وينبغي  الوطنية  الوحدة  لحكومة  يحق  هل  حول  جوهري  بتساؤل  يتعلق  بل  المباشر، 
للمرحلة  أولوية عاجلة  القرار ال يمثل  أنه ليس ضمن نطاق تفويضها؟ إن هذا  أم  القرار  مثل هذا 
تغييرها وجود  يتطلب  وجاهتها(  النظر عن  )بغض  منذ عقود  راسخة  يلغي سياسات  بل  االنتقالية، 
توافق مجتمعي حول هذا التغيير، ويلزم وضعها من قبل مؤسسات تشريعية وتنفيذية مخولة، من 
خالل تفويض انتخابي شعبي، بالقيام بذلك. والواضح أن ما أثاره هذا القرار من خالفات وجداالت 
أولوياتهما،  إنجاز  وعلى  لمهامهما،  الوطنية  الوحدة  الرئاسي وحكومة  المجلس  أداء  على  يؤثر  قد 

وهما في غنى عن كل ذلك.
• إن إجراء تغييرات جوهرية في هيكلية مؤسسات الدولة قد ال يكون وجيها، وقد يثير خالفات 
المرحلة  استحقاقات  إنجاز  يعرقل  قد  بما  وخارجها،  المؤسسات  هذه  داخل  واعتراضات  وصراعات 

االنتقالية، لذلك يجب االقتصار على التغييرات التي تعتبر ضرورية إلنجاز االستحقاقات واألولويات.
• بالنظر لما تعانيه مؤسسات الدولة من تضخم في أجهزتها اإلدارية، فإنه ينبغي عدم التوسع 

في التعيين في تلك المؤسسات إال بالقدر الذي يلزم إلنجاز استحقاقات المرحلة وأولوياتها.
من  صدرت  تعيينات  أو  قرارات  أي  بإلغاء  الوطنية  الوحدة  حكومة  بقرار  هنا  اإلشادة  يجدر   •
لحكومة  الثقة  منح  تاريخ  منذ  الموقتة(  والحكومة  الرئاسي  )المجلس  السابقة  التنفيذية  السلطات 
معظمها  في  جاءت  التعيينات  هذه  أن  باعتبار  وذلك  النواب،  مجلس  قبل  من  الوطنية  الوحدة 
يبدأ  أن  األفضل  من  يكون  وقد  العامة.  المصلحة  حساب  على  سابقين  ومسؤولين  وزراء  لترضية 
ملتقى  قبل  من  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  اختيار  تاريخ  منذ  اإللغاء  هذا  سريان 
ووضع  قــرارات  اتخاذ  الوطنية  الوحدة  حكومة  حق  من  ليس  أنه  فكما  الليبي،  السياسي  الحوار 
سياسات ليست من صميم أولويات المرحلة االنتقالية وقد تقيد عمل السلطات المنتخبة القادمة، 

فإنه من حقها أال تُثَقَل بقرارات من السلطات السابقة لها.

الصفة  هذه  العرب  واألصوليون  المحافظون  خلع  لطالما  الصفراء،  الكتب 
إنقاذ  عوامل  بمثابة  تكون  اإلنساني  الفكر  من  عناصر  على  اإلهانة  إرادة 
داخل  سلبية  معان  من  تتذيله  وما  التصنيف  هذا  علينا  ويهبط  لألمام.  ودفع 

أليمًا، ويهبط هبوًطا مفجعًا. المؤسسة األكاديمية، فيقع في المستنير وقعًا 
عن  وعوضًا  بنغازي،  بجامعة  اآلداب  بكلية  النفس  علم  قسم  في  أن  بلغني 
بيننا  الفاصلة  المراحل  حرق  عن  ظله  في  نعجز  الذي  الخطير  التخلف  تعويض 
طالبنا  يمنع  والذي  سواء،  والتقنية  الفكر  ميادين  في  المتقدم  العالم  وبين 
المفترض  من  كان  جامعية  أستاذة  تصف  الغربية،  الجامعات  بقبول  الفوز  من 
أنها  لطالبها  وتؤكد  بـ«الحرام«،  فرويد  العتمة  هذه  وسط  النور  تكون  أن 
المحافظة  األرثوذكسية  مع  يتعارض  ما  عنها  وتسلخ  األفكار  لهم  ستبسط 
ماذا  أسأل:  وهنا  خاص.  بشكل  والليبية  العربية  األمم  بتخلف  دائمًا  المدانة 
في  األستاذة  نجحت  إذا  النفس  علم  في  الفرويدية  المساهمة  من  سيبقى 

مهمتها؟
األمريكي  المؤرخ  يقول  خطيرة،  خانقة  أزمة  في  العربي  العالم  في  التعليم 
أن  وذكر  لإلسالم،  الذهبي  العصر  مقدمة محاضرته عن  في  روبينسون  تشيس 
الشرق  مؤسسات  تنشرها  العالم  في  العلمي  البحث  مساهمات  من  فقط   6%
%80 من تلك المؤسسات أمريكية في األساس. وهذا  أفريقيا،  األوسط وشمال 
ثم  والبحث  بالمداولة  أخلق  يكون  وأن  الخطر،  ناقوس  يدق  أن  ينبغي  كان 

والمعالجة من اللغط الدائر حول رفع الدعم عن المحروقات من عدمه.
المعطيات  هذه  من  ضخمة  ميزانيات  تشغلها  التي  العربية  الحكومات  أين 
األزمات  وتجاوز  األمام  إلى  القفز  في  أمل  لنا  يكون  أن  يمكن  وكيف  المخيفة؟ 
استبقاء  على  والحرص  وتأمين  لناشئتنا  والتنمية  أوطاننا  على  السيادة  وتحقيق 
قادت  لطالما  التي  العالي  التعليم  مراكز  البحثية،  المؤسسات  ركدت  إذا  خبراتنا 
الماضي  القرن  خالل  المحافظة  للتيارات  أرًقا  ومثلت  العالم  في  التغيير  حركات 
التعمية  لممارسة  ألفنا،  التي  الفاسدة  السياسية  الطبقة  مؤامرة  هي  أنها  أم 

والتجويع في أمل غرير ببقاء األحوال على ما هي عليه؟
بنغازي  بجامعة  اللغات  بكلية  اإلنجليزي  األدب  بقسم  كمعيد  موقعي  لي  أتاح 
الفرنسية  اللغة  أقسام  انشقاق  األزمة، في  لمواجهة  تتخذ  الظهور على خطوات 
فيها  األدبية  الدراسات  وتكثيف  اآلداب،  كلية  عن  واإليطالية  واإلنجليزية 
اإلنسانية  بالتجربة  اإلحاطة  تكثيف  بضرورة  أكبر  ووعيًّا  اتزانًا  أكثر  ومقررات 
لغات  لدورات  والتخطيط  الحضارات،  سائر  في  التغيير  لرغبات  األدب  وإشباع 
اللغات  تعليم  تدهور  بسبب  األقسام؛  في  الكامل  قبولهم  قبل  للطالب  مكثفة 
المؤسسة  تستيقظ  أشدد، وحتى  أعظم،  الملحات  أن  غير  الليبية.  المدارس  في 
عن  الحكومة  مسؤولية  على  التأكيد  يجب  الطويل  سباتها  من  الليبية  البحثية 
تمويل  على  ويعتمد  مجانيًّا  الليبي  التعليم  كون  العالي،  التعليم  ومراقبة  دعم 
العقابية  اإلجراءات  على  والتأكيد  الضريبية،  الجزاءات  من  يستفيد  وال  الدولة، 
معرفة  بمجالهم  الطالب  بمعرفة  يضرون  ومن  العلمي  البحث  عن  للمتخلفين 
بالدولة،  اإلدارة  مستويات  سائر  في  الطبيخ،  وساد  التخطيط،  غاب  فإذا  كافية. 
على  ضــررًا  يشكل  عاطاًل  وشبابًا  فقيرة  غوغائية  حشودًا  النتيجة  ستكون 

المجتمع، وال يحقق النفع المرجو من الطاقات الشبابية دائمًا.

البيوت واألغاني
سالم الكبتي

زاهي بشير المغيربي

عبدالكافي المغربي

الحكايات  تجمعه  وسكينة.  انتماء  البيت 
البيوت األخرى في  المودة. وتجاوره  وتظلله 
الواحد.  البيت  مثل  جميعها  وتصير  سالم 
مرتفعات  في  والحنايا.  والــدروب  األزقة  في 
مكان  كل  في  البعيدة.  الحقول  في  الجبال. 

بال ثمة فرق.
طويلة  قصص  البيوت  حكاية.  البيوت 
وشبابيكها.  ستائرها  خلف  والنهار  الليل  في 
البيوت انتماء. وهي الخطوة األولى النطالق 
االنتماء الحقيقي لآلخرين.. للحياة الفاضلة.. 

للوطن. البيت نفسه وطن صغير.
مطلع  منذ  تصدح  ملونة  أغانٍ  والبيوت 
وجهت  ما  كثيرًا  األغــانــي  الــفــن..  الفجر. 
اإلنسانية.  المشاعر  لهذه  رائعًا  اهتمامًا 
حلموا  الكلمات  تلك  ناظمي  من  والشعراء 
الجمال  قوامها  البيوت  لتلك  أسسًا  وبنوا 
تخيل  منهم  والعديد  والخير.  والمحبة 
عن  تتوقف  ال  معاني  العميقة  بأحاسيسه 
القريب وما يحتويه. والقول  أو  البعيد  البيت 
فوق  يتردد  يظل  المثال  سبيل  على  التالي 
الذين  ــاب  واألحــب ــاء  األصــدق عند  الشفاه 
ويختصر  وراءها  وما  المعاني  هذه  يعرفون 
كل التفاصيل. إنه البيت العائش في الخاطر 
ويرسمه  األوقــات.  كل  في  يستحضره  الذي 
رغم  بالحنين  ويملؤه  البصر  أمــام  لوحة 

التفجع أو الحسرة:
)فيه. أمارة

وامجاور مرابط عند ذيل القارة
وايجيب البعيد قريب بوصكارة

عليك بيت مايكمل اليوم قصيدة(.
أو  المجهول  الشعر  أنفاس  إلى  وإضافة 

المعلوم اآلتي عبر الزمن فان األغاني شيدت 
وإيقاعات  الكلمات  وسط  البيوت  من  الكثير 
األلحان وعندما يشربها المرء بأذنيه.. عندما 
رائع  بيت  ــل  داخ أنــه  يحس  إليها  يصغي 

وجميل تحفه األلوان والخيوط المبهجة.
أبريل  في  مصر  في  إقامتها  خالل  فيروز.. 
الكثير من  غنت  أشهر  بعده من  وما   1955
رحباني..  األخوين  وألحان  بتوزيع  األغاني 
سيد  لتراث  وتجديد  استعادة  مافيه  منها 
نورها.  محلى  يا  طلعت  العظيم:  درويــش 
من  لسواه  ومنها  مــرة.  سنه  كل  ــي  زورون
الكتاب والشعراء المبدعين بالكلمة األصيلة 
سوف  الرحبانيان(..  وسطهم  يبرز  )وبالطبع 
أحيا. شط إسكندرية. راجعون. سنرجع يومًا 
كل  فيه  ببيت  حلمت  ثم  وغيرها.  حينا،  إلى 
وصًفا  ووصفه  إليه  باإلشارة  وقامت  الهناء 
في  )بيتنا  ومــؤثــر..  هــادئ  لحن  مع  دقيًقا 
ذلك  في  تغزلت  النيل(.  عند ضفاف  الجزيرة 
وأوجدته  بالسكينة  المفعمة  وأركانه  البيت 
أنه  وتؤكد  تقول  وكأنها  حلوة.  صورة  في 

هناك. وفي ذلك الموقع. وعند الضفاف.
البعيد  وفي لبنان كثيرًا ما حلمت بالبيت 
ريت  )يا  التالل:  أقدام  تحت  الجميل  الدافئ 
بيت..  أبعد  بيت..  شي  بالبيت..  وأنا  أنت 
نازل  والثلج  والريح..  العتم  ورا حدود  ممحي 
ومع  والبعد  والثلج  البيت  تجريح(.  بالدني 
المشاعر  وتنمو  ــدفء  ال فيه  يعيش  ذلــك 
الصادقة. يعيش فيه اإلنسان. صورة مثالية 
من  تعيش  لكنها  الواقع،  في  تتحقق  ال  قد 
يظل  عالية  فنية  صــورة  في  الكلمة  خالل 
إنسان عالم اليوم يحتاجها هروبًا مما يحياه 

من هموم وضيق.
ورسام  الفذ  الشاعر  عزيز..  جميل  ومرسي 
وأداء  لحنا  بالحياة  تتراقص  التي  الكلمات 
نظم بيت العز يا بيتنا قدامك عنبتنا. غنتها 
أحمد  فــائــزة  الماضية  الخمسينيات  فــي 
النيل.  ضفاف  إلى  الشام  ديار  من  القادمة 
منور  يا  يا بستاني..  )بستاني  وصباح غنت.. 
بيك خالني(. وكمال حسني المطرب الشاب 
هتف  أحد  يتذكره  يعد  ولم  يستمر  لم  الذي 
ومحمد   . هــدي(  هــدي  الحلوة  بيت  )عند 
ساكن  حلو  كمان..  بيت  بيتنا  )بعد  فوزي.. 
بحنجرته  صدح  الصافي  ووديــع  زمــان(  من 
المتلقي..  سمع  في  يرن  حــوار  في  القوية 
ياريت..  قلتلها  مشوار..  بتروحلك  )قالت 
كتار..  عشاق  حوالي  تغار..  اوعى  لكن  قالت 

قلتلها بطلت.. خليني بالبيت(.
حسنة  أمثلة  الليبية  أغنيتنا  في  وعندنا 
بأحاسيس  المنشود  البيت  صورة  مزج  في 
محمود  به  هتف  ما  أجملها  والتعاطف  الود 
منور  يا  ياعالي  العيلة  بيت  يا  الشريف.. 
بالروح  عيالي  اجتمعوا  فيك  يااللي  بالحب.. 

وبالقلب(.
البيوت بمختلف طبقاتها  تلتقي  .. وهكذا 
وأنواعها. كبيرة أو صغيرة . بعيدة أو قريبة. 
بمشاعر  األغاني  توحدها  فقيرة.  أو  غنية 
اإلنسانية  للمعاني  وغزل  وحكايات  وصور 
بكل  والحلم  البعيد  إلى  والتطلع  الراقية 
فيه  ســادت  الــذي  العالم..  هذا  في  جميل 
القبح  وعــالمــات  السوء  مظاهر  وارتفعت 

وغدت توشحه بالسواد.
البيوت.. أغنية مبهجة تقهر الظالم!!

فيروز.. خالل إقامتها 
في مصر في أبريل 

1955 وما بعده من 
أشهر غنت الكثير 

من األغاني بتوزيع 
وألحان األخوين 

رحباني.. منها مافيه 
استعادة وتجديد 

لتراث سيد درويش 
العظيم: طلعت يا 

محلى نورها. زوروني 
كل سنه مرة.

لهن،  األمــان  واحة  يكون  أن  المفترض  من 
غوتيرس  كلمات  هذه  كانت  المنزل«،  إنه 
العام  أبريل  المتحدة  لالمم  العام  األمين 
لمدى  العالم  أنظار  يلفت  وهــو  الماضي، 
المنزلي  العنف  معدالت  في  الشديدة  الطفرة 
مع بدايات الحجر المنزلي كتدبير وقائي أولي 
انتشاره.  بدايات  في  الغامض  الفيروس  ضد 
كونه  العنف  أنواع  أشد  األسري  العنف  يمثل 
يأتي من شريك داخل العش اأُلسري. مؤسسة 
فريدريش إيبرت تخوفت في توصيات تقريرها 
العنف  لظاهرة  التصدي  ضــرورة  من  األخير 
تونس  في  كورونا  جراء  المتفاقمة  المنزلي 
وتداعياته  »كورونا  فتقريرها  ومصر.  ولبنان 
مركز  أن  إلى  أشار  النساء«  على  االجتماعية 
بصيرة بالقاهرة، قد استطلع آراء 1518 أنثى، 
اشتكين جميعًا من حالة العنف األسري بنوعيه 
المنزلية  األعباء  زيادة  والمعنوي، ومن  المادي 
زيــادة  جــراء  النفسي  القلق  وتيرة  وتواصل 
في  كورونا.  زمن  في  الحياتية  الضغوطات 
القانونية  المنظومة  إن  التقرير  يقول  تونس، 
وتجريمه  المرأة  ضد  العنف  لمقاومة  بالبالد 
الجائحة،  بسبب  الشديد؛  اإلرباك  أصابها  قد 
حيويتها،  من  الكثير  المعنية  األجهزة  ففقدت 
لعين  باالنتقال  المختصة  اللجان  خصوصًا 
واتخاذ  والتقصي،  المعاينة  بقصد  المكان 
إجراءاتها الالزمة حسب ما ينص قانون 2017 

للعنف ضد المرأة.
ارتفاع  على  الــدراســات  دلــت  لبنان،  وفــي 
الزوجية  فالخالفات  المنزلي،  العنف  معدل 
عدالة  أكثر  بتوزيع  المرأة  مطالبة  مع  تتزايد 
يقابلها  والتي  المنزل،  داخل  واألعمال  لألدوار 
جراء  والعنف،  بالغضب  الرافضون  الرجال 
وضياع  األسعار  وارتفاع  الحياة  ضغط  زيادة 
في  لكليهما  أو  األزواج  لبعض  العمل  فرص 

البيت الواحد.
ميديا  علي  المنشورة  العالم  وقلق  تخوفات 
شكل  في  للبروز  مشاكلنا  تعود  أن  من  اليوم 
حقيقية،  جد  تبقى  تخوفات  الفتة،  طفرات 
الكامل  المنزلي  الحجر  خالل  كورونا  وكــأن 
جاءت  قد  الحالي  الربيع  فصل  في  الجزئي  أو 
فالمرأة  ذاته.  مع  المحك  على  اإلنسان  لتضع 
المدافع  خانة  في  ذاتها  تحشر  الزالت  العربية 
عن نفسها، إذ يرتفع صوتها بشكل متواضع، 
االجتماعية  الميزات  أن  تثبت  كورونا  أن  كما 
عمومًا  المضطربة  الزوجية  الحياة  في  الزائفة 
)كوفيد  كشفت  فقد  ناجعًا،  مسكنًا  تعد  لم 
19( عن الكثير من األغطية ونزعت الساترعن 
االجتماعية  الهشاشة  مــن  الكثير  خفايا 
لم  الــذي  ــري  واألس المجتمعي  واالضــطــراب 

نتكاشف معه قباًل بشكل حقيقي.
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سيناريو النهوض وليبيا املمكنة

واألرواح.  السيارات  على  المدمرة  وآثارها  المرور  حوادث  من  الشكوى  تثار  ما  كثيرا 
النساء  وترمل  األطفال  تيتم  المرور  فحوادث  واجبة.  بل  مشروعة،  شكوى  وهي 

والرجال وتتسبب في مديات من العجز لألشخاص
الحوادث  نسبة  تقليل  بغية  المسألة  لمعالجة هذه  ينبغي وضع خطة شاملة  لذا 

إلى أضعف ما يمكن.
إلى  يؤدي  وإنما  المشكلة،  لب  إلى  ما يطرح من معالجات ال يذهب  أغلب  أن  إال 
على  الضرائب  ورفع نسبة  المحروقات  أسعار  زيادة  مثل  المواطن. من  إثقال كاهل 

السيارات بحيث يصبح من الصعب اقتناؤها على معظم الناس.
االعتماد  األول، خفض مستوى  اثنين.  المحروقات بمبررين  رفع سعر  يبرر مقترح 
إلى  المحروقات  تهريب  دون  الحيلولة  والثاني،  والتنقل،  الحركة  في  السيارات  على 

دول مجاورة تكون أسعار المحروقات فيها مرتفعة.
السيارات  الكامل على  االعتماد  أن  يتناسى  األول  فالتبرير  تبريران غريبان.  وهما 
الحافالت  من  عامة  مواصالت  شبكات  وجود  انعدام  إلى  عائد  والحركة  التنقل  في 
مواصالت  شبكات  توفر  حالة  ففي  األنفاق.  قطارات  أو  السطحية  سواء  والقطارات، 
أعمالهم  إلى  الذهاب  الكثيرون  أي وقت، سيفضل  في  ومتاحة  ومريحة  فعالة  عامة 
قيادة  عناء  تجشم  بدل  هذه  المواصالت  وسائل  طريق  عن  مشاويرهم  ومختلف 
سياراتهم  استعمال  إلى  ويلجأون  وحذر.  وعناية  تركيز  من  تتطلبه  لما  سياراتهم 

الخاصة في حاالت التنزه.
أما التبرير الثاني فيتناسى أن الحيلولة دون التهريب من مسؤولية أجهزة الدولة 
يعاقب  ألنه  حقوقية،  مخالفة  يمثل   » »حلٌّ وهو  المواطنين،  جيوب  وليس  المعنية، 
بتحميلهم  التهريب،  أفعال  وهي  يرتكبوها،  لم  أفعال  على  العاديين  المواطنين 

غرامة.
فإنه  اآلخر،  هو  عقوبة  يشكل  كونه  إلى  باإلضافة  فهو،  الضرائب  نسبة  رفع  أما 
السيارات،  بامتالك  الرفاهية  حق  ويمنحها  الغنية  الطبقة  هي  معينة  طبقة  يحابي 

حارما الناس العاديين من هذا الحق.
طويال،  وقتا  إنجازه  ويستغرق  بالطبع  مكلفا  سيكون  الــذي  األمثل،  الحل  إن 
وقت  وتحترم  العصر  لروح  مواكبة  عامة  مواصالت  شبكات  إنشاء  على  العمل  هو 
ضرورة  إلى  يــؤدي،  ومــازال  أدى،  الذي  هو  الشبكات  هذه  مثل  فغياب  المواطن. 
على  ضغط  من  ذلك  يتبع  ما  مع  عليها،  واالعتماد  الخاصة  السيارات  امتالك 
ومآسي  الضجيج،  نسبة  وزيــادة  البيئة  وتلويث  وازدحــام  المحروقات،  استهالك 

الحوادث. يؤدي إلى ما أسماه روجيه غارودي في أحد كتبه »النمو الوحشي«.

بكراتين  يشحنونها  ما  وغالبا  كثيرة،  كتبا  يشترون  الكتب،  بمعارض  المهووسين  أغلب 
إلى محال إقامتهم، وكثير منها يظل مركونا أحيانا لسنوات! لعل هذا الكتاب من تلك التي 
انتقيتها من معرض القاهرة سنة 2001، ففي تلك الفترة اهتممت بالرواية، حينها كانت، 

ومازالت، الروائية )ايزابيل الليندي( من أبرز الروائيين.
ولكن ما إن تصحفت )أفروديت( حتى اكتشفت أنها ليست رواية فتركتها مع كتب أخرى، 
أتقاعد!  بعدما  قراءتها  وقت  يأتي  سوف  أنه  عناوينها،  على  مررت  كلما  لنفسي  أقول  كنت 
والعمر صرت أراه، في ليالي تأملي من الشقة 63، كشهاب منطلق عند حافة السماء القصية، 
وأخذتني  ومنذ سنوات مضت.  بل  حان،  التقاعد  وقت  بأن  االعتراف  أرفض  زلت  ما  ولكنني 
الكتابة المهنية، التي هي في مجملها إما توثيقية، أو خبرية أو ترجمة لما يدور في العالم، 

خصوصا لما يتعلق بالشأن الليبي.
وأترحم بين حين وآخر على رفاق رحلوا عنا وكنا قد تقاسمنا نسائم وليل بنغازي معا، أطفاال 
النضج!،  التي تعقب  المرحلة  التفكير في  الحد من  وصبية وشبابا ورجاال، وأتوقف عند هذا 
وسرعان ما أتذكر رفاقا استنشقوا قبلي هواء بنغازي، ومألوا الدنيا مبكرا نشاطا وتنظيرا ثم 
معارضة! وأراهم اآلن، يبتكرون، كل حين، مشروعا يحتاج إلى جهد كتيبة كاملة، لوضعة على 
الطريق الصحيح. فأفرد ظهري، مؤكدا لنفسي أنني أصغر منهم سنا، وأنه ما زال في القنديل 
زيت، وأتطلع إلى فرصة عمل يصطف أمام بابها آالف الشباب، وأتجاهل أنني اتجهت متأخرا 
إلى مهنة المتاعب والتشرد، بل في الواقع لم ألتحق بهذه المهنة إاّل بعد أن تقاعدت بالفعل 
من الحياة العملية، وأنا أعني تلك التي توفر ماال أكثر. ويخطر ببالي أحد صحفيي الوسط، 
الذي احتد مع أحد الزمالء في نقاش، وكنت من خالل ابتساماتي الموجهة للزميل اآلخر، الذي 
حاصره بقوة حجته، فقال له حانقا، بصيغة الجمع: »أن عمركم االفتراضي انتهى منذ سنوات، 

وما زلتم متمسكين بأماكن الشباب« فقلت لصديقي: »رد عليه.. لقد أفحمك«!.
هكذا ظللت، على الدوام، أرى مثل هذه األمور أنها ال تعنيني، وال عالقة لي بها. ومثلما 
قلت مرارا أن رغبة الكتابة ظلت كجمر تحت الرماد، أو كدمل يتلذذ المرء به ما إن يداعبه 
بإصبعه؛ كانت رغبتي في ممارستها قوية، ولكنني أبعدتها تماما من اهتماماتي حتى أنفذ 
بجلدي وعائلتي من دائرة الفقر، وأحمد اهلل أنني انتبهت مبكرا؛ عندما بحثت، وتساءلت: »أين 
هو الكاتب الثرى؟«. ولكن لم يخطر ببالي أنني سوف أنفق، خالل تقاعدي، من مرتب مهنة 

المتاعب هذه!
ولعلني أستطيع أن أقول، أنني أمتهن كتابة مهنية، أتعيش منها، وأكتب، في الوقت نفسه، 
إبداع كاتب متقاعد. وألن الكتابة اإلبداعية تحتاج إلى قراءة متصلة، وأن أسعار الكتب حاليا، 
وصلت حد الترف، فعدت إلى كتبي القديمة التي لم أقرأها، على األقل ألقنع نفسي أنني متابع 

يعرف كيف يلتقط أفكاره من بين السطور.
في  وتسببا  البشرية،  شغال  موضوعين  يتناول  أنه  ويكفى  جدا،  ممتع  كتاب  )أفروديت( 
بحافزي  االستمتاع  هما  إنسانيتان  شهوتان  والطعام.  الحب  وهما  أفــراح،  وأيضا  حروب، 
الحياة وهما الغذاء والجنس. ولقد ربطت الروائية بينهما بمهارة من دون ابتذال أو إسفاف 
مبرزة كيف يكون الغذاء وطقوسه ونكهاته الوسيلة نحو اللقاءات اإلنسانية الحميمية بين 
من  لتقدمها  كله،  العالم  من  انتقتها  التي  الطرائف  من  العديد  مبينة  والعشاق،  المحبين 
خالل طرفة ربطتها ببراعة ما بين وصفات غذائية ، منها ما هو منطقي، ومنها ما هو خيالي، 
غرائبي. منها ما هو مقنع ومنها ما هو خرافي. مستخدمة مصطلح »األيروسية« المستمد 
من »إيروس« إله الحب والرغبة والجنس في الميثولوجيا اليونانية. »جماليّة اآليروسيّة » 
أنها تتناوِل الجسد بجمالِهِ وقدسيّتِهِ، من خالل األحاسيِس العميقةِ الرّزينة، مستلهمة 
االستهتاِر  عن  بعيدًا  الرّؤى،  واسعَة  مداركَ  فتفتحُ  الحياة،  قوالِب  جزيئيّات  مِن  أبعادَها 

واالبتذال.
وبنكهات  ماهر  طاه  بأسلوب  الحميمية،  العالقات  ووصفات  وجبات،  عن  يتحدث  الكتاب 
محببة ومعروفة، والواقع أنني طهوت بعضا منها، ألنني بالدرجة األولى، أرى أن الطهي فن، 
كالرسم والشعر والموسيقى، جميعها تمزج أدواتها ألوانا كانت، أم كلمات، أم جمال موسيقية، 
وتصنع منها فنا، ولقد قلت ذلك في أحد كتب الطهى التي كتبتها ونشرتها، بل من اهتمامي 
باألكل افتتحت له مطاعم! كل ذلك يؤكد أنني اهتممت بكتاب اليزابيث الليندي )أفروديت( 
من أجل فن الطهى فقط! وأنا أنصحكم به سواء أنكم لم تتقاعدوا بعد، أو تقاعدتم، أو أنكم 
ال تعرفون معنى هذه الكلمة بتاتا مثلي! عليكم بكتاب )أفروديت( وسوف تعرفون كيف يكون 

الطهي المتميز.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

الفنان املصاب بـ » ال«
أحمد الفيتوري

والعرب طيور.. أرض  الدولة 
ليبي مثل   •

شمسه  ما  الباكر،  الصباح  مثلما  مبكرًا  عرفته 
عجل،  وعلى  قلق،  كربيع  بزغ  أن  أول  من  حارقة، 
عن  كما  المكان  عن  ينأى  أخذ  لذا  الرحيل،  شده 
من  يتوجس  جعلته  التي  بالحرية،  يشدو  الزمان، 

الركون.
منذ  لهذا  »ال«،  وزكام  بالرشح  مصاب  كفنان 
من  المختلف،  مخلوف«  »محمد  كــان  الصبا 
ال  المختلف من  وأخيرًا. هذا  أواًل  نفسه  مع  يختلف 
الفنان  أنه  تعني  الطامحة،  إرادته  الركون،  يعرف 
ال  كي  شيء  كل  يجرب  من  الطير:  منطق  الطير، 

عادة. تأخذه 
هاجسه  لغيره،  سيتركه  ما  يبدأ  من  كــان 
بشيء  فولع  شيء،  في  االنغماس  وعدم  التجريب، 
عضال  بدأ  فأصيب  يريد،  ما  يكون  أن  عن  شده 
عاش  فيه،  يعش  لم  الذي  الوطن  »وطن«،  اسمه 
مهل  على  بتؤدة،  التهمه  بل  أكله،  حتى  فيه 
الولهان،  العاشق  روح  تقطع  »ليبيا«  كانت 

واآلخر. األنا  مع  فتجعله في خصام 
ميالن  الروائي  يقول  الصغيرة  البلدان  ألن 
هذه  إطــار  في  الصغرى.  الــدول  -آه،  كونديرا: 
كلنا  اآلخــر،  يحسد  كلنا  الــدافــئــة،  الحميمية 
حيث  يحب  عما  ينأى  كلنا  وُأضيف  اآلخر.  يراقب 
أصيب  لقد  الماء،  مثلما  الضرورة  النار  نار،  الحب 

أحب. ما  نار  بالعطش من  »محمد مخلوف« 
أو  لضده،  انقلب  حده  عن  زاد  إن  الحب  لعل 
كان  ما  وإال  يزيد عن حده،  أن  الضرورة  لعله من 
فالمرء  يحب،  من  مخلوف«  »محمد  يختر  لم  حبًا. 

يختر  لم  كذلك  أمه،  يختار  ال  كما  وطنه،  يختار  ال 
صباه  منذ  من  من  مخلوف«،  »محمد  يكون  أن 
وأن  المُعارض،  سيموت  من  المُعارض،  كان 
الشاعر  فيها  شعرية،  معارضة  كما  حياته  تكون 
التي  المفارقة  السياسة  شمس  تحت  ظله،  فقد 
كل  وضد  القمع،  ضد  العسف،  ضد  ألنه  أخذته؛ 

مترادفاته.
مخلوف«،  »محمد  الحرية،  صنو  روح  ذا  كان 
نفس  ذات  تكون  بمُصاب:أن  نفسه  أصيبت  من 
ووقته  جهده  تبدد  لقد  العسف.  عالم  في  حرة 
حتى  فقده  مفقود،  »وطن«  أجل  من  كسب،  وما 
نكب  بلد  ابن  كما هومعروف:  فهو  يولد،  أن  قبل 
المحلي  ومن  اإليطالي،  بالفاشي  الدولي  من 

المستنسخ. بالفاشي 
منذ  فقدت،  عرفت  ساعة  من  الصديق،  كان 
وفي  الماضي،  القرن  سبعينات  أول  في  التقينا 
البالد  حياة  الصديق:  هذا  يستسغ  لم  العمر،  أول 
بفكاك  األســر  هذا  من  فأسر  ــروح،  ال المأسورة 
مدينة  في  السواح،  بالد  في  السائح  جعله  دائم، 
الحارقة  الشمس  دفء  فقد  حيث  لندن،  الضباب 
صحفية  دورة  في  ــارة،  زي في  قبل  كــان  عــاش، 
»بيروت«  في  الحرية،  نسائم  شم  فيها  قصيرة، 

الماضي. القرن  من  السبعينات  أول 
ال  أو  يكون  أن  هذا:  قتله  حتى  يكون  أن  قاتل 
الفنان  كان  عرفته  ما  أول  هاملت.  صرخة  يكون، 
السينما،  فن  التشكيلي،  الفن  بـــ:  المجنون 
الفن،  فن  الصحفي،  اإلخــراج  فن  المسرح،  فن 
النفس  كاريكاتور  فرسم  محطة،  في  يحط  ولم 
ذا  من  أحد.  ال  كما  تكون  أن  التواقة  البشرية: 

أحد،  ال  كما  مخلوف«  »محمد  كان  كثير  وغيره 
يكون  أن  يــرضَ  لم  هــذا،  تطرفه  في  إنه  حتى 
وال  مراحله،  من  مرحلة  في  مخلوف«،  »محمد 
الطرفة،  حد  العجيبة  الغريبة  أطــواره  من  طور 
الحاد  والمقالب،  الطرائف  صاحب  الطريف  وهو 
خصام  على  كان  ما  حالقته،  شفرة  كحد  والناعم 
أم  الهيبي  الملتحي،  أم  الحليق  تراه  فال  معها، 
وحسبه  المتمرد  كان  يُقال  والحق  الحق  البتلز، 

إن كان كذلك.
فولوسكاب  ورقــة  على  لوحة  رسم  مــرة:  ذات 
في  جماعي  معرض  في  بها  شــارك  لوحته   ،A4
ما  أنها  أذكــر  اليتيمة  اللوحة  بنغازي،  مدينة 
مقالة:  عنها  كتبت  المعرض،  كل  من  شدتني 
باهت،  أخضر  بلون  مائية،  طرشة  اللوحة  هذه 
الكائن  ذا  بشري،  كائن  أنه  يوحي  أوما  لشخص 
باهت  أحمر  بلون  أحشاؤه،  تنفجر  صرخة  كما 
أول  هذا  كان  االنفجار،  اللوحة  أسميت  أكثر، 
من  األولى  العتبة  عند  العمر،  أول  السبعينات 

آخ. ووو...  والذائقة،  المعرفة، 
ذات مرة: قال أمل دنقل

الرياح معبود  للشيطان..  المجد 
من قال »ال« في وجه من قالوا »نعم«

العدم تمزيق  اإلنسان  علم  من 
من قال »ال«.. فلم يمت،

أبدية األلم! وظل روحًا 
لم  ولو  المختلف،  مخلوف  محمد  كان  مرة:  ذات 

ما كان. يكن كذلك 
اختار  من  الفنان،  مخلوف  محمد  كان  مرة:  ذات 

بـ«ال«. المُصاب  أن يكون: 

ــ  استشرافية  رؤيــة   2025 ليبيا  »مشروع  مدونة  من  انطالقًا 
السابقة  المقالة  في  تطرقت  مستدامة«  وتنمية  نهوض  ثقافة 
في  الراهنة  األوضــاع  دراســة  وفق  المحتملة  السيناريوهات  إلى 
في  السياسية  اإلرادة  تتوافر  حين  المستقبل  وأفق  آنــذاك  البلد 
ثالثة  إلى  المعمقة  والبحوث  الدراسات  هذه  أفضت  حيث  التغيير؛ 
و)2(  الراهنة  األوضاع  استمرار  سيناريو   )1( ممكنة:  سيناريوهات 
سيناريو  و)3(  المستدامة  والتنمية  النهوض  ثقافة  وسيناريو 
كابوسية  به من  يحفل  ما  بكل  األول  السيناريو  األحتواء. وعرضت 
هذه  منطلق  وألن  ــ  آنذاك  هي  كما  البلد  أوضاع  استمرت  ما  إذا 
ليبيا االقتصادي واعتماده على مصدر واحد هو  الكتابات مستقبل 
تضاعف  مع  العالمي  االقتصاد  في  أهميته  تتراجع  أن  أبواب  على 
الماضي  العقد  في  األحفورية،  غير  البديلة،  الطاقات  إلى  االتجاه 
لهذه  الرئيس  المنطلق  هو  االقتصاد  فــإن  ــ  المقبل  والعقد 
»ثقافة  الثاني  السيناريو  سأعرض  المقالة  هذه  وفي  المالحظات، 
النهوض والتنمية المستدامة« الذي اقترحه فريق الرؤية بناء على 
تعرضه  وما  معطلة،  ومــوارد  كامنة  طاقات  من  البلد  به  يزخر  ما 
تطوير  وعبر  والموارد  الطاقات  هذه  الستثمار  إمكانية  من  الرؤية 

ثقافة مجتمعية محفزة لهذه االستحقاقات الجديدة.
وكما  المستدامة«،  والتنمية  النهوض  ثقافة  »سيناريو  ينهض 
من  مجموعة  افتراض  على  للمشروع،  النهائي  التقرير  في  دُوِّن 
الديناميات اإليجابية التي تسهم في تحقيق مجتمع األمن اإلنساني 

الذي نطمح إليه. وتشمل ديناميات هذا السيناريو ما يلي:
اإلنساني  األمن  مفهوم  تبني  للتغيير.  داعمة  سياسية  إرادة 
بمعناه الشامل )وقد ورد في منطلقات قطاع األمن أن األمن الحالي 
الرؤية على تغييره  ــ هو أمن نظام سياسي وتعمل هذه  ــ آنذاك 
إلى أمن وطني ثم إلى أمن إنساني(. مأسسة اآلليات الديمقراطية 
وتحفيز مجتمع مدني مستقل وفاعل. توظيف الموارد النفطية في 
االعتبار  في  األخذ  )مع  المستدامة  والتنمية  الدخل  مصادر  تنويع 
االنخفاض  حالة  في  البديلة  الخطط  ووضع  النفط  أسعار  تذبذب 
حيوي  خاص  وقطاع  للدولة  جديد  دور  النفط(.  ألسعار  المفاجيء 
الخارجية.  للتوجهات  النسبية  لألوزان  الموضوعي  التقدير  وفاعل. 

التفاعل اإليجابي مع البيئة المعولمة وتيسر الوصول إلى التقنية.

أما تداعياته فتشمل: صدور دستور يحدد اختصاصات مؤسسات 
حقوق  بين  التوازن  ويكفل  الوطن  مصلحة  يحقق  بما  الدولة 
الوطني  واالستقرار  والسالمة  األمن  وتحقيق  وحرياته  المواطن 
والمجتمعي. وجود قضاء نزيه ومستقل. تنامي مشاركة مؤسسات 
ملكية  حقوق  واالجتماعية.  السياسية  الحياة  في  المدني  المجتمع 
لألداء.  معيارًا  الكفاءة  واعتبار  القانون  سيادة  دستوريا.  مؤمنة 
التعبير  مساحة  اتساع  منفتح.  وثقافي  سياسي  خطاٍب  ل  تَشكُّ
واقتصادي  سياسي  مناخ  والمحاسبة.  والشفافية  الصحافة  وحرية 
اقتصاد  الخارج.  في  المقيمين  الليبيين  جذب  على  قادر  واجتماعي 
فيه  ويقوم  والطاقة،  الدخل  مصادر  فيه  تتنوع  تنافسي  معرفي 
ويرتقي  التوزيع،  عدالة  ويضمن  أساسي  بــدور  الخاص  القطاع 
البطالة  معدالت  فيه  وتتدنى  المجتمع،  أفــراد  معيشة  بمستوى 
جاذبة  وتشريعية  وسياسية  اقتصادية  بيئة  الفقر.  ومستويات 
والمتوسطة  الصغرى  المشروعات  دور  تنامي  الخارجي.  لالستثمار 
للتطوير  قابلة  اقتصادية  قطاعات  ظهور  الوطني.  االقتصاد  في 
توفير  دائرة  من  الدولة  خروج  ودولية.  محلية  تنافسية  ميزة  ذات 
وتوفير  الكلي  المستوى  على  االقتصاد  إدارة  إلى  والخدمات  السلع 
الخدمات ذات الجدارة االجتماعية. بنية تحتية متكاملة في مجاالت 
النقل والمواصالت واالتصاالت. شراكة مجتمعية تحافظ على البيئة 
المجتمع.  ثروات  في  القادمة  األجيال  حقوق  وتضمن  واستدامتها 
سياسة بيئية تركز على االستثمار في الطاقات المتجددة النظيفة. 
الناقد  والتفكير  والتأمل  اإلبداع  على  القدرة  ينمي  تعليمي  نظام 
في  األداء  معدالت  ارتفاع  اآلخر.  واحترام  واالنفتاح  الحوار  ويعزز 
سوق  بيئة  متطلبات  مع  مخرجاتها  وتوافق  التعليمية  المؤسسات 
الرقمية  الفجوة  العلم والتقنية وتضييق  التنافسية. توطين  العمل 
والمعرفية. تشكل مناخ ثقافي منفتح يرسخ قيم التسامح واالختالف 
وحرية التعبير، وقنوات تمكن من تحقيق هذه القيم )صحافة حرة، 

منظمات مدنية وأهلية، منابر سياسية.. إلخ(.
كل ذلك سوف يسهم في »خلق مجتمع قوي، ومنتج، ومتسامح 
باحترام  تحظى  سيادة  ذات  حــرة،  مستقلة  دولــة  تحكمه  وآمــن، 
المجتمع الدولي وثقة مؤسساته. وإن أهم استحقاقات هذا الوضع 
هي الوعي باألبعاد المشتركة بين الثقافة والتنمية واألمن وإحداث 

الموازنة الالزمة بينها.
أنه  ــر  وأذكِّ النهوض  ثقافة  سيناريو  يخص  فيما  ورد  ما  هذا 
كتب بين عامي 2007 و2008 ضمن مدونة الرؤية. وهذه النقاط 
بعد  إال  السيناريو  متن  في  تدخل  لم  حالمة  تبدو  التي  المتواترة 
رسم المنطلقات واألهداف واآلليات في القطاعات المختلفة ضمن 
الوعاء الزمني الذي تتبناه الرؤية، وكما سبق أن ذكرت فكل الموارد 
التغيير  إرادة  سوى  ينقص  وال  بقوة  متاحة  لتحقيقها  والفرص 

السياسية التي لم تكن مواتية آنذاك ألسباب سبق ذكرها.
متوسط  تخطيط  من  تنطلق  أنها  االستشرافية  الرؤى  طبيعة 
أساسية  مرجعية  يجعلها  ما  المختلفة  للقطاعات  المدى  طويل  أو 
وال  متناغمة  القطاعات  بأن  وعي  على  وهي  القطاعي،  للتخطيط 
يمكن الفصل بينها؛ ألنها تتضافر معًا ويستجيب بعضها للبعض، 
العربة  هي  الرؤية  فإن  قطار  في  عربات  القطاعات  اعتبرنا  ما  وإذا 
التي تجرها جميعا نحو الهدف المشترك. ومن جانب آخر، الرؤى ال 
تُكتب وتُترك لكن تُشرّع لها إدارة خاصة من البحاث والدارسين 
لمتابعتها وتنقيحها بما يالئم المستجدات المحلية أو اإلقليمية أو 
العالمية، فهي تعتمد على حدوس مستقبلية وقد تتعرض لمفاجآت 
يُفعّل  أو  ينّقح  أن  المتابع  الفريق  هذا  مهمة  ومن  متوقعة،  غير 
المشروع  أهداف  من  انطالقا  المعدلة  المسارات  يقترح  أو  البدائل 
الهيأة  أو  أو فرص، وستكون هذه اإلدارة  وما يستجد من تحديات 
مفتوحة لتطعميمها دائما بالبحاث والدارسين النوابغ من الشباب 

كي تواصل مسارها.
والعلوم،  الثقافة  )الذي عملت ضمنه( قطاع  القطاعات  أهم  من 
ضمن  إال  يحدث  أن  يمكن  ال  تغيير  أي  أن  إدراك  من  يأتي  وهو 
توطن  أن  شأنها  من  علمية  وبيئة  تدعمه  محابية  ثقافية  حاضنة 
االستهالكي  التعامل  مشكلة  وتتجاوز  المجتمع  في  والتقنية  العلم 
»كل  بأن  يفيد  ما  القطاع  هذا  منطلقات  في  يرد  لذلك  معها. 
تطور  بإحداث  يرتهن  المعيشي  المستوى  نمط  في  إيجابي  تغيير 
وطموحاتهم،  األفراد  وعي  في  السائدة،  الثقافة  نمط  في  جوهري 
إحــداث  إمكان  في  وثقتهم  الحياة،  في  لــدورهــم  رؤيتهم  في 
التغييرات التي تقترحها المشاريع التنموية؛ أي عبر استثمار الوعي 
فإن  المثال،  سبيل  وعلى  فاعلة«.  تنموية  طاقة  بوصفه  الثقافي 
أثر الوعي في التنمية »يتضح من حقيقة أنه في بلد يسيطر على 
لترويج  وسيلة  السياحة  بأن  أبناؤه  يجزم  أو  األمني،  الحس  نظامه 
أي  لقيام  سبيل  ال  أخالقية،  نظر  وجهة  من  مشبوهة  مسلكيات 
والمتاحف  باآلثار  غنية  البلد  هذه  كانت  مهما  سياحية،  مشاريع 
المباشر،  االقتصادي  بالمجال  يتعلق  فيما  أما  السياحية«  والمواقع 
باإلنتاج  ترتبط  ومعايير  قيم  على  يتأسس  »أنــه  الواضح  فمن 
واالستهالك.. فاالنفتاح االقتصادي حين تمارسه مؤسسات تكبلها 
وتمتثل  التعامل،  في  آليته  وبيروقراطية  العام  القطاع  مقوالت 
لذهنية ريعية تكرس ثقافة استهالكية، قد ال ينتج إال المزيد من 

العجز االقتصادي«.
الجمالي  هاجسها  الرؤية  هذه  عن  يغب  لم  أخرى  ناحية  من 
الجمالي في  للحس  اعتبار خاص  يقام  أن  يلزم  »إذا  التخطيط  في 
به  يقوم  الذي  للدور  وذلك  واألرياف،  المدن  وتخطيط  العام  األداء 
أهم  المجتمع وسلوكه، ولكونه من  الحس في تشكيل ذائقة  هذا 
عمومًا  الثقافي  والعمل  عمومها.  في  البشرية  الحضارة  مؤشرات 
يبقى  الشعبية،  الثقافة  في  جذوره  يمد  ألن  حاجة؛  في  ظل  »وإن 
في النهاية عماًل تخبويًا، ما يوجب الدفع بالنخب الثقافية والعلمية 
لوعي  يؤسس  اجتماعي  حراك  في  تسهم  كي  عضويًا  المرتبطة 

شامل باستحقاقات التنمية الشاملة والمستدامة«.
الرؤية االستشرافية تحت إشراف د. محمود جبريل  أنجزت هذه 
وكان  يرأسه،  كان  الذي  الوطني  التخطيط  مجلس  من  وبتمويل 
من  الكثير  الفريق  إلهام  في  كبرى  أهمية  العمل  أثناء  لحضوره 
األفكار ومن جسارة طرحها في زمن صعب. حلت يوم أمس الذكرى 
مثااًل  كان  معه  عملنا  وطيلة  اهلل.  رحمه  لرحيله  األولى  السنوية 
للشجاعة والوطنية والنزاهة والكفاءة والذكاء، وشكل رحيله خسارة 

كبرى لهذا الوطن الذي كم يحتاج للكفاءات النزيهة.
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السبت  والثقافة،  للفنون  إسكندر  بيت  نظم 
للتشكيل  السنوية  مسابقته  فعاليات  واألحد، 
»الــدالالت  عنوان  تحت  الثانية  نسختها  في 
التليسي«،  مرعي  الراحل  الفنان  الفنية ألعمال 
وعشرين  خمس  عرض  األول  اليوم  تضمن 
المشاركة  الــمــواهــب  أعــمــال  تمثل  لــوحــة 
بالمدينة  البيت  بمقر  ــك  وذل بالمسابقة، 

القديمة .
التي  الــثــانــي  ــوم  ــي ال فعاليات  وشملت 
كورنثيا،  بفندق  شحات  قاعة  احتضنتها 
إدارتها  الثقافية  الفنية  الفقرات  من  عــددا 
بمنجز  احتفت  الفرجاني،  إلهام  الدكتورة 
استهلها  التليسي،  مرعي  الــراحــل  الفنان 
بكلمة  إسكندر  بيت  مدير  إسكندر  مصطفى 
الغرياني،  محمد  الفنان  وتــنــاول  ترحيبية، 
في  التشكيلية  للفنون  الليبية  الجمعية  رئيس 
كرائد  التليسي  إنجازات  للجمعية،  مشاركة 
الليبي،  التشكيلي  الفن  في  الحداثة  رواد  من 
والنحت  الرسم  فضاء  في  الواضحة  وبصماته 
الجمعية  أعضاء  أكثر  كان  كما  والفوتوغراف، 

الليبية الداعمين لتأسيسها وإشهارها.

مواقف ولوحات
كلمة  في  عتيقة  جمعة  الشاعر  تطرق  وفيما 
ــره  وأث الــراحــل  الفنان  مناقب  ــى  إل مسجلة 
منصور  الكاتب  توقف  التشكيل،  مجال  في 
وسمات  والقدر  الموت  تيمة  عند  بوشناف 

عايشها  حياتية  مــواقــف  ــاث  ث فــي  التحرر 
األولى  أعماله،  في  فنيا  وترجمها  التليسي 
والثانية  إصبعه،  فــي  لدغته  ألفعى  قتله 
عندما  البلغارية  الممرضة  لصديقته  رؤيته 
ليجدها  المطار؛  من  الستقبالها  ذاهبا  كان 
لــحــادث،  تعرضها  بعد  دمــهــا  فــي  تتخبط 
يحاول  بمرسمه  لعصفور  مشاهدته  والثالثة 

كل  في  المرسم  بزجاج  يرتطم  وهو  الخروج، 
التليسي  خيال  في  المواقف  تلك  أنتجت  مرة، 
شظايا  فــي  تتخبط  ــي  وه السمكة،  لوحة 
عالية  درامية  في  مجسدا  المكسور،  ــدورق  ال
مواجهته،  على  وعجزنا  والقدر  الموت  صدمة 
لوحات  ــى  إل العصفور  تجربة  تحيلنا  كما 
في  وتضعنا  االنطاق  فكرة  تعالج  بالخصوص 

المقابل أمام شعورنا بالخيبة واإلحباط .
ورقة  في  الغماري  أحمد  الفنان  وتوقف 
صورة  السمكة..  احتضار  »لوحة  بعنوان  له 
الــذي  ــر  األث عند  الفنان«  روح  انتحاب  مــن 
في  الصويعي  ــوزي  ف الفنان  تجربة  خلفته 
لوحة  ــى  إل مثا  ــه  ــارت وإش التليسي،  نــتــاج 
التليسي  عمل  في  وصداها  »ذكــرى«  األول 
الواقعي  بعديها  فــي  السمكة«  »تــحــريــر 
الصويعي  واقعية  أن  إلــى  ملمحا  والفكري، 
الكرتون  و»صــنــدوق  ــبــاب«  »ال لوحاته  فــي 
من  التليسي  تحول  عنها  نتج  الحليب«  لعلب 
المنحى  إلــى  أعماله  في  السوريالي  الطابع 
الراعي«  أو  »التأمل  لوحة  لنا  ليقدم  الواقعي 

و»الحصاد«.
في  النفسية  الــدالالت  إلى  الغماري  وينفد 
لتناقضات  مرعي  ــة  رؤي تعالج  أخــرى  أعمال 
إلى  وحاجته  المعيش  واقــعــه  وضــغــوطــات 
»الطائرة  لوحة  في  ذلك  عاكسا  بديل،  عالم 
وكذا  األفــق  انسداد  عن  المعبرة  الورقية« 

»كنوز  ورائعته  والفضاء«  »األجنحة  أعماله 
الصحراء« تظهر فيها الصحراء على هيئة باب 

مغلق.

نصوص وجوائز
كل  أحياها  شعرية  أمسية  الفاعلية  وتضمنت 
من  بمجموعة  عبدالدائم  عمر  الشاعر  من 
وترسو  الحال،  واقع  تحاكي  مختارة  نصوص 
ــداث  األح لتداعيات  استفهام  عامات  عند 
العالم  سالم  الشاعر  استدعى  فيما  الحاصلة، 
في  بقوة  وحضورها  التليسي  مع  ذكرياته 
و»تصدقي  لوحتك«  من  أنا  »ممحي  نصوص 
اللوحة«،  في  و»شفتني  حــد«  يشبه  حد  ما 
الشاعر  وأبحر  ــعــزاء«،  ال فيك  نقبلوا  »كيف 
وقصائد  نص»هذيان«  في  الدنقلي  محمد 
قائا:  مــرعــي  صديقه  روح  مخاطبا  أخـــرى 
صفاحي  ياصاحبي/تطوي  ــاص  خ »يعني 

قصتي أنا وأنت/ونكتب عليها: انتهت«.
قــراءة  كــرازة  محمد  الفنان  إلقاء  وعقب 
التليسي  عالم  ــا  زواي في  حلقت  فوتوغرافية 
الفنان  ونتاج  بأثر  لاهتمام  ودعوته  الضوئي، 
بجائزة  الفائزة  المواهب  أسماء  أعلن  الراحل، 
كشاد  سندس  تحصلت  حيت  إسكندر؛  بيت 
10000 دينار،  األول بقيمة مالية  الترتب  على 
الترتيب  فــي  أبوشيبة  نجاة  لوحة  وجـــاءت 
فاطمة  نالت  فيما  دينار،   5000 بقيمة  الثاني 
 3000 مالية  بجائزة  الثالث  الترتيب  عاشور 
أســرة  بتكريم  الفاعلية  واختتمت  ــار،  ــن دي
إثراء  في  التليسي  لجهد  تقديرا  الراحل  الفنان 

وتأثيث المشهد التشكيلي الليبي.

اليوم  والفنون،  ــآداب  ل الليبية  الجمعية  أصــدرت 
الثقافي،  النشاط  استئناف  فيه  تكشف  بيانا  األحد، 

وكذا مساندتها لمؤسسة »دار الفنون«.
وجاء في البيان، المنشور على صفحة الجمعية في 
والفنون  لآداب  الليبية  الجمعية  »تؤكد  »فيسبوك«: 
توقف  بعد  الثقافي،  نشاطها  استئناف  بصدد  وهي 
التزامها  كورونا،  جائحة  بسبب  سنة؛  من  أكثر  دام 
المجتمعية  التوعية  الثقافي في نشر  بممارسة دورها 
ودعــوة  والمحاضرات،  الــنــدوات  تنظيم  خــال  من 
المشهد  الثقافية إلثراء  المجاالت  المختصين في كل 

الثقافي الليبي«.
لكل  ومساندتها  »وقوفها  الجمعية  وأعلنت 
التي  األهلية  الثقافية  والمؤسسات  الجمعيات 
عليها في عملها من  والتضييق  للضغوطات  تتعرض 
إيقاف  أو  عرقلة  إلى  يؤدي  بما  الجهات،  بعض  قبل 
لبادنا  المهم  الثقافي  العمل  ممارسة  في  دورهــا 
نعيشها،  التي  المرحلة  هذه  في  خاصة  ومجتمعنا، 
والتي تتطلب تضافر الجهود الثقافية بما يسهم في 

رفع الوعي العام، وترسيخ الهوية الوطنية«.
لمؤسسة  مساندتها  بيانها،  في  الجمعية،  وأكدت 
التي شاركت طوال عقود من الزمن في  الفنون  »دار 

إنارة شمعة الثقافة في هذا الوطن«.
المسؤولة  الرسمية  »الجهات  الجمعية  وطالبت 

الفنون،  دار  مقر  لمشكلة  حل  إيجاد  في  باإلسراع 
الذي  الثقافي،  لدورها  أدائها  استمرار  يضمن  بما 
المنارات  الوطنية، باعتبارها إحدى  الذاكرة  ترسخ في 
واألدباء  الفنانين  إبداعات  احتضنت  التي  المضيئة 
إشعاع  بؤرة  وكانت  األجيال،  مختلف  من  والمثقفين 

ثقافي لعشرات السنين«.
أنها  الفنون  دار  أكــدت  السبت،  لها،  بيان  وفي 
اإلسامية  الدعوة  جمعية  من  ضغوط  إلى  تتعرض 

إلخاء المبنى الذي تملكه، وتشغل الدار جزءا منه.
فشلت،  اإلخاء  قرار  إيقاف  مساعي  أن  وأوضحت 
الحكومة  رئــيــس  مــن  ــدار  الـ تلقتها  وعـــود  ــم  رغ
البلدي  والمجلس  الثقافة  ووزيرة  الدبيبة  عبدالحميد 

طرابلس.
روادهــا؛  جميع  إلى  بيانها،  في  ــدار،  ال واعتذرت 
الضطرارها إلى إغاق أبوابها، وتجميد كل أنشطتها 

بانتظار أن تحل المشكلة.

فرعونية  مومياء   22 نقلت  عالمية،  متابعة  وســط 
المتحف  من  مهيب،  موكب  في  السبت،  مساء  ملكية، 
إلى  القاهرة(  )وســط  التحرير  ميدان  في  المصري 
الفسطاط  في  المصرية«  للحضارة  القومي  »المتحف 

)جنوب العاصمة(.
الجديد،  مقرها  إلى  المومياوات  موكب  ووصل 

قرابة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي )18,30 
دراجــة   60 الــمــومــيــاوات  رافــق  فيما  تــغ(، 

من  موسيقية  وفرقة  حصانا  و150  نارية 
على  مباشرة  العرض  وبث  الدفاع.  وزارة 
وتصدر  تويتر.  وعبر  المصري  التليفزيون 
#موكب_المومياوات_الملكية  هاشتاغ 
على  سخونة  األكثر  العالمية  المواضيع 

الشبكة االجتماعية.
تحية  طلقة   21 المدفعية  وأطلقت 

الرئيس  يستقبلهم  أن  قبل  للملوك، 
الموكب  وضم  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 

22 مومياء فرعونية، بينها مومياوات 18 ملكا و4 
ملكات، أشهرهم رمسيس الثاني وحتشبسوت.

أضواء  تحركه وسط  عند  الموكب  الخيول  وتقدمت 
في  المصري  المتحف  أمام  من  مبهرة  وبيضاء  زرقــاء 
لهذه  وافتتاحه  تخطيطه  أعيد  الذي  التحرير  ميدان 
وسطه  في  فرعونية  بمسلة  تزيينه  وتم  المناسبة، 
من  خصيصا  نقلت  فرعونية  كباش  بأربعة  أحيطت 
على  زينت  عربات  فوق  المومياوات  ونقلت  األقصر. 
فرعونية.  رســوم  عليها  ونقشت  الفرعوني  الطراز 
الفرعونية  ــر  األس إلــى  والملكات  الملوك  وينتمي 

الممتدة من السابعة عشرة إلى العشرين.
مشددة،  أمنية  ــراءات  إج وسط  االحتفالية  وبــدأت 

وأغلقت كل مداخل المناطق التي يمر بها الموكب.

وسار الموكب مسافة سبعة كيلومترات إلى المتحف 
قرابة  استغرقت  رحلة  في  المصرية،  للحضارة  القومي 
40 دقيقة. وأعلنت السلطات رسميا إغاق محطة مترو 
حتى  ظهرا  عشرة  الثانية  من  اعتبارا  السبت  السادات 
السيارات  أمام  كذلك  الميدان  وأغلق  مساء.  التاسعة 

والمشاة.
وقال عالم اآلثار المصري زاهي حواس: »العالم كله 
سيشاهد هذا الموكب الملكي.. ستكون أربعين دقيقة 

مهمة في عمر مدينة القاهرة«.
وهو  المصرية،  للحضارة  القومي  المتحف  ويفتح 

بمنطقة  التاريخية  الفسطاط  مدينة  في  حديث  مبنى 
بعدما  األحد  أبوابه  القاهرة،  جنوب  في  القديمة  مصر 

فتح جزء منه عام 2017.
المومياوات  رؤيــة  من  يتمكن  لن  الجمهور  لكن 

الملكية إال اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري.
ــرة  األس مــن  رع  سقنن  الملك  الموكب  وتــقــدم 
قبل  عشر  السادس  )القرن  عشرة  السابعة  الفرعونية 
األسرة  من  التاسع  رمسيس  الملك  واختتمه  المياد(، 

الفرعونية العشرين )القرن الثاني عشر قبل المياد(.
الملك رمسيس  للفراعنة«،  الموكب »الذهبي  وضم 
نطاق  على  المعروفين  حتشبسوت  والملكة  الثاني 
موسيقى  الموكب  وصاحبت  الجمهور.  بين  أوســع 

عزفها فنانون مصريون.
أودري  اليونسكو  لمنظمة  العامة  المديرة  وكانت 
السيسي،  جانب  إلــى  االحتفال  حضرت  التي  أزوالي 
قالت إن نقل المومياوات الى المتحف القومي للحضارة 
المصرية هو »نتاج عمل طويل للحفاظ عليها وعرضها 
يمر  أعيننا  »أمام  بيان:  في  وأضافت  أفضل«.  بشكل 

تاريخ الحضارة المصرية«.
األقصر  قرب  المومياوات  هذه  معظم  واكتشفت 
المصري  المتحف  تغادر  ولم   ،1881 العام  من  اعتبارا 
في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية منذ بداية 
القرن العشرين. ومنذ خمسينات القرن الماضي، كانت 
قاعة  في  األخــرى  بجانب  واحــدة  معروضة  الموميات 

صغيرة من دون شرح كاف بجوار كل منها.
وأقلت المومياوات كل في عربة بمفردها، في غاف 
النيتروجين حتى تكون في ظروف مماثلة  يحتوي على 
العرض  صناديق  داخــل  حاليا  بها  تحفظ  التي  لتلك 
نقلت  التي  العربات  وزودت  المصري.  المتحف  في 

المومياوات بتجهيزات خاصة الستيعاب الصدمات.
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على  عرفني  من  هو  الفاخري،  خليفة  ــب  األدي الراحل 
كان  ــذي  ال  ،)2016-1958( ديــهــوم  حسين  الفنان 
صمته«  »صخب  يسمع  المرء  كان  وإن  الصمت،  يجيد 
بجملة،  أو  بكلمة،  يعقب  قد  تبغه.  لفائف  دخــان  عبر 
المتحدث  ويحس  برأسه،  ميله  أو  يديه  من  بحركة  أو 
توصيفي  على  الفاخري  أكــد  يقال.  ما  يستوعب  أنــه 
الفلسفة  درس  أن  ــرف  اع أكــن  لم  بالصخب.  لصمته 
وحب  برغبة  لها  تعلمه  انجر  وأنه  اآلداب،  لكلية  منتسبا 
مسائل  نقاش  في  يشارك  كان  ما  وكثيرا  لمواضيعها، 

فلسفية، بجمله القصيرة المركزة.
الرسم  لفن  الــفــنــان  ينظر  كيف  فسر  ليلة  ذات 
لرؤية  الفن  هذا  غــاوون  إليها  ينظر  وكيف  والتشكيل؟ 
كثيرا  ابتعد  تفسيره  يكن  ولم  المتلقي،  ورؤية  المبدع 
الفنانين  بها  قدم  التي  المطوية  في  الفاخري  كتبه  عما 
المطوية  الحاسي.  ومحمود  ديهوم  حسين  التشكيليين 
»الفن  تقول:   1994 العام  معا  أقاماه  معرض  عن  كانت 
وحضور  الحضور،  في  غياب  الصوفية:  مثل  التشكيلي 
الحياة  تختزل  خاطفة،  بــرق  إشــراقــة  إنــه  الغياب!  في 
رؤيــة  عبر  حلم،  عبر  تكوينها  وتعيد  أبــعــادهــا،  بكل 
نجده  الذي  الفرق  ومثل  واحــد.  آن  في  ومركزة  ساهمة 
األولى  تعني  إذ  ــا(،  و)رؤي )رؤيــة(  كلمتي  بين  اللغة  في 
الفن  فــإن  بالبصيرة،  النظر  واألخــرى  بالبصر،  النظر 
لذا  ــوان!  األل جحيم  في  دائما  كليهما  يجمع  التشكيلي 
لدينا  يثري  أن  التشكيلي  الفنان  على  أبدا  يتعين  كان 
العميق  إبداعه  إلى  الشره  بالتطلع  )الرؤية(  البصر  ملكة 
في  )الرؤيا(  مخزون  يغنى  مثلما  بالسحر،  الممتلئ  الغور 

أعماقنا عبر أحامنا المجنحة«.
ديهوم  حسين  »الفنانان  تقول:  المطوية  وتمضي 
هذا  فــي  سخية  تجربة  يملكان  الــحــاســي  ومــحــمــود 
أن  عــديــدة-  سنين  ــال  -خ استطاعا  وهما  المجال. 
إن  بأسرها.  الحياة  تحتضن  لكي  فرشاتهما  يطوعا 
معاناة  حصيلة  المعرض  هذا 
ــاق  ــراق آلف ــش ــت طــويــلــة، واس
واقعي  وتسجيل  ملونة،  قصية 

لحضور غيبي!«.
العميق  التكثيف  هذا  وألن 
ــري،  ــاخ ــف الــــذي قـــدم بـــه ال
كثيرا  يصعب  الفنانان،  هذان 
في  ــو  وه بينهما،  تقسيمه 
لهذين  تقديم  خير  تقديري 
حسين  المبدعين  الصديقين 
أن  يتعين  ولــذلــك  ومحمود، 
المقدمة،  ــذه  ه فــي  يشتركا 
خال  مــن  سنتناولهما  لكن 
عنا  رحل  ديهوم  حسين  فالمبدع  منفصلتين،  حلقتين 
رؤيته،  فاتسعت  رفيقه  عمر  في  اهلل  أمد  فيما  مبكرا، 
وسوف  مسيرته،  تواصل  عبر  أدواتــه  من  وطور  ورؤيــاه 

نفسر ذلك في حينه.
الجمع بين الرمز وجمال وتناسق األلوان 

في أعمال حسين ديهوم
حد  مبدع  الحساسية،  شديد  فنان  ديهوم  حسين 
متواصلة،  باهرة  أعماال  لرأينا  اهلل  مشيئة  ولوال  األلــق، 
أديبنا  لخصه  الــذي  وهو  اآلن،  أيدينا،  بين  ما  هو  مع 
ما  كثير  والــرؤيــا«.  »الرؤية  في  الفاخري  خليفة  الكبير 
وظفها  رمــوز  عن  خاصة،  جلسات  في  لنا،  يلمح  كــان 
إلى  ــزي  رم تشكيله  إن  ــول  أق أن  وأستطيع  إليــصــال، 
ينتقيها  بألوان  ويحوطها  فكرته  يلف  فهو  كبير،  حد 
في  وعتمة«  »ضــوء  المشاهد  فيرى  بموهبة  ويمزجها 
أن  يتعين  لما  والضوء  اختفاءه  يتمنى  ما  العتمة  آن: 
بجمال  يستمتعون  ممن  إنني  ذلــك  ومــع  إليه.  ننتبه 
برمزيتها،  االهتمام  من  أكثر  اللوحة،  ــوان  أل وتناسق 
تلك  هي  اآلخر  األمر  أما  المبدع.  بصيرة  هو  غالبا  فالرمز 
ما  توفر  إن  ولكن  المتلقي،  إليها  ينتبه  قد  التي  الرموز 

تأسس عنه الرسم وضحت الفكرة.
»بيع  الفاخري  كتاب  في  ديهوم  حسين  الفنان  شارك 
رسومات  من  عــددا  تزين  برسومات  للمراكب«  الريح 
وسيرى  الموضوع  يقرأ  أن  إال  المرء  على  وما  مواضيعه، 
بين  ومن  الفاخري،  قوله  يريد  بما  يشئ  الرسم  كيف 
هذه  بعض  اصــل  ــدت  وج الفاخري  ومستندات  أوراق 
تحديدا  وجدت  له،  رسمها  التي  الصورة  وأيضا  الصور، 
الموضوع  وقرأت  الرسم  تأملت  ولما  بالكتاب،  لموقعها 
ضمنت  لقد  قوله.  الفاخري  أراد  ما  تحكي  الصورة  كانت 

هذه الصور للوحات حسين الديهوم.
 .1958 يناير   31 ديوم  حسين  التشكيلي  الفنان  ولد 
ليسانس  على  وتحصل  قاريونس  جامعة  إلى  انتسب 
حياته  استهل   1958 الــعــام  الفلسفة،  قسم  آداب 
 1982 العام  قاريونس  بجامعة  أقامه  بمعرض  الفنية 

وتواصلت معارضة حتى رحيلة يوم 1 أبريل 2016.
الناقد عدنان معيتيق يلخص مكامن الضوء 

في فضاءات ديهوم
بشير  عدنان  والتشكيلي  الناقد  الفنان  لخص  ولقد 
»مكامن  كتابه  في  الفنان،  وخبرة  بمهنية  معيتيق، 
وددنا  ما  ديهوم،  حسين  الفنان  فضاءات  في  الضوء«، 
التخليص  أن  أرى  ال  الفائدة  ولتعم  ولذا،  فأجاد  إبــرازه، 
أجــاده  الــذي  التفسير  هــذا  توصيل  على  بالفعل  يقدر 
واللصق«  »النسخ  أسلوب  وإنما  الموهوب،  الناقد  هذا 
ما  بين  »ربطا  ديهوم:  عن  فضاءاته  في  يقول  الــذي 
التعبير  في  وطرق  حديثة  أساليب  من  الغرب  في  أنتج 
محلية،  مفردات  من  التشكيلية  ذاكرته  في  يعتمل  وما 
والشرق  الغرب  بين  اللقاء  ألــق  أعماله  على  أضفت 
وعرة  طريقا  لنفسه  اختار  أنه  عدا  والحديث،  القديم 
والتلقي  التعبير  في  الخصوصية  شديد  عالم  إلى  تفضي 
بكل  العميق  الباطني  واستحضار  الغنائية(  )التجريدية 
عالم  إلى  تفضي  وعرة  طريقا  لنفسه  اختار  وأنه  خفة... 
)التجريدية  والتلقي  التعبير  في  الخصوصية  شديد 
بفعل  خفة،  بكل  العميق  الباطني  واستحضار  الغنائية( 
العاديين  الناس  حياة  من  البصرية  المشاهدات  تراكم 
الــدؤوب  وعمله  السنين  بفعل  تجمعت  أخــرى  وخبرات 
أعماال  الحاالت  أغلب  في  أنتج  الــذي  المجال،  هذا  في 
المتوهجة  ألوانها  بجمال  السطح  على  تطفو  أنيقة 
في  وتغوص  واإلتقان  بالحيوية  المفعمة  وتدرجاتها 
وصياغاتها  أشكالها  إخــراج  بطريقة  اإلنساني  العمق 
والتقليد  بالتشابه  يرضى  ال  كــان  فالفنان  النهائية، 
المتمثلة  الليبي  للتشكيل  ــى  األول التجارب  ومحاكاة 
دائم  كان  بل  الواقعي  التاريخي  والرصد  التسجيل  في 
الفنان  يقصد   – تربطه  به.  الخاص  الجديد  عن  البحث 
والشعراء  ــاء  ــاألدب ب وثيقة  عــاقــة   - ديــهــوم  حسين 
بلوحاته  تتزين  عديدة  كتب  أغلفة  وصــدرت  الليبيين 
وتبعث  اإلصــدارات  على  رصانة  وتضفي  البديعة  الفنية 
النخب  أوســاط  في  البصرية  الذائقة  لتحسين  رسائل 
وترك  الفنان  رحل  المجال،  بهذا  والمهتمة  المثقفة 
رفوف  وعلى  اقتناها  من  ــدران  ج على  الفنية  أعماله 
أصحاب  وجــدان  وفي  األعمال  هذه  تزينها  التي  الكتب 

الذائقة البصرية المدركة لخطابات الحداثة«.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

حسني ديهوم 
وعبقرية الرمز 

واأللوان

ذات ليلة 
فسر كيف 

ينظر الفنان 
لفن الرسم 
والتشكيل

مسابقة »بيت إسكندر« للتشكيل تحتفي بأعمال مرعي التليسي

الجمعية الليبية لآلداب تستأنف نشاطها وتدعم دار الفنون

املومياوات امللكية تستقر في متحف الحضارة املصرية

طرابلس - الوسط

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

زوارة تحتضن حفل توقيع 
كتاب »ازداي« باألمازيغية

االحتفال بوصول تمثال 
فاوستينا الصغرى

توقيع  حفل  في  السبت،  الوحدة،  بحكومة  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  شاركت 
والمدون  ليبيا  في  نوعه  من  األول  يعتبر  والــذي  زوارة،  بمدينة  »ازداي«،  كتاب 
باللغة األمازيغية )التيفيناغ( والمترجم للعربية واإلنجليزية، للكتاب: إسماعيل شكري 
شعبان  للعربية  وترجمه  المالطي،  أحمد  ورويــدة  نانيس  عيسى  وأمــواج  أبوديب 

يونس التايب.
وزارة  اهتمام  إطار  »في  »فيسبوك«:  في  صفحتها  عبر  بيان  في  الــوزارة،  وقالت 
الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية بالموروث الثقافي الليبي ودعم 
نشر الهوية الوطنية، شاركت الوزارة بوفد رفيع المستوى، السبت، متمثا في السيد 
والمالية،  اإلداريــة  الشئون  إدارة  مدير  الوفد  رئيس  المدولي،  عبداللطيف  محمد 
مدير  الغالي  المبروك  والسيد  والكتاب،  النشر  إدارة  مدير  اللباب  محمود  والسيد 
الغربية  بالمنطقة  الثقافة  مكاتب  ومديري  الفنية،  والمصنفات  المطبوعات  إدارة 

لحضور حفل توقيع الكتاب«.
وهو  خصوصا،  ويلول  وآت  األمازيغ،  لدى  واألكل  الطهي  تراث  الكتاب  ويسجل 
الثقافي  المركز  من  وبدعم  أهلر،  خليفة  ومعهد  ويلول،  آت  حراك  إشــراف  تحت 
عثمان،  توغي  مبروكة  الثقافة  وزيــرة  تحيات  المشارك  الوفد  ونقل  البريطاني. 
للغة  األدبي  اإلنتاج  دعم  إلى  الثقافة  وزارة  وسعي  المميز،  الحدث  لهذا  ودعمها 

األمازيغية وكل لغات وثقافات المجتمع الليبي، حسب المنشور.
فيها  أكد  الوزارة،  باسم  كلمة  والنشر  الكتاب  إدارة  اللباب، مدير  وألقى محمود 

دعم الوزارة لكل المناشط الثقافية واهتمامها بالكتاب ضمن خطتها لهذا العام.

األثري من  الصغرى«  »فاوستينا  تمثال  بعودة  السبت،  الليبية،  اآلثار  احتفلت مصلحة 
النمسا بعد 75 عامًا من تهريبه إلى خارج الباد.

من  عدد  إلى  إضافة  الليبيين  والمسؤولين  الــوزراء  من  عدد  االحتفال  وحضر 
السفراء، حسب صفحة مصلحة الجمارك على »فيسبوك«.

وكانت مصلحة الجمارك حاضرة في االحتفال، ممثلة في العميد عبدالرزاق بالحاج، 
لتحفيز  كان  حضوره  »إن  بالحاج:  وقال  بطرابلس.  والتفتيش  المراجعة  إدارة  مدير 
ويجب  المنافذ خطير،  عبر  اآلثار  تهريب  بأن موضوع  الجمارك  أعضاء مصلحة  وتنبيه 
على  الرقابة  تشديد  ويجب  وحضارتنا  تراثنا  هذا  ألن  والحذر؛  الحيطة  أخذ  علينا 

المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاوالت التهريب بكل أشكاله« .
وأشار بالحاج إلى أن »هناك الكثير من القطع األثرية التي تم استرجاعها، وأصبحت 
تحت تصرف الدولة الليبية في سفاراتنا في الخارج، على سبيل المثال لدينا قطع أثرية 
في سفارتنا في بريطانيا وسفارتنا في الواليات المتحدة، وسيتم إعادتها إلى ليبيا في 
أقرب فرصة«. وكانت السفارة الليبية لدى النمسا استعادت، في مارس، رأس التمثال 
الرخامي، الذي يعود أصله للعصر األنطوني وفقد منذ 75 عامًا، من المتحف العالمى 

بغراتس، على ما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

● من حفل توقيع الكتاب

في نسختها الثانية

بعد موكب فرعوني مهيب

الشاعر عمر عبدالدائم 
قدم مجموعة من نصوص 
مختارة تحاكي واقع الحال

● دار الفنون

● إحدي عربات الموكب

● االحتفاء بالفائزين

● بعض من األعمال المشاركة

● جانب من الحضور



بالغ  عن  سمرة  باسم  المصري  الفنان  أعرب 
من  السابعة  الدورة  في  بتكريمه  سعادته 
موجها  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
في  بحلمها  تمسكت  التي  الشابة  لإلدارة  الشكر 

إقامة مهرجان متخصص على هذا النحو.
»الوسط«  لقائه  خالل  سمرة  باسم  وأشاد 
المهرجان،  فعاليات  حضوره  هامش  على 
واحتفائه،  السكندري  الجمهور  باستقبال 
في  أفالمه  ببعض  التذكير  على  وحرص 
أنها  مؤكدا  منها،  القصيرة  والسيما  البدايات 
مشيرا  الفن،  عالم  في  الحقيقة  انطالقته  شكلت 
القصير  الفيلم  خالل  من  كانت  بداياته  أن  إلى 
بعدها  قدم  ثم  اهلل،  نصر  يسرى  مع  »المدينة« 

12 فيلما قصيرا، ويعتز بتلك التجارب كله.
األفالم  في  »المشاركة  قائال:  سمرة،  وتابع 
عن  يبحث  ال  ألنه  حر  الفنان  تجعل  القصيرة 
في  أجر  على  يحصل  لم  أنه  مؤكدا  اإليرادات«، 

هذه األفالم.
كشف  معهم،  تعاون  الذين  المخرجين  وعن 
كبير  بالتعاون مع عدد  أنه سعيد  المصري  الفنان 
الفني  مشواره  في  أثروا  الذين  المخرجين  من 
الذي  خان  ومحمد  اهلل  نصر  يسري  رأسهم  وعلى 
الطويلة  الروائية  تجربته  في  معه  بتجربته  يعتز 
عمل  الذي  حامد  مروان  إلى  باإلضافة  »كلفتي«، 
فيلم  في  معه  شارك  وبعدها   »1919« فيلم  معه 

»عمارة يعقوبيان«.
دور  تقديم  من  يخشى  كان  أنه  باسم  وأكد 
إال  ده«  الزمن  من  »بنت  مسلسل  في  البلطجي 

أن العمل حصد نجاحا كبيرا عند الجمهور.
التي  األدوار  من  العديد  هناك  أن  وأوضح 
»فتحي  ومنها  بها  يعتز  التليفزيون  في  قدمها 
خالد  الراحل  مع  »الريان«  مسلسل  في  الريان« 
مع  »ذات«  مسلسل  في  و»عبدالمجيد«  صالح، 
إعجاب  دوره  نال  حيث  كريم،  نيللي  الفنانة 
إلى  باإلضافة  السيدات،  خصوصا  المشاهدين 
جسد  الذي  العمر«  »صديق  مسلسل  في  دوره 

من خالله دور المشير عبدالحكيم عامر.
تجسيد  رفض  أنه  المصري  الفنان  وكشف 
نفس  في  عبدالناصر  جمال  الراحل  الزعيم  دور 
المسلسل، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه 
للشخصية،  تجسيده  في  زكي  أحمد  الراحل  النجم 
المشير  دور  لتقديم  ترشيحه  النهاية  في  ليتم 
من  العديد  عنه  قرأ  والذي  عامر،  عبدالحكيم 
المراجع حتى يتمكن من أداء الشخصية، مؤكدا أنه 
أراد إظهار الشخصية بشكلها اإلنساني بعيدا عن 
السلطة،  في  وهو  له  وجهت  التي  االنتقادات  كل 
أشادت  الراحل  المشير  أسرة  أن  على  مشددا 
صديقا  وأصبح  عليه  وأثنت  للشخصية  بتجسيده 

لهم بعد المسلسل.
التي  األفكار  من  العديد  لديه  أن  باسم  وأكد 
في  سواء  درامية  أعمال  في  لتقديمها  تصلح 
حرفية  يمتلك  ال  أنه  إال  التلفزيون،  أو  السينما 
بكتابة  دائما  يكتفي  وأنه  السيناريو،  كتابة 
مثل  السابقة  تجاربه  إلى  مشيرا  فقط،  الفكرة 
والوجه  والخضرة  و»الماء  الموقعة«،  »بعد 
يسري  بإخراجهما  قام  الذي  الفيلمين  الحسن« 

نصر اهلل.
إلى  بالفضل  يدين  أنه  على  سمرة  وشدد 
تعلم  التي  الجريتلي،  حسن  الفنان  ورشة 
يقوم  كان  حيث  التمثيل،  حرفية  داخلها 
لتدريب  أجانب  مدربين  باستقدام  مؤسسها 
الورشة  هذه  أن  كاشفا  بالورشة،  الملتحقين 
كامل،  عبلة  منهم  الفنانين  من  العديد  أخرجت 

هنيدي. ومحمد  رجب،  سيد 
يسمى  ما  وجود  لعدم  آسفه  عن  وأعرب 

ما  هناك  ولكن  حاليا،  مصر  في  الممثل  صناعة 
حاليا  الممثل  أن  مؤكدا  »الواسطة«،  يسمي 
على  العمل  من  أكثر  البدنية  لياقته  على  يعمل 

التمثيل. حرفية  تعلم 
وهو  اإللكترونية  للمنصات  أعماله  أول  وعن 
أمام  بطولته  في  يشارك  والذي  كوين«  »دراما 
باسم  أكد  فاهيتا«،  »أبلة  الشهيرة  العروسة 
عروسة  أمام  يقف  ألنه  جدا  صعبا  كان  األمر  أن 
في  استغرابه  عن  معربا  مشاعر،  لديها  ليس 
شلبي  ومنة  علوي  ليلى  مع  عمل  بعدما  البداية 

عروسة. أمام  يقف 
المسلسل  حققه  بما  سعيد  »لكنني  وأضاف 
مشاهداته  نسب  وصلت  حيث  كبير،  نجاح  من 
حول  مشاهدة  مليون   40 من  يقرب  ما  إلى 
تعاونه مع »نتفيلكس« كان  أن  العالم«، مؤكدا 
الجميع  مع  يعمل  وان  فالفنان البد  للغاية،  جيدا 

االحتكار. فكرة  رافضا  حرا،  ويكون 
أثناء  له  تعرض  موقف  عن  سمرة  وكشف 
والذي  األبيض«،  »إبراهيم  فيلم  تصوير 
ومحمود  السقا  أحمد  من  كل  ببطولته  قام 
مروان  إخراج  ومن  صبري  وهند  عبدالعزيز 
مشهدا  بتصوير  قام  أنه  باسم  أكد  حيث  حامد. 
وقد  بحذفه،  ذلك  بعد  فؤجي  أنه  إال  خطرا، 
من  النوعية  تلك  تكرار  عدم  حينها  من  قرر 

المشاهد.

من  االنتهاء  الهف«  »زمــن  مسلسل  أســرة  أعلنت 
المونتاج  وتشمل  التصوير  بعد  ما  مرحلة  أعمال 

والمكساج وتصحيح األلوان.
يتكون  اجتماعي  درامــي  مسلسل  الهف«  »زمــن 
إحدى  في  الليبيين  حياة  ويتناول  حلقة،   15 من 
من  الستينات  حقبة  في  الشرقي  الجنوب  ــات  واح
مرض  انتشار  مــن  ســنــوات  بعد  الماضي  الــقــرن 
في  وتسبب  الكثيرين  أرواح  حصد  الــذي  »الهف«، 

تشتيت شمل آخرين.
البيوت  في  الهف«  »زمــن  مسلسل  تصوير  جرى 
تتداخل  حيث  ــراء،  ــح ــص وال والـــمـــزارع  واألســــواق 
اليومية،  الحياة  ومسارات  الطيبين  الناس  عالقات 
معظمهم  يــخــوض  شبابي  عمل  فــريــق  ــراف  ــإش ب

تجربته الدرامية األولى.
قــال  السعيطي  مصطفى  المسلسل  كــاتــب 
تدور  اجتماعية  درامــا  الهف  ــن  »زم لـــ»الــوســط«: 
واحاتنا  الــبــعــيــدة،  واحــاتــنــا  ــدى  إحـ فــي  أحــداثــهــا 
كونها  ســوى  عنها  نعرف  ال  التي  عنها  المسكوت 
ومشتقاتها..  للتمور  مصدرا  أو  للقوافل  دربا  كانت 
الــزمــن  ــح  ــوائ ج ــن  م لجائحة  يـــؤرخ  ــهــف  ال زمـــن 
بين  صــراع  وفيها  الهف(..  نسميه  كنا  )ما  القديم 
على  سالت  التي  الواحة  في  المتنافسة  العائالت 
بطل  بشاعة..  أكثر  التنافس  وصــار  الدماء  رمالها 
بين  من  الهف  جائحة  من  ينجو  طفل  المسلسل 

في  تقع  لكنها  الجائحة  من  هربت  قافلة(  )رحيل 
الذي  )فضيل(  الطفل  عــدا  كلها،  فتفنى  براثنها 
فيأخذه  الحج  من  الراجعين  الحجاج  أحــد  يتلقفه 
ألهل  ويــقــول  صغيرة  كذبة  يصنع  أن  بعد  معه، 
تنجبه  وهي  ماتت  التي  زوجته  من  ابنه  إنه  الواحة 

في طريق العودة«.
بعناية  مصنوع  الحوار  أن  إلى  السعيطي  وأشــار 
السبعينات،  ــة  ــداي وب الستينات  ــن  زم بــمــفــردات 
أشهر  ثالثة  بناؤه  استغرق  الــذي  المكان  وكذلك 
ومــزارعــهــا..  وأســواقــهــا  القديمة  األبنية  ليصور 

بعض  في  والكوميديا  الظرف  إضفاء  نغفل  ولــم 
شخصيات الواحة لكسر حدة األحداث.

منهم  الفنانين،  من  نخبة  المسلسل  في  يشارك 
)عزيزة(  الورفلي  وياسمينة  )أفطيمة(  عطية  نجاة 
وحنان  ــة(  )رقــي وروز  )قــبــول(  عبدالمجيد  ويقين 
السنوسي(  )الفقي  الفيتوري  وعلي  )سعدة(  سرحان 
المعداني  وصالح  فــرج(  )الحاج  القذافي  وإبراهيم 
واألخير  عـــوض(،  ــواق  ــس )ال خنفور  وحمد  )عتيق( 
قرابة  استمر  توقف  بعد  والتمثيل  الفن  إلى  يعود 
خرفاش  صالح  المسلسل  في  يشارك  كما  عاما،   31
وميالد  كبيرا(  )فضيل  وذن  بــو  وســالــم  )سعيد( 

الفاخري )بوريم( وأحمد المروكي )دومة(.
واألدوار  الكومبارس  من  كبير  عــدد  جانب  إلــى 
فريق  يتكون  حيث  الــشــابــة،  ــوه  ــوج وال الثانوية 

العمل من نحو 140 شخصا في أدوار مختلفة.

الصعوبات
ــت إنــجــاز  ــه ــرز الــصــعــوبــات الــتــي واج ــن أبـ أمـــا ع
حامد  عــلــي  الــعــمــل  ــرج  ــخ م فــيــقــول  المسلسل 
وفاة  واجهتنا  التي  الصعوبات  أبرز  »من  العريبي: 
وهو  المرض  مع  معاناة  بعد  العمل  أعمدة  أحــد 
واستطاع  ــاب،  وه جمال  الفنان  الديكور  مهندس 
إعالن  بعد  المهمة  إكمال  السعيطي  ــزار  ن زميله 
التصوير  أعمال  كامل  وتوقف  ــام  أي ثالثة  الحداد 
العمل،  لفريق  النفسية  الحالة  جانب  إلــى  حينها، 
فرضها  التي  االجتماعي  التباعد  حالة  وكــذلــك 
الممثلين  أن  خصوصا  ــا«  ــورون »ك مــرض  انتشار 
جانب  إلى  هذا  مختلفة،  ليبية  مدن  من  والممثالت 
األعمال  بإنتاج  الخاصة  التحتية  البنية  انــعــدام 
إلتمام  وفقنا  هلل  الحمد  لكن  بالدنا،  في  الدرامية 

العمل بعد معاناة ال تخلو من مخاطرة«.
موحي  مفتاح  هو  التصوير  مدير  أن  إلــى  يشار 
وعبدالرحمن  الــورفــلــي  اهلل  جيب  هــم  والــشــبــاب 
وهو  انقيقيز،  فتحي  الصوت  ومهندس  الزيداني 
ومخرج  السعيطي  مصطفى  الكاتب  تأليف  مــن 
العريبي  حامد  علي  ــراج  وإخـ عامر  إدريـــس  منفذ 
علي  لصاحبها  الذهبي«  »العرجون  شركة  وإنتاج 

عبدالمالك.

األحد،  سوركين،  آرون  للمخرج  سفن«  شيكاغو  ذي  أوف  ترايل  »ذي  فيلم  نال 
الراحل  فاز  فيما  األميركيين،  الممثلين  نقابة  تمنحها  التي  »ساغ«،  جوائز  كبرى 

تشادويك بوزمان بلقب أفضل ممثل.
الذي  الفيلم  في  العنصري،  القاضي  دور  يؤدي  الذي  النجيال،  فرانك  وقال 
شيكاغو  مدينة  شهدتها  فيتنام  حرب  على  احتجاجات  الشرطة  قمع  على  يتمحور 

األميركية العام 1968: »نحتاج إلى قادة يجعلوننا أقل كرها بعضنا لبعض«.
وأضاف خالل احتفال توزيع الجوائز المسجل سلفا بدال من االحتفال الحضوري؛ 
بسبب جائحة كوفيد19- »نحن مدينون بالشكر للسبعة من شيكاغو«، في إشارة 

إلى المتهمين السبعة في محاكمة العام 1969.
جراء  عاما   43 عن  الماضي  أغسطس  في  توفي  الذي  بوزمان  تشادويك  وفاز 
»ما  في  كموسيقي  دوره  عن  ممثل  أفضل  جائزة  على  القولون  بسرطان  إصابته 
العشرين،  القرن  الذي تدور أحداثه في شيكاغو خالل عشرينات  رينيز بالك باتم« 

ما قد يكون مؤشرا إلى إمكان نيله جائزة أوسكار.
وفاتهما  بعد  أوسكار  على  اآلن  حتى  فحسب  اثنان  ممثالن  حصل  أن  وسبق 
هما بيتر فينش عن فيلم »نتوورك، هاندس أون تيليفيجن« )1976( 
دارك  »ذي  فيلم  عن  ليدجر  وهيث  لوميت،  لسيدني 

نايت« )2008( للمخرج كريستوفر نوالن.
رغم  )ساغ(،  الشاشة  ممثلي  نقابة  جوائز  وتعتبر 
غلوب«،  »غولدن  جوائز  من  شهرة  أقل  كونها 
 1200 إن  إذ  األوسكار  لجوائز  موثوقية  أكثر  مؤشرا 
في  آالف  الستة  األعضاء  من  أيضا  هم  أعضائها  من 
يختارون  الذين  وعلومها  السينما  فنون  أكاديمية 

الفائزين بجوائز األوسكار المرموقة.
على  »باراسايت«  فيلم  حصل  الماضي،  العام  في 
طاقم  »أفضل  جائزة  وهي  العريقة،  »ساغ«  جوائز  أهم 
فيلم  أفضل  يتوج  أن  قبل  تاريخيا،  فوزا  محققا  تمثيل«، 
يقام  أن  المقرر  األوسكار. ومن  توزيع جوائز  احتفال  في 
الواليات  بتوقيت  أبريل   25 في  المؤجل  األوسكار  حفل 

المتحدة.
للفوز  حظا  األوفر  يزال  ال  الذي  »نومادالند«  أن  إال 
باألوسكار في ضوء ما سبق أن ناله من جوائز، لم يحصل 

حتى على أي ترشيح لجوائز »ساغ«.
وهم  المعاصرين  »الهيبيز«  عن  جاو  كلويه  للمخرجة  الفيلم  هذا  وكان 
القديمة،  مركباتهم  في  المتحدة  الواليات  يجوبون  الذين  المقطورات«  »سكان 
على  الفائت  مارس  نهاية  في  حصل  الهواة،  الممثلين  من  شخصياته  ومعظم 
غلوب«  »غولدن  جائزة  نيله  بعد  هوليوود  منتجي  جمعية  من  فيلم  أفضل  جائزة 
في  في  بوزمان  شريكة  عليها  فحصلت  ممثلة  ألفضل  »ساغ«  جائزة  أما  الكبرى. 

»ما رينيز بالك باتم« فيوال ديفيس.
الممثل  أرملة  تسلمت  فيما  بوسمان«،  شادويك  »الوسيم  الممثلة  وشكرت 
توازنه، فكن مناضال يضع  يفقد  العالم  أن  »إذا وجدت  قوله:  عنه  ونقلت  الجائزة، 

كل وزنه على ميزان العقل«.
كذلك تم تكريم نجم »بالك بانتر« الراحل في فئة »تخليدا لذكرى« إلى جانب 

نجوم آخرين توفوا أخيرا كشون كونري وكريستوفر بالمر.
دوره  عن  مساعد  دور  في  ممثل  أفضل  بجائزة  كالويا  دانيال  البريطاني  وفاز 
حركة  زعيم  هامبتون،  فريد  دور  أدى  حيث  ميسايا«،  بالك  ذي  أند  »جوداس  في 
دهم  عملية  في   1969 ديسمبر  في  قتل  الذي  السوداء  الثورية  بانترز«  »بالك 
الذي  الشرطة  عنف  ضد  التعبئة  في  مهما  دورا  أدى  بعدما  الشرطة،  نفذتها 

استهدف السود في ستينات القرن العشرين.
مساعد  دور  في  ممثلة  أفضل  بجائزة  جونغ  يوه  يون  الجنوبية  الكورية  وفازت 
عائلة  قصة  ويتناول  أركنسو  والية  في  أحداثه  تدور  الذي  »ميناري«  فيلم  عن 
في  جديدة  حياة  إلى  سعيا  الريف  إلى  تنتقل  جنوبي  كوري  أصل  من  أميركية 
التي بدت متأثرة »ال أعرف كيف  العشرين. وقالت يون يوه جونغ  القرن  ثمانينات 

أصف مشاعري بأني نلت التقدير من غربيين«.
»تيد  عن  تليفزيوني  ممثل  أفضل  جائزة  على  سوديكيس  جايسن  وحصل 

السو«، وكاثرين أوهارا على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل »شيتس كريك«.
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الراحل تشادويك بوزمان أفضل 
ممثل في جوائز »ساغ«

أعرب عن سعادته بتكريم »اإلسكندرية للفيلم القصير«تمنحها نقابة الممثلين األميركيين

باسم سمرة: رفضت تجسيد جمال 
عبدالناصر بسبب أحمد زكي

فخور بتجاربي مع محمد 
خان ويسري نصر الله

السعيطي: الحوار مصنوع بمفردات 
زمن الستينات وبداية السبعينات

● باسم سمرة خالل تكريمه في »إلسكندرية السينمائي«

● باسم سمرة

● بوستر مسلسل »زمن الهف« )خاص لـ بوابة الوسط(.

االنتهاء من »زمن الهف« رغم »الجائحة« استعدادا لعرضه في رمضاناالنتهاء من »زمن الهف« رغم »الجائحة« استعدادا لعرضه في رمضان
تدور أحداثه في إحدى واحات ليبيا البعيدة

القاهرة - الوسط

القاهرة - محمد علوش

● تشادويك بوزمان
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مالعب 14

عودة الكرة إلى الدوران 
مع قرب رمضان

الحدث

زين العابدين بركان

ستعود عجلة كرة القدم المحلية إلى الدوران 
الدوري  مباريات  نشاط  استئناف  خالل  من 
الليبي لكرة القدم، وعودة نشاطه بعد توقف 
مضي  وبعد  الشهر،  قرابة  دام  طوياًل  يعد 
المسابقة  عمر  من  مرت  جوالت  ست  ومرور 
الفني  المستوى  خاللها  يرتِق  لم  المحلية، 
والبدني إلى المستوى المأمول لكون النشاط 
تجاوزت  طويلة  لفترة  متوقفًا  ظل  الكروي 
الحرب  أبرزها  من  مختلفة؛  ألسباب  العامين 
بعد  والوقت،  المجال  ليفسح  كورونا  وجائحة 
الوطني  منتخبنا  أمام  وممل  طويل  فاصل 
أخيرة ضمن  مباريات  تبقى من  ما  الستكمال 

تصفيات كان.
الليبية  الكرة  ممثل  التزامات  ثم 
مواجهة  على  بنغازي  األهلي  فريق  الوحيد 
الجميع  ويترقب  األفريقية،  الكونفدرالية 
مع  المتعثر  الكروي  للموسم  المرتقبة  العودة 
مواعيده  على  والحفاظ  باستمراره  التمنيات 
رمضان  شهر  حلول  قرب  ومع  مبارياته  ورتم 
التي  المالعب  عدد  ستتقلص  المبارك 
وسيقتصر  المسابقة،  مباريات  ستستقبل 
فيها  تتوافر  محدودة  مالعب  على  اللعب 
السهرات  الستقبال  الكاشفة  واإلنارة  اإلضاءة 

الكروية لياًل.
الشهر  عقب  الوطني  منتخبنا  وتنتظر 
 2022 العالم  كأس  بطولة  تصفيات  الكريم 
التي ستنطلق أواخر شهر مايو المقبل، والتي 
سيواجه فيها منتخبات قوية يتقدمها المنتخب 
المصري واألنغولي والغابوني، وهي تصفيات 
الالعبين من ذوي  ورصيد من  زاد  إلى  تحتاج 
لقبول  والجاهزة  المتقاربة  الفنية  المستويات 

هذا التحدي الكبير.
الجديد  الكرة  اتحاد  يسارع  أن  انتظار  وفي 
الحظر  لرفع  مساعيه؛  أقصى  ببذل  القديم 
طرابلس  ملعب  على  فيفا  من  المفروض 
المجهول  المصير  عن  الكشف  ثم  الدولي 
زوران،  المونتينيغري  الوطني  منتخبنا  لمدرب 
فهل سيواصل مهمته في تصفيات المونديال 
حائرة  أسئلة  له؟..  بديل  عن  سيبحث  أم 
وبعد  سريعًا،  ويمر  يمضي  والوقت  ومعلقة 
تجربة إخفاقات الشان والكان مع زوران، وقبله 
والوطني  البنزرتي  فوزي  التونسي  المدرب 
الكرة  اتحاد  سيتعامل  فكيف  المرجيني،  على 
سيواجه  وكيف  واستحقاقاته..  التزاماته  مع 

تحديات المرحلة المقبلة محليًا ودوليًا؟
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القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  فريق  أعلن 
المنستيري  االتحاد  نادي  تعاقده مع مهاجم 
صفقة  في  العمري،  علي  السابق،  التونسي 
حسابه  عبر  الفريق،  نشر  حيث  حر؛  انتقال 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
خالله  من  يعلن  رسميًا  بيانًا  »فيسبوك«، 

التعاقد مع العمري.
على  األسماء  أبرز  بين  من  العمري  ويعد 
قدم  أنه  خاصة  التونسية،  الكروية  الساحة 
وسجل  السابق،  فريقه  مع  مميزًا  مردودًا 
بطولة  في  الحاسمة  األهداف  من  العديد 

الدوري التونسي الممتاز.
قد  التونسي،  المنستيري  االتحاد  وكان 
علي  المهاجم  عقد  الماضي  األسبوع  أنهى 

الـ)24 عامًا(، بالتراضي بين  العمري صاحب 
نهاية  موعد  من  أشهر   3 قبل  الطرفين، 

التعاقد.
في  األنشط  الليبي  االتحاد  فريق  ويعد 
حيث  الفترة؛  هذه  خالل  االنتقاالت  سوق 
الذوادي،  الدين  شمس  التونسي  مع  تعاقد 
القطري، كما جدد لصانع  الدوري  قادمًا من 

ألعابه ربيع الشادي.
ودية  مباريات  عدة  االتحاد  فريق  وخاض 
كان  فيفا(؛  )أيام  الدولي  التوقف  فترة  خالل 
الجميل،  المستقبل  نظيره  على  فوزه  منها 
العب  سجلهما  رد،  دون  هدفين  بنتيجة 
األول،  الشوط  في  شلدون  جهاد  الفريق 

وصهيب بن سليمان في الشوط الثاني.

االتحاد الليبي يعزز صفوفه باملهاجم التونسي علي العمري
باهلل  المعتصم  الليبي  الدولي  تسلم 
براغا،  سبورتنج  فريق  نجم  المصراتي، 
والمنتخب الوطني األول لكرة القدم، جائزة 
أفضل العب وسط لشهر فبراير في الدوري 
من  والمقدمة  القدم،  لكرة  البرتغالي 

رابطة األندية المنظمة للمسابقة.
وحسب الموقع الرسمي للنادي 
تتويج  فإن  البرتغالي، 
الليبي  المحترف 
قيمته  تبلغ  الذي 
السوقية نحو عشرة 
ماليين يورو، بالجائزة يعود بفضل تألقه 
لعب  حيث  براجا؛  سبورتنج  مع  الالفت 
دورًا حاسمًا مع الفريق خالل ست مباريات 

بالدوري الشهر قبل الماضي.
الليبي  الالعب  وكان 
المصراتي، قد فاز بالجائزة بنسبة 
مدربي  من   )19.61٪( تصويت 
الدوري البرتغالي بالمسابقة، متجاوزًا 
 )18.95٪( كواتس  سيباستيان  منافسه 

وجواو بالينها )٪11.76(، وكالهما من نادي سبورتينج لشبونة.
يُذكر أن نجم المنتخب الوطني المعتصم المصراتي، استهل 
وانتقل  غيماريش،  فيتوريا  فريق  مع  البرتغالي  بالدوري  مشواره 
إلى  ينضم  أن  قبل  اإلعارة،  سبيل  على  آفي،  ريو  إلى  بعدها 
سبورتنج براغا؛ حيث شارك مع الفريق بالدوري البرتغالي، والدوري 

األوروبي.
في  برتغالية،  أندية  عدة  أنظار  محط  المصراتي  وأصبح 
مقدمتها بنفيكا، وتبلغ قيمته السوقية نحو عشرة ماليين يورو، 
كما أشادت الصحافة البرتغالية خالل الفترة الماضية بأداء العب 

وسط المنتخب الليبي األول هذا الموسم بشكل كبير.
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● المصراتي
● علي العمري

»األهلي  فريق  الليبية  القدم  كرة  ممثل  فرط 
بنغازي« في نقاط الفوز أمام ضيفه فريق »أورالندو 
بيراتس«، بطل جنوب أفريقيا، وأهدر ثالث نقاط 
الترتيب،  الفريق في صدارة  ثمينة، كانت ستضع 
اكتفى  ولكنه  التأهل،  في  حظوظه  من  وستعزز 
عقب  التعادل،  نقطة  وهو  األضرار  بأقل  بالخروج 
تعادله سلبيًا دون أهداف في أول مباراة يخوضها 
رفع  قرار  الدولي«، بعد  بنينا  على ملعبه »شهداء 
الحظر، على صعيد مباريات فرق المجموعة األولى 
في جولتها الثالثة ذهابًا لدور المجموعات لبطولة 

الكونفدرالية األفريقية.
أكبر  النيجيري  »إنيمبا«  فريق  وكان 
المستفيدين من هذه النتيجة، حيث انفرد بصدارة 
الئحة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، عقب 
تحقيقه فوزه الثاني على »وفاق سطيف الجزائري، 
يليه »أورالندو بيراتس«، الجنوب أفريقي، برصيد 
أربع  برصيد  بنغازي«  »األهلي  ثم  نقاط،  خمس 
نقاط، فيما توقف رصيد »وفاق سطيف لدى نقطة 
كبير  بشكل  وتضاءلت  األخير،  المركز  في  وحيدة 

آماله في التأهل للدور التالي بالبطولة.
لقاءه  بنغازي  »األهلي  فريق  وسيجدد  هذا 
المقبل  األحد  يوم  بيراتس«  »أورالندو  بفريق 
ضمن الجولة الرابعة في مباراة قد تكون بمثابة 
حظوظه  عن  الدفاع  في  للفريق  األخيرة  الفرصة 
في البقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي 

التأهل.
المباراة  بنغازي«  »األهلي  فريق  وخاض 
الماضية بتشكيل ضم كاًل من مراد الوحيشي في 
الثلبة وعلي يوسف وطاهر  المرمى، حامد  حراسة 
الشامخ  الدفاع،  النايلي في خط  بن عامر وسعيد 
التاورغى  ومحمد  عمران  بن  وسفيان  العبيدي 
وإبراهيم بودبوس وعلي مرعي في خط الوسط، 
دخل خالل  ثم  الهجوم،  في خط  مرسال  وجبريل 
دقائق الشوط الثاني كل من أحمد شلبي ومحمد 

فتحي مانديال وبوبكر بوعقيلة وطه الشريف.

في  بنغازي«  لـ»األهلي  الثاني  السلبي  التعادل 
تاريخ مواجهاته مع الكرة الجنوب أفريقية

»األهلي  فريق  به  خرج  الذي  السلبي  التعادل 
األحد  مساء  الليبية،  القدم  كرة  ممثل  بنغازي« 
بيراتس«،  »أورالندو  فريق  ضيفه  أمام  الماضي، 

بالقاهرة،  بتروسبورت  بملعب  المباراة  وجرت 
اإلياب  لقاء  في  المنافسة  سباق  ذلك  بعد  ليغادر 
الذي فقد نتيجته بأربعة أهداف دون مقابل، هذا 
بفريق  لقاءه  بنغازي«  »األهلي  فريق  وسيجدد 
»أورالندو بيراتس« الجنوب أفريقي للمرة الثانية 
المقبل، حين يلتقيان ضمن منافسات  يوم األحد 
سيبحث  مباراة  في  إيابًا  واألولى  الرابعة،  الجولة 
والحفاظ  التعويض  الليبية  الكرة  ممثل  خاللها 
بطاقتي  إحدى  على  المنافسة  في  حظوظه  على 

التأهل.

الليبية في  الكرة  لممثل  تشكيلة محلية شابة 
مغامرته هذا الموسم بـ»الكونفدرالية«

الكرة  ممثل  بنغازي«  »األهلي  فريق  يواصل 
الليبية الوحيد في مالعب القارة األفريقية تواجده 
في مالعبها بتشكيلة محلية بامتياز تضم العبين 
التجربة  هذه  غمار  يخوضون  أغلبهم  شبابًا، 
»األهلي  فريق  اعتمد  حيث  مرة،  ألول  األفريقية 
الالعبين  من  أبنائه  على  الموسم  هذا  بنغازي« 
الفريق  ألوان وغاللة  دافعوا عن  الذين  المحليين 
التي  الموسم  هذا  األفريقية،  مشاركته  خالل 

آخر وهو  بنغازي« بممثل  رسمية جمعت »األهلي 
 ،2019 العام  إلى  داونز«  صن  »ماميلودي  فريق 
أفريقيا  أبطال  لدوري  الثاني  الدور  ذهاب  ضمن 

لكرة القدم.

السلبي  التعادل  الدولي، هو  بنينا  بملعب شهداء 
الثاني في تاريخ مواجهات فريق »األهلي بنغازي« 
يعود  حيث  أفريقية،  الجنوب  الكرة  ممثلي  مع 
كروية  مواجهة  أول  إلى  األول  السلبي  التعادل 

التي  أفريقيا  أبطال  دوري  في  بالظهور  استهلها 
اصطدم خاللها ببطل تونس »الترجي«، ثم واصل 
»موتيما«  الكونغو  لبطل  بإقصائه  التألق  رحلة 

بفضل ركالت الترجيح.
المجموعات  دور  ليسجل ظهوره ألول مرة في 
استهل  التي  األفريقية  الكونفدرالية  لبطولة 
مبارياتها بخسارة أولى خارج ملعبه أمام »إنيمبا« 
مستحق  أول  فوز  ثم  لهدف،  بهدفين  النيجيري 
على حساب وفاق سطيف الجزائري بهدف لصفر، 
ثم تعادل سلبي في ثالث مبارياته وأولى مبارياته 
على ملعبه أمام »أورالندو بيراتس«، بطل جنوب 

أفريقيا.
الوحيد في تشكيلة  المحترف  الالعب  أن  يذكر 
اإليفواري  هو  األفريقية  بنغازي«  »األهلي  وقائمة 
على  الفريق  مع  اآلن  حتى  يشارك  ولم  واتارا، 
تأجيل  بسبب  واألفريقية؛  المحلية  الواجهتين 
فترة  خالل  الالعبين  قيد  منظومة  فتح  موعد 

االنتقاالت الثانية.

فريقه  يقود  جعودة  عمر  المساعد  المدرب 
»األهلي بنغازي« للمرة الثانية أفريقيًا

الصربي  المدرب  غياب  وفي  الثانية  وللمرة 
الذي  أرسوف،  ديجان  بنغازي«،  »األهلي  لفريق 
ُأصيب بفيروس »كورونا«، يقود المدرب الوطني 
الشاب والمدرب المساعد عمر جعودة فريقه أمام 
أفريقيا  جنوب  بطل  بيراتس«  »أوالرندو  فريق 
التي أسفرت  له،  أفريقية  ثاني مهمة وتجربة  في 
حيث  أهداف،  دون  الفريقين  تعادل  عن  نتيجتها 
قبل  الجولة  في  مرة  ألول  فريقه  قاد  أن  سبق 
مستضيفه  أمام  األفريقية  الواجهة  على  الماضية 

فريق »إنيمبا« النيجيري.
وسبق لجعودة أن قاد فريقه »األهلي بنغازي« 
النتصارين متتاليين على الواجهة المحلية ضمن 
قاد فريقه  الليبي، حيث  الدوري  منافسات بطولة 
»الصداقة«  فريق  ضيفه  حساب  على  ثمين  لفوز 
بهدفين لصفر، ثم قاد فريقه للفوز الثاني تواليًا 

على حساب »األنوار« برباعية.
الشباب،  المدربين  من  جعودة  عمر  ويعد 
قطاع  على  اإلشراف  تولى  أن  سبق  حيث 
أشرف  كما  ب«،  »األهلي  بالنادي  الناشئين 
فرق  أحد  ببنغازي  »النجوم«  فريق  تدريب  على 
مرة  ألول  ظهوره  وسجل  الثانية،  الدرجة  دوري 
كمدرب بمالعب دوري األضواء مع »النجمة« في 

الماضية. المواسم 

● فريق األهلي في مباراة أورالندو بيراتس

●  فريق األهلي في مباراة أورالندو بيراتس

الوسط - زين العابدين بركان

»األهلي بنغازي« يجدد الحوار مع »أورالندو بيراتس« في الكونفدرالية
ممثل ليبيا يفرط في نقاط الفوز خالل أول موقعة يخوضها على ملعبه بعد قرار رفع الحظر

مباراة الفرصة األخيرة والبقاء في دائرة المنافسة

عقدت اللجنة الفنية باالتحاد الليبي للتايكوندو »itf« أول اجتماع لها 
مساء  بطرابلس،  النفس  عن  الدفاع  لرياضات  بالخير  نادي  بصالة 
السبت، بحضور رئيس االتحاد الليبي للتايكوندو »itf« محمد بيت 
لجنة  ورئيس  التحكيم  لجنة  ورئيس  الفنية  اللجنة  ورئيس  المال، 
وأعضاء  لالتحاد  العام  واألمين  اإلعالمية  اللجنة  ورئيس  التدريب 

اللجان الفنية والتحكيمية والتدريبية مباشرة عبر برنامج »زووم«.
له،  قصيرة  كلمة  خالل  وأوضح  بالحضور،  االتحاد  رئيس  رحب 
خالل  وتمت  االتحاد،  بعمل  للنهوض  الفنية  اللجنة  عمل  أهمية 
حديثًا،  المنشأ  االتحاد  بها  سيعمل  التي  اللوائح  مناقشة  االجتماع 
واالستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. واتفق الحاضرون 
الموحدة حتى يتم وضع الئحة جديدة تنظم  بالالئحة  العمل  على 
النظر من  االتحاد، كما تم خالل االجتماع االستماع لوجهات  عمل 
حول  العام،  واألمين  المدربين  ولجنة  التحكيم  لجنة  رئيس  قبل 

االتفاق  والحكام، وتم  للمدربين  التدريبي  والبرنامج  اللعبة  قانون 
على إقامة دورة متقدمة للمدربين والحكام.

أيضًا تطرق الحديث إلى مسألة دفع االشتراكات لالتحاد الليبي، 
وتم تكليف رئيس لجنة العالقات الخارجية متابعة الموضوع ودفع 
دولة  أول  وهي  ليبيا،  تستطيع  حتى  الدولي  لالتحاد  االشتراكات 
عربية في االتحاد االستفادة من برامج االتحاد في عمليات التدريب 
للمدربين  الشهادات  تعديل  مع  والتحكيمية،  الفنية  والتجهيزات 

والحكام ونظام التراخيص والدورات التأهيلية.
كما تطرق االجتماع إلى عمل لجنة العالقات الدولية في توطيد 
العالقات مع االتحادات القارية؛ لالستفادة منها في البرامج التدريبية 
والتحكيمية ومناقشة مهرجان »الحزام األسود« وتشكيل اللجان له، 
رئيس  بحضور  وسيكون  المقبل،  يوليو  شهر  خالل  سيُقام  والذي 
االتحاد الدولي »itf«، الذي أكد حضوره، مرحبًا بهذه الدعوة كونها 

أول زيارة له لدولة عربية. واتفق الحاضرون في نهاية االجتماع على 
عقد اجتماع للمكتب التنفيذي، السبت المقبل؛ لمناقشة ما تم 

التطرق إليه خالل اجتماع اللجنة الفنية وتنفيذ ما تمت مناقشته.

تعود منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم إلى نشاطها، 
السابع  األسبوع  منافسات  بانطالق  الجمعة،  غد  يوم  من  بداية 
الجولة  محطة  عند  المحلية  البطولة  توقفت  أن  بعد  ذهابًا 
الفرصة  إلتاحة  الماضي،  مارس  شهر  منتصف  منذ  السادسة، 
ومباراته  القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  استحقاقات  أمام 
األخيرة ضمن تصفيات الـ»كان« الكاميرون، أمام منتخبي تونس 

وتنزانيا.
األسبوع  مباريات  باستئناف  الدوران  إلى  الكرة  عجلة  وستعود 
المجموعة  مباريات  ستشهد  حيث  الجمعة،  يوم  من  بداية  السابع 
مع  »التعاون  الجمعة  يوم  يلتقي  حيث  مباريات،  إقامة خمس  األولى 
»النصر« بملعب أجدابيا، و»دارنس« يستقبل »األنوار« بملعب درنة، 
بينما يلتقي يوم السبت »نجوم أجدابيا« على ملعبه مع »التحدي«، 
فيما تختتم لقاءات األسبوع يوم األحد بلقاء »الصداقة« و»الهالل« 

بملعب شحات، و»خليج سرت« و»األخضر« بملعب سرت.
أما منافسات فرق المجموعة الثانية، فستشهد إقامة ست مباريات، 
حيث يلتقي يوم الجمعة »المحلة« و»الشط« بملعب طرابلس، فيما 
يتقابل يوم السبت »رفيق« و»السويحلي« بملعب صبراتة، و»االتحاد 
المصراتي« مع »األولمبي« بملعب مصراتة، و»الوحدة« يواجه »األهلي 
طرابلس«، على أن تختتم مباريات األسبوع يوم األحد بلقاء »أبوسليم« 

و»االتحاد«، و»الخمس« و»المدينة« بملعب الخمس.
وجدول  مواعيد  وضغط  برمجة  المسابقات  لجنة  تعيد  أن  وينتظر 
المباريات خالل ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن تقام مباريات 
األضواء  فيها  تتوفر  مالعب،  ستة  على  الكريم  الشهر  خالل  الدوري 
الدولي والمرج والبيضاء  الكاشفة، حيث ستستقبل مالعب شهداء بنينا 
طرابلس  مالعب  تستضيف  بينما  األولى،  المجموعة  فرق  مباريات 

ومصراتة وزوراة منافسات فرق المجموعة الثانية.
يذكر أن فريق »األخضر« يتصدر الئحة ترتيب فرق المجموعة األولى 
عشرة  ثالث  برصيد  ثانيًا  »النصر«  يليه  نقطة،  عشرة  خمس  برصيد 
نقطة، ثم »التحدي« ثالثًا برصيد اثنتي عشرة نقطة، بينما يتقاسم فريقا 
برصيد  الثانية  المجموعة  فرق  صدارة  و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي 

اثنتي عشرة نقطة، يليهما »المدينة« ثالثًا برصيد تسع نقاط.

فريقه  مع  الشريف،  معتز  سالم  الواعد  الليبي  الالعب  تألق 
»هيوستين« في مواجهة فريق »كاليفورنيا« في نهائي كأس 
عشر  ثالثة  سن  تحت  القدم،  لكرة  للناشئين  بأميركا  داالس 
عامًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

وأسفرت المباراة عن فوز فريق »هيوستين«، الذي يلعب له 
النجم الليبي الواعد بثالثة أهداف لصفر، ونجح المحترف الواعد 

في إحراز أحد أهداف المباراة، وساهم في صنع الهدف الثاني.

»النصر«  فريق  وهداف  نجم  ابن  هو  سالم  والواعد 
فريق  مع  وتألق  برز  الذي  الالعب  الشريف،  معتز  السابق 
مواليد  من  وهو  التسعينيات،  مواسم  خالل  »النصر« 
أكاديمية فريق »هيوستين  2008، وهو العب مهاجم في 
في  أحرزها  أهداف  أربعة  برصيد  الدوري  وهداف  دينمو«، 

مباريات. أربع 
لهذا  القدم  لكرة  داالس  كأس  بطولة  وتشهد 
أميركا،  أنحاء  مختلف  من  فريًقا   24 مشاركة  الموسم 
مستوى  على  البطوالت  أعرق  من  الكأس  بطولة  وتعتبر 

األميركية. المتحدة  الواليات 

النجم الليبي الواعد سالم معتز الشريف
يقود فريقه للتتويج بكأس داالس بأميركا

ننشر التفاصيل الكاملة ألول اجتماع للجنة 
»itf« الفنية باالتحاد الليبي للتايكوندو

الدوري الليبي لكرة القدم يعود إلى نشاطه
من جديد بـ11 مباراة على صعيد املجموعتني

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - الصديق قواس

الوسط - زين العابدين بركان

●  مباراة سابقة بين األهلي طرابلس واالتحاد المصراتي

نفى ناجي الككلي، النائب الثاني لرئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، ما 
يقال عن عدم نزاهة انتخابات اتحاد الكرة األخيرة. وقال في تصريح إلى 
»الوسط«: »هذه الديمقراطية، وهذه مخرجاتها ولم يقدم أحد رشوة.. 

وهذا كالم مردود على أصحابه، وعلى الجميع أن يفتح صفحة جديدة من 
أجل الكرة الليبية وكفى حقدًا«. وأكد أن االستمرار لقرابة العشرين ساعة 

في العملية االنتخابية دليل على نزاهتها.

أعرب عبدالسالم غويلة، وزير الشباب والرياضة السابق، عن اندهاشه ◆
مما صرح به مراقب انتخابات اتحاد الكرة المكلف من اللجنة األولمبية 

الليبية، والذي تطرق إلى نقاط كثيرة حول وجود عدة مخالفات 
واختراقات، وتهديدات في االنتخابات. وأكد غويلة، في تصريح إلى 

»الوسط«، أن ما سمعه إساءة للرياضة وخروج عن روح التنافس. وقال 
إنه يأمل في رد من اللجنة األولمبية بعد إحالة التقرير إليها.

◆

● الككلي



االنتخابات  في  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئاسة  المرشح  أعلن 
الليبي لكرة  النار على رئيس االتحاد  إبراهيم شاكة، فتح  األخيرة، 
الشلماني، من أجل انطالق حراك قوي إلصالح  القدم عبدالحكيم 
الفوضى  أن  مؤكدًا  المفسدين،  ضد  والوقوف  الليبية  القدم  كرة 
والتهديد الذي حصل للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة األخيرة 

إساءة للرياضة.
وقال »شاكة«، في تصريحات خاصة إلى جريدة »الوسط«، »إن 
مرشحة  ومنع  الكرام،  مرور  يمر  لن  االنتخابات  حضور  من  منعه 
عضوية المرأة حدهم العابد لغرض إبعادها عن السفر إلى طبرق 
من أجل مرشحة أخرى تدور في فلك اتحاد الكرة، هو إساءة معيبة 

وعيب في حق امرأة متخصصة فى المجال الرياضي«.
 11 به  قوي  ملف  إعداد  وتم  دوليًا،  محاميًا  »كلفت  وأضاف: 
الشلماني  وجلب  القاعة،  الشرطة  دخول  ومنها  موثوقة،  مخالفة 
ورقة  تصوير  على  األندية  رؤساء  بعض  وإرغام  للحماية  كتيبة 
بعض  على  بالضرب  االعتداء  وكذلك  النقال،  بالهاتف  االنتخابات 
مفاجآت  ينتظر  أن  الجميع  وعلى  لي،  المؤيدين  األندية  مندوبي 

قوية«.
»إن  قائاًل:  الوسط«  »بوابة  إلى  تصريحاته  شاكة،  واختتم 
االنتخابات باطلة، وأتوقع قيام فيفا بنسف المجلس الجديد بقيادة 

عبدالحكيم الشلماني، وتكليف لجنة مؤقتة«.
من جانبه، وصف مدرب المنتخب األولمبي الليبي السابق رضا 
أخيرًا  انتخابهم  تم  الذين  القدم  كرة  اتحاد  أعضاء  بعض  عطية، 
الليبية.  القدم  لقيادة كرة  غير مؤهلين  وأنهم  بـ»أفراد عصابة«، 
وقال عطية، في منشور له عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: 
»إن كل مَن انتخبهم سيالحقه الخزي والعار، وإن ما قام به البعض 
من أعمال صبيانية لالستمرار في المشهد الرياضى شيء مؤسف 
قيادة  في  القصيرة  تجربتي  »إن  بالقول:  عطية  واختتم  جدًا«. 

المنتخب الوطني األولمبي كشفت لي حقيقتهم«.
في المقابل أكد النائب األول لرئيس مجلس إدارة االتحاد الليبي 
لكرة القدم الجديد خميس آدم، أن ملفات كثيرة على طاولة مجلس 
السنية.  الفئات  بمنتخبات  االهتمام  ومنها  الجديد،  االتحاد  إدارة 
الوطنية«،  »ليبيا  لقناة  تليفزيونية  تصريحات  في  خميس،  وقال 
من  المنتخب  يتمكن  حتى  إيقافه  وعدم  الدوري  استمرار  مع  إنه 
تقديم مستوى مميز في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق قريبًا، 
كما أكد أن ملف مدرب المنتخب زوران سيتم النظر فيه خالل أول 
اجتماع. ونفى خميس وجود أي اختراقات أو بيع أوشراء أصوات في 
مهما  الصندوق  نتائج  قبول  يجب  أنه  مؤكدًا  األخيرة،  االنتخابات 

كانت.
وأبدى خميس اندهاشه من تقليل البعض من األندية الصغيرة 
انتخابية، وأن تساوي األصوات في  والتطاول عليها فى أي عملية 

انتخاب مجلس اإلدارة هو قرار جمعية عمومية.
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  واختارت 
لوالية  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  رئيسًا  الشلماني،  عبدالحكيم 
جديدة؛ ليحافظ على كرسي الرئاسة للعبة الشعبية األولى في ليبيا 
لمدة أربع سنوات مقبلة، جاء ذلك خالل االنتخابات الرئاسية التي 
استضافتها مدينة طبرق السبت الماضي، وشارك فيها 117 عضوًا 

من أصل 120 عضوًا.
بـ62 صوتًا  الثانية  الجولة  في  الرئاسة  بكرسى  الشلماني  وفاز 
متقدمًا ومتفوقًا عن منافسه إبراهيم شاكة؛ ليصبح الشلماني هو 
وتناوبت  تعاقب  الذي  الليبي،  االتحاد  تاريخ  في   33 رقم  الرئيس 

على قيادته ورئاسته، عبر مسيرته الطويلة 32 شخصية رياضية.
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منعرج رياضي خطير

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

مراقب  بها  أدلى  تصريحات خطيرة جدًا 
عيد  السيد  الليبية  األولمبية  اللجنة 
إدريس في انتخابات االتحاد الليبي لكرة 
وخطيرًا  آخر  منعرجًا  تأخد  قد  القدم، 
بها  فاز  التي  االنتخابات  انتهاء  بعد 
عبدالحكيم الشلماني رئيسًا لالتحاد بعد 
منافسة قوية مع إبراهيم شاكة، وشكلت 
التصريحات نقطة تحول بعد كالم  هذه 

كبير ومستمر عن عدم نزاهتها.
كالم  إدريس  عيد  المراقب  وكالم 
نظر  في  منه  شجاعة  اعتبر  وقوي  خطير 
الكثيرين خاصة أنه أكد تحمله مسؤولية 
رياضية  لضغوط  تعرضه  رغم  كالمه 
في  التصريحات،  هذه  وقال  واجتماعية، 
مرجعًا  لتشكل  الرياضية؛  ليبيا  راديو 
بعض  إرغام  تم  إنه  قال:  حيث  مهمًا؛ 
أوراق  تصوير  على  األندية  رؤساء 
وعدم  المرشحين،  أحد  لصالح  االنتخاب 
مخالفة  وهي  سريًا،  التصويت  جعل 
ضابط  وجود  أن  كما  للوائح،  صريحة 
مقبول  غير  أمر  القاعة  داخل  شرطة 
ويصب في صالح المرشح الفائز، وكذلك 
التلفظ بعبارات عنصرية من أنصار أحد 

المرشحين ضد بعض المدن.
لم  اإلشراف  لجنة  إن  كذلك،  وقال 
المرشح  صف  في  وكانت  نزيهة  تكن 
أن  كما  شكلها،  من  هو  ألنه  الفائز؛ 
مدينة  كانت من  األمنية  الحماية  كتيبة 
وكذلك  معه،  ووقفت  المرشحين،  أحد 
رؤساء  بعض  على  بالضرب  االعتداء 

ومندوبي األندية.
وأعضاء  االتحاد  رئيس  نفي  ورغم 
فإنه  المراقب  كالم  كل  إدارته  مجلس 
باالتحاد  وتطيح  تدين  قد  وثيقة  اعتبر 
الحالي والتقرير أمام طاولة رئيس اللجنة 
األولمبية الليبية حاليًا ومطلوب البت فيه.

تصريحات  عن  النظر  وبغض 
أن  إال  لالنتخابات  األولمبي  المراقب 
الليبية  الرياضة  فى  عامًا  شعورًا  هناك 
الكرة  اتحاد  في  ليس  االنتخابات  بأن 
تعد  لم  االتحادات  أغلب  في  بل  فقط 
تعد  ولم  كبيرة،  مخالفات  وبها  نزيهة، 
تفرز بشكل عام كفاءات كبيرة تنعكس 

الليبي. الرياضي  المشهد  على 

مالعبمالعب

الدولي، مالك  الليبي  البطل  ارتقى 
األفريقي  بالتصنيف  مراكز  الزناد، سبعة 

الثاني  المركز  ليحتل  للمالكمين، 
التاسع؛ وذلك بعد  بالتصنيف بداًل من 
القاضية، في نزال من  تغلبه بالضربة 

الروسي  الثقيل على حساب خصمه  العيار 
الملقب  نيكارخويف،  تيمور  المالكم 

الـ77  التصنيف  بـ»المدمر«، وصاحب 
أقيمت في  التي  المباراة  عالميًا، في 

جرى  والذي  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة 
الثامن والعشرين من مارس  بينهما في 

الماضي.
وقال الزناد الذي حقق الفوز الـ17 

خالل مسيرته االحترافية حتى اآلن، منها 
16 بالضربة القاضية، دون أن يتعرض 

ألي هزيمة، في تدوينة نشرها عبر 
االجتماعي  التواصل  حسابه على موقع 

والشكر،  الحمد  لك  »اللهم  »فيسبوك«: 
من التاسع إلى الثاني، بارك اهلل في 

كل من وقف معي ولو بكلمة والجاي 
2 على مستوى  أحسن بإذن اهلل.. تصنيف 

أفريقيا«.
العالمي عن  الليبي  المالكم  وأعرب 

أمام  الفوز  بتحقيقه  البالغة  سعادته 
والفوز  بالمدمر  الملقب  الروسي،  خصمه 
العالمي للمالكمة، وقال   »IBO« بحزام

المباراة: »أهدي  في تصريحاته عقب 
إلى  فوزي أمام تيمور نيكارخويف، 

الذي ساندني بشكل  الليبي،  الجمهور 
الماضية«، مضيًفا:  الفترة  كبير خالل 

»الحمد هلل رب العالمين على الفوز 
الكبير، تدربت جيدًا من أجل فوزي بهذه 

االنتصار،  تحقيق  أتوقع  المباراة، وكنت 
بعد عمل شاق دام ألشهر.. أعد الجماهير 
العالمي بإذن اهلل، وفوزي  الليبية بالحزام 

هو دفعة معنوية قوية لي، من أجل 
المقبلة«. الفترة  في  التألق  مواصلة 

البطل الليبي مالك الزناد 
يحتل وصافة التصنيف 

األفريقي للمالكمة

باألساس إلى إرباك الفريق قبل بداية األمور 
الجدية في أمجد المسابقات القارية لألندية، 
بنفس  قام  المصري  الفريق  أن  إلى  مشيرًا 
عندما  وذلك   ،2018 العام  في  العملية 
تفاوض سرًا مع طه ياسين الخنيسي بهدف 
عنه  النظر  يصرف  أن  قبل  معه،  التعاقد 
أبطال  دوري  في  الفريق  مغامرة  انتهاء  إثر 
أفريقيا. وذكر المصدر أن األنباء التي ترددت 
ثنائي  مع  التعاقد  في  الترجي  رغبة  عن 
غير  أجاي،  وجونيور  السولية  عمرو  األهلي 
جدية، وأنها تأتي كرد فعل على فتح النادي 

المصري باب التفاوض مع نجمه الليبي.
أفريقيا  غادر  عامًا،  الـ27  الالعب، صاحب 

من  بانتقاله   2016 يناير  انتقاالت  في 
سانتا  فريق  إلى  الليبي،  طرابلس  األهلي 
األندية  لعديد  لعب  وقد  البرتغالي،  كالرا 
العودة  قبل  بي،  بنفيكا  وبينها  البرتغالية 
وارتداء   2019 يناير  في  السمراء  القارة  إلى 
التونسي، في صفقة استفاد  الترجي  قميص 
منها نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي بمبلغ 
نادي  مع  مباراة   67 وخاض  يورو،  ألف   500
»الدم والذهب« أسهم خاللها في 29 هدفًا 

ما بين صناعة وتسجيل.
دوري  في  مباريات   4 الهوني  ولعب 
منها   3  )2021-2020( موسم  األبطال 
صنع  وقد  آخر،  وصنع  هدفًا  سجل  أساسيًا، 
فرصتان  منها  المفتوح؛  اللعب  من  فرص   5
المحترف  ويُجيد  للتسجيل.  محققتان 
األيسر،  الجناح  مركز  في  اللعب  الليبي 
األيمن  الجناح  في  اللعب  يستطيع  لكنه 
كذلك  يُستخدم  وقد  المتحرك،  والمهاجم 
المساحة  في  يتحرك  مهاجم  وسط  كالعب 
العناصر  أحد  هو  المتقدم.  المهاجم  خلف 
معه  لعب  وقد  الليبي،  المنتخب  في  المهمة 
22 مباراة سجل خاللها 3 أهداف، ويلعب مع 

الفريق في خانة الجناح األيسر.

زاد الحديث في الفترة األخيرة عن استهداف 
الدولي  مع  التعاقد  المصري،  األهلي  نادي 
األول  الفريق  جناح  الهوني،  حمدو  الليبي 
وقد  التونسي،  الترجي  بنادي  القدم  لكرة 
حسم  الصحفية  المصادر  بعض  أكدت 
الصفقة بالفعل، وتطرق البعض إلى إمكانية 
جونيور  األحمر  الفريق  العب  مع  مبادلته 

أجايي.
األيام  خالل  أشارت،  صحفية،  تقارير 
األهلي  مسؤولي  اقترب  إلى  الماضية، 
محمود  الكرة  أسطورة  برئاسة  المصري، 
فترة  خالل  الصفقة،  حسم  من  الخطيب، 
أوضحت  حيث  المقبلة؛  الصيفية  االنتقاالت 
األحمر  بالنادي  التعاقدات  مدير  أن  التقارير 
مع  بالفعل  اتفاق  إلى  توصل  توفيق،  أمير 
صفوف  إلى  بضمه  الهوني،  حمدو  الليبي 
قيام  بعد  المقبل،  الصيف  في  »المارد« 
بدور  السابق،  األهلي  نجم  بوجلبان،  أنيس 

الوسيط في المفاوضات.
لها  أفاد  حسبما  ذكرت  ذاتها  التقارير 

األيام  بأن  األهلي،  النادي  داخل  مصدر 
بشكل  التفاوض  ستشهد  المقبلة،  القليلة 
على  للحصول  الترجي؛  نادي  مع  رسمي 
خدمات الالعب بالطرق الشرعية، وبعيدًا عن 
والذي  الضخم،  الجزائي  الشرط  استخدام 
وكشف  يورو.  ماليين   3 نحو  قيمته  تبلغ 
محمود  إدارة  أن  عن  األهالوي  المصدر 
مليون   2 بقيمة  عرضًا  تُجهز  الخطيب، 
الهوني  لضم  الترجي  إلى  لتقديمه  دوالر؛ 
الذي يرتبط بعقد لمدة موسمين مع النادي 

التونسي.
األحمر«  »المارد  ربطت  التي  األنباء 
الترجي  إدارة  أغضبت  الالعب  مع  بالتفاوض 
بالتركيز  يقوم  الفريق  أن  خاصة  التونسي، 
محليًا،  تنتظره  التي  الرهانات  على  حاليًا 
فضاًل عن تجديد العهد مع لقب دوري أبطال 
أفريقيا؛ حيث أوضح مصدر بالنادي التونسي 
على  الموافقة  حقيقة  »العين«،  لموقع  وفقًا 
كبير  بشكل  تألق  الذي  الليبي،  الالعب  بيع 
النسخة  من  المجموعات  دور  مباريات  خالل 

الحالية لدوري أبطال أفريقيا.
التونسي،  الترجي  بنادي  المصدر  وقال 
إن تصرف األهلي، حال صحة األنباء، يهدف 

األهلي املصري يسعى بقوة لخطف املحترف الليبي الهوني.. والترجي التونسي يرد

● الهوني

القاهرة - أحمد سيد

رئيس »المارد األحمر« يرصد 2 
مليون دوالر لضم نجم فريق »الدم 

والذهب« في االنتقاالت الصيفية

11 مخالفة موثوقة
إلى »فيفا« من أجل 

إسقاط الشلماني
من رئاسة اتحاد الكرة

الوسط - صالح بلعيد
القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  فقد  أن  بعد 
األمل في التأهل إلى نهائيات الكاميرون ببطولة األمم 
األفريقية »كان 2021« والمؤجلة بسبب »كورونا« إلى 
يناير المقبل، يبدو أن طريق منتخب »فرسان المتوسط« 
للتأهل لكأس العالم »قطر 2022«، أصبح أكثر وضوحًا، 
وذلك بعدما أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )الكاف( 
عمر  من  المجموعات  دور  مباريات  ومواعيد  ترتيب 
»قطر  العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية  التصفيات 
أشهر  أربعة  خالل  المجموعات  دور  يقام  حيث   ،»2022
فيروس  تفشي  عقب  أتت  التي  التأجيالت  بسبب  فقط 

»كورونا«.
المجموعة  في  ليبيا  منتخب  أوقعت  القرعة  وكانت 
الغابون«،   - أنغوال   - »مصر  من  كل  بصحبة  السادسة 
وهي  منتخبات  عشرة  المرحلة  هذه  من  يتأهل  أن  على 
أصحاب الصدارة في كل مجموعة، على أن تقام قرعة لـ5 
مباريات في مواجهات مباشرة، والفائز يتأهل لمونديال 

»قطر 2022«.
منتخب  طريق  تفاصيل  لكم  نعرض  قادم  هو  وفيما 
وفقًا  بقطر،  الحلم  مونديال  في  المشاركة  نحو  ليبيا 

لالتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«:
الجولة األولى: )ليبيا vs الغابون( أحد أيام 5 أو 6 أو 7 

أو 8 من شهر يونيو 2021.
الجولة الثانية: )أنغوال vs ليبيا( أحد أيام 11 أو 12 أو 

13 أو 14 يونيو 2021.
الجولة الثالثة: )مصر vs ليبيا( أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 

4 من شهر سبتمبر من العام 2021.
الجولة الرابعة: )ليبيا vs مصر( أحد أيام 5 أو 6 أو 7 

سبتمبر 2021.
الجولة الخامسة: )الغابون vs ليبيا( أحد أيام 6 أو 7 أو 

8 أو 9 من شهر أكتوبر للعام 2021.
الجولة السادسة والختامية: )ليبيا vs أنغوال( أحد أيام 

10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.
ودع  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 

األمم  كأس  نهائيات  إلى  التأهل  وتصفيات  منافسات 
أمام  بخسارة   ،2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
دار  بملعب  لصفر،  بهدف  التنزاني  المنتخب  مستضيفه 
السالم الدولي، ضمن منافسات الجولة األخيرة، لينهي 
المنتخب الوطني مشوار التصفيات في آخر الئحة ترتيب 
السباق  ليغادر  نقاط؛  بثالث  العاشرة  المجموعة  فرق 
رفقة مستضيفه منتخب تنزانيا، فيما تأهل منتخبا تونس 

وغينيا االستوائية إلى النهائيات األفريقية.
الماراثونية  مسيرته  المتوسط«  »فرسان  واستهل 
في  انطلقت  التي  الـ»كان«،  تصفيات  خالل  الطويلة 
شهر  أواخر  في  صفحتها  وطوت   ،2019 العام  منتصف 
مارس 2021، التي تعد األسوأ طوال مسيرة مشاركاته 
العام  مرة  ألول  انطلقت  التي  األفريقية  التصفيات  في 
1966، بمواجهة أولى أمام المنتخب المصري، أسفرت 
بهدفين  بطرابلس  ذهابًا  المنتخبين  تعادل  عن 
بثالثة  بالقاهرة  اإلياب  مباراة  في  والخسارة  لهدفين 

أهداف لهدفين.

الـ»كان«  بتصفيات  الوطني  المنتخب  مشوار  وخالل 
الحالية استهل الفرسان بخسارة برباعية أمام المنتخب 
ثم سجل  لهدف  أهداف  بأربعة  رادس  بملعب  التونسي 
تنزانيا  الوحيد على حساب منتخب  له، وهو  انتصار  أول 
المباراتين  هاتين  في  الفريق  وقاد  لهدف،  بهدفين 
المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ثم فقد الفريق نتيجة 
مباراتين متتاليتين أمام منتخب غينيا االستوائية ذهابًا 
قيادة  تحت  لصفر  بهدف  وإيابًا  لهدفين  أهداف  بثالثة 

المدرب الوطني على المرجييني.
الجديد  المدرب  بقيادة  متتاليين  خسارتين  ثم 
منتخب  من  كل  أمام  فيليبوفيتش،  زوران  الموتنيغري، 
الكرة  آمال  فيها  انتعشت  التي  المباراة  وهي  تونس، 
الليبية، بالعودة للعب على أرضها، بعد رفع الحظر جزئيًا 
من قبل االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، وبداًل من 
أن يمنحه اللعب في بنغازي أفضلية ودافعًا جديدًا، خسر 
منتخب  أمام  خسارته  قرر  ثم  هدفين،  مقابل  بخماسية 
حصاد  ليكون  لصفر،  بهدف  األخيرة  الجولة  في  تنزانيا 
وخمس  وحيدًا  فوزًا  التصفيات  مشوار  خالل  الفريق 
مباريات فقد نتائجها جميعًا، وأحرز العبوه سبعة أهداف، 
واستقبل في شباكه خمسة عشر هدفًا، وتذيل آخر الئحة 

ترتيب فرق مجموعته األفريقية العاشرة.
باالتحاد  الفنية  اللجنة  عضو  أميمة  الطيب  وكشفت 
مدرب  فيليبوفتش،  زوران  أن  القدم،  لكرة  الليبي 
مؤخرًا،  تردد  كما  إقالته  تتم  لن  الوطني،  المنتخب 
مستمر  زوران  أن  تليفزيونية  تصريحات  خالل  مشيرة 
اللجنة  اليوم مع  اجتماعه  أكد خالل  المنتخب، حيث  مع 
فرسان  مع  كاملة  فرصته  على  يحصل  لم  أنه  الفنية 

المتوسط، وأنه الزال يتعرف على إمكانيات الالعبين.
لجنة  تشكيل  أعلن  الشلماني  الحكيم  عبد  أن  يذكر 
تقييم  أجل  من  الليبية؛  الكرة  خبراء  بقيادة  فنية 
حتى  تجربته  وتقييم  زوران،  الوطني  المنتخب  مدرب 
المنتظر  ومن  والسلبيات.  باإليجابيات  سواء  اآلن، 
استعدادًا  الفنية،  اللجنة  تقرير  الشلماني  يتلقى  أن 
الذي  للمنتخب  الفني  الجهاز  بشأن  قراره  لحسم 
العالم  لكأس  المؤهلة  بالتصفيات  للمشاركة  يستعد 

المقررة بعد نحو شهرين.

●  المنتخب الوطني في مباراة تونس ضمن التصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا الكاميرون 2021

الوسط - الصديق قواس
● الشلماني● شاكة

باملواعيد.. »كاف« يرسم تفاصيل طريق 
املنتخب الوطني نحو كأس العالم »قطر 2022«

»األهلي طرابلس« يتوج ببطولة دوري كرة السلة للمرة السادسة في تاريخه

بعدما ودع تصفيات »كان 2021« بشكل مخيب

»فرسان المتوسط« يبدأ على 
أرضه مشوار تصفيات المونديال 

بمواجهة الغابون في يونيو المقبل

مدرب المنتخب: ما زلت أتعرف 
على إمكانات الالعبين.. ولم 

أحصل على فرصتي كاملة

لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  طرابلس«  »األهلي  فريق  توج 
الدور  نهائيات  مباريات  مشوار  نهاية  من  واحدة  جولة  قبل  السلة، 
سليمان  المرحوم  بمجمع  ُأقيمت  التي  اإلياب  لمرحلة  السداسي 
الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، واختتمت يوم الثالثاء الماضي.

منافسات  تصدر  الذي  طرابلس«،  »األهلي  فريق  تتويج  وجاء 
التي  األخيرة  قبل  الجولة  وحتى  األولى  جولته  منذ  التتويج  مرحلة 
إلى  ليصل   54  -  88 بنتيجة  »المروج«  فريق  على  فيها  تفوق 
الترتيب؛ مؤكدًا صدراته، واحقيته وجدارته  الـ17 في سلم  النقطة 
نقطة،   17 إلى  »األهلي طرابلس«؛ وصل  الموسم.  بلقب  بالتتويج 
فريق  أمام  كانت  الوحيدة  والهزيمة  انتصارات،  ثمانية  بعدما حقق 

»النصر« بنتيجة 93 - 98.
إلى  الجديد،  اللقب  بهذا  وصل  طرابلس«،  »األهلي  أن  يذكر 
ويتطلع  السلة،  لكرة  الليبي  بالدوري  تاريخه  في  السادسة  البطولة 
الليبية عندما  السلة  الموسم على صعيد كرة  بثنائية  الفريق للظفر 
يستضيف فريق»النصر« يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس 
ليبيا هذا الموسم بقاعة طرابلس الكبرى، وفي رصيد فريق »األهلي 
الدوري، وثالث  وألقاب على صعيد بطولة  طرابلس«، ست بطوالت 

● فريق سلة »األهلي طرابلس«بطوالت على مستوى الكأس وبطولة واحدة على مستوى السوبر.
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لماذا: تم خطفه؟
ماذا: عن هوية الخاطفين؟

من: المسؤول عن استمرار هذه الظاهرة؟

متى: تنجح السلطة الجديدة في وقف مسلسل الخطف؟
أين: مكان اختفائه؟
كيف: تمت العملية؟

خطف مدير أمن زوارة
++HH55

 كل شيء كل شيء  

من أقوال شاهد عيان
في مثل يوم أمس من سنة 1977 مررت، مصادفة، على ميدان الكنيسة، 

الذي تسمي بعد ثورة فبراير 2011 »ميدان الشهداء«. على غير العادة 
كان مزدحمًا برجال. هناك سيارة عسكرية مقفولة، ورجال يشيدون 

سدة بلوح جديد، كمسرح، لم أعرف السبب. عندما اقتربت قيل لي إنهم 
سيعدمون »خونة«. كان العمل يقترب من نهايته. علق حبل المشنة، 

امتحن أحدهم متانته، أخرجوا من العربة رجلين بكيسين أسودين 
يغطيان وجهيهما، رفعوهما فوق المنصة. قرأ الضابط ورقة، سمعت 

اسمي الشهيدين: عمر دبوب، ومحمد بن سعود. كل ذلك وأنا أقول، في 
سري، إنها مجرد مسرحية إلرهابهما وتخويفهما. أحكموا الحبلين حول 
رقبتيهما. دفع الكرسي أحدهم من تحت قدميهما. تعلقا في الحبلين، 

كافحا االختناق بتحريك رجليهما. انطلق أحد الجنود وقطع سلكًا قديمًا 
كان ملتفًا حول عمود كهرباء. لفه حول ساقيهما. انهمرت دموعنا. 

ُأغمي على أحد الحاضرين. ظللت مصدومًا أليام ما كان يخطر على أحد 
أن يحدث هذا، في المدينة التي هاجت مرحبة بثورة استهلت بدايتها 

بخطاب وأغنية محمد عبدالوهاب: ».. انده على الثوار«.

ليبيا األمسليبيا األمس

منصور بوشناف

فها هم أطفالنا 
امللتحون 

يعبثون 
بمحتويات بيوتنا 
بل يلعبون الكرة 
برؤوس أشقائهم 
بينما نجلس نحن 

وقد فقدنا لحينا 
الطويلة نناقش 

املوت والحياة 
والجنة والجحيم 
وتكاليف الحياة 

التي ال تتوقف عن 
االرتفاع

نشرت صفحة مصلحة اآلثار الليبية في »فيسبوك« 
مقطعًا مصورًا يظهر روعة معبد زيوس )قورينا( 
في شحات، حيث تمت عملية التصوير من أعلى، 

ليظهر هذا األثر التاريخي بشكل مبهر.
ومعبد »زيوس« في قورينا، أو معبد»زيوس« في 
شحات، يعد أكبر معبد إغريقي في ليبيا خصص 

لزيوس، كبير اآللهة اإلغريقية.
والمعبد أكبر حجمًا من البارثينيون في أثينا، 
ويعتبر ثاني أكبر المعابد على الئحة المعابد 

المخصصة لعبادة كبير اآللهة اليونانية، بعد معبد 
ومذبح زيوس وهيرا بمدينة أوليمبيا المقدسة.

يعود تشييد المعبد إلى القرن الخامس قبل 
الميالد، إذ شيد بأعمدة ضخمة على الطراز 

الدوري الكالسيكي، ثم هدم عقب تمرد اليهود 
في المدينة بين العامين 116 و117 بعد الميالد، 
وأعيد بناؤه على يد اإلمبراطور كومودوس، وتبلغ 

مساحته 70 في 32 مترًا، وبصفين من األعمدة 
الكالسيكية. الدورية 

أقوالهمأقوالهم

»لدينا إرادة إلعادة العالقات الثقافية 
بين البلدين إلى مستواها 

قبل سنوات«.

رئيس الوزراء اإليطالي
 ماريو دراغي

»وضع ليبيا اليوم أفضل بكثير منه 
منذ سنة أو سنتين«

المبعوث األممي السابق إلى ليبيا 
غسان سالمة

»حكومتنا مستعدة لتقديم الدعم 
الكامل لليبيا في عديد المجاالت، 
خاصة االقتصادية منها واألمنية«.

رئيس الوزراء المالطي
 روبرت أبيال

»الجزائر مستعدة لمرافقة الشعب 
الليبي في المرحلة المقبلة وفي كل 

المجاالت سواء
 االقتصادية أو االجتماعية 
وحتى التعليمية والطبية«.

الرئيس الجزائري
 عبدالمجيد تبون

ميرال.. ميرال.. 
حسناء الموكبحسناء الموكب

بعدما قادت انطالق موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير، بالقاهرة، 
حتى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، تصدرت عارضة األزياء 

ماهيليان  ميرال  المصرية،  والممثلة 
الشهير  الحرك  على  البحث  عمليات 

»غوغل«.
التواصل  مــواقــع  رواد  وأطــلــق 
االجتماعي على ميرال لقب »حسناء 

الملكية«. المومياوات  موكب 
وخــطــفــت الــفــنــانــة الــشــابــة 
عالمي  اهتمام  ظل  في  األضواء، 
الذي شهد  التارخي،  الحدث  بهذا 
تمثل  ملكية  مومياء   22 نقل 

وملكات  ملوك  وأبرز  أعظم 
الفرعونية. مصر 

علقت  مـــيـــرال 
مشاركتها  عــلــى 
عبر  االحتفال،  في 
ــهــا عــلــى  صــفــحــت
»إنـــســـتـــغـــرام«: 
ــورة جـــدًّا  ــخـ »فـ
بالشرف  وأشــعــر 
بـــــــأن أكـــــون 
مثل  مــن  ــزءًا  جـ
ــذا الـــيـــوم  ــ هـ
ــي..  ــخ ــاري ــت ال
ــن  ــك ــم ي ال 
ــات  ــم ــل ــك ــل ل
تــصــف  أن 
الـــشـــعـــور 
مع  بالسير 
ــفــراعــنــة  ال
الــعــظــمــاء 
فــــــــــــي 
الـــعـــرض 

الذهب«.

منذ أربعين سنة أو يزيد أذكر أنني قرأت مسرحية فرنسية طريفة، ال أذكر 
معرفته  يريد  من  وبإمكان  حال  أي  على  عنه  أبحث  ولن  اآلن،  كاتبها  اسم 
أن يجده بيسر بالتأكيد، عنوان المسرحية كان "اتجاه ممنوع"، وفيها يخرج 
األطفال من أرحام أمهاتهم القاصرات بلحيهم الطويلة؛ ليعيشوا طفولتهم 
بينما  شيء،  بكل  والعبث  اللعب  عن  يتوقفون  ال  عابثين  شيوخ  هيئة  في 
شؤون  ويتدارسون  يفكرون  القاصرات  وأمهاتهم  القصّر  آباؤهم  يجلس 
أثناء  وفي  والحالل،  والحرام  والسياسة  واالقتصاد  والبعث  والموت  الحياة 
بالتوقف  إياهم  مطالبين  "الشيوخ"،  أبنائهم  نهر  عن  يتوقفون  ال  ذلك  كل 

البعض. وإيذاء بعضهم  وتكسير محتوياته  بالبيت  العبث  عن 
فيولد  بالشيخوخة،  تبدأ  العابثة  المسرحية  تلك  في  البشر  مسيرة 
الشباب والصبا والطفولة؛  لينحدر كل عام نحو  الستين؛  اإلنسان شيخًا في 
ليعود إلى رحم األم نطفة ليتحلل بعدها إلى بويضة وحيوان منوي؛ ليذوب 

العدم. الرحم وظلماته نحو  كالهما ويتالشى في متاهات 
"كافكا"  سوداوية  رحم  من  شك  وال  ولدت  بيضاء  فرنسية  كوميديا  تلك 
و"البير كامو"، وهي وبالتأكيد "عود أبدي" نيتشوي، وقد قلبت دورته رأسًا 

عقب. على 
األوروبي  العقل  في  احتل  عقب  على  رأسًا  القلب 
وحتى  وأرسطو  أفالطون  منذ  وخطيرًا  مهمًا  مكانًا 
هيجل وماركس وفرويد ويونج وهوميروس وجيمس 
جويس، فلقد ظلوا يقلبون األمور رأسًا على عقب في 
تصور  على  يثبتون  ال  فهم  وأتباعهم  قرائهم  عقول 
على  رأسًا  القناعات  يقلبون  بل  للحياة  وثابت  واحد 
عقب دونما توقف و"دون اتهام بالتسلق أو التلون"، 
والشائن  المعتاد  ــي  األوروب الفعل  هذا  نصف  كما 
وتصلبها  بثباتها  نفاخر  التي  تصوراتنا  حسب 

والجريان. السيولة  الدائم  الزمن  الصنمي خارج 
لعبة مسرحية "اتجاه ممنوع" قد ال تكون إال حنينًا 
الفطام،  من  طويلة  رحلة  بعد  األم  رحم  إلى  للعودة 
وقد ال تكون إال عرضًا كوميديًا للمثل الليبي القائل: 
التقاطة  تظل  لكنها  صغار"،  وعقابنا  صغار  "أولنا 
البشري بل وللحياة اإلنسانية  العقل  مختلفة لمسيرة 

برمتها.
تسجيليًا  عماًل  اآلن  لي  يبدو  الفرنسي  العبث  هذا 
على  سريعة  ولو  نظرة  إلقاء  بمجرد  الواقعية  شديد 
الملتحون  أطفالنا  هم  فها  اليومي  الحياتي  مشهدنا 
برؤوس  الكرة  يلعبون  بل  بيوتنا  بمحتويات  ــم، يعبثون  ــهـ ــائـ ــقـ أشـ

والجنة  والحياة  الموت  نناقش  الطويلة  لحينا  فقدنا  وقد  نحن  نجلس  بينما 
التي ال تتوقف عن االرتفاع. الحياة  والجحيم وتكاليف 

الهموم  من  وثقيلة  طويلة  بلحى  الدنيا  هذه  إلى  يخرجون  أطفالنا  إن 
مأزق  من  للخالص  أداة  غيره  يرون  وال  العنف  يسكنهم  األمل،  وفقدان 

الذي وجدوا أنفسهم فيه. الحياة 
السن  كبار  نحن  فها  حولنا،  من  وحياة  حياتنا  في  جليًا  العبث  هذا  يبدو 
ورحم  األولى  المنابع  إلى  بالعودة  حالمين  ماضينا،  في  ونتالشى  نصغر 
أبناؤنا  الذي يحدثه  الخراب  المظلم والتالشي هناك هربًا من كل هذا  األم 

العابثون بكل شيء حتى رؤوسنا ورؤوس أشقائهم.
حروب  عبر  وفرنسا  أوروبــا  عاشتها  التي  المسرحية  ممنوع"..  "اتجاه 
حربًا  العدم  باتجاه  عودة  نعيش  وعنفها،  عبثها  بكل  اآلن  نعيشها  كثيرة 

والحجارة. الناس  وقودها 
قرونًا  عشناها  مسرحية  ذروة  بالتأكيد  هو  نعيشه  الذي  العبث  هذا 

الحديثة. فتنتنا  الكبرى وحتى  الفتنة  أحداثها منذ  ربما بدأت  طويلة 
"اتجاه  أجل  من  المرعب  العرض  هذا  إيقاف  هو  الوحيد  مخرجنا  ربما 
واألمل  المستقبل  نحو  عيوننا  ويوجه  معناها،  الحياة  إلى  يعيد  مشروع" 

بداًل من هذا االندفاع الجنوني نحو الموت، نحو الماضي، نحو الرحم.

اتجاه ممنوع

نسيان الجائحة 
بالحيتان

باتت مراقبة الحيتان نشاًطا رائجًا 
لدى المكسيكيين الراغبين في تناسي 

واقعهم الصعب خالل الجائحة، خصوصًا 
قبالة سواحل شبه جزيرة باها كاليفورنيا 

في غرب البالد.
وأعطى وصول هذه الثدييات 

المهاجرة، بالتزامن مع تراجع اإلصابات 
بفيروس كورونا في البالد، دفعًا للقطاع 

السياحي في المنطقة.
ويوفر هذا النشاط للزوار متنفسًا في 

ظل الوباء الذي أودى بأكثر من مئتي 
ألف شخص في المكسيك، في ثالث أسوأ 
حصيلة في العالم لناحية العدد اإلجمالي 
للوفيات بعد الواليات المتحدة والبرازيل.

عودة لوحة سرقها 
النازيون

أعلن الدرك اإليطالي العثور على لوحة 
من القرن السابع عشر للرسام الفرنسي، 

نيكوال بوسان، سرقها النازيون في فرنسا 
سنة 1944.

وسرقت هذه اللوحة الزيتية على 
يد جنود ألمان، خالل احتاللهم منطقة 

بواتييه في وسط فرنسا الغربي، من داخل 
منزل أصحابها القانونيين.

بدأ مالكو العمل عمليات البحث عنه 
منذ 1946، وأدرج سنة 1947 في »سجل 

المقتنيات المسروقة في فرنسا« خالل 
الحرب العالمية الثانية، بحسب المصدر 

عينه.
وأعيد إطالق التحقيق العام الماضي 

بعدما تقدمت سويسرية في سن 98 عامًا 
وأميركي في الخامسة والستين بشكوى 

بواسطة محاميهما اإليطالي.
ونجحت وحدة من قوات الدرك 

متخصصة في حماية التراث الثقافي في 
تحديد موقع اللوحة التي كان يصعب 

تعقب تنقالتها حول أوروبا في العقود التي 
تلت سرقتها.
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