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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

المستقبل يعانق التاريخ في شحات
ص16

زيادة

فضاء

يبدو أن محادثات مجموعة »أوبك+«، 
الثالثاء، سوف تثمر عن زيادة تدريجية 

أخرى في إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس 
المقبل، وذلك مع تعافي الطلب على الخام.

أحد المصدرين توقع أن تكون هناك 
»زيادة متدرجة من أغسطس المقبل، لكن 
لم يتخذ قرار نهائي، ولم يتم االتفاق بعد 
على أحجام محددة«. مصدر بقطاع النفط 

الروسي قال لوكالة »رويترز«، الثالثاء، 
إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس 

2021 هو الوقت المناسب لمواصلة 
تخفيف تخفيضات إنتاج النفط.

مليار 162
دوالر

مكاسب تتوقع دول الجوار 
تحقيقها عقب استقرار ليبيا.

)اإلسكوا(

نفط

كل شيء

فشل

قريبا في ليبيا
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أزمة فتح الطريق الساحلي.. واقعة جديدة تختبر »هشاشة املصالحة«

الثوري
بسمعة حقوقية سيئة، وبنسبة 62 % من 

أصوات اإليرانيين، الذين أدلوا بأصواتهم 
في االنتخابات الرئاسية، أصبح القاضي 

الثوري إبراهيم رئيسي، هو الرئيس الثامن 
للجمهورية اإلسالمية منذ ثورة الخوميني 

العام 1979. مشاركة رئيسي في محاكمات 
تم بموجبها سجن وإعدام معارضين 
سياسيين، لطخت تاريخه في الغرب 

ومجتمع حقوق اإلنسان، ما دفع منظمة 
العفو الدولية إلى المطالبة بمحاكمته فور 

إعالن فوزه.
الرئيس الجديد هو أبرز المقربين من 
المرشد األعلى للثورة اإليرانية 

علي خامنئي، وكان 
أحد طالبه في مدينة 
مشهد، وعينه مرات 

عدة على رأس 
مناصب حساسة.

رئيسي، حتما 
لرؤية  سينتصر 

الحرس الثوري على 
السياسة  صعيد 

الخارجية، فيما يراه 
الخليفة  البعض 

للمرشد  المحتمل 
األعلى خامنئي، 
الذي يعاني من 
متاعب صحية منذ 

سنين.

بعد محاولة إيرانية فاشلة إلطالق قمر 
صناعي إلى المدار في 12 يونيو الجاري، 
رجح خبراء أميركيون أن طهران تستعد 

لمحاولة أخرى في المستقبل القريب.
خبراء في معهد »ميدلبري للشؤون 

الدولية« األميركي، رجحوا وجود محاولة 
ثانية إلطالق القمر الصناعي اإليراني، 

بعد أن أظهرت صور أقمار صناعية في 20 
يونيو الجاري، نشاطًا متزايدًا في قاعدة 
»اإلمام الخميني الفضائية«، وحاويات 

وقود ومركبات دعم ومنصة متنقلة.

مع انخفاض مستوى التمثيل.. »برلين 2« يتمخض عن »استنتاجات« تضمنت 57 بندا

الغرياني: حركة الترجمة متواضعة واملترجمون يعدون على األصابع

»مكافحة األمراض«: التطعيم ضد »كورونا« مستمر بالجرعة األولى.. والثانية لم تبد أ بعد 

حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
توافق  بين  والترقب  االنتظار  من  أيــام  بعد 
وتضارب التوقعات بشأنه، انفض مؤتمر برلين 
الثانية، وتمخض عن »استنتاجات«  في نسخته 
التركيز  في  أبرزها  اختزال  يمكن  بندًا،   57 من 
ما  وفق  االنتخابات  موعد  على  التشديد  على 
الحوار  عن  المنبثقة  الطريق  خارطة  حددته 
وتثبيت   2021/12/24 وهو  الليبي،  السياسي 
مؤسسات  وتوحيد  النار،  إطــاق  وقف  اتفاق 
السلطة التنفيذية، والدعوة لتوزيع عادل للثروة، 
والقوات  المرتزقة  بخروج  المطالب  ودعــم 
حقوق  النتهاكات  والتصدي  ليبيا،  من  األجنبية 
دستورية  قاعدة  باعتماد  والتعجيل  اإلنسان، 

إلجراء االنتخابات.
روسيا  بين  بـ»تفاهمات«  المؤتمر  خرج  كما 
غياب  في  »مقاتلين«،  سحب  بشأن  وتركيا 
إقرار  المشاركون  تنفيذها، وتحاشى  »ضمانات« 
عقوبات قانونية ضد معرقلي القاعدة الدستورية، 
في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع أعضاء الملتقى 

السياسي في جنيف األسبوع المقبل.
أخرى  مرة  الوقوع  تجنب  المؤتمر  وحــاول 
في   »1 برلين  بـ»فخ  تسميته  يمكن  فيما 
الملزمة،  لإلجراءات  اإلشارة  غابت  حين  يناير، 
مواقعه  تعزيز  على  األجنبي  الوجود  وحافظ 
اآلن  رئيسيين  هدفين  وســط  األرض،  على 
أبرزها  دولة،   17 فيها  شاركت  مشاورات  من 
واإلمارات  وفرنسا  وألمانيا  المتحدة  الواليات 
والجزائر،  والمغرب  المتحدة  والمملكة  ومصر 
وأربع منظمات إقليمية ودولية تقضي بتمسك 
األجنبية  والقوات  المرتزقة  بانسحاب  دولي 
مسار  في  قدمًا  والمضي  الليبية،  األراضي  من 

انتخابات ديسمبر.
المؤتمر  إلــى  المرة  هــذه  ليبيا  وانضمت 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  في  ممثلة 
خارجيته  ووزيرة  الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة 
أعمال  خال  مداخلته  وفي  المنقوش،  نجاء 
دولية  بمساعدة  الدبيبة  طالب  المؤتمر، 
الباد،  من  األجنبية  والقوات  المرتزقة  لسحب 
بتقويض  فيها  األمني  الوضع  يهدد  التي 
مخاوف  »هناك  أن  موضحًا  السياسي،  االنتقال 
على  ترتكز  السياسية  العملية  على  أمنية 
في  للمرتزقة  المباشرة  المسلحة  السيطرة 
بعض المناطق، ووجود قوى عسكرية لها أبعاد 

ووجود  الليبية،  المناطق  من  عدد  في  سياسية 
لبعض العناصر اإلرهابية«.

هايكو  األلماني  الخارجية  وزيــر  واستقبل 
تفاؤله  عن  باإلعراب  الدبيبة  مطالب  ماس 
المنشود  االنسحاب  نجاح  »إمكانية  حيال 
أقر  لكنه  ليبيا«،  من  األجانب  المقاتلين  لجميع 
يمكن  ال  الخطوة  هذه  بأن  الوقت  نفس  في 
أن  إلى  مشيرًا  تدريجي،  بشكل  إال  تحدث  أن 
إنه  بل  سريعًا،  عدوًا  ليس  السام  إلى  الطريق 

سباق ماراثون.
عن  مرة،  ألول  رسمي  بشكل  ماس،  وكشف 
لبدء  والتركي  الروسي  الجانبين  بين  »تفاهم 
االنسحاب، حيث ستكون عملية متوازنة خطوة 
سؤال  عن  بوضوح  يجب  لم  لكنه  بخطوة«، 
تقدمها  أن  يمكن  التي  بالضمانات  يتعلق 
األجانب،  المقاتلين  لسحب  المعنية  ــدول  ال
مكتفيًا باإلشارة إلى »أنهم شاركوا في المؤتمر 

لهذا الغرض«.
ــرات خلف  ــوت ــود ت وفـــي مــؤشــر عــلــى وجـ

ذكر  أي  إزالة  التركي  الوفد  حاول  الكواليس، 
قصر  مفضًا  األجنبية«  »الــقــوات  النسحاب 
ما  وفق  المسلحين،  أو  المرتزقة  إلى  اإلشــارة 
فيما  بريطانية،  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
بإرسال  علنًا  االعتراف  واإلمارات  روسيا  ترفض 

مرتزقة إلى ليبيا.
في  مسؤولين  عن  نقل  ذاته  السياق  وفي 
الوزير،  يرافقون  األميركية  الخارجية  وزارة 
لقناة  األوروبــيــة،  جولته  في  بلينكن  أنتوني 
»الحرة« األميركية، األربعاء، أن هناك اتفاقًا من 
أو تفاهمًا بين روسيا وتركيا على  المبدأ،  حيث 
بدء مناقشة انسحاب مجموعة مكونة من 300 
»مقاتل سوري« من كا الجانبين، مشيرين إلى 
لكن  بعد،  جاهزة  ليست  االنسحاب  »عملية  أن 
شكوك  وسط  أولية«،  مناقشات  بدأت  األطراف 

متبادلة من الطرفين.
موسكو  تخفيض  المؤتمر  خال  والافت 
وزير  بغياب  الدبلوماسي  تمثيلها  مستوى 
نائبه  محله  ليحل  الفروف،  سيرجي  الخارجية، 
أن  له  كلمة  في  اعتبر  الذي  فرشينين،  سيرغي 
الصحيح«،  باالتجاه  يتطور  ليبيا  في  »الوضع 
األجنبي  الوجود  »تقليص  أهمية  على  مشددًا 
مدروس«،  بشكل  المسلح  الوجود  من  والحد 
أفراد  مواصلة  األربعاء،  أعلنت،  فقد  تركيا،  أما 

للقوات  العسكرية  التدريبات  »تقديم  جيشها 
التدريب  اتفاقية  إطار  ضمن  الليبية،  المسلحة 
الموقعة  العسكرية  واالستشارات  والتعاون 
المسلحة  القوات  تدريب  نواصل  البلدين،  بين 

الليبية« حسب بيان لوزارة الدفاع التركية.
الوثيقة  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويــرى 
بـ»استنتاجات«  المعنونة  للمؤتمر  الختامية 
الــدســتــوري  األســـاس  بــشــأن  عائمة  كــانــت 
ما  المرتقبة،  والبرلمانية  الرئاسية  لانتخابات 

قد يوفر مجااًل لمزيد من تأخير االستحقاق.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وحث 
»إتاحة  على  له،  مسجلة  كلمة  في  غوتيريس، 
الفرصة لكل الليبيين للمشاركة في االنتخابات 
الــنــواب  مجلس  مطالبًا  ــة«،  ــري وح بنزاهة 
عليها  ستقام  التي  األسس  بـ»توضيح  الليبي 

االنتخابات، واعتماد مشروع الميزانية العامة«.
الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة،  رئيس  وكان 
وكأنه  المؤتمر،  افتتاح  خال  كلمته  في  أعلن 
»االنتخابات  أن  غوتيريس،  كلمة  على  يعقب 
الداخلية  الصراعات  لكن  أشهر،  ستة  بعد  على 
ميزانية  البرلمان  يعتمد  ولم  قائمة،  زالت  ما 
المناصب  اختيار  يتم  ــم  ول بعد،  الحكومة 

السيادية«.
وتسعى الواليات المتحدة تحت رعاية أممية 
الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  تمكين  باتجاه 
المقبل  األسبوع  اجتماع  في  ــح،  واض بشكل 
الدستوري  األســـاس  وضــع  على  جنيف،  فــي 

لانتخابات، وبالتالي إزالة الحاجز البرلماني.
»هيومن  منظمة  انتقدت  متصل  شأن  في 
رايتس ووتش« تجاهل ألمانيا والمشاركين في 
المؤتمر أولوية مساءلة الحكومة بشأن التزامات 
الرئيسية  القضايا  أن  معتبرة  اإلنسان،  حقوق 
التي يجب حلها قبل االنتخابات ضمان تسجيل 
أكبر عدد من الناخبين الليبيين المؤهلين داخل 
من  اآلالف  عشرات  ذلك  في  بما  الباد،  وخارج 
النازحين داخليًا، وآالف المحتجزين تعسفيًا دون 
الخارج،  محاكمة، ومئات اآلالف الموجودين في 
إضافة إلى إجراء تدقيق مستقل لسجل الناخبين 

وتقديم خطة أمنية معقولة على الفور.
أن  دون   »2 »برلين  مؤتمر  انفض  إذن، 
يجيب عن عديد األسئلة، على رأسها، ما الجديد 
ضمانات  وما  األول..  برلين  إلى  أضافه  الذي 

إلزام المعنيين بتنفيذ مخرجاته؟
تفاصيل ص 3

● مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، األربعاء 23 يونيو 2021. )اإلنترنت(

●  فتح مشروعات نفطية في شرق ليبيا
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املنافسة على صدارة املنافسة على صدارة 
املجموعتني أبرزها املجموعتني أبرزها 

ديربي النصرديربي النصر
واألهلي بنغازيواألهلي بنغازي

»الجونة السينمائي« يمنح 
جائزة اإلنجاز اإلبداعي 

للنجم أحمد السقا

13

الوثيقة الختامية للمؤتمر جاءت 
غامضة بشأن األساس الدستوري 
لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية

تركيا تتحفظ على سحب قواتها 
من ليبيا وتتمسك باتفاقات 

التدريب العسكري

برلين، طرابلس، القاهرة - الوسط

باب العزيزية.. من مقر حكم للقذافي إلى مأوى للمشردين

تابعة  نفطية  مشروعات  أربعة  اقتربت 
لشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز، 
أن  بعد  البريقة  مرسى  في  االكتمال  من 
عدم  نتيجة  طويلة  لسنوات  متوقفة  ظلت 

االستقرار األمني.
صيانة  تشمل:  األربعة  المشروعات 
الرئيسي  المخزن  بناء  وإعــادة  الغايات، 
بمصفاة  التحكم  وغرفة  األولى،  بالمنطقة 

التكرير، ووحدة استخاص المكثفات.
وخال زيارة أجراها إلى المرسى، األحد، 
سرت  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  تابع 
مسعود سليمان موسى، الموقف التنفيذي 

للمشروعات األربعة.
مسؤولي  من  وفدًا  ضمت  التي  الزيارة 
الشركة، شملت مشروع إعادة بناء المخزن 
النفط  )مخازن  األولى  بالمنطقة  الرئيسي 
الذي  للمخزن  بديًا  الذي سيكون  والغاز(، 
استمع  حيث   ،2011 ــداث  أح أثناء  دُمــر 
شروح  إلى  الزيارة  خال  الشركة  رئيس 
التنفيذ  ونسبة  مراحل  حول  المهندسين 

التي وصل إليها المشروع.
وحــدة  ــضــًا  أي الــشــركــة  وفــد  وتفقد 
استخاص المكثفات بمعمل الغاز، وصيانة 
تم  »حيث  المتآكلة،  الخرسانية  القواعد 

في  المشروع  وهذا  وصيانتها،  تجديدها 
مراحله النهائية وفقًا لشروط السامة«.

المصانع في  أول  الغاز من  ويعد معمل 
عامًا،   60 من  أكثر  منذ  ُأنشئ  حيث  ليبيا، 
الشاملة،  والصيانة  التجديد  إلى  ويحتاج 
وحدة  أن  إلى  نوهت  التي  الشركة،  وفق 
النهائية،  مراحلها  في  المكثفات  تثبيت 

ومن المتوقع استامها قريبًا.
صيانة  مشروع  هناك  ــك،  ذل بجانب 
كبيرة  أهمية  ذو  مشروع  وهو  الغايات، 
وتكمن  للمعمل،  التابعة  المرافق  ضمن 

للمجمع  الــازم  البخار  توفير  في  أهميته 
الصناعي.

تنفيذ  »ســرعــة  على  مــوســى  وشـــدد 
وحل  والكفاءة،  بالجودة  مقرونة  المشاريع 
المقاولين  تواجه  مشاكل  أو  مختنقات  أية 
لتنفيذ هذه المشاريع الحساسة والمهمة«، 
راكــدة  مشاريع  كانت  المشاريع  وهــذه 
االستقرار  لكن  طويلة،  لسنوات  ومهملة 
بصفة  والشركة  المنطقة  شهدته  الذي 
المقاولين  شجعا  الصعاب  وتذليل  خاصة، 

على العودة لتنفيذ األعمال«.

طرابلس ـ سرت ـ الوسط

انتخاب ليبيا عضوًا في 
لجنة بـ »اليونيسكو«

في االنتخابات التي جرت، اإلثنين، 
تم انتخاب ليبيا عضوًا في 

المجلس التنفيذي للجنة الدولية 
الحكومية لعلوم المحيطات 
بـ»اليونيسكو«، وذلك خالل 

أعمال الدورة 31 للجمعية العامة 
للجنة، التي تستمر حتى 25 

يونيو الحالي، وفق ما أعلن مكتب 
المندوب الليبي بـ»اليونيسكو«، 

الثالثاء. اللجنة تعد الهيئة 
الوحيدة داخل منظومة األمم 

المتحدة المختصة بعلوم 
المحيطات، وتعمل على تعزيز 

التعاون الدولي وتنسيق البرامج 
في مجال البحوث والخدمات 

وبناء القدرات، من أجل تحسين 
اإلدارة، والتنمية المستدامة، 

وحماية البيئة البحرية. وتضم 
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 

المحيطات في عضويتها 150 
دولة، ويتألف مجلسها التنفيذي 

من عضوية 40 دولة يتم انتخابها 
كل عامين خالل اجتماعات 

الجمعية العمومية للجنة.

4 مشروعات نفطية في »البريقة« تقترب من االكتمال

بعد تدميره بشكل شبه كامل مع سقوط 
نظام القذافي في 2011، تحولت منطقة 
للرئيس  حكم  مقر  من  العزيزية  بــاب 
لعشرات  مأوى  إلى  القذافي  الراحل معمر 
وصفت  هكذا  سكن«.  عن  الباحثة  األسر 
في  العزيزية  باب  برس«  »فرانس  وكالة 

أحدث تقاريرها.
بابه  أمــام  من  السيارات  تمر  وبينما 
والاقطات  الماء  خزانات  تعلو  الرئيسي، 
الهوائية المجمّع، المحاط بسياج معدني 
الداخل منافسة بين  سميك، فيما يشهد 

شبان ليبيين يلعبون كرة القدم.
سوَّت  الناتو  لحلف  الجوية  الضربات 
وتعرض  بـــاألرض،  المجمع  من  أجـــزاء 
المكان للنهب، وصار قسم كبير منه خرابًا، 
لكن محيطه تحول إلى حي سكني حقيقي 

تقطنه عائات كانت با مأوى.
المنازل  عشرات  تسكن  عائات  هنا 
وفي  عسكريين،  تــأوي  كانت  الصغيرة 

بيوت أوسع كان يقطنها ضباط كبار.
يقول بشير )68 عامًا( أن مئات الليبيين 
القذافي،  نــظــام  ســقــوط  بعد  جـــاؤوا، 
لإلقامة في المنطقة التي كانت مخصصة 
للعسكريين، ويعيش هو نفسه منذ 2012 
في منزل مساحته 400 متر قام بتجديده.

كان  كثيرًا،  »كلفني  الرجل:  ويضيف 
عامًا  مني  األمر  وتطلب  محروقًا،  المنزل 
لتجديده«. المجمع تم تشييده في بداية 
كيلومترات،  ستة  امتداد  على  الثمانينات 
األمريكى  القصف  أثــر  تحسينه  ــرى  وج
إلقامة  مخصصًا  وكان   ،1986 العام  في 

القذافي، كما كان المقر العام لنظامه.
الضاحية  فــي  العزيزية  ــاب  ب ويقع 
طرابلس،  للعاصمة  الغربية  الجنوبية 
وهو يحوي أيضا حديقة حيوانات ومسبحًا 
يهوى  كــان  القذافي  ألن  خيمًا،  وثكنة 

أسلوب الحياة البدوي.
النظام، فكرت السلطات  وبعد سقوط 
إلى منطقة خضراء  االنتقالية في تحويله 
تحوي متنزهًا ترفيهيًا ونصبًا يخلد ذكرى 
الشهداء، »لكن الفوضى السياسية أوقفت 
المشروع«، حسب وصف »فرانس برس«.

المكان،  في  المقيمة  العائات  أمــا 
الليبية  السلطات  ألن  باإلخاء،  فمهددة 

تعتزم تحويل المجمع إلى متنزه.
ــادر«،  أغ »لــن  غاضبًا:  حسن  ويقول 
يورو  ألف   27 يوازي  ما  إنفاقه  إلى  مشيرًا 
مضيفًا:  يقطنه،  الــذي  المنزل  لتجديد 
متوقفة  واألشــغــال  نـــادرة،  »المساكن 

واألسعار ملتهبة«.

< »مئات« الليبيين جاؤوا بعد سقوط نظام القذافي لإلقامة في المنطقة التي كانت مخصصة للعسكريين



تمحورت أعمال الفائزين الستة بجوائز »يوروبيين إينفنتر أووردز« على مجالي الطب 
واإللكترونيات، بحسب النتائج التي أعلنها المكتب األوروبي لبراءات االختراع، الخميس، 
»إنجاز  جائزة  ليو  كارل  األلماني  الفيزيائي  التحكيم  لجنة  ومنحت  ميونيخ،  في 
للضوء  الباعثة  الكفاءة  العالية  العضوية  الثنائيات  على  »الرائد«  لعمله  الحياة«، 
األجهزة  في  الطاقة  كفاءة  تحسين  في  التي تسهم  العضوية  الموصالت  وأشباه 

اإللكترونية وسطوع الصورة ودقة اللون.
في فئة »الصناعة«، منح جراح األنف واألذن والحنجرة النروجي بيير غيسلي 
يوبسالند، وهو أيضا اختصاصي في الديناميكا الهوائية لألنف، الختراعه جهازا 
أكثر  إلى تحسين سبل استخدام األدوية من طريق األنف، وهو  طبيا يهدف 
كفاءة من بخاخات الرش التقليدية، وهذا االختراع المستخدم لعالج الصداع 
النصفي أو السالئل كان وراء ازدهار شركة »أوبتينوز إيه دي« التي باتت 
مدرجة في البورصة. وفي فئة »الدول غير األعضاء في المكتب األوروبي 
الهندية  للباحثة  الجائزة  التحكيم  لجنة  أعطت  االخــتــراع«،  لبراءات 

األميركية سوميترا ميترا الكتشافها مواد مركبة جديدة لألسنان.

»آبل«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 

مقترحة  جديدة  قوانين  إن  كــوك،  تيم 

عمل  لتنظيم  ــي  ــ األوروب ــاد  ــح االت مــن 

تهدد  الكبرى  التكنولوجيا  شــركــات 

ــون«،  ــف ــن هــاتــف »آي بـــ»تــقــويــض« أم

الماضي  العام  ــي  األوروب االتحاد  وكشف 

تستهدف  صارمة  قوانين  مسودة  عن 

شركات التكنولوجيا العمالقة مثل »آبل« 

و»فيسبوك«،  و»أمــــازون«  و»غــوغــل« 

هذه  عمل  طريقة  تغير  أن  ويمكن 

مؤتمر  خالل  كوك،  حديث  وجاء  الشركات، 

»فيفاتيك« للشركات الناشئة في باريس، 

التي  القوانين  بعض  إلــى  تطرق  حيث 

مثل  اإلنترنت  شبكة  »حراس«  تستهدف 

التي  التطبيقات  في  تتحكم  التي  »آبل« 

وأجهزتها  هواتفها  على  تثبيتها  يمكن 

قد  المقترحة  القوانين  إن  وقال  اللوحية. 

آيفون،  على  الجانبي  التحميل  »تفرض 

لتنزيل  بــديــال  طريقا  سيكون  وهـــذا 

نقلت  ما  وفق  اآليفون«،  على  تطبيقات 
»وكالة فرانس برس«.

لمستخدمي  يسمح  الجانبي  والتحميل 

»آيفون« بتنزيل تطبيقات مباشرة من 

يمكنهم  ال  ما  وهــو  فعله اآلن.الناشرين، 

تواصـل 02

»أنسي«  مهرجان  في  طويل  ــي  روائ فيلم  أفضل  جائزة  على  »فلي«،  المتحركة  الرسوم  فيلم  حصل 
جامعيا  طالبا  اآلن  أصبح  حيث  الغرب،  إلى  أفغاني  شاب  هروب  عن  حقيقية  قصة  يتناول  وهو  الفرنسي، 
المتحركة  الرسوم  لمهرجان  الكبرى  الجائزة  على  حصوله  وقبل  رجل،  من  للزواج  ويستعد  الدنمارك،  في 
الشاب  قصة  خالل  من  يتناول  الذي  راسموسن  بور  جوناس  الدنماركي  المخرج  فيلم  فاز  الفرنسي، 
وثائقي  فيلم  أفضل  بجائزة  انتقالهم،  رحلة  خالل  عنف  من  عموما  المهاجرون  يقاسيه  ما  األفغاني 

أجنبي في مهرجان »ساندانس السينمائي« األميركي في فبراير الماضي، وفق »فرانس برس«.
لكنها  السينمائي«،  »كان  مهرجان  من  الماضي  العام  دورة  في  للمشاركة  أيضا  الفيلم  واختير 
الرئيسية  المسابقة  في  تحريكية  أفالم  عشرة  وتنافست   ،»19  - »كوفيد  جائحة  بسبب  ألغيت 
هذه  عروضه  وأقيمت  المتحركة،  الرسوم  ألفالم  األهم  الحدث  يعتبر  الذي  »أنسي«  لمهرجان 
ميكايال  التشيكية  للمخرجة  مــاد«  ساني  »مــاي  فيلم  أما  اإلنترنت،  وعبر  الصاالت  في  السنة 
تشيكية  قصة  ويتناول  بأفغانستان،  أيضا  فيتعلق  التحكيم  لجنة  بجائزة  فاز  الذي  بافالتوفا 
مهرجان  أول  »أنسي«  ويعتبر  الحرب،  دمرته  الذي  البلد  هذا  اكتشافها  خالل  بأفغاني  تغرم 
عودة  وقبل  الثقافية،  األماكن  فتح  ــادة  إع منذ  فرنسا  في  حضوريا  يقام  دولــي  سينمائي 

مهرجان »كان« إلى جادة الكروازيت في يوليو المقبل.

 »فلي« يحصل على جائزة األفضل بمهرجان أنسي »فلي« يحصل على جائزة األفضل بمهرجان أنسي

الطب واإللكترونيات يستحوذان الطب واإللكترونيات يستحوذان 
على جوائز »يوروبيني إينفنتر«على جوائز »يوروبيني إينفنتر«

المنافسة،  لمراقبة  األلمانية  المؤسسة  أعلنت 

»آبل«  شركة  ضد  تحقيق  فتح  اإلثنين، 

األميركية بسبب »ممارسات محتملة مناهضة 

يعزز  جديد  قانون  أساس  على  للتنافسية 

الرقميين«،  العمالقة  ضد  التحرك  سلطات 

إجراء  »فتح  وغوغل  وأمازون  فيسبوك  وبعد 

في  جاء  كما  للتكنولوجيا«،  آبل  شركة  بحق 

األلماني  المكتب  عن  صادر  رسمي  بيان 

أن  المؤسسة  وأوضحت  االحتكار.  لمكافحة 

ممارسات  تلقى عدة شكاوى بسبب  »المكتب 
محتملة مناهضة للتنافسية«.

إن  المكتب  رئيس  مونت  اندرياس  وقال 

متجر  عمل  خاص  بشكل  سيتناول  »التحقيق 

يسمح  الحاالت  من  العديد  في  ألنه  آبل 

أطراف  أنشطة  على  بالتأثير  آبل  لشركة 

اختصاصات  المكتب  يملك  بالتالي  أخرى«. 

جديدا  قانونا  ألمانيا  اعتمدت  أن  منذ  موسعة 

وسيكون  السنة.  مطلع  في  المنافسة  حول 

الشركة  كانت  إذا  ما  تحدد  أن  السلطات  على 

تتمتع بأهمية أساسية في األسواق.

ــن هـــذا الــتــوصــيــف بعض  ويــنــتــج م

المرجعية  »حظر  مثل  المحددة  االلتزامات 

الدخول«  أمام  »حواجز  وضع  أو  الذاتية« 

القانون  هــذا  يستهدف  منصاتها.  على 

العمالقة  الرقمية  الشركات  أساسي  بشكل 

المتهمة باالستفادة من موقع شبه احتكار 

قوانينها  تضع  حيث  منصاتها،  الخاصة.بفضل 

االحتكار في أملانيا»آبل« أمام مكتب مكافحة 

CINEMA
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شركات  كبريات  وتستهدف  الكونغرس  كشفها  التي  االحتكار  مكافحة  حزمة  شأن  من 
وعلى  لإلنترنت  الناس  استخدام  كيفية  على  كبير  بشكل  إقرارها،  حال  تؤثر،  أن  التكنولوجيا 
ستطرح  التي  الخمسة،  القوانين  مشاريع  تمهد  وقد  واألنجح،  األكبر  األميركية  الشركات 
»غوغل«  مثل  عمالقة  شركات  تفكيك  أو  تنظيم  إلعادة  األربعاء،  لجان  قبل  من  للتصويت 
وفقا  برمته،  لإلنترنت  البيئي  النظام  تشكيل  إعادة  مع  و»أمازون«  و»آبل«  و»فيسبوك« 

لـ»وكالة فرانس برس«.
خدمات  وعرض  ثالثة  ألطراف  منصة  تشغيل  من  التكنولوجيا  عمالقة  اإلجراءات  وستمنع 
غرار  على  لشركات  كبيرة  ضربة  يعني  مما  ذاته،  الوقت  في  المنصات  تلك  على  تنافسية 
لمنتجاتها  أولوية  منح  من  التكنولوجيا  منع شركات  إلى  النواب  يسعى  كما  و»أمازون«،  »آبل« 

وخدماتها، في خطوة تستهدف »غوغل« على وجه الخصوص.
الناس  على  سيسهل  ما  وهو  التشغيلي«،  و»التوافق  البيانات  »نقل«  آخر  إجراء  ويطلب 
الحزمة،  وبموجب  االتصال،  وعناوين  بياناتهم  على  اإلبقاء  مع  مثال  »فيسبوك«  عن  االستغناء 
أمواال  تخصص  التي  المنافسين،  على  االستحواذ  من  األكبر  التكنولوجيا  شركات  ستمنع 

إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة االحتكار.
المتخصصة  السابقة  والمسؤولة  »ييل«  جامعة  في  األستاذة  مورتن،  سكوت  فيونا  وقالت 
مكافحة  إجراءات  تطبيق  إخفاق  من  ينبع  القانون  إن  التكنولوجيا،  شركات  كبريات  شؤون  في 
هذه  هيمنة  من  التخفيف  إلى  ترمي  والتي  أخرى  وأماكن  المتحدة  الواليات  في  االحتكار 

الشركات وأفادت: »هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب«.
خدمتها  إغالق  أو  بيع  على  »آبل«  فستجبر  القوانين،  إقرار  حال  في  أنه  إلى  وأشارت 
النص  إن  مورتن،  وقالت  »سبوتيفاي«،  غرار  على  خصومها  ضد  تميز  ال  حتى  الموسيقية 
للناس  للمستهلكين كونه سيسمح  بالنسبة  حيويا جدا  التشغيلي »سيكون  بالتوافق  المرتبط 
والبقاء  لفيسبوك(  )العائد  وإنستغرام  فيسبوك  غير  االجتماعي  التواصل  وسائل  إلى  باالنضمام 

على اتصال بأصدقائهم«.

شعر الحكمة
عندي عني مليانه زعل *** وعندي قلب ماالقي هنا

وعندي ورد حسيته ذبل *** وعندي عمر ضيعته هبا
وعندي فرح عمره ما كمل***وعندي جرح يبيله دواء

مشروع قانون أميركي يحجم 
كلمة1000عمالقة التكنولوجيا

●   مهاجرون أفارقة يمارسون لعبة كرة القدم كل يوم جمعة بطرابلس.

.. و تحذر من قانون 
مقترح لالتحاد األوروبي

العروسي تحقق مليون مشاهدة بـ »كات آند ماوس«
الهولندية   - المغربية  للفنانة  مــاوس«  آند  »كات  الجديدة  األغنية  حققت 
على  مشاهداتها  نسب  تخطت  حيث  كبيرا،  نجاحا   ،)Laroussi( العروسي 
عن سعادتها  المغربية  النجمة  وأعربت  مشاهدة،  مليون  من  أكثر  »يوتيوب« 
محطة  تعتبر  ماوس«  آند  »كات  أن  إلى  مشيرة  لألغنية،  اإليجابية  باألصداء 

جديدة في حياتها.
اللبناني  إخــراج  ومن   ،»PK بيج  »كينيث  إنتاج  من  ــاوس«،  م آند  »كــات 
إرثها  عناصر  العروسي  مزجت  فقد  الموسيقى،  ناحية  من  أما  سرحان،  عادل 
المغربية  الفنانة  وأوضحت  بي«،  آند  والـــ»آر  »البوب«  موسيقى  مع  العربي 
العربية  جذورها  مع  لالتصال  اشتياقها  هو  الموسيقى  هذه  اختيارها  سر  أن 

عموما والثقافة المغربية خصوصا.
عن  عملنا   ،Pkو ــا  »أن  :Laroussi قالت  األغنية،  تأليف  وبخصوص 
هذا  ولخلق  ووطني،  ثقافتي  يمثل  جديد  موسيقي  نوع  ابتكار  على  كثب 

معا  واستمعنا  والعربية،  المغربية  األلحان  عديد  جربنا  التوازن، 
أم  بلخياط،  عبدالهادي  سميح،  نعيمة  مثل  الغناء  مشاهير  إلى 

بداياتي  في  ألهموني  الذين  الفنانون  وهم  وردة..  فيروز،  كلثوم، 
كمغنية«.

سنوات  خمس  لمدة  أنجليس  بلوس  مكوثها  وبعد  العروسي 
االنتقال  قررت  الفنية  مسيرتها  في  المهمة  النجاحات  عديد  وتحقيق 

الدفء،  بمنتهى  استقبلتها  أن دبي  إلى  اإلمارات، مشيرة  العيش في  إلى 
أنتمي  الذي  المكان  هو  »هذا  قائلة:  فيها،  بالبقاء  فورية  رغبة  فتملكتها 

في  حاليا  وتعيش  هولندية،  وأم  مغربي  أب  من  العروسي،  اآلن«،  إليه 
موهبتها  برزت  لألغاني،  كاتبة  أيضا  تعمل  مغنية  كونها  إلى  إضافة  دبي، 

المجتمع  لدى  كبيرة  شعبية  وتملك  بهولندا.  بلدتها  في  ـــ16  ال سن  في 
األوروبي، كما فازت بعديد الجوائز.

»#الحرية_حق«
األحد  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  ــرى  األس إعــالم  مكتب  أطلق 
التواصل  منصات  عبر  »#الحرية_حق«  هشتاغ  حملة  في  للمشاركة  ــداء  ن الماضي، 

االجتماعي المختلفة.
مجال  في  العاملة  والمؤسسات  واإلسالمية  الوطنية  للقوى  ــرى  األس لجنة  وأعلنت 
صفقة  محرري  اعتقال  ــادة  إلع السابعة  الذكرى  في  حق  الحرية  حملة  إطــالق  ــرى،  األس
الماضي  الخميس  يوم  عقدته  صحفي  مؤتمر  ضمن  الغربية  الضفة  في  ــرار«  األح »وفــاء 

في رام اهلل.
األسرى  شئون  »هيئة  ومنها:  الفلسطينية،  اإلنسان  وحقوق  األسرى  مؤسسات  وتشير 
وحقوق  األسير  لرعاية  الضمير  و»مؤسسة  الفلسطيني«،  األسير  و»نــادي  والمحررين«، 
يونيو   13 في  عنها  صدر  تقرير  في  القدس«،   - حلوة  وادي  معلومات  و»مركز  اإلنسان«، 
حتى  بلغ  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  والمعتقلين  األســرى  عدد  أن  إلى  الجاري، 

نهاية مايو 2021 نحو )5300( أسير.
بلغ  فيما  امــرأة،   )40( األســرى  هؤالء  بين  أن  تقريرها  في  المؤسسات  هذه  وأوضحت 
طفال،   )250( نحو  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  القاصرين  األطفال  المعتقلين  عدد 
وبلغ  معتقلين،  زالــوا  ما   1948 العام  المحتلة  األراضــي  من  طفال   )81( بينهم  من  كان 

عدد المعتقلين اإلداريين نحو )520( معتقال.

باحثي  من  اثنان  نجح  مصدرها،  تحديد  في  المساعدة  بهدف 
من  الصناعي  الذكاء  على  تعتمد  طريقة  تطوير  في  فيسبوك 
وتطرح  فايك(،  )ديب  العميق«  »التزييف  عمليات  كشف  شأنها 
إذ  اإللكترونية،  المواقع  على  مشكلة  هذه  التزييف  عمليات 

أو  اإلنترنت  بمستخدمي  للتالعب  تستخدم  قد  إنها 
مقاطع  تركيب  خالل  من  األشخاص  سمعة  تشويه 
أو  يقولوها  لم  أمورا  يفعلون  أو  يقولون  تظهرهم 
على  هذه  التوليف  عمليات  وتعتمد  حقا.  يفعلوها 

تقنيات الذكاء الصناعي، وفق »فرانس برس«.
الباحثان لدى فيسبوك تال هاسنر وشي يين  وقال 

ميشيغن  واليــة  جامعة  مع  الموضوع  على  عمال  اللذان 
المعلومات  وتعقب  فايك  الديب  كشف  سيسهل  »نظامنا  إن 
»أدوات  الباحثان  أعلنها  التي  الطريقة  وتقدم  بها«،  المرتبطة 
لتسهيل التحقيق في شأن األحداث المرتبطة بعمليات تضليل 
هذا  ولتطوير  العميق«.  بالتزييف  تستعين  منسقة  إعالمي 
العكسية«  »الهندسة  تسمى  تقنية  الباحثان  استخدم  النظام، 

الحالة  هــذه  وفــي  مــا،  منتج  صنع  طريقة  تفكيك  على  تقوم 
مقطع فيديو أو صورة.

على  ثغرات  أي  النظام  بها  يستعين  التي  البرمجية  وترصد 
للصور.  الرقمية  البصمة  على  تؤثر  )المونتاج(  التوليف  عملية 
البصمة  هذه  تتيح  الفوتوغرافي،  التصوير  مجال  وفي 
المعلوماتية،  وفي  المستخدمة.  الكاميرا  إلى  التعرف 
يمكن لهذه التقنية »التعرف إلى النظام المستخدم 

في صنع عمليات التزييف«، وفق الباحثين.
برمجية  الماضي  العام  مايكروسوفت  وقدمت 
الـ»ديب  عمليات  رصــد  في  المساعدة  شأنها  من 
البرامج  من  وهــي  الفيديوهات،  أو  الصور  في  فايك« 
االنتخابات  قبل  اإلعالمي  للتضليل  للتصدي  المصممة  الكثيرة 
مقاطع  آالف  غوغل  عممت   ،2019 وفي  األميركية،  الرئاسية 
بأسلوب  عملها  طواقم  من  أفــراد  يد  على  المزورة  الفيديو 
الراغبين  الباحثين  تصرف  في  وضعها  بهدف  فايك«،  »ديب 

في تطوير أساليب لكشف الصور التي خضعت للتالعب.

طريقة لكشف التزييف في »فيسبوك«

العملة الرقمية »بيتكوين« تخسر 10% من قيمتها
تراجعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية بأكثر من 10 %، اإلثنين، جراء تكثيف الصين 
حملتها على قطاعها الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين العملة المشفرة مع فرضها 

حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البالد، وتمثل 
من   %  80 نحو  الصينية  البيتكوين  استخراج  معامالت  إجراء  مواقع 

التجارة العالمية في العمالت المشفرة رغم حظر التداول بها محليا 
منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغالق مواقع عمليات 
االستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع، وفق »فرانس 

برس«.
موقعا   26 بإغالق  سيتشوان  مقاطعة  في  السلطات  وأمرت 

تحتوي على حواسيب ضخمة إلجراء معامالت استخراج البيتكوين 
األسبوع الماضي، بحسب مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل 

التواصل االجتماعي، وأكدها شخص كان يعمل سابقا في القطاع، وتراجع سعر 
البيتكوين إلى 32309 دوالرات. فقد تعرضت العملة لضربة قاسية في األسابيع 
األخيرة في ظل استهداف الصين لها بعدما سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 65 ألف 

دوالر في أبريل. وأمرت المذكرة وفق التقارير شركات الطاقة بالتوقف عن 
تزويد مواقع تعدين العمالت المشفرة بالكهرباء بحلول األحد.

وتعهدت بعملية »تطهير كاملة«، فيما أمرت السلطات المحلية 
بإجراء تحقيق شامل للعثور على مواقع استخراج العمالت المشفرة 

وإغالقها. وتمثل المقاطعة أحد أكبر قواعد ماكينات االستخراج 
في البالد، وقال مستخرج سابق للعمالت الرقمية إنه تم »إغالق 

»شكلوا  وأفاد  األخيرة.  األيام  متطلبات  مع  تماشيا  شيء«  كل 
عملياتنا  أوقفنا  أننا  من  للتأكد  للتفتيش..  تأتي  عمل  مجموعات 

وأزلنا اآلالت«.
المشفرة  العمالت  لعدد كبير من مواقع استخراج  وسيتشوان مقر 
التي تتطلب كمية هائلة من الطاقة تتوافر في المقاطعة التي تحتوي على 
كميات وافرة من مصادر الطاقة الكهرومائية وبأسعار رخيصة، ووفقا لتقرير نشرته 
جريدة »غلوبال تايمز« الحكومية، أدى إغالق المواقع في المقاطعة إلى القضاء على 

أكثر من %90 من طرق تعدين البيتكوين في البالد.
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الليبيون قبيل 2021/12/24.. عني على االنتخابات
وأخرى على املرتزقة واملعرقلني

من دون زخم كبير، بدأ وانتهى مؤتمر برلين الثاني 
الذي كان عليه  ليبيا، فلم ينل االهتمام ذاته  حول 
 ،2020 العام  يناير من  المنعقد في  األول  المؤتمر 
الحضور؛  وطبيعة  منهما،  كل  انعقاد  لظروف  ربما 
قائمًا  القتال  كان  بينما  انعقد  األول  فالمؤتمر 
حول طرابلس، ولذلك حضره قادة عدد من الدول 
الثاني  المؤتمر  في  الحضور  اقتصر  فيما  المدعوة، 
على وزراء الخارجية، وكان موضوعه األساسي »ليبيا 
ما بعد الحرب«، بما في ذلك ملفات: سحب المرتزقة 
إلتمام  الظروف  وتهيئة  األجنبية  التدخالت  وإنهاء 
ديسمبر   24 في  موعدها  في  العامة  االنتخابات 
أساسية  محاور  ثالثة  على  ركز  المؤتمر  المقبل. 
المرتزقة والمقاتلين األجانب وإنهاء  هي: انسحاب 
وتحقيق  االنتخابات،  وإجــراء  األجنبية،  التدخالت 
المصالحة الوطنية، على أمل أن تسير ليبيا بشكل 
صحيح نحو دولة ديمقراطية مدنية؛ وفيما لم يتم 
تحقيق  بخصوص  تفاصيل  أو  واضحة  رؤية  إعالن 
المرتزقة  األخص محور سحب  وعلى  المحاور،  هذه 
والمقاتلين، فإن جميع المتحدثين قبل وخالل وبعد 
تحقيق  في  قدمًا  المضي  ضرورة  أكدوا  المؤتمر 

إنجازات على أرض الواقع.

القاعدة الدستورية مطلوبة
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
دعا من جانبه إلى ضرورة إنهاء التدخالت الخارجية 
العامة في موعدها في  االنتخابات  وإجراء  ليبيا  في 
24 ديسمبر المقبل. وقال في بداية انعقاد المؤتمر 
بالعاصمة األلمانية، األربعاء، إن لالنتخابات أهمية 
توفير  إلى  السلطات  داعيًا  لليبيا،  بالنسبة  قصوى 
البيئة المناسبة إلجراء االنتخابات في موعدها. كما 
المتدهور«،  اإلنساني  »الوضع  من  قلقه  عن  عبر 
وحث الدول األعضاء على دعم المجموعات الضعيفة 
واألكثر هشاشة. كما دعا غوتيريس مجلس النواب 
االنتخابات  عليها  ستقام  التي  األسس  توضيح  إلى 
لالنتخابات،  الدستورية  القاعدة  إقرار  أي  العامة، 
المقبل،  يوليو  من  األول  في  مهلة  لها  المحدد 

وكذلك إلى اعتماد مشروع الميزانية العامة.
لكل  الفرصة  بإفساح  العام  األمين  وطالب 

وحرية،  بنزاهة  االنتخابات  في  للمشاركة  الليبيين 
التبرع  المتحدة على  الدول األعضاء باألمم  مشجعًا 

بمبلغ 189 مليون دوالر لدعم االنتخابات.
المتحدة للشؤون  العام لألمم  أما وكيلة األمين 
فنبهت  ديكارلو،  روزماري  السالم،  وبناء  السياسية 
»مجتمع  إلقامة  تدعم  األممية  المنظمة  أن  إلى 
سحب  ضــرورة  على  مشددة  شامل«،  ديمقراطي 
الهدف.  هذا  لتحقيق  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
االتحاد  مع  المتحدة  األمم  اشتراك  إلى  وأشــارت 

األفريقي نحو تنفيذ المصالحة الوطنية.

الموقف األميركي
أكد  بلينكن،  أنتوني  األميركي،  الخارجية  وزيــر 

إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التطبيق  بدوره ضرورة 
ذلك  في  بما  الماضي،  أكتوبر   23 في  الموقع  النار 

انسحاب كل القوات األجنبية.
وهو ما كررته سفارة الواليات المتحدة لدى ليبيا 
اإليجابية«  »التطورات  إلى  تتطلع  إنها  قالت  التي 
على  خاص  بشكل  مركزة  المؤتمر،  انعقاد  جراء 
السياسية  بالعملية  المشاركين  جميع  »التزام 
الليبية، وانتخابات ديسمبر، والتنفيذ الكامل التفاق 

وقف إطالق النار«.
أما ألمانيا فركزت على أهمية مواجهة التحديات 
في  العام  نهاية  انتخابات  إجراء  أجل  من  األمنية 
هايكو  األلماني،  الخارجية  وزير  أكد  فقد  موعدها، 
عائقًا«  تزال  »ال  األمنية  الصعوبات  أن  على  ماس، 

أخرى  معوقات  إلى  مشيرًا  االنتخابات،  إجراء  أمام 
النقل. تتعلق باللوجيستيات وعمليات 

انتخابات  على  تأكيد  بكل  أراهن  »لن  وأضاف: 
غير مكتملة ال تشهد مشاركة الجميع، ولكننا نعول 
بالدفع  وعــدت  التي  الليبية  الحكومة  دعم  على 
أن  إلى  متطلعًا  االنتخابات«،  تنظيم  نحو  بقوة 
بالشرعية  تتمتع  »حكومة  االقتراع  صناديق  تفرز 

المقبلة«. للسنوات 
انسحاب  تحقيق  ــرورة  ضـ ــى  إل ــاس  م ودعـــا 
بهدف  األجنبية  والــقــوات  للمرتزقة  »مــتــوازن« 
بثقل  طرف  أي  تمتع  وعدم  القوى،  »توازن  ضمان 
»يؤثر  األجانب  المقاتلين  بقاء  أن  وأكد  عسكري«. 
على عملية السالم، ولذلك يجب سحبهم«، مشددًا: 

»هذه رسالة برلين 2... يتعين احترام تعهد سحب 
المرتزقة وإنهاء التدخل األجنبي«.

ال ضمانات لسحب المرتزقة
األجنبية،  القوات  انسحاب  ضمانات  وبخصوص 
برلين  لكن  الضمانات،  هذه  ماهية  أعلم  »ال  قال: 
عملية  عبر  الهدف  هذا  تحقيق  في  تتخاذل  لن 
أن  إلى  فيها  وسننخرط  المتحدة،  األمم  تقودها 
كان  أيًا  ليبيا  من  األجنبية  القوات  آخر  سحب  يتم 

مصدرها«.
مع  ليبيا  في  تحسن  »الوضع  أن  إلى  نوه  كما 
إنتاج  واستئناف  حاليًا،  القائم  النار  إلطالق  وقف 
صوت  »سماع  إلــى  تطلعه  عن  وعبر  النفط«، 

الليبيين، واختيار من يحكمهم«.
بدورها، عرضت مصر على لسان وزير خارجيتها، 
ليبيا،  في  التطورات  من  موقفها  شكري،  سامح 
ثوابت  المؤتمر  أمام  كلمته  في  شكري  أكد  حيث 
ليبيا  سيادة  حماية  ضرورة  من  المصري  الموقف 
تطلعات  ودعم  اإلقليمية،  وسالمتها  واستقاللها 

الليبي. الشعب 

جدول زمني
الوحدة  حكومة  فــي  الخارجية  وزيــرة  وجعلت 
الوطنية الموقتة، نجالء المنقوش، من ملف سحب 
مطالبة  لكلمتها،  عريضًا  عنوانًا  األجنبية  القوات 
القوات  هذه  لسحب  الزمني  الجدول  على  بالتركيز 

المسلحة. المجموعات  ودمج 
ــب  ــان األج ــة«  ــزق ــرت ــم »ال أن  ــى  إلـ ونــبــهــت 
بعد  قريبًا  يغادرون  قد  ليبيا  في  المتواجدين 
»لقد  مضيفة:  السالم،  محادثات  في  تقدم  إحراز 
أن  ونأمل  بالمرتزقة،  يتعلق  ما  في  تقدمًا  أحرزنا 
من  المرتزقة  انسحاب  المقبلة  األيام  خالل  يتم 
الجانبين، وأعتقد أن هذا سيكون مشجعًا، وسيعزز 

الجانبين«. الثقة من 
حكومة  أن  كلمتها  في  المنقوش  واعتبرت 
الوحدة وصلت إلى برلين برؤية »جادة« لـ»إعادة 
حرة  »انتخابات  وإجــراء  ليبيا«،  في  االستقرار 
ونزيهة« في 24 ديسمبر، محذرة من أن »أي حالة 
على  سلبي  بشكل  ستؤثر  ليبيا  في  استقرار  عدم 

ككل«. المنطقة 
المشترك  العمل  ضــرورة  على  ــددت  ش كما 
إلجراء  ضروريًا  أمــرًا  كونه  االستقرار  تعزيز  نحو 
االقتراع  صناديق  إلى  الليبيين  وتوجه  االنتخابات 
العام، مؤكدة أن هناك مطلبين أساسيين  بنهاية 
المسار  تنفيذ  في  يتمثل  األول  االستقرار؛  لتحقيق 
المسار  تنفيذ  والثاني  برلين،  مسار  وهو  الدولي 
استقرارها  يضمن  والـــذي  ليبيا  تــقــوده  ــذي  ال

والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.
الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  دعا  جانبه،  من 
في  المشاركين  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
المؤتمر إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تمهيد 
بالقول:  رؤيته  ملخصًا  االنتخابات،  إلى  الطريق 

»ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم«.

مؤمتـــــــر »برلـــــــــني 2«:

< روزماري ديكارلو< سامح شكري< هايكو ماس< أنطونيو غوتيريس

 غوتيريس يدعو إلى أهمية  إجراء االنتخابات في موعدها
 املنقوش تشدد على ضرورة وضع جدول زمني لسحب املقاتلني األجانب

< عبداحلميد الدبيبة مع وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة اخلارجية والتعاون الدولي السيدة جنالء املنقوش. < صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين 2.

ـا مبــــــــادرة اســــــــــــــتقرار ليبيـــــــــ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد 
الستقرار  عناوين  أربعة  من  مبادرة  طرح  الدبيبة، 
الثاني بشأن  برلين  ليبيا، خالل كلمته في مؤتمر 
يخص  والثاني  األمــن،  هو  األول  العنوان  ليبيا. 
العملية القانونية لالنتخابات، أما الثالث فهو ملف 
حول  الرابع  العنوان  ويتمحور  الوطنية،  المصالحة 

الخدمات المقدمة للشعب واالستقرار االقتصادي.
نص الكلمة:

المستشارة ميركل.. األمين العام لألمم المتحدة، 
االتحاد األوروبي، والجامعة العربية، االتحاد األفريقي.. 

معالي الوزراء وسعادة السفراء..
السيدات والسادة:

بجزيل  أتقدم  أن  كلمتي  مستهل  في  لي  يطيب 
الشكر للسيدة أنغيال ميركل والسيد هايكو ماس على 
الوفادة  وحسن  المؤتمر  هذا  لحضور  الدعوة  كريم 
وكريم االستقبال في هذا البلد الصديق، وأثني على 
دوركم الرائد في إيواء ونجاح هذا المؤتمر في نسخته 
األولى. كم يختلف اليوم عن األمس.. في يوم 19 يناير 
من  حزمة  القاعة  هذه  في  المجتمعون  أطلق   2020
التوصيات والتعهدات في وقت كانت الحرب ما زالت 
سيدة الموقف، وصوت المدفع يعلو على صوت الحوار، 

وكانت دماء الليبيين الزالت تنزف.
بعد مضي سنة ونصف.. أقف اآلن في هذه القاعة، 
ومثقاًل  واحدة،  لحكومة  وممثاًل  الليبيين،  من  موكاًل 
بالدي  وحــدة  على  وأعمل  إلينا،  المناطة  بالمهام 
وقت  وفي  الصعوبة،  في  غاية  ظروف  في  وسيادتها 
يتطلب منا مواقف حاسمة وتاريخية. منذ سنة ونصف، 
وتدهوراالقتصاد،  االنقسام  خطر  تواجه  ليبيا  كانت 
وتفكك الروابط االجتماعية، ونقف اليوم في مرحلة ما 
زالت حرجة لكنها مليئة باألمل، اآلن نستطيع أن نقول 
بصوت واحد، ال عودة للحرب، ال للعبث بثروات ليبيا، ال 

للخالف خارج طاولة الحوار.
أقف اليوم أمامكم لكي نراجع سويًا تعهدات مؤتمر 
برلين األول، وإنجازات هذه المرحلة التي هي بالفعل 
كثيرة، لكنها أيضًا غير كافية، فالمخاطر ما زالت تحدق 
واستقرارها،  لبالدنا  الفعلية  للوحدة  وبمسيرتنا  بنا 
وأن تكون دولة ديمقراطية ذات سيادة، فاعلة دوليًا 
نجحنا  برلين،  بعد سنة ونصف من مؤتمر  وإقليميًا. 
بدءًا  المتحدة،  لألمم  وبالدوراإليجابي  بمساعدتكم 
من غسان سالمة إلى مجهود ستيفاني وليامز المميز، 

السيد  مع  اآلن  تستكمل  التي  البناءة  العالقة  وإلى 
للحرب،  دائم  وقف  إلى  الوصول  في  كوبيش،  يان 
السلطة  وتوحيد  والتفتت،  التقسيم  إبعاد شبح  وإلى 
التنفيذية، وإلى إعادة التئام مسيرة عمل المؤسسات 
االقتصادي،  العبث  ووقف  النواب،  مجلس  خصوصًا 
وقفل تصدير النفط الذي أنتج عقابًا جماعيًا على كل 
نحن  ذلك،  من  أكثر  بل  استثناء،  دون  من  الليبيين 
نستعد لضم الشرق إلى الغرب، من خالل فتح الطريق 
الجهود  هذه  ونستكمل  بينهما،  الرابط  الساحلي 
ونتوجها بزيارة الحكومة وعقد اجتماع مجلس الوزراء 
من بنغازي ومدن الجنوب في األسابيع القليلة المقبلة.
بأمانة  محملين  الليبي..  الشعب  أمام  اليوم  نقف 
عبر  الشعب  إلى  القرار  إعــادة  وهي  وثمينة،  غالية 
المحدد؛  بالتوجه لالنتخابات في موعدها  له  السماح 
التزامًا بمخرجات الحوارالليبي وخارطة الطريق، وإنني 
العقبات  كل  تذليل  على  العمل  في  جهدًا  أدخر  لن 
لنصل إلى هذا التاريخ في أجواء مناسبة تتيح للشعب 
أن يعيد اختيار من يمثله، وأنا موجود هنا اليوم كي 
أطلب العون من أصدقاء ليبيا لتجهيز المسيرة نحو 24 
ديسمبر، وتجاوزالعوائق األمنية المشتركة.. المتمثلة 
في مكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة للحدود، والحد 
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسياسات وممارسات 
بعض األطراف الدولية التي أدت إلى تعميق األزمات 

في ليبيا وخروجها عن السيطرة.
الدول  جمع  هو  برلين  مسار  مخرجات  أهم  من 
وجهات  لتقريب  مشترك  إطار  في  ليبيا  في  المؤثرة 
هو  الليبي  الصوت  يكون  أن  اآلن  ويبقى  النظر، 
األساس في هذا اإلطار والهيكليات الدولية، وأنا على 
ثقة بصدق النوايا بين المشاركين فيما يتعلق بليبيا، 
وأرحب من هذه المنصة بكل تواصل وانفتاح وتقارب 

بين الدول المجتمعة.
االنتخابات  يفصلنا عن موعد  والسادة..  السيدات 
المرتقبة ستة أشهر، ولألسف ما زال الخالف الداخلي 
التحسن  ورغم  المسيرة،  تعيق  الضيقة  والمصالح 
الذي ظهر على عمل المؤسسات، ما زالت الموازنة لم 

تعتمد من مجلس النواب والمناصب السيادية.
أقولها علنًا.. لم آتِ إلى أي منصب حبًا بالبقاء، بل 
ليبيا  لقيادة  أمثله هو األسلم  الذي  النهج  بأن  إيمانًا 
في هذه المرحلة الحساسة، ولن نقف شهود زور على 
مصيرهم.  تحديد  في  الليبيين  لحق  البعض  عرقلة 
أطرح  لن  وعليه  المسؤولية،  موقع  في  اليوم  نحن 
عليكم الئحة من المطالب، بل سأطرح عليكم عناوين 
مبادرة استقرار ليبيا للوصول إلى االنتخابات المرتقبة، 
الدولية لدعم  المجموعة  التي نتطلع فيها من خالل 

ليبيا والبناء في سبيل إنجاحها.
التقدم  من  بالرغم  األمن:  وهو  األول  العنوان   -
في توحيد المؤسسات األمنية فإن مزيد العمل يجب 
توحيد  سبيل  في  وأيضًا  المجال،  هذا  في  به  القيام 
على  أمنية  مخاوف  وهناك  العسكرية،  المؤسسة 
المسلحة  السيطرة  على  ترتكز  السياسية  العملية 
المباشرة للمرتزقة في بعض المناطق، وتواجد قوى 
المناطق  من  عدد  في  سياسية  أبعاد  لها  عسكرية 

الليبية، ووجود بعض العناصراإلرهابية.
لتأمين  شاملة  أمنية  خطة  تحضير  في  باشرنا 
االنتخابات  قانون  صــدور  وننتظر  االنتخابات، 
البدء  فــي  ومساعدتكم  لتنفيذها،  المرتقب 
والمقاتلين  المرتزقة  سحب  أجل  من  بالتعاون 
قــرارات  وتطبيق  الليبية،  ــي  األراض من  األجانب 

2570 و2571. مجلس األمن خصوصًا قراري 
ميزانية  إلى  حاجة  في  أيضًا  الخطة  هذه  وتظل 
وآليات ومعدات، كما ينطبق هذا على كل الخطوات 

المرحلة. لتجاوز هذه  الضرورية 
هذه  القانونية:  العملية  وهو  الثاني  العنوان   -
لكنها  الحكومة،  صالحيات  عن  خارجة  العملية 
االنتخابات،  عليها  تبنى  التي  األساسية  القاعدة 
من  الــالزمــة  الجدية  اآلن  إلــى  ــرَ  ن لم  ولألسف 
المسار. للمضي قدمًا في هذا  التشريعية  األجسام 

بواجباتهم  بالقيام  المعنيين  كافة  ندعو  عليه 
لــلــوصــول إلــى الــقــاعــدة الــدســتــوريــة وقــانــون 

المرتقب. االنتخابات 
- العنوان الثالث وهو المصالحة الوطنية: لقد بدأنا 
العمل على هذا الملف فور استالم الحكومة مهامها، 
وأهنئ هنا العمل الذي يقوم به المجلس الرئاسي في 
هذا المجال، ونعلم أن المصالحة الوطنية هي مسار 
وليست حدثًا، وال يجب أن تستخدم كشرط من شروط 
تحقق االنتخابات، بل يجب أن تكون عنوان المرحلة 
المقبلة، وبوابة الدخول إلى العمل السياسي في ليبيا.
وأؤكد انطالقًا من هذا المبدأ ضرورة اإلسراع في 
إلى  ليبيا  وخارج  داخل  والمهجرين  النازحين  عودة 
بالمشاركة  للجميع  والسماح  الضرر  وجبر  مناطقهم 
الفعالة في العملية السياسية من دون إقصاء داخلي 

أو خارجي لهذه المشاركة.
واالستقرار  الخدمات  وهــو  الــرابــع  العنوان   -
في  تكمن  الحكومة  أولويات  أن  نعلم  االقتصادي: 
بحياة  المتعلقة  والعاجلة،  اآلنية  القضايا  حلحلة 
الليبيين وأمنهم واستقرارهم، لكننا نعلم أيضًا أن كل 
ما تقوم به الحكومة هو ما سيحدد مالمح المستقبل، 
إهمال  دون  الحاضر  على  نعمل  أن  من  البد  عليه 
للمستقبل، والتنصل من الحلول الصعبة برمي الكرة 

إلى األمام.
بمعالجة  ــبــدء  ال ــروري  ــض ال مــن  وجــدنــا  عليه 
اإلنتاج  مستوى  ــادة  وزي لــلــواردات،  العادل  التوزيع 
التنمية  وخلق  ليبيا،  ربوع  جميع  في  وتوفيرالخدمات 
المكانية، من خالل نظام المقاطعات الذي اليزال طور 
التحضير ويعد بمثابة التقسيم اإلداري للتخفيف من 

وطأة المركزية على حياة الليبيين.
في الثالثة أشهر األولى تمكنا من توفير استقرار 
لبعض  الصيانة  برامج  واستئناف  للخدمات،  نسبي 
السيولة  وصــول  تيسير  إلــى  باإلضافة  المنشآت، 
»كــورونــا«،  جائحة  مكافحة  وأيــضــًا  للمواطنين، 

وتوفيراللقاح بقدر المستطاع.
الملف  المتوقفة..  المشاريع  أما فيما يتعلق بملف 
المشاريع  وتحديد  بحصر  قمنا  الممتنع..  السهل 
التنموية التي تتمتع بنسب إنجاز عالية بشكل عادل 

كالمستشفيات  ليبيا،  في  المناطق  كافة  يغطي 
تشجيع  مع  والطرق،  الجامعة  ومركبات  والمدارس 
احتياطات  وزيادة  العام،  الدين  على  الدولة  سيطرة 
المصرف المركزي من العملة الصعبة، وإرساء أسس 
الفعال  الدعم  الليبية، من خالل  الثروة  االستثمار في 
صيانة  وتأمين  ومؤسساتها،  النفط  لوزارة  والسريع 
النهر الصناعي، وحماية األصول الليبية، والعمل على 

االستفادة من االستثمارات المنتجة.
هذه المحاور األربعة.. تغطي بإيجاز أطر العمل التي 
الستقرار  عليها  العمل  يجب  والتي  تجاوزها،  اليمكن 
ونزيهة،  وشفافة  حرة  انتخابات  إلى  والوصول  ليبيا، 
إلى  وتحتاج  المسائل ضرورية،  هذه  كل  أن  وال شك 
إمكانات مالية متوفرة ومجمدة، وإلى ميزانية جاهزة 

غير معتمدة.
المعنية..  الليبية  األطــراف  إلى  بصراحة  أقولها 
أوقفوا  المستتر..  والتعطيل  العبث  سياسة  أوقفوا 
واسمحوا  كرهينة،  االستحقاقات  استعمال  سياسة 
للناس بأن تعمل، فنحن ذاهبون وليبيا باقية.. تحملوا 

مسؤوليتكم التاريخية ليرحمكم الشعب والتاريخ.
وأقول للمجتمعين هنا: التزموا بتعهداتكم وكونوا 
بشكل  المعرقلين  ردع  على  وساعدونا  الموعد،  على 

واضح وتشاوري ومقنع.
نحتاج  أقول  اليوم  المجتمعين  ألصدقائنا  وأيضًا 
أن تكونوا مقتنعين بأن ليبيا الموحدة المعافاة هي 
خير صديق لكم، وستكون شريك أوروبا، وقلبًا نابضًا 
الحوض  لدول  طبيعيًا  وصديقًا  العربي،  العالم  في 
المتوسط والدول اإلسالمية، ودولة مؤسسة وأصيلة 
تاريخي  استراتيجي  عمق  مع  األفريقي  االتحاد  في 
ومتواصل، وأخًا تاريخيًا ألصدقاء تاريخيين عبر السنين، 
إلى  للوصول  دعمكم  نريد  حداثة،  األكثر  واألصدقاء 
االنتخابات، وإلى تحصين المسارات السياسية واألمنية 

واالجتماعية واالقتصادية.
الرشد،  فاقدي  لسنا  إننا  لكم  نقول  حينه..  إلى 
وندية  بجد  االستماع  الدولي  المجتمع  على  وإن 
ليبيا  سيادة  واحترام  الدولية،  الليبية  المطالب  إلى 

الداخلية، ومشاركة ليبيا للوصول إلى بر األمان.
العمل  إلى  وأتطلع  المستشارة..  السيدة  أشكر 
نحو  ثابتة  وبخطوات  المرحلة  لتجاوزهذه  معكم 
سلطة منتخبة مباشرة من الليبيين ومستقبل أفضل 

لهم. أشكركم

< الدبيبة خالل إلقاء كلمته في مؤتمر برلين الثاني.



محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 292

24 يونيو 2021 م اخلميس

14 ذو القعدة 1442 هــ

خطط إنهاء وجود املسلحني األجانب.. إما بالسياسة الناعمة أو بالقوة الغاشمة

ماذا حمل رئيس املخابرات املصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟

كل  حلم  إنه  الحلم؟..  تحقيق  موعد  اقترب  هل 
آخر مسلح  برحيل  النفس  يمنون  الذين  الليبيين، 
في  بدت  ربما  وقت.  أقرب  في  ليبيا  من  أجنبي 
الضغوط  تكثيف  مع  الحلم  تحقيق  بشائر  األفق 
المرتزقة  إخراج  إلى  الساعية  والدولية  اإلقليمية 
رويدًا  تحولت  والتى  ليبيا،  من  األجنبية  والقوات 
األجنبي،  للوجود  استنكار  بيانات  رويدًا من مجرد 
خطط  مالمح  إلى  بإنهائه،  ومطالب  أمنيات  أو 
كان  سواء  األرض،  على  للتنفيذ  قابلة  وآليات 

الناعمة، أم بالقوة الغاشمة. ذلك بالسياسة 

خطط لسحب المقاتلين األجانب
اللجنة  اجتماع  انطالق  من  ساعات  فقبل 
الدائم  بمقرها   »5+5« المشتركة  العسكرية 
العام  األمين  مساعدة  كشفت  األحد،  سرت،  في 
ليبيا  في  المقيمة  والمنسقة  المتحدة  لألمم 
لسحب  إعدادها  يجري  خططًا  غانيون،  جورجيت 

المقاتلين األجانب والمرتزقة من البالد.
األمن  مجلس  اجتماع  خــالل  قالت  غانيون 
انسحاب  هناك  يكن  »لــم  الجمعة:  الــدولــي، 
يجري  ولكن  األجانب،  المقاتلين  أو  للمرتزقة 
اللجنة  أن  إلى  لفتت  أيضًا  لذلك«.  خطط  إعداد 
أكبر  بشكل  ستناقش  المشتركة  العسكرية 
المرتزقة،  انسحاب  لتسلسل  محددة  »خطة 
قبل  الــســالح  ونـــزع  ــذلــك،  ل مرحلي  وهيكل 

طردهم«.

الكرة في ملعب مجلس األمن
إلى  األمن  مجلس  دعت  األممية،  المسؤولة 
ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  جميع  تحديد 

»يوفروا  أن  يجب  الذين  وتــشــاد،  ــســودان،  ال
االستقرار  زعزعة  لتجنب  منظمة  انسحاب  عملية 
أن  واعتبرت  المجاورة«.  البلدان  وفي  ليبيا  في 
قرارات  تنتهك  تزال  ال  التي  الدول  ضد  العقوبات 
وكذلك  ليبيا،  بشأن  الــدولــي  ــن  األم مجلس 
التهديدات بفرض عقوبات على ليبيين رئيسيين 
محتمل«  »حل  هو  المرتزقة،  وجود  على  يؤثرون 

لمشكلة المقاتلين األجانب.

لحظة حاسمة
إن  المتحدة  ــواليــات  ال قالت  جهتها،  مــن 
من  للعديد  أخــرى  فرصة   ،»2 »برلين  اجتماع 
االلتزامات  لتجديد  الدولي؛  األمن  مجلس  أعضاء 
برلين  اجتماع  في  أنفسهم  على  قطعوها  التي 
كما  الماضي،  العام  مطلع  عقد  الــذي  السابق 

االنتخابات  دعم  لتأكيد  حاسمة  »لحظة  يمثل 
ولدعم  المقبل،  ديسمبر  في  إجراؤها  المقرر 
األجنبية  القوات  خــروج  إلــى  الليبية  الــدعــوات 
في  السياسي  المنسق  نائب  كلمة  والمرتزقة«. 
تيرنر،  سكوت  المتحدة  باألمم  األميركية  البعثة 

معالجة  بشأن  األمن  مجلس  اجتماع  في  جاءت 
من  األجانب  والمرتزقة  المقاتلين  رحيل  تأثير 

ليبيا على منطقة الساحل األفريقي.
التي  االستقرار  عدم  حالة  أن  إلى  لفت  تيرنر 
التي  »المخاطر  تكشف  تشاد  في  مؤخرًا  وقعت 

على  فقط  ليس  األجــانــب  المرتزقة  يشكلها 
منع  يعتبر  ولذا  ككل،  المنطقة  على  ولكن  ليبيا 
الساحل  منطقة  في  االستقرار  عدم  من  المزيد 
على  جميعًا  اتفقنا  »لقد  معقبًا:  حاسمة،  أولوية 
وتسريح  السالح  لنزع  مستدام  نهج  إلى  الحاجة 
وإصالح  فعال  بشكل  اإلدماج  وإعادة  المقاتلين 

قطاع األمن، ويجب أن نواصل ذلك«.
ضمان  العديدة  مخاوفنا  بين  »من  وأكمل: 
األجانب  والمرتزقة  المقاتلين  انسحاب  يؤدي  أال 
البلدان  استقرار  زعزعة  من  المزيد  إلى  ليبيا  من 
حيث  والسودان،  تشاد  سيما  ال  األخرى،  المجاورة 
على  الموقعين  فعلى  جارية،  التحوالت  تزال  ال 
قوات  أي  سحب  السودان  في  للسالم  جوبا  اتفاق 
القادة  دعا  األميركي  المسؤول  ليبيا«.  في  تعمل 
إلجراء  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  إلى  الليبيين 

ديسمبر   24 في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
خارطة  في  عليه  المنصوص  النحو  على   ،  2021
مجددًا  الليبي،  السياسي  الحوار  لمنتدى  الطريق 
شخص  أي  على  عقوبات  بفرض  بــالده  تلويح 
أهمية  أكد  تيرنر  االنتخابات.  يقوض  أو  يعرقل 
الليبي،  النار  إطالق  قف  التفاق  الكامل  التنفيذ 
األجنبية  الــقــوات  جميع  انسحاب  يشمل  بما 

والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

مطالبات المنقوش
في  الليبيون  المسؤولون  طالب  ولطالما 
وإخراج  األجنبية  القوات  بسحب  الجديدة  السلطة 
المجلس  رئيس  من  بدءًا  البالد،  من  المرتزقة 
حكومة  برئيس  مرورًا  المنفي،  محمد  الرئاسي 
الدبيبية،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
حكومة  في  الخارجية  ــرة  وزي كانت  ربما  لكن 
المنقوش،  نجالء  الموقتة  الوطنية  الــوحــدة 
بخروج  مطالبة  الليبيين  المسؤولين  أكثر  هي 
في  صوتها  بح  فقد  األجنبية،  والقوات  المرتزقة 
تمل  ال  وهي  ليبيا،  خارج  أو  داخل  مناسبة  كل 

التحذير من بقاء هؤالء المسلحين.
والسبت، اعتبرت وزيرة الخارجية إنهاء التدخالت 
القوات  ــروج  وخ الداخلي،  الشأن  في  الخارجية 
الوحيد«  »الحل  ليبيا  من  والمرتزقة  األجنبية 
البالد،  في  السالم«  و»عجلة  االستقرار  لدعم 
القاهرة،  من  المرة  هذه  جاءت  المنقوش  مطالبة 
المصري  نظيرها  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  أثناء 
المقبلة  القليلة  األيام  تحمل  ربما  شكري.  سامح 
لمغادرة  التنازلي  العد  ويبدأ  لليبيين،  سارة  أنباء 
المقاتلين األجانب أراضي ليبيا، خاصة وأن بقاءهم 
إتمام  وجهود  السياسية  الحياة  حتمًا صفو  سيعكر 
المقررة  االنتخابات  إجراء  يعرقل  وربما  المصالحة، 

في موعدها 24 ديسمبر 2021.

طرابلس ـ الوسط

القاهرة - طرابلس ـ الوسط: ياسر مشالي

● المسلحون األجانب والمرتزقة في ليبيا عقبة كبرى تعترض إكمال خارطة الطريق

● رئيس الحكومة الليبية الدبيبة برفقة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في جولة بأسواق طرابلس القديمة● جولة عبدالحميد الدبيبة وعباس كامل في شوارع العاصمة طرابلس الخميس الماضي

● إخراج المسلحين األجانب والمرتزقة من ليبيا على رأس قرارات مؤتمر »برلين 2«

»الطريق الساحلي«.. اختبار إثبات الوجود امليداني
ماذا يعني ذلك: الدبيبة يعلن رسمياً فتحه األحد.. القيادة العامة تعترض .. و»لجنة العشرة« تقرر تأجيل الفتح؟!

ربما تكشف أزمة »إعادة فتح / وإعادة غلق« الطريق 
ليبيا  غرب  يربط  شريانًا  يمثل  الذي  الساحلي، 

بشرقها، هشاشة المصالحة الوطنية في ليبيا.
وما  الماضي،  األحد  حدث،  ما  أن  مراقبون  ورأى 
تاله خالل الساعات الماضية، هو اختبار جديد يظهر 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في أضعف صورة.
ويمثل فتح الطريق الساحلي رأس البند السادس 
األمم  من  الصادر  النار  إطالق  وقف  قرار  بنود  من 
المتحدة، في جنيف أكتوبر 2020 ، وهو إحدى أهم 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  مهام  أولويات 
إعالن  من  واحد  يوم  فبعد  الطريق.  خارطة  وفق 
اجتمعت  الساحلي،  الطريق  فتح  الحكومة  رئيس 
تأجيل  لتقرر   ،)  5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
فتح الطريق إلى حين إصالح األضرار الموجودة به، 

وتوزيع البوابات!
أعضاء اللجنة اجتمعوا في سرت اإلثنين ـ حسب 
المتحدة  األمم  بعثة  من  وفد  رفقة  ـ  أصدروه  بيان 
العميد متقاعد سليم رعد،  ليبيا برئاسة  للدعم فى 
غرب  متر،  كيلو  الخمسين  بوابة  إلى  توجهوا  كما 
والترتيبات  اإلجراءات  على  لالطالع  سرت  مدينة 
شرق  بين  الساحلي  الطريق  فتح  بشأن  المتخذة 

البالد وغربها والمغلق منذ يناير 2020.
فتح  بإعالن  يكتفِ  لم  الدبيبة،  عبدالحميد 
بموقع  الشخصي  حسابه  على  الساحلي  الطريق 
»اليوم  كتب:  حيث  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
نخطو  الليبي،  الشعب  معاناة  من  صفحة  سنطوي 
خطوة جديدة في البناء واالستقرار والوحدة«، لكنه 
وياللمفارقة شارك بنفسه في إزاحة السواتر الرملية 

معلنًا إعادة فتح الطريق الساحلي.

إعالن في مؤتمر صحفي
في  الدبيبة،  عبدالحميد  أعلن  نفسه  اليوم  وفي 
هو»يوم  الساحلي  الطريق  فتح  أن  صحفي،  مؤتمر 
وشبح  والفرقة  التشتت  عهد  أن  مؤكدًا  تاريخي«، 
االنفصال ولى إلى غير رجعة. الدبيبة، قال إن أبناء 
عانوا خاللها  الليبي، خاضوا مرحلة عصيبة  الشعب 
بديلة  طرق  عبر  السفر  مشاق  وتحملوا  األمرين 

للطريق الساحلي.

من رحم المعاناة
»وُلدت  الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  واعتبر 
تلم  أن  شعبها  وعاهدت  المعاناة،  هذه  رحم  من 
والشقاء  اآلالم  صفحة  عنه  وتطوي  الوطن  شتات 
األمل  من  جديدة  صفحة  وتفتح  االستقرار،  وعدم 
»متفائاًل«  الحكومة  رئيس  الحياة«.  على  واإلقبال 
تحملوا  الذين  الوطن  أبناء  إلى »كل  بالشكر  توجه 
المشاق بسبب غلق الطريق، وكل مَن دعم وشارك 
في تحقيق هذا الهدف النبيل، وعلى رأسهم أهالي 

باشا  أحمد  ومسجد  الترك،  سوق  مدخل  قرب 
القرمانلي، الذي بناه الوالي التركي في العام 1737، 
كانت جولة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامل، الخميس، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المدينة  شوارع  في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
قلعة  تطل  حيث  الشهداء،  ميدان  وقبلها  القديمة، 

السرايا الحمراء، رمز العاصمة مدينة طرابلس.

مطبات السلطة الجديدة
توقيت زيارة كامل لم يخُل من دالالت عدة، فهي 
تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مفاجئة إلى طرابلس 
وزراء  ضم  المستوى،  رفيع  تركي  وفد  بها  قام 
المخابرات،  ورئيس  والداخلية،  والدفاع  الخارجية 
وفي وقت تجد فيه السلطة الليبية الجديدة نفسها 
أمام مطبات سياسية وأمنية تعترض تنفيذ خارطة 
الطريق. رئيس المخابرات المصرية، استهل زيارته 
عبدالحميد  مع  مباحثات  بجلسة  طرابلس،  إلى 
الدبيبة، تناولت تفعيل االتفاقات التي وقعتها مصر 
مصطفى  المصري  الوزراء  رئيس  زيارة  أثناء  وليبيا، 
مدبولي األولى إلى طرابلس، في 20 أبريل الماضي.

استدعاء ليبي.. ورسائل مزدوجة
المشتركة  اللجنة  أيضًا تفعيل  تناولت  المباحثات 

مصراتة وسرت ومنطقة زمزم، وبعثة األمم المتحدة 
العسكرية  واللجنة  الرئاسي  والمجلس  ليبيا  في 
)5+5( على هذا العمل الوطني الدؤوب الذي مهد 

الطريق لتحقيق هذا اإلنجاز العظيم«.

المجلس الرئاسي
محمد  الرئاسي  المجلي  رئيس  اعتبر  بدوره، 
يمثل  مصراتة«   - »سرت  طريق  فتح  أن  المنفي، 

تنفيذًا لـ»أحد أهم بنود االتفاق السياسي«.
موقع  في  الشخصي  حسابه  على  المنفي،  وكتب 
تكللت  »اليوم،  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح 
المعاناة عن شعبنا  ورفع  الساحلي  الطريق  فتح  في 
انجازًا،  الساحلي  الطريق  فتح  اعتبر  المنفي  األبي«. 
سعينا  التي  األهداف  أهم  أحد  »محققين  مضيفًا: 
إلنجازها عبر سلسلة من االجتماعات المضنية التي 
أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود االتفاق السياسي«.

بيان رئاسي
في  الرئاسي  المجلس  أعلن  األحد  مساء  أيضًا 
لكل  وهيبة،  بن  نجوى  باسمه  الناطقة  تلته  بيان 

عليه  اتفق  ما  واستكمال  المصرية،   - الليبية  العليا 
الدبيبة،  لقاء  بعد  كافة.  المجاالت  في  البلدين  بين 
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  استقبل 
واضح  استدعاء  وفي  المصرية،  المخابرات  رئيس 
للدور المصري في ليبيا، دعا المنفي الرئيس المصري 
فرصة  أقرب  في  ليبيا  زيارة  إلى  السيسي  عبدالفتاح 
ممكنة، وشدد على ضرورة عودة الشركات المصرية 

الليبيين »إعادة فتح الطريق الساحلي بعد سنواتٍ 
من اإلغالق لرفع المعاناة عن المواطنين شرقًا وغربًا 
بناء  إلعادة  تمهيدًا  طبيعي  بشكل  الحركة  لتعود 
الدولة وجمع فرقائها ولم شملها وحفاظًا على وحدة 
ترابها«. الناطقة باسم المجلس الرئاسي لفتت إلى 
المراسالت التي جرت بين المجلس الرئاسي بصفته 
العسكرية  واللجنة  الليبي  للجيش  األعلى  القائد 
الدفاع  وزير  الوزراء  ورئيس   »5+5« المشتركة 
غرفة  ورئيس  الدبيبة  عبدالحميد  الوحدة  بحكومة 
التنفيذية  اإلجراءات  بشأن  الجفرة  سرت  عمليات 
ثقة  بكل  أكدت  وهيبة  بن  الساحلي.  الطريق  لفتح 

إلى ليبيا، للمساهمة في إعادة اإلعمار والتعاون في 
مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

المنفي يشيد بدور مصر
في  لمصر  اإليجابي  الدور  على  أثنى  المنفي 
الليبية، بما  تعزيز المصالحة الوطنية بين األطراف 
التأكيد  وجدد  بالمنطقة،  واالستقرار  األمن  يضمن 

أن فتح الطريق الساحلي، جاء »بعد أشهٍر من الجهد 
بصفته  الرئاسي،  للمجلس  المتواصلين  والعمل 
القائد األعلى للجيش الليبي«، مع الجهات المختصة.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة 
الطريق  فتح  إعادة  أن  الرعيض،  محمد  مصراتة 
الساحلي يخدم الشعب الليبي في المنطقة الشرقية 

أو الغربية.
شخص  أو  جهة  ألي  يحق  ال  أنه  أكد  الرعيض 
اتفاق  لوجود  الساحلي  الطريق  فتح  على  االعتراض 
فتح  إن  قال  المجلس  عضو  فتحه.  بإعادة  دولي 
الجميع  ينتظرها  إيجابية  خطوة  الساحلي  الطريق 

تاريخية،  والمصري  الليبي  الشعبين  عالقة  أن  على 
المخابرات  رئيس  نقل  وبدوره  واحد.  أمنهما  وأن 
المجلس  إلى  السيسي  الرئيس  تحيات  المصرية، 

الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

دعوة السيسي إلى زيارة ليبيا
مصرية  ورؤية  كامل  زيارة  بين  ربطوا  مراقبون 

جميع  إصرار  الرعيض  وأكد  طويلة.  فترة  منذ 
إغالقه  استمرار  ألن  الطريق؛  فتح  على  المواطنين 

تسبب في خراب لالقتصاد وزاد معاناة المواطنين.

ترحيب أميركي
السفارة األميركية في ليبيا هى األخرى ظنت أن 
الطريق الساحلي قد تم فتحه بالفعل، وقالت صفحة 
السفارة على »تويتر«، إن »افتتاح الطريق الساحلي 
المجتمع  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في  ويأتي  مهم، 
أن  وأضافت:»يجب  برلين«.  في  لالجتماع  الدولي 
على  حد سواء  على  األجنبية  والقوى  الليبيون  يركز 
السماح  مثل  أفعال  خالل  من  االستقرار،  تشجيع 
أمام  الخطى  وتمهيد  مفتوحًا  بالبقاء  الطريق  لهذا 
الخاصة،  شؤونهم  على  الكاملة  للسيطرة  الليبيين 

بما في ذلك االنتخابات في ديسمبر«.

القيادة العامة ترفض
القيادة  قوات  باسم  الناطق  أعلن  المقابل،  في 
العامة اللواء أحمد المسماري، رفضه هذه الخطوة، 
وقال إنها لم تلقَ قبواًل بين أعضاء اللجنة العسكرية 

المشتركة، وأن الغرض منها »االستعراض«.

السلطة  مع  استراتيجية  شراكة  لتدشين  رسمية، 
وإقليمي  دولي  بتوافق  جاءت  التي  الجديدة  الليبية 
عقبات  تعاني  لكنها  الليبي،  السياسي  الحوار  عبر 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  عدم  أهمها  كبرى، 
الليبية حتى اآلن، وتعثر التحضير إلجراء االنتخابات، 
وعدم  المقبل،  ديسمبر   24 موعدها  في  المقررة 
عن  بعيدًا  الواقع،  أرض  على  المصالحة  اكتمال 

القرار في يد »5+5«
في  العامة  القيادة  وفد  رئيس  قال  جهته،  من 
امراجع  اللواء  المشتركة »5+5«،  العسكرية  اللجنة 
الطريق  فتح  بشأن  تداوله  يتم  ما  إن  العمامي، 
الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة »غير 
هي  الطريق  فتح  يقرر  »مَن  أن  مؤكدًا  صحيح«، 

اللجنة المعنية وهي لجنة )5+5(.

وقفة تأييد شعبية
و»أسر  المواطنين  من  عدد  نظم  وشعبيًا، 
تأييد  وقفة  اإلثنين،  بعد ظهر  الشهداء« في سرت 
المشتركة »5+5«  العسكرية  اللجنة  ودعم ألعمال 
بالجهود  بالمدينة، مشيدين  اجتماعها  انعقاد  اثناء 
والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن في الحرب ضد 
اإلرهاب بمختلف مكوناته من الشهداء من القوات 

المسلحة وقوات »البنيان المرصوص.«
عليها  كتب  الفتات  رفعوا  بالوقفة  المشاركون 
و»نحن  خمسة«  خمسة  حبيبة  يا  ال  »ال  شعارات 
األمن  لبسط  بسرت   5+5 العسكرية  اللجنة  نؤيد 
 5+5 العسكرية  و»اللجنة  ليبيا«  في  واالستقرار 
أحد  ألقاها  كلمة  في  مرحبين  األمان«،  صمام 
أجل  من  اللجنة  بجهود  الوقفة  في  المشاركين 
واالقتتال  الحرب  وإنهاء  الساحلي  الطريق  فتح 
ونبذ  الليبيين  شمل  لم  إلى  ودعوا  الليبيين،  بين 

الخالفات للوصول بالبالد إلى بر األمان.
وقال عضو الفريق الممثل للقيادة العامة باللجنة 
العسكرية المشتركة »5+5«، اللواء خيري التميمي 
للمشاركين في الوقفة، إن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة 
الطريق الساحلي لالطالع على الترتيبات والبوابات، 
موضحًا أن فتح الطريق مازال يحتاج إلى بعض الوقت 
للمواطنين.  اآلمن  والسفر  المرور  ضمان  أجل  من 
التميمي وجه خالل حديثه إلى المشاركين في الوقفة 
سرت،  مدينة  في  الموجودين  الصحفيين  بحضور 
قلوبهم  بفتح  فيها  طالبهم  الليبيين  إلى  رسالة 
والسعي للمصالحة الوطنية فيما بينهم ولم الشمل 

والتسامي على كافة الخالفات الجهوية.
إلى»  عسكري  مصدر  تحدث  الماضي  والسبت، 
فتح  إلعادة  الترتيبات  اكتمال  إلى  وأشار  الوسط«، 

طريق )سرت - مصراتة(.
أن  أوضح  اسمه،  نشر  عدم  فضل  الذى  المصدر، 
الطريق الساحلي سيعاد فتحه رسميًا مع انعقاد اللجنة 
العسكرية )5+5( األحد. وفي أبريل 2019 تم غلق 
الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، بسبب 
اندالع االشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق 
المشير خليفة حفتر.  يقودها  التي  والقوات  السابقة 
الحدود  من  الممتد  الساحلي  الطريق  طول  ويبلغ 
الليبية مع تونس غربًا، إلى الحدود المصرية شرقًا، 
الذي  الرئيسي  الطريق  وهو  كيلومتر،   1800 نحو 
يربط شرق ليبيا بغربها، وقد تم إنشاء هذا الطريق 
في العام 1937 أثناء االحتالل اإليطالي لليبيا، وأطلق 
عليه في حينه طريق »إيتالو بالبو«، وهو اسم حاكم 

ليبيا اإليطالي في ظل االحتالل.

وذلك  والترحيب،  اإلشادة  وبيانات  المغلقة  القاعات 
الدبيبة  حكومة  تولي  على  يوم   100 مرور  رغم 
مهامها. أيضًا ال تزال العالقة بين السلطة الجديدة، 
ويمثلها »المجلس الرئاسي والحكومة الموقتة« من 
بقيادة  الليبي  للجيش  العامة  القيادة  وبين  جهة، 
المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب برئاسة عقيلة 
بعرقلة  يهدد  ما  وهو  يرام،  ما  على  ليست  صالح 
الحوار  عن  المنبثقة  الطريق،  خارطة  أجندة  تنفيذ 
مربع  إلى  العودة  بخطر  يهدد  ما  الليبي،  السياسي 
ما قبل اتفاق وقف إطالق النار، خاصة مع بقاء تمركز 
األجنبية،  والقوات  المسلحين  المرتزقة  من  اآلالف 
وعلى رأسها القوات التركية و»فاغنر« الروسية على 

األراضي الليبية.

من طرابلس إلى بنغازي
عباس  طار  شرقًا،  بنغازي  إلى  طرابلس  ومن 
بلقاء  زيارته  متمًا  الماضي،  الخميس  مساء  كامل، 
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي 
استقبله في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، 
فيما اعتبرها متابعون للشأن الليبي، مهمة وساطة 
مصرية لحلحلة المسائل العالقة بين حكومة الدبيبة 
اعتراف  عدم  أخيرًا  عنها  عبّر  التي  العامة،  والقيادة 
المشير حفتر بتسمية رئيس الحكومة وزيرًا للدفاع 
واختياره رئيسًا ألركان الجيش الليبي، باإلضافة إلى 
المسائل التي تعيق مسار العملية السياسية وإنجاز 
خارطة الطريق، ومنها توحيد المؤسسة العسكرية.

● رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خالل فتح الطريق الساحلي الذي لم يتم األحد الماضي

● رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة فوق جرافة خالل فتح الطريق الساحلي الذي لم يتم األحد الماضي

سرت - طرابلس - الوسط: محمود الصالحي

ليبيون ينظمون وقفة تأييد 
ألعمال اللجنة العسكرية 

المشتركة في سرت

المنفي: حققنا أحد أهم بنود 
االتفاق السياسي.. والعمامي: 

»5+5« من تقرر

الليبيون ينتظرون رحيل 
المرتزقة والمقاتلين األجانب 

عن أراضيهم

واشنطن: »برلين 2« لحظة 
حاسمة لدعم االنتخابات

في ليبيا وإخراج المرتزقة
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الرئاسي  المجلس  رئيس  أرسله  عاجل  كتاب 
الوحدة  حكومة  إلى  المنفي،  محمد  الليبي 
مخاوف  األذهان  إلى  أعاد  الموقتة،  الوطنية 
عودة »شبح دولة الجزر المنعزلة«، فقد طلب 
وزيرة  إلى كل من  الموجه  كتابه  في  المنفي 
الوحدة  بحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية 
حكومة  ورئيس  المنقوش،  نجالء  الوطنية 
ملتقى  إلغاء  الدبيبة،  عبدالحميد  الوحدة 
في  الليبي  الجنوب  من  وفد  بين  للمصالحة 
لهذا  واستنكاره  شجبه  عن  معربا  إيطاليا، 

التصرف من قبل وزارة الخارجية اإليطالية.
إلى  عاجل  كتاب  في  قال،  المنفي  محمد 
اطلعت  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزيرة 
متابعتنا  خالل  »من  الثالثاء:  »الوسط«  عليه 
لملف المصالحة الوطنية تبادر إلى علمنا قيام 
البتعاث  باالستعداد  الليبية  الخارجية  وزارة 
زيارة  إلى  الليبي  الجنوب  أطياف  من  وفد 
وزارة  قبل  من  المقدمة  للدعوة  وفقا  إيطاليا 
الخارجية اإليطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق 
مع  المسبق  التنسيق  اإليطالية دون  األراضي 

الرئاسي«. المجلس 
أعلن  الذي  الرئاسي  المجلس  رئيس 
شجبه واستنكاره هذا التصرف من قبل وزارة 
»يستوجب  األمر  أن  أكد  اإليطالية،  الخارجية 
الجانب  وإخطار  إليه  المشار  الملتقى  إلغاء 
السيادة  مبادئ  احترام  بضرورة  اإليطالي 
وعدم  الجوار  ومراعاة عالقات حسن  الداخلية 

التدخل في الشؤون الداخلية للدولة«.
مخرجات  أن  كتابه  في  المنفي  وأوضح 
إلى  أوكلت  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى 
المصالحة  مسار  إطالق  الرئاسي  المجلس 
وطنية  مفوضية  بتشكيل  وذلك  الوطنية، 
 5 رقم  قراره  إلى  مشيرا  للمصالحة،  عليا 
لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا 

للمصالحة.

مفارقة كبرى
وزارة  قيام  تبين  أنه  الكبرى  المفارقة 
اإلجراءات  باتباع  اإليطالية  الخارجية 
الليبية،  وأنها خاطبت نظيرتها  البروتوكولية 
المجلس  تخطر  لم  الليبية  الخارجية  لكن 
الرئاسي ولم تنسق معه بشأن المشاركة في 

هذا المؤتمر!
المنفي في روما

الالفت إلى أنه في اليوم ذاته، الذي انتقد 
المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  فيه 
مع  مباحثات  وأجرى  روما  إلى  توجه  إيطاليا، 
رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، في قصر 

»كيجي« بالعاصمة روما.
»الشراكة  أهمية  المنفي  أكد  اللقاء،  خالل 
كشريك  اإليطالي  الجانب  مع  والتعاون 
استراتيجي لليبيا في مختلف المجاالت«، وفق 
اإلعالمي  المكتب  صفحة  على  منشور  بيان 
التواصل  بموقع  الرئاسي  المجلس  لرئيس 

االجتماعي »فيسبوك« الثالثاء.

يبدو أن الليبيين يواجهون صيفًا صعبًا، ليس 
لتكرار  ولكن  المستطير،  الحر  بسبب  فقط 
والمناطق  المدن  في معظم  الكهرباء  انقطاع 

اليبيبة وذلك أثناء طرح األحمال.
المدن  عن  الكهرباء  قطع  تكرار  ويتزامن 
الليبية مع موجة حر عالية تجتاح معظم مناطق 
العاصمة  في  القصوى  الدرجة  وبلغت  ليبيا، 
طرابلس 48 درجة، الثالثاء واألربعاء، في وقت 
تعاني فيه البالد أزمة انقطاع التيار الكهربائي 

لساعات طويلة.
الطقس،  أخبار  أن  يبدو  الصيف  هذا  وفي 
سوف  للكهرباء،  العامة  الشركة  وبيانات 

تتصدر اهتمام ومتابعة معظم الليبيين.
لألرصاد  الوطني  المركز  أعلن  جهته،  من 
غالبية  على  ستستمر  الحر  موجة  أن  الجوية 

المناطق الليبية خاصة المنطقة الغربية.
إعالن  للكهرباء،  العامة  الشركة  واعتادت 
أو  الغربي  الجناحين  في  سواء  األحمال  طرح 
السابقة  األيام  معظم  في  وذلك  الجنوبي، 
ساعات،  وخمس  ساعتين  بين  تتراوح  لمدد 

وأحيانًا أكثر.
وبحثت الشركة العامة للكهرباء سبل تقليل 
الشبكة  كفاءة  لرفع  الذروة؛  فترة  في  األحمال 

الكهربائية والمحافظة على استقرارها.
الشركة،  لمسؤولي  اجتماع  في  ذلك  جاء 
لتخفيف  الالزمة  اإلجراءات  تناول   ، الثالثاء 
بالمصانع،  الكهربائية  الطاقة  استهالك 
الشرعية،  غير  التوصيالت  على  والقضاء 
وكافة  والشوارع  المحالت  إنارة  في  المتمثلة 
المرافق العامة والخاصة، حسب بيان الشركة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«.
االجتماع تطرق أيضًا إلى الخطوات الالزمة 
ترشيد  بأهمية  توعوية  حمالت  النطالق 

استهالك الطاقة الكهربائية.

أزمة بسبب عين زارة
الكهرباء  شركة  كشفت  ذاته،  السياق  في 
أزمة تسببت فيها المباني المخالفة في دائرة 
وحدوث »هزة«  ميالد،  األسطى  بئر  زارة  عين 

في الشبكة الكهربائية.
وقالت إنه وقع انفصال في الدائرة، الثالثاء، 
محطات  توليد  وحدات  خروج  مع  بالتزامن 
بسبب  والرويس،  طرابلس  وجنوب  الزاوية 
المباني تحت مسار خطوط النقل »220ك.ف«، 
التواصل  موقع  في  على صفحتها  بيان  حسب 

االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
خالل  الطبيعي  من  أنه  البيان  وأضاف 
تمدد  الحرارة،  درجات  وارتفاع  الصيف،  فصل 

الموصالت بخطوط النقل وارتخاؤها.
للغاية  قريب  مبنى  لوجود  »نتيجة  وتابع: 
صاعقة  حدثت  الكهربائية،  األعمدة  أحد  من 

جدد  جهته،  من  إيطاليا  وزراء  رئيس 
في  السياسي  المسار  بالده  »دعم  تأكيده 
ما  »مثمنا«  الرئاسي«،  المجلس  وعمل  ليبيا، 

أنجزه المجلس خالل الفترة الماضية.
ضرورة  على  االتفاق  شهد  االجتماع 
بين  والسياسية  األمنية  الجهود  »تنسيق 

البلدين عبر القنوات الرسمية«.
الوحيدة  ليست  اإليطالي  المؤتمر  واقعة 
التي كشفت عن غياب التنسيق بين مؤسسات 
معدودة،  بأيام  فقبلها  الليبية،  الدولة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ينسق  لم 
اللجنة  مع  ال  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 
بإعادة  المعنية   5+5 المشتركة  العسكرية 
فتح الطريق الساحلي، وال مع القيادة العامة، 
كله،  العالم  شاهدها  التي  النتيجة  وكانت 
والمشاركة  الطريق  فتح  الدبيبة  إعالن  فرغم 
كانت  التي  الترابية  السواتر  إزالة  في  بنفسه 
ومصراتة،  سرت  مدينتي  بين  الطريق  تغلق 
أعلنت  العسكرية  اللجنة  فإن  الماضي،  األحد 
إلى  الطريق،  غلق  استمرار  التالي  اليوم  في 

وحدوث  الخط،  فصل  إلى  أدى  مما  قوية، 
وحدات  من  كبير  عدد  وخروج  بالشبكة،  هزة 

التوليد«.
يعد  المباني  إن وجود هذه  الشركة  وقالت 
شروع  إلى  مشيرة  خطيرًا«،  وأمرًا  »مخالفًا 
الوحدات،  إرجاع  في  الشركة  وفنيي  مهندسي 

وال يزال العمل جاريًا.

أعلنت  فيما  المعوقات  بعض  إنهاء  حين 
جانب  »من  الخطوة  هذه  إن  العامة  القيادة 

واحد ومرفوضة واستعراضية«.
بين  التنسيق  غياب  مراقبون  الحظ  أيضا 
الخارجية  الزيارات  في  الليبية  المؤسسات 
تزامن  إلى  المراقبون  ولفت  »المتكررة«، 
الرئاسي  المجلس  لرئيس  الخارجية  الزيارات 
أن  يفترض  فيما  الحكومة،  رئيس  زيارات  مع 
يظل أحدهما داخل ليبيا، وعلى سبيل المثال، 
في  بالدبيبة  الطائرة  حطت  الذي  الوقت  في 
لحضور  الثالثاء،  برلين،  األلمانية  العاصمة 
مؤتمر برلين 2 بخصوص ليبيا، كانت طائرة 
أن يتوجه  المنفي تهبط في مطار روما، قبل 
المؤتمر  في  للمشاركة  برلين  إلى  اآلخر  هو 

الدولي نفسه.
كذلك جاءت زيارة رئيس المجلس الرئاسي 
إلى إيطاليا، بعد أيام قليلة من استقبال روما، 
الذي  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس 
الجانب  مع  مباحثات  يومين  مدى  على  أجرى 
البلدين«،  بين  »العالقات  بشأن  اإليطالي 

بدأها الخميس الماضي.
واقعة أخرى ال يمكن إغفالها وهي تجاهل 
للجيش  العامة  القيادة  قائد  حفتر  خليفة 
وإصداره  كافة،  الدولة  مؤسسات  الليبي، 
التمركز  بإعادة  المسلحة  القوات  إلى  أوامر 
الخميس  الليبي،  الجنوب  في  واالنتشار 
الماضي، دون علم أو إخطار رئيس المجلس 
ودون  للجيش،  األعلى  القائد  وهو  الرئاسي، 
الحكومة  رئيس  الدبيبة،  عبدالحميد  علم 
حفتر،  خليفة  المشير  عقد  كما  الدفاع،  وزير 
المناطق  وضباط  أمراء  من  اجتماعا  السبت، 

الجنوب. في  العسكرية 
في  العامة،  القيادة  إعالم  مكتب  وقال 
العمليات  »سير  بحث  االجتماع  إن  بيان، 
التي  اإلرهابية  الجماعات  ضد  العسكرية 
في  المدنيين  أمن  مباشر  بشكل  تهدد 
مؤسسات  بدت  وهكذا  الجنوب«.  مناطق 

منعزلة. جزر  وكأنها  ليبيا 

إيقاف الدراسة
أن  المتوقع  الحارة،  الموجة  هذه  وبسبب 
تتواصل خالل األيام المقبلة، منح وزير التربية 
الوطنية، موسى  الوحدة  والتعليم في حكومة 
والتعليم  التربية  مراقبات  المقريف،  محمد 
بسبب  الدراسة؛  إليقاف  التقديرية  السلطة 

ارتفاع درجات الحرارة.
بيان  في  والتعليم،  التربية  وزارة  وقالت 
الثالثاء، إن القرار يأتي »حماية لطالبنا وحفاظًا 
مدة  تتجاوز  »أال  ويشترط  سالمتهم«،  على 

إيقاف الدراسة يومين اثنين«.
أيضًا قررت الهيئة العامة لألوقاف والشؤون 
التحفيظ،  بمراكز  الدراسة  تعليق  اإلسالمية، 
الخميس،  واليوم  األربعاء  أمس  خالل  وذلك 

نظرًا لالرتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقفة احتجاجية
بالشركة  العاملون  نظم  أخرى،  جهة  من 
وبنت  وباري  أ دائرة  الجنوبية  للكهرباء  العامة 
خدمات  مكتب  مام  أ احتجاجية  وقفة  بية، 
مرتباتهم  بتحسين  للمطالبة  المستهلكين 

وضاعهم وصرف مستحقاتهم. وتسوية أ
التي  الوقفة،  ختام  في  العاملون  وتال 
نظمت الثالثاء، بيانًا دعوا فيه حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة وشركة الكهرباء إلى االٕسراع 
في تنفيذ مطالبهم، بزيادة المرتبات وتفعيل 
ومعدات  دوات  أ وتوفير  لهم،  الصحي  مين  التأ
صيانة  عمال  أ واستكمال  المهنية،  السالمة 
مباني ومقرات الشركة بمناطق الوادي بشكل 

يلبي شروط العمل والسالمة.
أخرى  مع  االحتجاجية  الوقفة  وتزامنت 
شركة  لموظفي  يونيو«   6« حراك  ينظمها 
بزيادة  للمطالبة  المدن؛  عديد  في  الكهرباء 

قرب وقت. المرتبات في أ
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الخارجية لم تخطر المجلس الرئاسي 
بمؤتمر المصالحة في روما.. 

والمنفي يطالب بإلغائه محتجا
»الكهرباء« تبحث إجراءات تقليل 
األحمال أثناء الذروة.. وحمالت 

توعوية لترشيد االستهالك
لماذا تتزامن زيارات قادة 

المجلس الرئاسي مع جوالت 
رئيس الحكومة الخارجية؟

وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة 
في أوباري وبنت بية لزيادة 
رواتبهم وصرف مستحقاتهم

المقريف يمنح مراقبات التربية 
والتعليم السلطة التقديرية 
إليقاف الدراسة بسبب الحر

بعد »واقعة الساحلي«.. شبح »الجزر املنعزلة« 
يهدد السلطة االنتقالية في ليبيا

صيف ليبي صعب.. كهرباء مقطوعة 
بسبب األحمال وحر مستطير

● المنفي يصافح دراغي بطريقة كورونا في روما الثالثاء الماضي

● تكرار طرح األحمال يزيد من وطأة الحر في ليبيا

»مكافحة األمراض«: التطعيم ضد »كورونا« مستمر بالجرعة األولى.. والثانية لم تبدأ بعد

»كورونا  بفيروس  اإلصابات  أرقام  تباينت 
والمناطق  المدن  من  عدد  في  المستجد« 
الليبية خالل هذا األسبوع، لكنها ظلت مقاربة 
المركز  بيانات  وحسب  السابق،  لألسبوع 
السبت  سجل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
الجديدة  اإلصابات  من  عدد  أعلى  الماضي 
أعلى  الوفيات  بلغت  فيما   ، إصابة  بلغ322 

معدل لها يوم األحد بأربع حاالت.
الفيروس،  التطعيم ضد  واستمرت حمالت 
إلى  خطابًا  الوطني  المركز  مدير  وجه  فيما 
التطعيم  لحملة  التنفيذيين  المديرين 
باستمرار  بااللتزام  فيه  طالبهم  بالبلديات، 
فقط،  األولى  بالجرعة  المواطنين  تطعيم 
الثانية  بالجرعة  البدء  يتم  لم  أنه  مؤكدًا 

اآلن. حتى 

الثالثاء:223 إصابة.. وشفاء 220
أعلن  ما  حسب  الثالثاء،  حصيلة  شملت 
تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   223

المستجد«.
وتماثل للشفاء 220 مصابًا، في حين توفي 
على صفحته  المركز  بيان  آخران، حسب  اثنان 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

األربعاء.
ليبيا  في  بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وبلغ 
و424  ألفًا   11 منها  حالة،  و476  ألفًا   191
و3183  متعافى،  و869  ألفًا  و176  نشطة، 
متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البالد مارس 

.2020

اإلثنين:215 إصابة جديدة.. و3 وفيات
وأعلن المركز الوطني، تسجيل 215 إصابة 
إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 
وفاة،  حاالت  وثالث  شفاء،  حالة   199 إلى 

حصيلة يوم اإلثنين.
وقال المركز في بيانه رقم »437«، المنشور 
تسلم،  إنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته  على 
في هذا اليوم 3342 عينة للكشف عن فيروس 
عينة،   3127 سلبية  تبين  حيث  »كورونا«، 
وإيجابية 215 عينة بنسبة 6.4 % من إجمالي 

العينات المفحوصة.

األحد: 290 إصابة.. و4 حاالت وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  ما  وحسب 
تسجيل  األحد،  يوم  األمراض، شملت حصيلة 
وتماثل  بالفيروس،  جديدة  إصابة   290
وفاة  تسجيل  تم  بينما  مصابًا،   233 للشفاء 

أربعة آخرين.

المرجعي  المختبر  مشاكل  عرض  وتم 
الشورى،  والطوارئ  اإلسعاف  وجهاز  سبها، 
المعدات  في  بالنقص  يتعلق  فيما  خاصة 
الطبية  والكوادر  الطبية  والمستلزمات 
أعطى  فيما  بالمنطقة،  المساعدة  والطبية 
اإلجراء  بإحالة  العاجلة  تعليماته  الصحة  وزير 
إلى اإلدارات المختصة باإلدارة لوضع الحلول 

المشاكل. لهذه  العاجلة 

تسهيل دخول المرضى إلى اليونان
وزير  بحث  الدولي،  التعاون  سياق  وفي 
لدى  اليوناني  السفير  مع  األربعاء،  الصحة 
آلية  وضع  ستاماتيكوس،  إيوانيس  ليبيا 
المرضى  دخول  تأشيرة  إجراءات  لتسهيل 
لغرض  اليونانية  األراضي  إلى  الليبيين 

العالج.
مع  مكتبه  في  الزناتي  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
الصحة  وزارة  وكيل  بحضور  اليوناني  السفير 
حيث  كوكو،  سمير  والديوان  الفنية  للشؤون 
البلدين  بين  التعاون  أوجه  الطرفان  بحث 
بيان  وفق  الصحي،  القطاع  يخص  فيما 
بموقع  الصحة  وزارة  صفحة  على  منشور 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 
البلدين  التعاون بين  أيضًا  ناقشا  الطرفان 
واستجالب  »كورونا«،  جائحة  ملف  في 
خاصة  المساعدة،  والطبية  الطبية  العناصر 
العناصر  وتدريب  التمريض،  يخص  فيما 
خصوصًا  الدقيقة،  المجاالت  في  الوطنية 
جراحة  األطفال،  جراحة  األعصاب،  جراحة 
الكلى.  وجراحة  الدموية،  واألوعية  القلب 
بعض  إدارة  تسليم  إلى  اللقاء  وتطرق 
متخصصة  يونانية  شركات  إلى  المستشفيات 

في هذا المجال.
وأعرب وزير الصحة عن رغبته بلقاء نظيره 
المعالم  واضحة  سياسة  لرسم  اليوناني 
اليوناني  السفير  رحب  فيما  الصحي،  للتعاون 
بزيارة الزناني إلى اليونان، كما رحب بإعادة 
»االستعداد  وأكد  البلدين،  بين  العالقات 

المجاالت كافة. للتعاون في  التام« 
وزير الصحة بحث أيضًا مع سفير جمهورية 
فيتشتال،  يان  ليبيا،  لدى  االتحادية  التشيك 
فيما  البلدين  بين  العالقات  استئناف  آلية 

الصحي. القطاع  يخص 
آلية  إلى  والسفير  الوزير  اجتماع  وتطرق 
السابقة  واالتفاقات  المعاهدات  تفعيل 
بعض  إدارة  تسليم  وإمكانية  البلدين،  بين 
إلى  التشيكية،  للشركات  المستشفيات 
يخص  فيما  التشيك  مع  التعاون  سبل  جانب 
العناصر  وتوفير  بالداخل،  العالج  توطين 
واالختصاصيين  المساعدة،  والطبية  الطبية 
األعصاب،  كجراحة  الدقيقة  التخصصات  في 

واألوردة. والشرايين  والقلب 

طرابلس ـ الوسط

بشكل  مجتمعية  مناعة  على  للحصول  أطول 
أسرع.

مستمرة  الحملة  بأن  النجار  وأفاد 
يتم  ولم  فقط،  األولى  بالجرعة  بالتطعيم 
البدء بالجرعة الثانية إلى اآلن، وسيتم إعالن 
وقت  في  الثانية  بالجرعة  بالتطعيم  البدء 
العلمية  اللجنة  توصيات  صدور  لحين  الحق، 

بالخصوص. »كورونا«  جائحة  لمكافحة 
والتقيد  االلتزام  ضرورة  على  وشدد 
البدء  إعالن  يتم  أن  إلى  المذكورة،  بالخطة 
الجرعة  بإعطاء  الحملة  من  الثانية  بالمرحلة 
خلق  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  الثانية، 

المطلوب. بالشكل  مجتمعية  مناعة 

نشاط مكثف للزناتي
وزير  بحث  نفسه،  الصحي  الصعيد  وعلى 
القطاع  مشاكل  الزناتي  علي  الدكتور  الصحة 
الصحية،  المرافق  الليبي مع مديري  بالجنوب 

اإلثنين.
مديرة  مع  الزناتي،  اجتماع  ذلك خالل  جاء 
فرع  السارية  لألمراض  الوطني  المركز 
الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  القطرون، 
والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  ومدير  الشورى، 
سبها؛  المرجعي  المختبر  ومدير  الشورى، 
بالمنطقة  الصحية  بالمرافق  الوضع  لمناقشة 

للوزارة. بيان  الجنوبية، وفق 
التي  المشاكل  عرض  االجتماع  وشهد 
افتقار  وأهمها  القطرون،  مدينة  تعانيها 
الصحيين  والحجر  للعزل  لمركز  المدينة 
ليبيا  إلى قصور في حماية  للوافدين، ما أدى 
المدينة حدودية  أن  العلم  مع  األمراض،  من 
النيجر  اتجاه  في  الليبي  للجنوب  وبوابة 

والتشاد.
بصيانة  المباشرة  تعليماته  أعطى  الوزير 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  مقر 
لإلسعاف،  وسيارة  لآلشعة  جهاز  وتوفير 

الطبية. والمستلزمات  األدوية  وتوفير 
إجراءات  متابعة  إلى  االجتماع  وتطرق 
الشورى، ومناقشة  القروي  المستشفى  تفعيل 
إلدارة  الوظيفي  بالمالك  المتعلقة  المشاكل 

الشورى. الصحية  الخدمات 

السبت:322 إصابة.. و294 حالة شفاء
السبت  يوم  إصابات  حصيلة  وبلغت 
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  وفق  الماضي، 
»كورونا  بفيروس  إصابة   322 األمراض 
للشفاء،  حالة   294 تماثلت  فيما  المستجد«، 

وتوفيت حالة واحدة.
على  موزعة  عينة   4052 المركز،  وتسلم 
سلبية  المعلمية  التحاليل  أظهرت  مختبراته، 
منها   ،322 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   3730

277 جديدة و45 مخالطة.

استمرار التطعيم بالجرعة األولى
المركز  عام  مدير  وجه  جهته،  من 
الدين  بدر  د.  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
التنفيذيين  المديرين  إلى  خطابًا  النجار، 
»كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  لحملة 
االلتزام  بشأن  بالبلديات،  المستجد« 
بالجرعة  المواطنين  تطعيم  باستمرار 
البدء  يتم  لم  أنه  مؤكدًا  فقط،  األولى 

اآلن. حتى  الثانية  بالجرعة 
جاء  التوجيه  هذا  أن  الخطاب  في  وجاء 
للتطعيم  الوطنية  الحملة  استمرار  إطار  في 
الحملة  سير  ولضمان  »كورونا«  فيروس  ضد 

الموضوعة  الخطة  وفق  المطلوب  بالشكل 
وفقًا  للحملة،  التسييرية  اللجنة  قبل  من 
وتنفيذًا  للمركز  العلمية  اللجنة  لتوصيات 

الوباء  لمكافحة  بها  الموصى  لالستراتيجيات 
الجرعة  إعطاء  باعتماد  األمثل،  بالطريقة 
ولمدة  المواطنين  من  أكبر  لعدد  األولى 

● النجار أثناء إطالق موقع التسجيل لمنظومة التطعيم ضد »كورونا« - اإلصدار الثاني

● جانب من جولة سابقة لوزير الصحة علي الزناتي في ظل جائحة  »كورونا«

وزير الصحة يبحث مشاكل 
القطاع الطبي في الجنوب 

الليبي.. ويناقش التعاون
مع اليونان والتشيك

إجمالي اإلصابات يتجاوز 191 ألفاً.. وتعافي 177 ألفاً ووفاة 3183 حالة منذ مارس 2020
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تونس- وكاالت

تونس: خطة إنعاش 
اقتصادي من 10 نقاط

ثاني أكبر كتلة في البرلمان

»الحشد الشعبي« يعزز نفوذه في املشهد السياسي بالعراق

●   مزارعان أثناء جني ثمار فاكهة الرمان بتونس.

●  مقاتلون في السودان●  رئيس الوزراء السوداني عبداهلل حمدوك متحدثا 

الخرطوم- وكاالت

في  للشوارع  وإغالق  ونهب  عنف  حوادث  وقع  على 
السوداني عبداهلل حمدوك  الوزراء  السودان، دعا رئيس 
التحذير من انزالق البالد نحو عدم استقرار، وحذر،  إلى 
الثالثاء، من »انشقاق« داخل مؤسسات البالد العسكرية، 
تضييق  إلى  داعيا  جدا«،  مقلق  »أمر  بأنه  ذلك  واصفا 
مساحة الخالفات السياسية بين المدنيين والعسكريين.

التي  التحديات  جميع  »إن  بيان:  في  حمدوك،  وقال 
نواجهها، في رأيي، هي مظهر من مظاهر أزمة أعمق 
وأضاف:  سياسية«.  أزمة  وبامتياز  األساس  في  هي 
أمر  العسكرية  المؤسسة  وداخل  العسكري  »التشظي 

جدا«. مقلق 

السياسية القوى  توحيد 
التي  مبادرته  إعالنه  إطار  في  بيان حمدوك  ويندرج 
الوضع  تقود  التي  السياسية  القوى  لتوحيد  أطلقها 
عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة  عقب  الهش  االنتقالي 

.2019 البشير في أبريل 
وسط  انقسام  إلى  السوداني  الوزراء  رئيس  وأشار 
»تحالف الحرية والتغيير« الذي قاد احتجاجات ديسمبر 
رئيس  مبادرة  وتهدف  بالبشير.  أطاحت  التي   2018
العسكرية  المؤسسة  إصالح  نحو  الدفع  إلى  الوزراء 
في  بما  فيها  المسلحة  الحركات  مقاتلي  دمج  وضمان 
ذلك قوات الدعم السريع شبه العسكرية وذات النفوذ 

الواسع في البالد.
ونقلت تقارير إعالمية محلية، أن هناك خالفات بين 
في  دمجها  حول  السريع  الدعم  وقوات  الجيش  قيادة 
لتقاسم  اتفاق  وفق  السودان  ويدار  المسلحة.  القوات 
في  والمدنيين  العسكريين  بين  توقيعه  تم  سلطة 

.2019 أغسطس 
وأكد حمدوك أن الشراكة السودانية بين المدنيين 
والعسكريين »فريدة لكنها لم تعد تمضي في المسار 

تسعى   2019 في  السلطة  توليها  ومنذ  الصحيح«. 
االقتصادية،  البالد  أزمة  لمعالجة  حمدوك  حكومة 
مع  سالم  اتفاق  وتوقيع  الدولية  عزلتها  وإنهاء 

المسلحة. الحركات 
مع  سالم  اتفاق  الماضي  العام  الحكومة  ووقعت 
الحكومة  تقاتل  كانت  المسلحة  الحركات  من  مجموعة 
كردفان  جنوب  وواليتي  البالد،  غرب  دارفور  إقليم  في 
والنيل األزرق جنوب البالد. لكن الحركة الشعبية لتحرير 
المسلحة  الحركة  وهي  الحلو،  عبدالعزيز  جناح  السودان 
الرئيسية رفضت توقيع اتفاق سالم مع الحكومة، وعلقت 
عاصمة  جوبا  في  الماضي  األسبوع  معها  المفاوضات 

جنوب السودان.

األساسية الخالف  نقطة 
وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم 

التي  األساسية  الخالف  نقطة  كان  الجيش  في  السريع 
والحكومة.  الحركة  بين  التفاوض  تعليق  إلى  أدت 
شعبي  غضب  ظل  في  الثالثاء،  حمدوك،  بيان  وأتى 
الحكومة،  طبقتها  التي  االقتصادية  االصالحات  جراء 

ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات.
حوادث  الماضية،  األيام  خالل  الخرطوم،  وشهدت 
وإغالق  احتجاجات  ظل  في  لممتلكات  ونهب  عنف 

للشوارع وحرق إلطارات السيارات.
السيادة  مجلس  ظل  في  حمدوك  حكومة  وتعمل 
عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  يرأسه  الذي  االنتقالي 
نائب  منصب  ويشغل  للجيش،  العام  القائد  البرهان، 
باسم  واسع  نطاق  على  المعروف  دقلو  فيه  الرئيس 

حميدتي.
دعا  الصحفي،  المؤتمر  في  توزيعه  تم  بيان  وفي 
الجيش  في  السريع  الدعم  قوات  دمج  إلى  حمدوك 
لحين إبرام اتفاق بين القيادتين والحكومة. وقال، إن 
تدخل  إلى  تحتاج  وطنية  قضية  األمني  القطاع  إصالح 

مدني.
وضعا  السريع  الدعم  قوات  منح  قد  البشير  وكان 
القوات  عن  منفصلة  تزال  ال  لكنها  رسميا،  عسكريا 

المسلحة.
بعض  وكذلك  للسودان،  دوليون  حلفاء  وضغط 
قوات  دمج  أجل  من  الداخل،  في  المتمردة  الجماعات 
الجنجويد  ميليشيا  عن  نشأت  التي  السريع  الدعم 

بدارفور في جيش البالد.
يتعرضون  وقواته  أنه  من  باستمرار  دقلو  ويشكو 
إلى  قواته  برفض ضم  علنية  بيانات  وأصدر  للتحجيم. 
السريع  الدعم  الجيش وقوات  الجيش. وأصدر كل من 

بيانات تنفي وجود أي نزاع.
الشهر  هذا  حواجز  أقيمت  الخرطوم،  وسط  وفي 
الدعم  ولقوات  المسلحة.  القوات  قيادة  مقر  حول 
السريع منشآت منفصلة في الخرطوم وفي أجزاء أخرى 
من البالد. وحذر حمدوك األسبوع الماضي من احتمال 

السابق. للنظام  الموالون  أهلية يشعلها  اندالع حرب 

تحول الحشد الشعبي خالل السنوات األخيرة إلى الالعب 
خبراء:  وفق  العراق،  في  تجاوزه  يمكن  ال  الذي  األساسي 
فهو يحظى بثاني أكبر كتلة في البرلمان، ويمكنه التصرف 
مدعومة  ضخمة  عسكرية  قوة  ويملك  الدوالرات،  بمليارات 
من إيران، ونجح مرة أخرى أخيرا في إثبات تحكمه بالمشهد 

السياسي في البالد.
رئيسي  ابراهيم  المتشدد  المحافظ  انتخاب  يشكل  وقد 
رئيسا إليران الجمعة دفعا جديدا للحشد. وقد اعتبر القيادي 
المقاومة  لنهج  »تهنئة  رئيسي  فوز  الوالئي  أبوآالء  فيه 

وهزيمة للتطبيع والذل«.
مؤخرا  الحشد  نجح  نفوذه،  تعاظم  على  دليل  وفي 
مصلح  قاسم  فيه  القيادي  سراح  إطالق  على  بالحصول 
المتهم بعالقته باغتيال ناشطين، بعدما قال القضاء إن ال 
المؤيدين  الناشطين  أمل  خيبة  وسط  تدينه،  كافية  أدلة 

للديمقراطية.
ويقول الباحث ريناد منصور، من مركز »تشاتام هاوس« 
لألبحاث، إن الحشد، وهو تحالف مؤلف من فصائل مسلحة 
في  دمجه  وتم   2014 يونيو  في  تأسس  اليران  موالية 
بل  حالة شاذة  »ليس  النظامية،  القوات  مع   2016 نوفمبر 

هو مقياس لسلوك السلطة في العراق«.
أهداف  نفسها  هي  الحشد  »أهداف  أن  الباحث  ويشرح 
القوة  يصبح  أن  وهي  العراق،  في  السياسية  األحزاب  جميع 
سيادة  غياب  ظل  في  يسمح،  نظام  في  األولى  السياسية 
يكون  أن  دون  السلطة  إلى  بالوصول  الحقيقية،  القانون 

عرضة للمحاسبة أمام الشعب أو المؤسسات«.

صالت عميقة
ويعتبر منصور أن اإلفراج عن قاسم مصلح بعد أسبوعين 
»يظهر  ناشطين،  اغتيال  في  تورطه  بشبهة  توقيفه  على 
مدى عمق صالت الحشد في الدولة، حتى إن صالته أعظم 
يقدم  الذي  الكاظمي  مصطفى  الوزراء«  رئيس  صالت  من 
نفسه كمدافع عن ناشطي »ثورة تشرين«، دون أن يتمكن 

حتى اآلن من محاسبة قتلتهم.
الناشط  اغتيال  بشبهة  مايو   26 في  أوقف  مصلح  وكان 
إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية االحتجاجات في كربالء الذي 
كان يحذر منذ سنوات من خطورة هيمنة الفصائل المسلحة 

كما  منزله.  أمام  مسلحين  برصاص  وأردي  إليران  الموالية 
اتهم باغتيال ناشط آخر هو فاهم الطائي من كربالء أيضا.

وبات عناصر الحشد موجودين في جميع مفاصل القوات 
األمنية، وفق ما يقول مسؤول عراقي كبير، لدرجة أنهم »لم 

يعودوا يخشون« تلك القوات.
هويته  عن  الكشف  عدم  طلب  الذي  الضابط  ويضيف 
تحت  المنضوية  المسلحة  »الفصائل  المسألة  لحساسية 
أجل  من  الجيش  من  تبقى  ما  تفكيك  على  تعمل  الحشد 
من  قليل  عدد  هناك  يزال  ال  و»لكن  وتفتيته«،  إضعافه 
هذه  وجه  في  الصمود  يحاولون  الذين  المخلصين  القادة 

المحاوالت«.

ونتيجة لكل ذلك، لم تعد القاعدة الشعبية للحشد التي 
حل بفضلها في المركز الثاني في البرلمان بعد تشكيله أول 
2018، هي  لعام  التشريعية  االنتخابات  انتخابية في  قائمة 

طريقه الى السلطة والنفوذ.

●   دراجتان ناريتان تمران قرب صورة عمالقة لنائب قائد الحشد الشعبي العراقي السابق أبومهدي المهندس

في  نتيجته  بأن  الحشد  في  سياسية  مصادر  وتقدّر 
من  أسوأ  ستكون  أكتوبر  في  المقررة  المقبلة  االنتخابات 
المرة السابقة. إذ يأتي االستحقاق بعد »ثورة« أكتوبر 2019 
حينما تظاهر مئات اآلالف من العراقيين شهورا في الشوارع 
ضد النظام، فيما يتهم المتظاهرون الفصائل المنضوية في 
الحشد بالمسؤولية عن اغتياالت طالت ناشطين شاركوا في 
الذي ووجهت  الدموي  القمع  االحتجاجية وعن  الحركة  هذه 

به وأودى بحياة 600 شخص.
اليه  الحاجة  خضم  في  الدولة  أجهزة  في  الحشد  ودمج 
خالل المعارك مع تنظيم »داعش« على الرغم من معارضة 

النواب األكراد والسنة.
ووسط كل هذا، تسعى األحزاب السياسية التي تتقاسم 
التمسك  الى  الحكم  وفي  العامة  المؤسسات  في  الحصص 
يكون  وزراء  رئيس  على  منصور،  وفق  فتتوافق،  بنفوذها، 
حال وسطا يمكنه أن يكون وجها لإلصالح لكن يختبئ خلفه 
من  هامشا  لنفسها  وتترك  سام،  سياسي  نظام  الواقع  في 

المناورة.
وفيما يستحوذ الفساد على جميع مؤسسات الدولة وجميع 
الحشد  أما  بالسالح.  أيضًا  األحزاب  بعض  تحتفظ  األحزاب، 
أيضا  فينشط  الذي يملك ترسانة عسكرية كبيرة،  الشعبي 
من خالل مجموعات مسلحة موازية بأسماء غامضة يتمكن 
بأن  المخاطرة  دون  معينة  تسديد ضربات  من خاللها من 
أميركية  مصالح  استهداف  مثل  االتهام،  أصابع  إليه  توجه 

مثال.
ويرحب قادة الحشد إجماال بإطالق الصواريخ والطائرات 
دون طيار ضد أهداف أميركية في العراق، لكنهم ال يتبنونها.

خصومات
منافذ  على  الشعبي  الحشد  من  مجموعات  وتسيطر 
والرشاوي  الفساد  عبر  العراق  في  موانئ  وأرصفة  حدودية 
رواتب  لدفع  إليها  تحتاج  ال  بأموال  خزائنها  تمأل  التي 
عناصرها، ألنها مندمجة في القوات الرسمية وتتلقى رواتبها 

من الدولة.
ويقول الخبراء إن دوالرات الرشاوى واالبتزاز قد تفيد في 
الخاضعة  المجاورة  إيران  سيما  ال  جهة،  من  أكثر  النهاية 
اهلل  حزب  مثل  اإلقليميين  وحلفائها  األميركية  للعقوبات 

اللبناني.
على سبيل المثال، يروي مسؤول مصرفي عراقي كبير أن 
»سياسيين ورجال ميليشيات ينقلون مبالغ مالية نقدية منذ 
18 عاما على متن طائرات إلى لبنان«، مشيرا الى أن »60 

مليار دوالر أرسلت إلى لبنان«.
تكون  أن  على  القادرة  الوحيدة  الجهة  فإن  وللمفارقة، 
زعيم  الصدر،  مقتدى  هو  الحشد،  لفصائل  فعليا  منافسة 
القدرات  صاحب  الصدر،  أن  ويضيف  السابق،  الميليشيا 
الفصائل  خاصرة  في  »شوكة  يشكل  والعسكرية،  المالية 
الثوري  للحرس  نموذج  صنع  تحاول  التي  إليران  الموالية 
خبراء  يؤكد  كما  الخصومة،  تلك  وتشكل  العراق«.  في 
ومسؤولون، السبب الوحيد الرادع أمام تحوّل الفصائل إلى 

نسخة مماثلة تماما للحرس الثوري اإليراني.

رجال  مجتمع  عرضها  نقاط   10 من  خطة 
على  والتجارة(  الصناعة  )اتحاد  التونسي  األعمال 
الحكومة لإلنقاذ االقتصادي، بهدف تجاوز الوضع 
المالي واالقتصادي الراهن في تونس الذي »ينذر 
باألسوأ ويفرض االنطالق في اإلصالحات العاجلة 

والهيكلية«.
األعمال  لرجال  الدولة  مزاحمة  االتحاد  وانتقد 
على  عالوة  البنكية،  القروض  على  الحصول  في 
المشاريع  منفذي  مستحقات  صرف  في  تلكؤها 
ظاهرة  مع  التعامل  في  الجدية  وعدم  الحكومية 

وعمليات  الموازية  التجارة 
التهريب، وفق شبكة »دويتشه 

فيلله« األلمانية.
الخطة  هذه  وتعتمد 
عشر  على  االقتصادية 
تحسين  في  تتمثل  نقاط 
ودفع  لألعمال  العام  المناخ 
قيمة  وتثمين  االستثمار، 
المبادرة والكف  العمل وتحرير 
اإلنتاج،  مواقع  تعطيل  عن 
وتنشيط  التصدير  وتشجيع 
االقتصادية  الدبلوماسية 

الخارجية  األسواق  اقتحام  على  يساعد  بما 
الستقطاب  التونسية  الوجهة  جاذبية  ويدعم 
التصرف في موارد  المستثمرين، ومراجعة منوال 
وإصالح  المديونية،  معضلة  ومعالجة  البالد، 
الدعم  سياسة  ومراجعة  العمومية،  المؤسسات 
بمصلحة  اإلضرار  دون  مستحقيه  نحو  وتوجيهه 
الواعدة  القطاعات  على  والتركيز  الهشة،  الفئات 

وخاصة الطاقات المتجددة.
مشكلة  حل  على  أيضًا  الخطة  هذه  وتقوم 
منها  تعاني  أصبحت  التي  المشاريع  تمويل 
ومزاحمة  السيولة  في  الشح  بسبب  المؤسسات 
ودفع  االقتراض،  عمليات  في  للمستثمرين  الدولة 
المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة 
واإلسراع  الموازية  للتجارة  والتصدي  ومؤسساتها، 
بإدماجها في االقتصاد المنظم بعد أن باتت تتجاوز 

50 في المئة من األنشطة االقتصادية.
أكدت  اهلل  عبد  بن  جنات  االقتصادية  الخبيرة 

الخطة،  هذه  في  االقتصادية  األولويات  كثرة 
فهي تجمع بين دفع االستثمار وتشجيع التصدير 
الموازية،  للتجارة  والتصدي  المديونية  ومعالجة 
هيكلية  إصالحات  تتطلب  كبرى  محاور  وهي 
وعدت الحكومة بتنفيذها؛ لكن الظرف االجتماعي 
مثقلة  فهي  لصالحها،  يلعب  ال  واالقتصادي 
الحالية،  الموازنة  ينقذ  عمن  وتبحث  بالديون 
رفع  تشمل  التي  اإلصالحات  عمقت  حال  وفي 
الدعم وإصالح منظومة القطاع العام، فإن النتائج 
ستكون على حساب الفئات الضعيفة والهشة وهو 
تدريجية  بصفة  تنفيذه  على  الحكومة  تعمل  ما 

على حد تعبيرها.
موارد  تعبئة  إلى  التونسية  الحكومة  وتحتاج 
بقيمة  االقتراض  عبر  مالية 
تونسي  دينار  مليار   18.5
دوالر(  مليون   6.77 )نحو 
لتمويل ميزانية الدولة لسنة 
2021، وتتوزع القروض بين 
حدود  في  داخلي  اقتراض 
واقتراض  دينار  مليار   5.6
خارجي بقيمة 13 مليار دينار.

االقتصادي  الخبير  وكان 
التونسي، عز الدين سعيدان، 
حاجة  في  تونس  أن  أكد 
لتغطية  دينار  مليار   12 إلى 
لتفادي  المقبلة  الثالثة  األشهر  خالل  احتياجاتها 
خطر سيناريو العجز عن سداد جزء من ديونها من 
يونيو حتى أغسطس المقبل، وذلك ألول مرة في 

تاريخها.
االبنك الدولي خفض من جانبه تقديراته لنمو 
االقتصاد التونسي خالل السنة الحالية بنحو 1.8% 
عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 
%، لتتفق مع التوقعات التي أعلنتنها وزارة المالية 
النقد  صندوق  توقعات  مع  وتختلف  التونسية 
 %  3.8 بنسبة  المحلي  االقتصاد  نمو  قدر  الذي 
توقعات  مع  كذلك  تختلف  كما   ،2021 نهاية  مع 
تفاؤاًل  األكثر  تعتبر  التي  المتحدة  األمم  منظمة 
نمو  نسبة  بتقديرها  السابقة  المؤسسات  بين 
اقتصادي  انكماش  تسجيل  بعد   5.3% حدود  في 
الماضية،  السنة  خالل   % بـ8.8  قدر  مسبوق  غير 
الخطط  هذه  مثل  تنفيذ  دون  يحوْل  قد  ما  وهو 

االقتصادية.

حوادث عنف ونهب
 لممتلكات في ظل احتجاجات

 وإغالق للشوارع بالخرطوم

تسيطر مجموعات من »الحشد الشعبي«
 على منافذ حدودية وأرصفة موانئ

بغداد- وكاالت

تصاعد أزمة الجيش و»الدعم السريع« في السودان

حمدوك يدعو إلى توحيد املؤسسة العسكرية ويحذر من »انشقاق«

 الحكومة بحاجة إلى 
االقتراض بقيمة

 18.5 مليار دينار تونسي 
لتمويل ميزانية الدولة

حلفاء للسودان يضغطون
  لدمج قوات الدعم السريع

 في الجيش النظامي
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تحسن الوضع الصحي لبعض الدول في العالم على غرار 
فرنسا واليابان بتخفيف قيود مكافحة كوفيد، بينما يتسارع 
تفشي الوباء في دول أخرى خصوصا في روسيا وإندونيسيا 

والبرازيل.
المئة ألف وفاة بـ»كوفيد19-«  وتجاوزت كولومبيا عتبة 
وفيات  حصيلة  أكبر  الالتينية  األميركية  الدولة  سجلت  كما 
أعلنت  ما  بحسب  وفاة(،   650 )حوالى  بالفيروس  يومية 
وزارة الصحة. ونسبة لعدد سكانها البالغ 50 مليون نسمة، 
كولومبيا هي رابع دولة في أميركا الالتينية ومنطقة البحر 
الجائحة  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  حيث  من  الكاريبي 

والسادسة من حيث عدد اإلصابات.
في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية إنه ما زال 
هناك قلق بشأن متحور »دلتا« لفيروس كورونا، خاصة أنه 

ينتشر بسرعة في العديد من البلدان.
صحفي  مؤتمر  في  الخبيرة  كيركوف  فان  ماريا  وأكدت 
ضد  فعالة  زالت  ما  اللقاحات  أن  بجنيف  المنظمة  بمقر 
وتنتج  دلتا  متحور  ذلك  في  بما  كورونا  فيروس  متحورات 
تتوافر  الكاملة  الحماية  أن  معتبرة  المضادة،  األجسام 
اللقاح، مشددة على ضرورة  بحصول الشخص على جرعتي 
الفيروس  من  للوقاية  االحترازية  التدابير  على  الحفاظ 

ومتحوراته؛ ألن أحدا ال يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

متحورات كورونا فتاكة وأسرع انتشارا
الدولية  بالمنظمة  الطوارئ  لبرامج  التنفيذى  المدير 
لفيروس  األخيرة  المتحورات  إن  قال  رايان  مايك  الدكتور 
خطرها  أن  إلى  مشيرا  االنتشار،  في  وأسرع  فتاكة  كورونا 
المعرضين لها دون حماية، وطالب  زيادة  أكبر مع  سيكون 
على  كبير  فشل  من  محذرا  التلقيح،  فى  باالسراع  رايان 
تزال  ال  المستشفيات  قدرات  أن  خاصة  العالمى  المستوى 

تمثل نقطة ضعف.
الدكتور  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
تادروس أدهانوم، إن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
حاالت  وكذلك  أسابيع،  ثمانية  منذ  عالميا  تنخفض  بدأت 
فإن  ذلك  برغم  أنه  إلى  مشيرا  أسابيع،  منذ سبعة  الوفيات 
عدد  يوجد  حيث  كبيرة،  زالت  ما  والوفيات  االصابات  أعداد 
تفشيا  تواجه  وآسيا  واألمريكتين  أفريقيا  في  البلدان  من 

كبيرا للفيروس.
ولفت إلى أن هناك 2.5 مليون حالة إصابة جديدة و460 
ألف حالة وفاة في األسبوع األخير، مرجعا ذلك إلى المزيد من 
المخالطة دون مراعاة التباعد االجتماعي، وكذلك تزايد عدد 
متغيرات الفيروس واالستخدام غير الفعال لتدابير السالمة 

وعدم اإلنصاف فى توزيع اللقاحات بين بلدان العالم.

نهج خطر
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن االعتماد 

خطر،  نهج  هو  اللقاحات  إنتاج  في  الشركات  من  قلة  على 
هذا  فى  الضعف  نقاط  بينت  كورونا  جائحة  أن  إلى  مشيرا 

النظام.
وأعلن الدكتور تادروس أدهانوم، أن المنظمة وشركاؤها 
بيوفاك لألدوية  في مرفق كوفاكس تعمل حاليا مع شركة 
وشركة أفريجن للتكنولوجيا الحيوية المدعومتين من فرنسا 
إيه(  إن  آر  )إم  لنقل تكنولوجيا تكنولوجيا  أول مركز  إلنشاء 
الخاصة بتصنيع اللقاحات، وذلك بهدف توسيع نطاق إنتاج 
والوصول إلى لقاحات كورونا خالل األسابيع المقبلة، مشيرا 
جنوب  حكومة  مع  التفاصيل  على  التفاوض  سيتم  أنه  إلى 
أفريقيا والشركاء من القطاعين العام والخاص داخل البالد 

ومن جميع أنحاء العالم.
إلى  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وأشار 
هذه  لتوفير  إما  اآلن  حتى  عرضا   28 تلقت  المنظمة  أن 
التكنولوجيا لتصنيع اللقاحات أو الستضافة مركز تكنولوجي 

أو كليهما.

كارثة كولومبية
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي علق على ارتفاع حاالت 
تجنب  الممكن  من  »كان  وقال:  الفيروس،  جراء  الوفاة 
التي  التجمعات  تجِر  لم  لو  وفاة  حالة  آالف  عشرة  من  أكثر 
شهدناها في األسابيع الستة أو السبعة الماضية«، في إشارة 

الحكومية  »بيوكوبافارما«  مجموعة  وكتبت  المرض.  ضد 
الكوبية التي يتبع لها »مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 
مركز  يطوره  الذي  اللقاح  »أبداال،  إّن  تغريدة  في  الحيوية« 
فعالية  يظهر  الحيوية،  والتكنولوجيا  الوراثية  الهندسة 

بنسبة 92,28 % بعد ثالث جرعات«.

رغم الحظر
التجارب  الّلقاح التجريبي المرحلة النهائية من  وبلغ هذا 
الجاري  يونيو  أواخر  في  يحصل  أن  المتوقع  ومن  السريرية 
السلطات  من  رسمي  ترخيص  على  المقبل  يوليو  مطلع  أو 
في  السكان  من  جزء  تلقيح  وبدأ  باستخدامه.  الكوبية 

منتصف مايو.
تهنئة  إلى  دياز-كانيل  ميغيل  الكوبي  الرئيس  وسارع 
بالده على هذا اإلنجاز. وفي تغريدة كتب دياز-كانيل الذي 
فينالي  معهد  في  علماءنا  إن  أميركي  لحظر  بالده  تخضع 
الذين  الحيوية  والتكنولوجيا  الوراثية  الهندسة  ومركز 
يواجهون جائحتين )كوفيد والحظر( تغلبوا على كل الصعاب 

وأعطونا لقاحين فعالين للغاية: سوبيرانا 2 وأبداال.
لقاح  أن  السبت  أعلن  لّلقاحات  فينالي  معهد  كان 
62 % بعد  2« الذي يطوره يؤمن فعالية بنسبة  »سوبيرانا 
يتلقاها  أن  يجب  جرعات  ثالث  من  الثانية  الجرعة  تناول 
أن  المتوقع  ومن  كوفيد19-.  بالكامل ضد  لتحصينه  المرء 

الرسمي  الترخيص  على  أيضا  التجريبي  اللقاح  هذا  يحصل 
باستخدامه قريبا.

المرحلة  اإلثنين،  أفريقيا،  جنوب  أعلنت  جهتها،  من 
األولى لمنح القارة قدرة إنتاج لقاحات مضادة لكوفيد، لكن 
»يواصل  وقت  في  المشروع  لتنفيذ  وقتا  األمر  سيستغرق 

الناس الموت«، وفق قول الرئيس سيريل رامافوزا.

إيطاليا من دون كمامات قريبا
في المقابل، تشهد دول أوروبية عدة تحسنا واضحا على 
األوروبية  الدول  إحدى  إيطاليا،  وتستعد  الصحي.  الصعيد 
في  الكمامات  وضع  إلزامية  إللغاء  الوباء،  من  تضررا  األكثر 

الخارج.
وأعلن وزير الصحّة اإليطالي روبرتو سبيرانزا على حسابه 
سننهي  يونيو،   28 من  »اعتبارًا  أنه  فيسبوك  موقع  على 
الهواء الطلق«. وأضاف  الكمامات في  العمل بإلزامية وضع 
أي  »بيضاء«  المصنفة  المناطق  في  القرار سيسري  هذا  أن 
إيطاليا  كل  وحاليا  بطيئة.  بوتيرة  الفيروس  يتفشى  حيث 
الصغيرة  المنطقة  أوستا،  وادي  باستثناء  »بيضاء«  مصنفة 

الواقعة في شمال البالد.
وجاء إعالن الوزير بعدما وافقت على هذا االقتراح »اللجنة 
للحكومة بشأن سبل  المشورة  التي تقدم  الفنية-العلمية« 
و495  وفاة   21 اإلثنين  إيطاليا  وسجلت  الجائحة.  مكافحة 
وبعض  ساعة.   24 خالل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 

مناطق البالد لم تسجل أي وفاة.
إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن  جهته،  من 
اإلثنين، رفع حظر التجول الليلي، وذلك المطبق أيام األحد 
عدد  في  تراجعا  بالده  سجلت  بعدما  يوليو،   1 من  اعتبارا 

اإلصابات بـ»كوفيد19-« وتسارعا في حملة التلقيح.
عدد  تسجيل  السبت  موسكو  الروسية  العاصمة  أعلنت 
قياسي من اإلصابات بكوفيد19- لليوم الثاني على التوالي، 
في وقت تثير سرعة تفشي المتحور »دلتا« قلقا في دول عدة 

حول العالم.
خالل  كورونا  بفيروس  إصابة   9120 المدينة  وسجلت 
لإلصابات  جديد  قياسي  عدد  في  األخيرة،  الـ24  الساعات 
من  يوم  بعد  وذلك  بيانات حكومية،  بحسب  الثاني،  لليوم 

تسجيلها 9056 إصابة.
قبل  يوميا  إصابة  آالف   3 نحو  تسجّل  المدينة  وكانت 
سيرغي  موسكو  بلدية  رئيس  أشار  فيما  فقط،  أسبوعين 
في   90 نحو  عن  مسؤول  دلتا  المتحوّر  أن  الى  سوبيانين 
المئة من اإلصابات الجديدة. لكن رغم أن أوروبا قررت فتح 
أبوابها  المتحدة  الواليات  تبقي  األميركيين،  أمام  حدودها 
مغلقة، وترفض إعطاء أي موعد لرفع محتمل للقيود السارية 

غالبا منذ 15 شهرا.
قال الناطق باسم الخارجية األميركية نيد برايس: »نحن 
العابرة لألطلسي تستأنف ما إن  متحمسون لرؤية الرحالت 
مدة،  تحديد  على  قادرا  »لست  لكنني  العلم«  بذلك  يسمح 
الوبائي«  الوضع  تطور  إلى  كبير  بشكل  يعود  ذلك  ألن 

و»النسخ المتحورة«.

مع  الرئاسية  االنتخابات  على  الستار  إيران  أسدلت 
فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي أكد في 
تصريحاته األولى على أن بالده ال تريد مفاوضات بال 
لقاء  عقد  رفضه  مؤكدا  النووي،  ملفها  بشأن  طائل 

مباشر مع الرئيس األميركي جو بايدن.
وفي مؤتمره الصحفي األول بعد فوزه باالنتخابات 
التي أجريت الجمعة، رأى حجة اإلسالم رئيسي )60 عاما( 
أن ال عقبات تحول دون عودة العالقات الدبلوماسية 

المقطوعة بين بالده والرياض.
وأكد رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية 
األعلى  المرشد  من  مقربا  ويعد   ،2019 العام  منذ 
للجمهورية اإلسالمية آية اهلل علي خامنئي، أنه لطالما 
ردا  اعتباره  يمكن  ما  في  اإلنسان،  حقوق  عن  دافع 
الخارج  في  معارضين  من  إليه  موجهة  اتهامات  على 
خالل  إعدامات  في  دور  بأداء  حقوقية،  ومنظمات 

ثمانينات القرن الماضي.
ودانت إيران، موقف الواليات المتحدة من االنتخابات 
التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 
شؤونها  في  تدخل  أنه  معتبرة  الجمهورية،  برئاسة 

الداخلية.

مناوشات أميركية- إيرانية
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  ناطق  وأعلن 
األسبوع الماضي عن أسفه لكون »اإليرانيين حرموا 
من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة 
ونزيهة«، وفي تعليق على هذا الموقف، قال الناطق 
نعتبر  »نحن  ربيعي:  علي  اإليرانية  الحكومة  باسم 
هذا التصريح بمثابة مثال على التدخل في الشؤون 

الداخلية إليران، ومناقض للقانون الدولي«.
وأضاف في مؤتمر صحفي: »نحن ندينه، فاإلدارة 
على  التعليق  لها  يتيح  موقع  في  ليست  األميركية 

العملية االنتخابية في إيران أو أي بلد آخر«.
يتولى  أن  المقرر  من  الذي  رئيسي  وانتخب 
حسن  للمعتدل  خلفا  أغسطس  في  رسميا  مهامه 
المقترعين  أصوات  من  بالمئة   62 بنحو  روحاني، 
فيها  وشارك  الجمعة،  أجريت  التي  االنتخابات  في 
48,8 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، وفق األرقام 
في  األدنى  هذه  المشاركة  نسبة  وكانت  الرسمية. 

انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية اإلسالمية منذ 
تأسيسها العام 1979.

وأشاد رئيسي بـ»حضور كثيف« في مراكز االقتراع 
»رغم الحرب النفسية التي شنها أعداء إيران«، في إشارة 
الى دعوات معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، 

لالمتناع عن التصويت.
وأتت االنتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية 
التي  األميركية  العقوبات  إلى  األولى  بالدرجة  تعود 
أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار األولى 
العام 2018 االنسحاب أحاديا من االتفاق حول برنامج 
اإلسالمية  الجمهورية  بين  أبرم  الذي  النووي  إيران 

وقوى دولية كبرى في 2015.

لقاء بايدن؟ »ال«
انتخاب رئيسي في وقت تجرى في فيينا منذ  وجاء 
أبريل مباحثات بين إيران وأطراف االتفاق، بمشاركة غير 
مباشرة من الواليات المتحدة، بهدف إحياء االتفاق من 
خالل إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة 
إيران الحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها 

بعد االنسحاب األميركي.
بـ»مفاوضات  تسمح  لن  بالده  أن  رئيسي  وأكد 
أن يحقق  لقاء  التفاوض«، مضيفا: »على كل  لمجرّد 

نتائج لصالح األمة اإليرانية«.
وأتاح االتفاق الذي أبرم في عهد روحاني، رفع العديد 
من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل 
الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. 
لكن مفاعيله باتت شبه الغية مذ قرر الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب سحب بالده منه، وإعادة فرض 

العقوبات.
وأبدى الرئيس األميركي الجديد بايدن عزمه إعادة 
لكل  امتثال طهران مجددا  االتفاق بشرط  الى  بالده 
بنوده. وردا على سؤال لوسيلة إعالم أميركية عما إذا 

كان مستعدا لعقد لقاء ثنائي مع بايدن، اكتفى رئيسي 
بالقول »ال«، قبل االنتقال إلى السؤال التالي. وقطعت 
اعتبارا  الدبلوماسية بين طهران وواشنطن  العالقات 

من العام 1980.

رسالة إلى الرياض؟
تواصل  إلمكانية  بوادر  أي  تسجل  ال  حين  وفي 
دبلوماسي مباشر بين إيران والواليات المتحدة، تجري 
منذ أشهر مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين 
سعيا إلعادة وصل ما انقطع بين الطرفين اعتبارا من 

.2016
اإليراني  الجانب  من  عقبات  »ال  أن  رئيسي  وأكد 
أمام إعادة فتح السفارتين«. وقطعت الرياض، الحليفة 
يناير  في  طهران  مع  عالقاتها  لواشنطن،  الوثيقة 
2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة اإليرانية 
وقنصليتها في مشهد )شمال شرق(، نفذه محتجون 
على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر 

النمر.
من  العديد  في  نقيض  طرفي  على  البلدان  ويقف 
الملفات اإلقليمية، ال سيما في سوريا واليمن والعراق 

ولبنان.
وفي شأن حقوق اإلنسان، أكد رئيسي أنه لطالما 
في  عقودا  امتدت  التي  مسيرته  خالل  عنها  دافع 

السلطة القضائية.
وأضاف: »كل ما فعلته خالل سنوات خدمتي كان 
دائما موجها نحو الدفاع عن حقوق اإلنسان«، مشيرا 
إلى »انتهاكات« ترتكبها دول غربية في هذا المجال.

حقوقية  ومنظمات  الخارج  في  معارضون  ويربط 
وحملة  رئيسي  بين  باستمرار  حكومية  غير 
اإلعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين 
معاون  منصب  يشغل  كان  حين   ،1988 العام 
الثورية في طهران. وكان  العام للمحكمة  المدعي 
هذا الملف من األسباب التي أوردتها وزارة الخزانة 
في  عليه  عقوبات  فرض  إعالنها  لدى  األميركية 

.2019
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، 
لكنه أبدى تقديره لـ»األمر« الذي أصدره اإلمام الراحل 
اإلسالمية،  الجمهورية  مؤسس  الخميني،  اهلل  روح 

لتنفيذ اإلجراءات بحق هؤالء الموقوفين.
خالل  رئيسي  إبراهيم  المنتخب  اإليراني  الرئيس 

مؤتمر صحفي في طهران في 21 يونيو 2021.

تخفيف القيود في أوروبا.. 
وإيطاليا تنزع الكمامة

»الصحة العالمية«: اللقاحات ما زالت 
فعالة وال أحد يعرف ما سيحدث مستقبال

 واشنطن: لسنا في موقع يتيح لنا التعليق على 
العملية االنتخابية في إيران أو أي بلد آخر 

االنسحاب األميركي قد يتباطأ..

قبضة »طالبان« تتوسع شمال أفغانستان

في أوج انسحاب القوات األميركية من أفغانستان، 
وسيطرت  كبير  تقدم  »طالبان«  حركة  حققت 
على مناطق ونقاط هامة في أنحاء البالد وأعلنت 
الحركة، الثالثاء، التحكم في أبرز معبر حدودي مع 
طاجيكستان في شمال أفغانستان وهو محور حيوي 

في العالقات االقتصادية مع آسيا الوسطى.
وتيرة  أّن  الماضي  اإلثنين  البنتاغون  وأعلن 
انسحاب القوات األميركية من أفغانستان قد تتباطأ 
إذا واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب ميدانية 
عدّة،  جبهات  على  تشنّها  التي  الهجمات  في 
مشدّداً في الوقت عينه على أّن هذا األمر لن يؤّثر 
على الموعد النهائي إلتمام االنسحاب والمقرّر في 

11 سبتمبر.
التي تشنّها  الهجمات  على سؤال بشأن  وردّاً 
على  وتأثيرها  أفغانستان  في  المتمرّدة  الحركة 
باسم  الناطق  قال  األميركي  االنسحاب  وتيرة 
إّن  صحفي  مؤتمر  خالل  كيربي  جون  البنتاغون 
تغيّر  إذا  وتتغيّر  تتبدّل  أن  يمكن  »الخطط 

الوضع«.
يتعيّن  تغييرات  أيّة  هناك  كانت  »إذا  وأضاف 
حجم  أو  نطاق  أو  بوتيرة  يتعّلق  بما  إجراؤها 
فنحن  معيّن،  أسبوع  أو  يوم  أي  في  االنسحاب 
لكنّ  بذلك«.  للقيام  بالمرونة  االحتفاظ  نريد 
يتغيّرا:  لم  »هناك شيئين  أّن  على  كيربي شدّد 
األميركية  للقوات  الكامل  االنسحاب  سننجز  أواًل، 
من أفغانستان باستثناء تلك التي ستبقى لحماية 
بحلول  ذلك  سيتمّ  وثانيًا،  الدبلوماسي،  الوجود 
مطلع سبتمبر، وفقًا لما أمر بذلك القائد األعلى« 

للقوات المسّلحة الرئيس جو بايدن.
لتوصية  خالفًا  أبريل،  في  قرّر  بايدن  وكان 
من  األميركية  القوات  جميع  سحب  الجيش، 
العشرين لهجمات 11  الذكرى  أفغانستان بحلول 
سبتمبر 2001. وقد تمّ حتى اليوم إنجاز أكثر من 

%50 من عمليات االنسحاب.
ولفت كيربي إلى أّن الجيش األميركي سيواصل 
تقديم إسناد جوّي للقوات األفغانية، لكنّه شدّد 
على أّن هذا الدعم لن يستمرّ على حاله حتّى اليوم 

األخير للوجود العسكري األميركي في أفغانستان.
أفغانستان،  في  القدرات  لدينا  دامت  »ما  وقال 
سنواصل تقديم المساعدة للقوات األفغانية، لكن 
ستنخفض  نهايته،  من  االنسحاب  يقترب  عندما 
هذه القدرات، ولن تكون متاحة بعد ذلك«. وأضاف 
»بينما أتحدّث إليكم، ما زلنا نقدّم بعض الدعم، 

لكنّ هذا الوضع سيتغيّر«.
ومن المقرّر أن يلتقي بايدن في البيت األبيض 
وكبير  غني  أشرف  األفغاني  الرئيس  الجمعة 
مفاوضي حكومته في المفاوضات مع طالبان عبد 

اهلل عبد اهلل.
وفي موازاة االنسحاب األميركي، يحّقق متمرّدو 
طالبان تقدّمًا ميدانيًا على حساب القوات األفغانية 

التي تنكفئ منذ مايو بوتيرة تثير القلق.
وحاليًا باتت حركة طالبان موجودة تقريبًا في كل 
واليات البالد وهي تطوّق مدنًا كبيرة عدة، وهي 
استراتيجية سبق وأن اتّبعتها في تسعينيات القرن 
الماضي للسيطرة على الغالبية الساحقة من أراضي 
الغزو  بعد  به  أطيح  الذي  نظامها  وفرض  البالد 

األميركي في العام 2001.
مركز  أبرز  على  يسيطرون  المتمردون  وبات 
طاجيكستان  مع  األخرى  المرور  وطرق  حدودي 
كبرى  قندوز،  الى  المؤدية  المناطق  على  وكذلك 
مدن شمال شرق البالد، على بعد 50 كلم. وأكد 
عضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد 
الدين حكمي أنه تمت »السيطرة على معبر شير 
خان« الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى 
»وعلى كل المعابر الحدودية األخرى بعد ساعة من 

القتال«.
رفض  األفغاني  الجيش  في  ضابط  وأوضح 
الكشف عن اسمه أن حركة طالبان بدأت الهجوم 
الليلة الماضية، وفي الصباح كانوا في كل مكان 
بالمئات، وأضاف أن القوات قد اضطرت إلى التخلي 
الحدودي،  المعبر  على  وكذلك  المواقع  كل  عن 
وعبر بعض الجنود )الحدود( إلى طاجيكستان لكي 

يحتموا.

»طمأنة« طاجيكستان
وقال الناطق باسم المتمردين ذبيح اهلل مجاهد 
على  طبيعته«  الى  وضع  إعادة  »بصدد  إنهم 

الحدود. وحرص أيضا على »طمأنة« طاجيكستان 
قائال »ال نضمر لها أي شر وسنحرس الحدود من 

الجانب األفغاني«.
مجلس  ممثلة  اعتبرت  المتحدة،  االمم  وفي 
االمن في افغانستان ديبورا اليونز ان »االختراقات 
االخيرة« لطالبان »تثير القلق«، وقالت خالل جلسة 
عبر الفيديو الثالثاء دعت اليها استونيا وشارك فيها 
العديد من الوزراء »إذا استمرت الحملة العسكرية 

سيكون ذلك مأسويا«.
اكثر من خمسين من  اليونز »سقط  وأضافت 
اصل 370 اقليما منذ بداية مايو. غالبية االقاليم 
بالعواصم  تحوط  عليها  السيطرة  تمت  التي 
االقليمية، ما يعني ان طالبان تتموضع في محاولة 
لالستيالء على هذه العواصم ما ان ينجز انسحاب 

القوات االجنبية«.
أولوية«  هو  النساء  حقوق  »صون  أن  وأكدت 
على  مقايضة  كورقة  استخدامه  »عدم  وينبغي 
طاولة المفاوضات«، مشددة على أن »حقوق النساء 

والرجال واالفراد غير قابلة للتفاوض«.
من جهتها، نبهت السفيرة االميركية لدى االمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الى ان بالدها لن 

تعترف بحكومة افغانية تفرض بالقوة.
في  لطالبان  المباغت  التقدم  مواجهة  في 
الشمال، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات بمئات الرجال 
إلى قندوز وغالبيتهم من كوماندوس قوات خاصة 

كما قال مسؤول.
 50 بعد  على  الواقعة  اإلقليمية  العاصمة  هذه 
كلم من الحدود سبق أن سقطت مرتين في 2015 
و 2016 في أيدي المتمردين وهي اآلن مطوقة. 
وتكثف طالبان هجماتها الميدانية منذ بدء انسحاب 
القوات األميركية في مطلع مايو والذي يفترض أن 

ينتهي بحلول 11 سبتمبر.

دعوة الى تعبئة وطنية
التي  العمليات  أن  الى  البنتاغون  لمح  واإلثنين 
تتقدم بسرعة كبيرة يمكن أن تبطأ عمدا لمواجهة 
 11 استحقاق  احترام  مع  المتكررة  الهجمات  هذه 

سبتمبر لتحقيق انسحاب كامل.
ودعا الرجل القوي في الشمال الحاكم السابق 
الى  الحكومة  الثالثاء  لوالية بلخ محمد عطا نور 
إعالن »تعبئة وطنية« للتصدي لهجمات طالبان.
كل  من  للهجوم  األفغاني  الجيش  يتعرض 
من  الشمالية،  الواليات  في  سيما  ال  الجهات 
وبدخشان  وبغالن  قندوز  الغرب-  إلى  الشرق 
وفارياب وميمنة - ويخسر ميدانيا بوتيرة سريعة 
كبرى  خسائر  األخيرة  اآلونة  في  وتكبد  جدا. 
واضطر  لديه  النخبة  قوات  صفوف  ايضا  شملت 
مناطق  في  محاصرة  متقدمة  مراكز  عن  للتخلي 

نائية.
الواليات  في كل  اليوم  متواجدة  حركة طالبان 
األفغانية وتطوق عدة مدن كبرى كما فعلت في 
التسعينيات للسيطرة على كل أراضي البالد تقريبا 
التدخل  به  أطاح  متشدد  إسالمي  نظام  وفرض 

األميركي عام 2001.
الرغبة  األحد  مجددا  طالبان  في  مسؤول  وأكد 
خالل  من  حقيقي  إسالمي  »نظام  إقامة  في 
المفاوضات« لكن المحادثات بين األطراف األفغانية 
التي بدأت في سبتمبر الماضي في الدوحة عاصمة 

قطر، متوقفة.

كابل- وكاالت

طهران - وكاالت

●  الرئيس اإليراني المنتخب إبراهيم رئيسي على هامش مؤتمر صحفي عقده في طهران، في 21 يونيو 2021.

مالمح السياسة بعد انتخاب رئيس جديد: 

إيران نحو تقارب سعودي وقطيعة مستمرة مع واشنطن

وباء »كورونا« ينحسر في دول ويتغول في أخرى بعد تحوره إلى »دلتا«

●  عاملون في مجال الصحة ببوغوتا في كولومبيا.

●  قوات األمن األفغانية على طريق في قندوز.

وكاالت- الوسط

إلى ثالثة أسابيع من التظاهرات ضد حكومته.
األقل تضررا من  الدول  إحدى  كوبا،  رحبت  المقابل،  في 
الوباء في المنطقة مع أقل من 170 ألف إصابة بينها 1170 
أن  بإعالن  اإلثنين،  نسمة،  مليون   11,2 أصل  من  وفاة 
لقاحها التجريبي »أبداال« أظهر أنه فعال بنسبة تفوق 90% 

وفاة 100 ألف كولومبي
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بين  جديدًا  خطًا  األفريقية  الجوية  الخطوط  شركة  دشنت 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تعليمات  على  بناًء  وسبها،  مصراتة 

الموقتة بشأن ربط جميع المدن والمطارات الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا بغرض تيسير نقل المواطنين من 
وإلى الجنوب، وفق الشركة، التي قالت إنها ستبذل كل ما تستطيع 

وفق اإلمكانات المتاحة لتقديم خدمة تليق بالمسافرين.
والخارج،  الداخل  في  الجوي  الطيران  رحالت  عودة  وفي سياق 
مطار  إلى  األفريقية  الجوية  الخطوط  لشركة  طائرة  أول  وصلت 
بعد  وذلك  الجاري،  األسبوع  بداية  تونس  في  الدولي  صفاقس 
انقطاع دام لنحو عام كامل. كما انطلقت الرحلة األولى بالجدول 
الصيفي للعام 2021 من مطار مصراتة إلى مطار تونس قرطاج.

خط جوي جديد بني مصراتة وسبها

ارتفاع عدد المعرضين 
لخطر الفقر في االتحاد 
األوروبي بمقدار
 3.5  مليون شخص

رئيس الوزراء اإليطالي 
ماريو دراغي

%10

بين الربع والنصف، ذلك هو مدى االنخفاض الذي يتعين أن تسجله 
الحراري  االحتباس  غازات  من  وغيره  الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات 
العالمي  االحترار  إبقاء  هدف  على  للحفاظ  المقبل  العقد  مدار  على 
في حدود أقل من درجتين مئويتين. والطريقة األسرع واألفضل من 
الناحية العملية هي إنشاء اتفاق دولي يضع حدًا أدنى ألسعار الكربون.

يفرض  المناخ  تغير  ألن  الدولي؛  النقد  صندوق  يهم  األمر  وهذا 
مخاطر ضخمة على كفاءة عمل اقتصادات العالم. ومن شأن سياسات 
أيضًا  تتيح فرصًا هائلة  المخاطر وأن  أن تعالج هذه  الصحيحة  المناخ 
الخضراء،  والوظائف  االقتصادي،  والنمو  التحويلية،  االستثمارات  أمام 
حتى أن مجلس الصندوق وافق أخيرًا على مقترحات لجعل تغير المناخ 
جزءًا من أنشطتنا المنتظمة في إطار الرقابة االقتصادية على البلدان 

األعضاء، وكذلك برنامج تقييم االستقرار المالي.
أنه  واسع  نطاق  على  المقبول  من  بات  الذي  الكربون،  وتسعير 
التي نحتاج  الهائلة  التخفيضات  أداة للسياسات من أجل تحقيق  أهم 
إليها، يحتل موقعًا مركزيًا في مناقشات الصندوق بشأن السياسات مع 

البلدان األعضاء.
فمن خالل جعل مصادر الطاقة الملوِّثة أعلى تكلفة من المصادر 
النظيفة، يتيح تسعير الكربون حوافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة 
وينبغي  الخضراء.  التكنولوجيا  نحو  االبتكار  جهود  توجيه  وإلعادة 
دعم تسعير الكربون بحزمة من التدابير األوسع نطاقًا لتعزيز كفاءته 
التكنولوجيا  شبكات  في  العام  االستثمار  ذلك  في  بما  ومقبوليته، 
الطاقة  مصادر  تتحمل  حتى  بالشبكات  النهوض  )مثل  النظيفة 
المتجددة( واتخاذ تدابير لمساعدة كل من األسر، والعمالة، والمناطق 
المعرضة للخطر. ومع ذلك، فمن الضروري اتخاذ تدابير إضافية على 
العام  بحلول  أكثر  أو  للطن  دوالرًا   75 تعادل سعر  العالمي  المستوى 

.2030
السنوي  المتحدة  األمم  مؤتمر  انعقاد  من  نقترب  وبينما 
والعشرين  السادس 
المناخ  تغير  بشأن 
)COP26( في نوفمبر 
أهم  وهو   – المقبل 
منذ  المناخ  عن  مؤتمر 
 2015 باريس  مؤتمر 
مبشرة  بوادر  نرى   –
بشـأن  متناٍم  لطموح 
فقد  المناخ.  أهداف 
عديدة  بلدان  حددت 
جديدة،  مناخية  أهدافًا 
– 60 بلدًا تعهدت بالفعل بأن تصبح محايدة كربونيًا مع انتصاف 

أعلنت  المتحدة،  والواليات  األوروبي  االتحاد  ومنها  وبعضها،  القرن، 
تعهدات أقوى على المدى القريب. واألمر المهم هو أن أنظمة تسعير 
الكربون آخذة في االنتشار – حيث تم تنفيذ أكثر من 60 نظامًا على 
مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات أساسية أطلقتها الصين وألمانيا 

هذا العام.
العقد  أقوى وأكثر تنسيقًا في  القيام بتحرك  الضروري  أنه من  غير 

المقبل.
الطموح  مستوى  يتباين  بالغًا،  تقدمًا  البلدان  بعض  تحقق  فبينما 
العالمية ال تزال  البلدان، حتى أن أربعة أخماس االنبعاثات  فيما بين 
غير مسعَّرة، ومتوسط السعر العالمي لالنبعاثات ال يتعدى 3 دوالرات 

للطن.
في  المطلوب  المستوى  إلى  الكربون  بتسعير  نصل  أن  يمككنا 
الصندوق،  خبراء  أجراها  جديدة  دراسة  تقترح  سنوات؟  عشر  غضون 
التنفيذي للصندوق، ومن جانب  المجلس  المناقشة في  وال تزال قيد 
الكربون  لسعر  دولي  أدنى  حدًا  يضع  اتفاق  إنشاء  األعضاء،  البلدان 

بحيث يكون مكماًل التفاق باريس ويتسم بالخصائص التالية:
االنبعاثات؛  من  قدر  أكبر  عن  المسؤولة  البلدان  تطلقه  أن   -  1
فالصين والهند والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ستكون مسؤولة 
عن نحو ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة في العام 2030 
)إذا لم تتخذ إجراءات جديدة لتخفيفها(. وبإضافة كل بلدان مجموعة 
االتفاق،  85 %. وبمجرد إطالق هذا  إلى  النسبة  العشرين تصل هذه 

يمكن التوسع في النظام بالتدريج ليشمل بلدانًا أخرى.
للسياسات  أداة  الكربون: هذه  أدنى لسعر  أن يرتكز على حد   - 2
بين  المتزامن  التحرك  شأن  ومن  الفهم.  وسهلة  وملموسة  كفؤة 
كبار مصدري االنبعاثات لزيادة أسعار الكربون أن يحقق إجراًء جماعيًا 
الوقت نفسه معالجة حاسمة لقضايا  المناخ ويوفر في  لمكافحة تغير 

التنافسية.
االتفاق  يكون  أن  ينبغي  براغماتي:  أساس  على  يصمم  أن   -  3
منصفًا ومرنًا ويعكس المسؤوليات المتباينة للبلدان في ضوء عوامل 

من بينها مستويات انبعاثاتها التاريخية ومستوياتها التنموية.
وهناك مثال توضيحي يشير إلى أن تعزيز تعهدات اتفاقية باريس 
)كندا  فقط  مشاركين  لستة  مستويات  ثالثة  من  سعري  أدنى  بحد 
والواليات  المتحدة  والمملكة  والهند  األوروبي  واالتحاد  والصين 
الصاعدة  لألسواق  دوالرًا  و25  دوالرًا  و50  دوالرًا   75 يبلغ  المتحدة( 

المتقدمة وذات الدخل المرتفع والمنخفض، على الترتيب.
على  الجارية،  السياسات  إلى  باإلضافة  ذلك،  يساعد  أن  ويمكن 
الخط  من  أقل   23% بنسبة  العالمية  االنبعاثات  في  خفض  تحقيق 
األساسي بحلول العام 2030. وهذا القدر يكفي للوصول باالنبعاثات 

إلى مستوى يتيح إبقاء االحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين.
الكربون  لسعر  األدنى  الحد  اتفاقات  فإن  الدولي،  المستوى  وعلى 
المنفردة  البلدان  على  منافع  تدر  أن  يمكن  الجيد  التصميم  ذات 
أفضل  إلى حال  ينتقلوا  أن  المشاركين يمكن  أيضًا. فكل  والمجتمعة 
تحقق  أن  البلدان  كل  شأن  ومن  العالمي،  المناخ  نظام  استقرار  عند 
منافع بيئية محلية بفضل الحد من احتراق الوقود األحفوري، وأهمها 

تراجع عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحلي.
إننا ال نملك من الوقت ما نضيعه قبل أن ننشئ هذا االتفاق. تخيلوا 
حينها  ننظر  لن  أننا  من  التأكد  إلى  فلنسعَ   .2030 العام  في  وضعنا 
دعونا  بل  الفعال،  التحرك  فرصة  إهدار  على  ونندم   2021 العام  إلى 
ننظر إلى الوراء وكلنا فخر بما حققه العالم من تقدم نحو إبقاء االحترار 

العالمي دون المستوى الحدي البالغ درجتين مئويتين.
إننا نحتاج اآلن إلى عمل منسق، عمل ينصب تركيزه على حد أدنى 

دولي لسعر الكربون.

الدولي النقد  بصندوق  العامة  المالية  شؤون  مدير   *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4621دوالر أميركي
5.4251يورو

6.2742الجنيه االسترليني
1.1898الريال السعودي
1.2149درهم إماراتي

0.6945االيوان الصيني

2021 /6/23 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

يجب جعل مصادر الطاقة الملوِّثة أعلى 
تكلفة من المصادر النظيفة واتخاذ 

تدابير لمساعدة كل من األسر والعمالة

المهارات  وصقل  القدرات  وبناء  البريدية، 
االتصاالت  علوم  مختلف  في  للشباب  الرقمية 
التعاون  عن  فضاًل  المعلومات،  وتكنولوجيات 
التشريعية  بالبنية  المتعلقة  المجاالت  في 
الكوادر  وتأهيل  االتصاالت،  لقطاع  والتنظيمية 
والتصدي  السيبراني  األمن  مجال  في  الليبية 

السيبرانية. للهجمات 
رحلتها  في  لليبيا  مصر  مشاركة  قرقاب  وأكد 
إلى االتفاق على تنفيذ  للتنمية والتطوير، مشيرًا 
خالل  لليبيا  األولوية  تمثل  المشروعات  من  عدد 
االستفادة  وتشمل  والمقبل،  الحالي  العامين 
في  الرقمي  التحول  في  المصرية  التجربة  من 
الخدمية  العمليات  وميكنة  الدولة،  مؤسسات 

الحكومية

شركة رقمية
مشتركة  شركة  تأسيس  على  االتفاق  تم  كما 
ليبيا،  في  الرقمي  التحول  أعمال  على  تشرف 
والتدريب،  التحتية  البنية  مجاالت  في  والتعاون 
الخاص  القطاع  لتحفيز  آليات  وضع  جانب  إلى 
بين  الشراكات  وتشجيع  التكامل  وخلق  بليبيا 
الشركات في كال البلدين، مع توفير كافة السبل 

إلنجاح هذا التعاون.
زيارته  خالل  لمس  إنه  المصري  الوزير  وقال 
تشهدها  التي  »النهضة  شهرين  منذ  ليبيا  إلى 
الليبية  والحكومة  الشعب  إرادة  ظل  في  البالد 
على  االتفاق  إلى  ونوه  ذلك«.  تحقيق  على 
لوضع خطة محددة  فريق عمل مشترك  تشكيل 
مشروعات  لتنفيذ  زمني  وجدول  بموضوعات 
البحرية،  والكوابل  البيني  الربط  مجاالت  في 
التجربة  نقل  خالل  »من  الرقمي  والتحول 
النجاح  قصص  من  واالستفادة  لليبيا  المصرية 

المجال«. هذا  في  ليبيا  حققتها  التي 
كوادر  »خلق  أيضًا  التعاون  مجاالت  وتشمل 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  متعمقة 
المعلومات من خالل استضافة الشباب الليبي في 
دورات تدريبية في مصر، وإنشاء مراكز للتدريب 

في المدن الليبية«.
ورعاية  األعمال  ريادة  مجاالت  إلى  باإلضافة 
الفكر االبتكاري للشباب، ومراكز البيانات، وإدارة 
المشروعات مع بحث إمكانية االستعانة بالخبرات 
وتبادل  بليبيا  المشروعات  إدارة  في  المصرية 
الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين في 

هذا المجال.

مراكز بيانات بمعايير دولية
لالتصاالت  القابضة  الشركة  أعلنت  بدورها، 
في  التعاون  على  المصري  الجانب  مع  االتفاق 
الدولية  بالمعايير  تلتزم  بيانات  مراكز  إنشاء 

لحماية البيانات في ليبيا.
وفي اجتماع قرقاب مع رئيس الشركة المصرية 
االستفادة  مناقشة  جرت  حامد  عادل  لالتصاالت 
الحكومي  القطاعين  لتحويل  مصر  تجربة  من 

والخاص رقميًا.
التحول  رحلة  بأن  الليبية  الشركة  رئيس  وأقر 
الرقمي التي بدأت في العام 2013 بطيئة، وأرجع 
لكنه  البالد،  تواجه  التي  المشكالت  إلى  ذلك 
شدد على السعي لمواكبة برامج التحول الرقمي 
األسس  وإعداد  بذلك،  القيام  طرق  بتسهيل 

للتحول الرقمي في جميع القطاعات.
المصرية  ونظيرتها  الليبية  الشركة  وتملك 
على  مشددًا  قرقاب،  وفق  مماثلة،  وقيمًا  أهدافًا 
أنه رغم الصعوبات التي تواجه ليبيا، يمثل قطاع 
االتصاالت أحد أهم مصادر الدخل، باإلضافة إلى 
مشاريع  لتنمية  خاص  بشكل  مهمًا  قطاعًا  كونه 

القطاع الخاص.
ترقية  ليبيا«  »هاتف  شركة  قررت  ذلك،  إلى 
مزدة،  أبوالغرب،  القريات،  )الشويرف،  المسار 
نسمة(، بما يسهم في إطالق تقنية الجيل الرابع 
المسار  ترقية  إن  الشركة  وقالت  المناطق.  بهذه 
تقنية  إطالق  و»ليبيانا«  »المدار«  لشركتي  يتيح 

الجيل الرابع في هذه المناطق.
سعة  بزيادة  تجاريًا  طلبًا  الشركتان  وقدمت 
مما  توسيع خدماتهما،  تتمكنا من  حتى  المسار، 
كل  في  الرابع  الجيل  تقنية  تعميم  في  يساهم 

أنحاء البالد.

شراكة مع القاهرة في تحديث الخدمات 
البريدية وتدريب الشباب الليبي

االتفاق على االستثمار في كوابل 
االتصاالت وصوالً إلى أوروبا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في  جديدة  رقمية  رؤية  من  ليبيا  تقترب 
الخاص،  والقطاع  الدولة  وجهات  مؤسسات 
بالتعاون مع مصر، ويشمل ذلك إعادة بناء البنية 
المنظومة  من  واالستفادة  المعلوماتية  التحتية 
بيانات  مراكز  وإنشاء  الدولية،  للكوابل  المصرية 
االستثمار  إلى  إضافة  الدولية،  بالمعايير  تلتزم 
البحر  في  البلدين  بين  االتصاالت  كوابل  في 

المتوسط، وصواًل إلى الدول األوروبية.
للبريد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
بزيارة  قام  قرقاب،  أحمد  فيصل  واالتصاالت، 
مهمة إلى القاهرة خالل األسبوع الجاري، وناقش 
داخل  الرقمي  التحول  في  مشروعات  تنفيذ 
الجانب  مع  بالتعاون  الليبية  الدولة  مؤسسات 

المصري.
قرقاب اجتمع مع وزير االتصاالت المصري عمرو 
التعاون بين  طلعت، األحد، لمناقشة سبل تعزيز 
الموقعة  الثالث  التفاهم  لمذكرات  وفقًا  البلدين 
بين مصر وليبيا، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم 
التحتية  البنية  بناء  إعادة  في  التعاون  بهدف 
المنظومة  من  واالستفادة  ليبيا  في  المعلوماتية 

المصرية للكوابل الدولية.
القدرات  لبناء  تفاهم  مذكرة  توقيع  جرى  كما 
الليبي  الشباب  من  التقنية  الكوادر  وإعداد 
التابع  المعلومات  تكنولوجيا  معهد  مع  بالتعاون 

لوزارة االتصاالت المصرية.
دعم  سبل  حول  الرؤى  طرح  االجتماع  وشهد 
البنية  البلدين في مجاالت  الثنائي بين  التعاون 
والخدمات  الرقمي،  والتحول  الرقمية،  التحتية 
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منظومة جديدة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص
طرابلس، القاهرة- الوسط

االتفاق على تنفيذها بتعاون مصري

طرابلس - الوسط

منها إعادة بناء املخزن الرئيسي

● توقيع اتفاقيات في مجال االتصاالت بين الوفدين الليبي والمصري بالقاهرة.●  وفد الشركة الليبية لالتصاالت في زيارته مقر شركة االتصاالت المصرية بالقاهرة

4 مشروعات نفطية في »البريقة« تقترب من االكتمال

رفع أسعار الطاقة
وإنقاذ العالم من أزمة املناخ

●  جانب من المشروعات الجارية في مرسى البريقة.

فيتور غاسبار وإيان باري*

مشروعات  أربعة  تحضير  يجري  وساق،  قدم  على 
النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  لشركة  تابعة  نفطية 
لسنوات  راكدة  كانت  أن  بعد  البريقة  بمرسى  والغاز 
هذه  وتتمثل  األمني،  االستقرار  عدم  نتيجة  طويلة 
بناء  وإعـــادة  الغاليات،  صيانة  فــي:  المشروعات 
التحكم  وغرفة  األولى،  بالمنطقة  الرئيسي  المخزن 

المكثفات. استخالص  ووحدة  التكريم،  بمصفاة 
وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
بدوره  اطلع  موسى،  سليمان  مسعود  والغاز  النفط 
األربعة  المشروعات  لهذه  التنفيذي  الموقف  على 
بدأ  حيث  المرسى،  إلى  األحد  بها  قام  زيــارة  خالل 
الزيارة بتفقد مشروع صالة الطعام بالمنطقة األولى 
التموينية  الخدمات  لتقديم  مهمًا  مرفقًا  تعد  »التي 

األولى«. بالمنطقة  العزاب  للمستخدمين 
هذه  لدخول  العمل  سرعة  ضــرورة  موسى  وأكــد 
أقرب وقت ممكن، وطالب بتذليل  للعمل في  الصالة 
المواصفات  وفق  المقاول  تواجه  التي  الصعوبات 

المعتمدة. القياسية 
المخزن  بناء  إعادة  مشروع  كذلك  شملت  الزيارة 
والغاز(،  النفط  )مخازن  األولى  بالمنطقة  الرئيسي 
أحداث  أثناء  دُمِّر  الذي  للمخزن  بدياًل  سيكون  الذي 
الزيارة  خالل  الشركة  رئيس  استمع  حيث   ،2011
التنفيذ  ونسبة  مراحل  حول  المهندسين  شروح  إلى 
قريبًا  المنتظرة  والمواد  المشروع  إليها  وصل  التي 

التي ستزيد من نسبة اإلنجاز. للوصول، 
مشروع  إلى  الشركة  إدارة  وفد  توجه  ذلك،  بعد 
يشمل  الذي  التكرير  بمصفاة  التحكم  غرفة  إنشاء 

التحكم  غرفة  هو  ــر  واآلخ إنشائي،  األول  جزأين: 
من  التحكم  غرفة  ستنقل  التي  الحديثة  الرئيسية 
بيان  وفــق  الحديث،  النظام  إلــى  القديم  النظام 
عَمرة  لها  ُأجريت  التكرير  مصفاة  أن  أكد  للشركة، 
وإقفال  توقف  أثناء  الماضية  الفترة  خالل  شاملة 

النفطية. الموانئ 
ــدة  وح بتفقد  ذلـــك  عــقــب  الــشــركــة  وفـــد  قـــام 
القواعد  وصيانة  الغاز  بمعمل  المكثفات  استخالص 
وصيانتها،  تجديدها  تم  »حيث  المتآكلة،  الخرسانية 
لشروط  وفقًا  النهائية  مراحله  في  المشروع  وهذا 

السالمة«.
ليبيا، حيث  المصانع في  أول  الغاز من  ويعد معمل 
التجديد  إلى  ويحتاج  سنة،   60 من  أكثر  منذ  ُأنشئ 
والصيانة الشاملة، وفق الشركة، التي نوهت إلى أن 
ومن  النهائية،  مراحلها  في  المكثفات  تثبيت  وحدة 

قريبًا. استالمها  المتوقع 
وهو  الغاليات،  صيانة  مشروع  هناك  ذلك،  بجانب 
التابعة  المرافق  ضمن  كبيرة  أهمية  ذو  مشروع 
الالزم  البخار  توفير  في  أهميته  وتكمن  للمعمل، 
إلى  اإلدارة  مجلس  رئيس  ودعا  الصناعي.  للمجمع 
المقاول  وحث  المهم،  المشروع  بهذا  العمل  تكثيف 

على اإلسراع في إنجاز العمل.
وشدد موسى على »سرعة تنفيذ المشاريع مقرونة 
مشاكل  أو  مختنقات  أية  وحل  والكفاءة،  بالجودة 
الحساسة  المشاريع  هذه  لتنفيذ  المقاولين  تواجه 
و  راكدة  مشاريع  كانت  المشاريع  وهذه  والمهمة«، 
الذي شهدته  مهملة لسنوات طويلة، لكن االستقرار 
الصعاب  وتذليل  خاصة  بصفة  والشركة  المنطقة 

أعمالها«. لتنفيذ  العودة  على  المقاولين  شجع 
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انخفض سعر العملة المشفرة »بيتكوين« دون 30 ألف دوالر للمرة األولى 
منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية 

لتنظيم هذه السوق الال مركزية.
وتبقى هذه العملة المشفرة شديدة التقلب مرتفعة بنسبة 2.2 % مقارنة 
أعلى  عن  الثالثاء،   ،%  54 بنسبة  انخفضت  لكنها  العام،  مطلع  في  بسعرها 
مستوى بلغته على اإلطالق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دوالرا.
»بايبال«  مثل  إلكترونية  دفع  منصات  باتت   2020 العام  نهاية  ومنذ 
تهتم  »تيسال«  مثل  صناعية  بمجموعات  مرورا  ستريت  وول  في  ومصارف 

بـ»بيتكوين«.
وأدى ذلك إلى توسع سوق العمالت المشفرة لتصل إلى 2500 مليار دوالر 
تقريبا في منتصف مايو؛ لكن منذ تشديد الصين اللهجة، تعاني »بيتكوين« 

من انتقادات حول استهالكها الكبير للكهرباء.

»بيتكوين« إلى أدنى مستوى
السعر بالدوالرنوع الخام

75.44برنت

73.40غرب تكساس

71.07دبي

71.56سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/23/ 2021

الربط الكهربائي مع الجزائر 
ينتهي في 2024

ليبيا تتجنب خسارة مليار 
دوالر لصالح شركة »الخرافي«

مصنع البولي إثيلني
بـ »رأس النوف« يعاود الدوران

ينتهي مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا والجزائر بحلول العام 
2024، أي في غضون نحو ثالث سنوات، حسبما أكد الرئيس المدير 

العام شركة »سونلغاز« الحكومية الجزائرية شاهر بولخراص.
وقال إن 30 تقنيا جزائريا موجودون في طرابلس يعملون على حل 
أزمة االنقطاعات الكهربائية التي يعاني منها الشعب الليبي ال سيما 
في فصل الصيف، حيث ساعات اإلظالم الطويلة على عدد من سكان 
المدن، مشيرا إلى إبرام اتفاق بين البلدين ايقضي بإنجاز المشروع 
انطالقا من المنطقة الحدودية، وعلى مسافة قدرها 520 كيلو مرت 

على غرار ما تم قبل سنوات بين الجزائر وكل من تونس والمغرب.
لإلرادة  ترجمة  جاء  المشروع  هذا  أن  الجزائري  المسؤول  واعتبر 
أواخر  المنعقد  االقتصادي«  »المنتدى  خالل  عنها  المعبر  السياسية 
مايو الماضي بالجزائر. ولفت إلى زيارته طرابلس قبل أيام الستكمال 
للكهرباء وبحث  العامة  الليبية  بالشركة  المسؤولين  المباحثات مع 

آليات تكريس وتعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.
الكلفة  الفنية والتقنية والخاصة بتحديد  الدراسات  وقد انطلقت 
المالية وتعبئة الموارد المالية لهذا المشروع عمليا، وفق بلوخراص، 
منبها بأن عملية الربط المقبلة مع ليبيا »خطوة مهمة على طريق 
ربط  لديها  ليبيا  أن  خصوصا  العربية«،  الدول  مع  التعاون  تعميم 
أمام  الطريق  يفتح  ما  وهو  العربية،  مصر  جمهورية  مع  كهربائي 

المزيد من آفاق التعاون مع مصر.
وتملك شركة »سونلغاز« فريق من المهندسين والخبراء في ليبيا 
يعملون على التخفيف من وطأة االنقطاعات الكهربائية، وذلك من 
خالل القيام بأشغال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الليبية وهو ما 
أدى إلى انخفاض معدل االنقطاعات في الوقت الراهن من 12 ساعة 

يوميا إلى ثالث ساعات، بحسب المسؤول الجزئراي.
وعددت وكالة التنمية األميركية أخيرا خلفيات أزمة الكهرباء في 
ليبيا إلى عدم العمل الكامل لـ14 محطة كهربائية تحتوي على 63 
وحدة إنتاج، حيث يمكن لهذه الوحدات توليد 8600 ميغاوات، لكنها 

تعمل بطاقة 40 وحدة فقط، فيما تحتاج البقية إلى الصيانة.

دوالر  مليار  خسارة  البالد  اللليبة  بالدولة  القضايا  إدارة  جنبت 
لصالح شركة الخرافي الكويتية، بعد قبول الطعن المقام من جانبها، 
نيابة عن مصرف ليبيا المركزي، في قضية حُكم للشركة فيها بمبلغ 
مليار دوالر مع الفوائد، وهي القضية المنظورة أمام القضاء الفرنسي.

باريس  استئناف  محكمة  حكم  إللغاء  بالطعن  قامت  اإلدارة 
القاضي بعدم قبول اعتراض المصرف المركزي »باعتباره خارجًا عن 

إلــــى الخصومة«، مؤكدة قبول االعتراض وإعادة الدعوى 
محكمة استئناف باريس للفصل فيها مجددًا 

من هيئة أخرى.
بالمصاريف  الشركة  ــزام  إل وجــرى 
التي  اإلدارة،  حسب  المحاماة،  أتعاب 
الفرنسية  النقض  محكمة  إن  قالت 
في  مــرة  وألول  أرســت  بذلك  تكون 
يتعلق  جديداً  قانونيًا  مبدأ  تاريخها 

الخصومة  عن  الخارج  اعتراض  بقبول 
المسائل  في  فرنسا  في  الصادرة  لألوامر 

الدولية.
المصرف  اعتراض  قبول  إلى  الحكم  ويؤدي هذا 

المركزي ضد الشركة الكويتية، فيما اعتبرت إدارة قضايا الدولة أنها 
»سطرت سابقة قضائية تاريخية بمساهمتها في ظهور مبدأ قانوني 
جديد غيرت به المفهوم والتفسير اللذين كانا سائدين في فرنسا 

حقبة من الزمن«.
المركزي  المصرف  من  المقام  االستئناف  تحريك  اإلدارة  وقررت 
مجدداً أمام محكمة استئناف باريس، بناء على الحكم األخير الصادر 
في  المتخصصة  الدائرة  حكم  أن  وأوضحت  الماضي.  مايو   26 في 
التي  الفرنسية  النقض  بمحكمة  الخاص  الدولي  القانون  قضايا 
المؤلفة  الليبي صدر وهي منعقدة بكامل هيئتها  الجانب  أنصفت 
من 14 مستشارًا، »وهي ال تنعقد بهذا التشكيل إال في الدعاوى التي 

يتقرر فيها مبدأ قضائي جديد«.

يعود مصنع البولي إثيلين التابع لشركة »رأس النوف« لتصنيع 
عام  نحو  دام  توقف  بعد  قليلة  أيــام  خالل  ــدوران  ال إلى  النفط 

ونصف العام.
الشركة،  تأكيد  وفق  المصنع،  في  نهائية  باتت  التجهيزات 
التجهيز  أعمال  في  فترة  منذ  والتشغيل  الصيانة  فرق  بدأت  حيث 
من  النيتروجين  إمــدادات  إدخال  لعملية  الوصول  حتى  المبدئي 
بالخصوص،  الالزمة  التشغيلية  العمليات  وإتمام  المرافق  وحدات 

األحد الماضي.
المصنع  إلى  اإلثيلين(  )غاز  وهي  الخام  المادة  إدخال  تم  كما 
ليتم  اإلثنين،  يوم  الشوائب  من  وتنقيته  الكسح  عملية  إلتمام 
إثيلين  بولي  إلنتاج  المفاعل  في  الحفازة  العوامل  حقن  ذلك  بعد 

المسحوق، ثم إنتاج بولي إثيلين المحبب، ثم تحليله وتصنيفه.
بصورته  المنتج  وخــروج  التكييس  مرحلة  تأتي  ذلــك،  وبعد 
إلى  الوصول  بعد  والبيع  الشحن  لعملية  جاهزًا  ليكون  النهائية 
الكميات التخزينية المطلوبة، وفق الشركة، التي نبهت بأن هذه 
التخطيط  مؤكدة  الجاري،  األسبوع  نهاية  قبل  ستتم  الخطوات 

أيضًا لتشغيل مصنع اإلثيلين قريبًا.

●  متابعة إصالحات في محطة كهرباء غرب طرابلس.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مكاسب تجارية كبرى للجوار العربي مع استقرار ليبيامكاسب تجارية كبرى للجوار العربي مع استقرار ليبيا
دراســـــــة أمميــــــــــة:

طاقة شمسية في الجنوب من بوابة ربيانة
محطة  لبناء  اإليطالية  »إيني«  شركة  تخطط 
ربيانة  لمدينة  الطاقة  لتوفير  شمسية  طاقة 
في  المحطات  من  النوع  هذا  إلقامة  كمدخل 
الوطنية  المؤسسة  مع  بالتعاون  وذلك  الجنوب، 

للنفط.
مصطفى  رئيسها  إن  للمؤسسة  بيان  وقال 
من  ونشطاء  وجهاء  مع  اجتماعًا  عقد  اهلل،  صنع 
الخميس  فزان  إقليم  في  الواقعة  ربيانة  بلدية 

المشروع. تفاصيل  لمناقشة  الماضي 
الصحراوية  المنطقة  في  ربيانة  مدينة  وتقع 
العاصمة  من  متر  كيلو   1700 بعد  على 
بسبب  صعبة  ظروفًا  اإلقليم  ويواجه  طرابلس. 
عن  المنطقة  تلك  انعزال  ضوء  في  التهميش 
خدمات  تتوافر  ال  حيث  الحضرية،  المناطق  بقية 
الكهرباء  خاصة  المدينة،  في  كثيرة  أساسية 

الشرب. ومياه 

●  اجتماع سابق لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر.

 الصادرات املصرية يمكن أن ترتفع 413 % والجزائرية 443 %

تونس والسودان سيكون لهما نصيب من االستثمارات والنشاط الصناعي

عددت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي )اإلسكوا( المكاسب التي ستجنيها كل من مصر 
والجزائر وتونس والسودان من ثمار عودة االستقرار 
إلى ليبيا، خاصة في مجاالت النمو والتصدير والعمل 
واالستثمار، األمر الذي يتطلب من هذه البلدان تعزيز 

التعاون اإلقليمي إليجاد حل نهائي للنزاع.
تحت  الثالثاء  نشرت  للجنة  جديدة  دراسة  ووفق 
المجاورة  للبلدان  فوائد  ليبيا،  في  »السالم  عنوان 
والعالم«، فقد تسببت الحرب في خسائر جسيمة في 
بـ783  قدرت  والتي  الليبية،  االقتصادية  اإلمكانات 
مليار دينار ليبي في الفترة الممتدة من العام 2011 
محذرة  دوالر،  مليار   580 بحوالي   2020 العام  إلى 
بين  ما  إلى  النزاع  استمر  الكلفة في حال  تفاقم  من 
العامين 2021 و2025 إلى 628 مليار دينار ليبي أي 

465 مليار دوالر.
منذ  بسرعة  الليبية  الخارجية  المبادالت  نمت  وقد 
مطلع القرن، حيث زادت الصادرات من 13 مليار دوالر 

إلى 62 مليار دوالر بين عامي 2000 و2008.
إلى   2008 العام  في  الكبرى  المالية  األزمة  وأدت 
بسبب  تفاقمت  والتي  ليبيا،  تجارة  في  كبير  تراجع 
األوروبــي،  االتحاد  دول  تعتبر  حيث  النزاع.  انــدالع 
خاصة فرنسا وإيطاليا، الشريكان التجاريان الرئيسيان 
لليبيا. في حين تتركز الصادرات الليبية على النفط، 

حيث تعتمد عليه بما يقرب 95 %، حسب الدراسة.

الشراكة مع تركيا
األخيرة  السنوات  في  اتسمت  المبادالت  هــذه 
بصعود شركاء تجاريين جدد، ال سيما تركيا وبعض 

البلدان اآلسيوية على غرار الصين.
بلدان  أهمية  من  الرغم  على  أنه  اللجنة  وتوضح 
شهدت  ــرى،  األخ الــدول  وصعود  ــي  األوروب االتحاد 
التجارة  في  مشاركتها  في  زيادة  المجاورة  البلدان 
لليبيا. مع أن حصتها ال تزال منخفضة في  الخارجية 
الواردات من ليبيا، إنما شهدت مصر وتونس زيادة 

مطردة في التجارة.
التجارة  على  اإلقليمي  التعاون  يقتصر  ــم  ول
حركة  في  كبيرة  مشاركة  أيضا  شهد  لكنه  فحسب، 
وتونس  مصر  تسجيل  مع  أكثر  وبرز  العاملة،  القوى 

والسودان أكبر تحويالت مالية من ليبيا.

السالم الليبي يجلب االستثمارات
توقعت  االستثمارات،  على  السالم  أثر  وبخصوص 
المنطقة  بلدان  مختلف  في  ارتفاعه  األممية  اللجنة 
نتيجة  هي  الــزيــادة  وهــذه  الــهــدوء  ــودة  ع بمجرد 
واستئناف  البلدان  مختلف  في  النمو  في  المكاسب 
أن  يمكن  إذ  الليبية؛  السوق  إلى  الــصــادرات  نمو 
يسجل زيادة سنوية في االستثمار بمعدل 5.98 % في 

الوسط - عبدالرحمن أميني

لتونس و2.01  بالنسبة لمصر و49 .5 %  المتوسط 
% للجزائر.

الدراسة  أبرزتها  التي  الرئيسية األخرى  اآلثار  ومن 
المجاورة،  البلدان  لصالح  التجارة  فرص  تعزيز  هو 
مقارنة بمناطق أخرى في العالم، فضال عن تخفيض 
البرية،  الحدود  فتح  سيعقب  الذي  التجارية  التكاليف 
الحكومة  تفرضها  التي  الجمركية  التعريفات  وزيادة 
اتفاقية منطقة  البلدان غير األعضاء في  الليبية على 
نسبية  ميزة  سيعطي  الكبرى،  العربية  الحرة  التجارة 
والسودانية  والمصرية  التونسية  للمنتجات  جدية 

والجزائرية.
ليبيا  إلى  المصرية  الصادرات  تزيد  أن  ويمكن 
الصادرات  تزيد  أن  يمكن  حين  في   ،%  413 بنسبة 
 %  308 بنسبة  والجزائرية  والسودانية  التونسية 

و117 % و443 % على التوالي.
إجمالي  ليبيا  إلى  الــصــادرات  ــادة  زي ستعزز  كما 
الصادرات في معظم البلدان المجاورة، حيث ستكون 
الصادرات التونسية في المتوسط أعلى بنسبة 3.59 

% سنويا خالل الفترة بين 2021 و2025.
لمجموع  السنوي  النمو  معدل  متوسط  وسيبلغ 

الصادرات في الجزائر %1.7 عن معدل خط األساس 
خالل ذات الفترة.

آثار  إلــى  األممية  اللجنة  تطرقت  المقابل،  في 
سيصل  حيث  القطاعات،  مختلف  على  االستقرار 
الفترة  خالل  الحبوب  من  السنوية  الزيادة  متوسط 
و1.36  مصر،  في   %  1.19 إلى  و2025   2021 بين 
% في تونس، و2.65 % في الجزائر، وال تقتصر هذه 
الزيادة على قطاع الحبوب فحسب، بل تؤثر أيضا على 

األنشطة الزراعية األخرى.

تأثيرات النزاع
مهمة  آثار  أربعة  ليبيا  في  النزاع  النــدالع  وكان 
كما  الخارجية  التجارة  وعلى  اإلقليمي  التعاون  على 
توضحه اللجنة األممية. ويتعلق األثر األول بالتقلبات 
الشديدة في التجارة الليبية في أعقاب النزاع وتوقف 

إنتاج النفط خالل أصعب فترات الحرب.
في  كبير  تغيير  بحدوث  فيتعلق  الثاني  األثر  أما 
االتحاد  بلدان  تزال  ال  حين  ففي  التجارة،  هيكلية 
المراكز  تحتالن  وإيطاليا،  فرنسا  خاصة  األوروبــي، 
األولى في التجارة مع ليبيا، إال أن حصصهما شهدت 

انخفاضا حادا لصالح البلدان اآلسيوية وتركيا.
شهدت  التي  المنطقة  بلدان  الثالث  األثر  ويخص 
مستوياتها  عند  الليبية  الــواردات  من  حصتها  بقاء 
تحويالت  بانخفاض  الرابع  األثر  ويتمثل  النزاع.  قبل 
العمال المهاجرين، ال سيما إلى مصر وتونس، نتيجة 

للمغادرة الجماعية في أعقاب اندالع النزاع.
وسلطت الدراسة الضوء على العوامل الهامة التي 
يجب أن تعزز التعاون اإلقليمي وآثار السالم في ليبيا 
أن  التقديرات  أظهرت  فقد  التجارية.  التدفقات  على 
التدفقات  تحويل  من  ستستفيد  المنطقة  بلدان 
التجارية لصالحها، على حساب مناطق أخرى، مشيرة 
أن  النتائج  بينت  بعدما  القطاعية  االنعكاسات  إلى 
الصناعية  األنشطة  تعزيز  إلى  السالم ستؤدي  عودة 
جهود  صميم  في  تقع  التي  التحويلية  والصناعات 

التنويع التي تبذلها البلدان المجاورة.
االستقرار  أن  اللجنة  إليه  توصلت  ما  نتائج  وتؤكد 
في ليبيا سيعود بالنفع على اقتصادات المنطقة حيث 
من المهم أن تتزايد مشاركتها والتعاون فيما بينها 
إليجاد حل إلنهاء هذا النزاع، ألنها ستقطف أيضا ثمار 

السالم.

برلين - وكاالت

دراسة ملعهد اقتصادي:

أملانيا تحتاج إلى عمالة ماهرة
أكدت دراسة لمعهد االقتصاد األلماني وجود نقص متزايد في الكوادر الفنية من حملة 
المؤهالت العليا والعمال ذوي المهارات العالية في ألمانيا، مؤكدة أن حجم هذا النقص قد 
إلى عمالة ماهرة ومؤهلة  الحاجة  أن  إلى  قبل جائحة كورونا، مشيرة  ارتفع عما كان عليه 

تزايدت بشدة.
المهارات  ذوي  والعمال  العليا  المؤهالت  حملة  من  الفنية  الكوادر  في  النقص  وعاود 
نشرت  دراسة  لنتائج  وفقا  كورونا  جائحة  قبل  ما  مستوى  فوق  ارتفاعه  ألمانيا  في  العالية 

األحد الماضي.
أرباب  من  القريب  دبليو(  )آي  األلماني  االقتصاد  معهد  أجراها  التي  الدراسة  في  وجاء 
الماجستير  حملة  من  الفنية  الكوادر  فئة  في  الشاغرة(  )الوظائف  النقص  حجم  أن  العمل، 
إلى %101.3 من مستواه قبل األزمة مقارنة  الماضي  ارتفع في مايو  المماثلة  والمؤهالت 

بـ%100 في فبراير 2020.
تدريب  على شهادة  الحاصلة  العاملة  القوى  بين  النقص  نسبة  أن  إلى  النتائج  وأشارت 
مهني وصلت إلى %67.4 من مستواها قبل األزمة، فيما وصلت نسبة النقص بين مدربي 

الحرف اليدوية والفنيين والحاصلين على مؤهل جامعي إلى 90.2%.
المؤهالت  أصحاب  أن  إلى  يرجع  أن  يمكن  الفئات  بين  التفاوت  فإن  الباحثين،  وحسب 
العامل  هذا  يختفي  أن  ويمكن  األحيان،  من  كثير  في  المنزل  من  العمل  بإمكانهم  العليا 

تدريجيا بعد الجائحة، وفق جريدة »بيلد أم زونتاغ«.
الماضي  العام  في  تراجع  الفنية  الكوادر  على  والطلب  الشاغرة  الوظائف  عدد  وكان 
قد  كان  الوظائف  هذه  عدد  فإن  دبليو«،  »آي  معهد  وحسب  كورونا،  جائحة  تفشي  بعد 
ألفا و486 وظيفة؛ قبل أن يتراجع في يونيو إلى   347 العام الماضي  بلغ في فبراير من 

180 ألفا و706 وظائف.
تجدد  من  الرغم  على  وذلك  أخرى،  مرة  الزيادة  في  العدد  هذا  أخذ  التاريخ  ذلك  ومنذ 

اإلغالق في العديد من القطاعات.
●  عامل في مصنع في ألمانياوفي الوقت نفسه، تتوافق فجوة العمالة الماهرة مع عدد الوظائف الشاغرة التي ال تجد 

72 مشروعا 
صغيرا بالجنوب

استضافت بلدية سبها، مراسم توقيع 
مذكرة تفاهم لتوطين 72 مشروعا 

صغيرا بالمنطقة الجنوبية تحت إشراف 
ورعاية وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة 

الوحدة الوطنية.
وأكد وزير االقتصاد والتجارة محمد 

الحويج أن الوزارة تضع المشروعات 
الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات 

عملها وحرصها على دعم وتفعيل دور 
مراكز وحاضنات األعمال بكافة المناطق 

الستقطاب أصحاب األفكار الريادية 
وتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها 

حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في 
تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

كما تهدف المشاريع إلى خلق فرص 
عمل لفئة الشباب، مشيرًا إلى أن مذكرة 

التفاهم »تعد مرحلة أولى من خطة عمل 
الوزارة في دعم وتوطين المشروعات 

الصغرى والمتوسطة« بالمنطقة 
الجنوبية. وتخللت مراسم التوقيع على 

مذكرة التفاهم عرض مرئي لمركز أعمال 
سبها التابع للبرنامج الوطني للمشروعات 

الصغرى والمتوسطة يوضح نشاط 
المركز والمشروعات التي تم تنفيذها 

بدعم ومتابعة المركز والبالغ عددها 35 
مشروع، وخطة عمل المركز الستقطاب 

أصحاب األفكار ودعم المشروعات 
الريادية وكذلك المشاكل والعراقيل 

التي يواجهها في انجاز مهامه والحلول 
المقترحة بشأنها.
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مشروع الدستور بني الجهوية والدين
صالح السنوسي

أسفرت انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور عن نتائج أظهرت 
الهيئة،  هذه  في  السياسية  القوى  خارطة  تسميته  يمكن  ما 
التيار المدني هو  وبدا حسب كل ما هو ظاهر من األسماء، أن 
سوى  يحصل  لم  السياسي  اإلسالم  تيار  وأن  المطلقة  األغلبية 

على عدد قليل من الممثلين في هذه الهيئة.
الليبيين يرفضون  الغالبية الساحقة من  وهذا كان يعني أن 
تقع  ال  مدنية  دولة  اختاروا  وأنهم  السياسي  اإلسالم  أطروحات 
لهذا  والسلطة  بالدولة  المتعلقة  الدينية  الرؤية  رحمة  تحت 
الناخبين في  إرادة هؤالء  انعكاس  أيضا  يعنى  التيار، هذا وكان 
بصرف  المواطنون  فيها  يتساوى  مدنية  لدولة  يؤسس  دستور 
بحريات  فيها  ويتمتعون  وجنسهم،  ودينهم  عرقهم  عن  النظر 
هذا  وقع  قصيرة  مسيرة  بعد  لكن  واالختيار،  واالعتقاد  التعبير 

التيار المدني في شرك الجهوية والجهوية المضادة .
انقسم هذا التيار إلى طرفين، أحدهما يحمل راية التهميش 
وحدة  على  المحافظة  شعار  يرفع  وثانيهما  الضائعة،  والحقوق 
شعار  يرفع  فمن  التهم.  تبادل  بينهما  فجرى  والدولة،  الوطن 
متطرف  جهوي  بأنه  اآلخر  الطرف  يتهم  والدولة  الوطن  وحدة 
فيرد  الوطن،  وحدة  ويهدد  الدستور  في  االنفصال  بذور  يزرع 
عليه هذا األخير بأنه هو الجهوي ألنه يرفع شعار وحدة الوطن 
من أجل المحافظة على مكتسبات مركزية ال يريد التفريط فيها 

وال يستطيع الدفاع عنها إال برفع شعار وحدة الوطن.
بين  العمل  في  نسبي  انسجام  من  متوقعا  كان  ما  إذن، 
تباعد  في ظل  ممكن  غير  أصبح  المدني  األغلبية  تيار  مكونات 
وجود  على  يتغذى  طرف  كل  وجود  أصبح  بل  المواقف.  هذه 
للجمعية  جلسات  وكأنها  الهيئة  جلسات  وبدت  اآلخر،  الطرف 
العامة لألمم المتحدة تضم ممثلين كل منهم يدافع عن أمته، 
دستورا  لهم  لتصيغ  ليبي  مليون  ثالثة  انتخبها  هيئة  وليست 
افتقدوها  طالما  وحقوق  بحريات  فيها  يتمتعون  مدنية  لدولة 

طوال أربعين عاما.
الذي  الحد  إلى  الطرفين  التوافق بين  الخالف وعدم  بلغ  لقد 
أجل  من  دول  رعاية  تحت  ليبيا  خارج  جلسات  يعقدون  جعلهم 
ليبية، وإن كان ذلك  بينهم حول مسائل  النظر  تقريب وجهات 
انتفاضة  بعد  الليبية  المؤسسات  كل  عليها  درجت  عادة  أصبح 
التي نحن بصددها،  الحالة  في  أنه  إال  فبراير،  السابع عشر من 
أطراف  بين  الخالف  شقة  إليه  وصلت  الذي  المدى  أكثر  توضح 

هذا التيار الذى نعتبره مدنيا.
من  والمعارف  األصدقاء  بعض  لقاء  فرصة  لي  أتيحت  لقد 
بين  مفقودة  باتت  الثقة  أن  يومها  لي  فاتضح  الهيئة  أعضا 
الخارج  في  أما  المؤسسة.  داخل  مستفحل  والخالف  الطرفين 
الكراهية  وخطابات  والتشظي  والــحــروب  االنقسام  فكان 
يضغط  هذا  كل  فكان  والمناطقي،  والقبلي  الجهوي  والتخندق 
من  ينجو  فقط  والقليل  الهيئة  داخل  الدائر  الخالف  ويغذى 
وتمسك  وعناد  تصلب  ازداد،  األجواء  تلك  ظل  وفي  ذلك،  تأثير 
كل طرف بوجهة نظره، فأصبح–على ما يبدو- ما عدا ذلك من 

محور  ليست  والحريات  والحقوق  الدولة  مدنية  مثل  القضايا 
يسنده  حليف  عن  يبحث  طرف  كل  أصبح  بل  األكبر،  االهتمام 
عندما تأتي مرحلة التصويت بصرف النظر عن خطورة أطروحات 
تمثله من حقوق  وما  المدنية  الدولة  الحليف على مفهوم  هذا 
زمالء  استطاع  تصوري-  حسب   – المختنق  هذا  وعند  وحريات، 
المادة  وتثبيت  تمرير  السياسي  اإلسالم  ممثلي  من  الطرفين 
في  السادسة  المادة  أصبحت  التي  األولى  المسودة  في  الثامنة 
ما  للطرفين  تترك  لم  األمر  في حقيقة  والتي  الدستور،  مشروع 

يمكن أن يتصارعا عليه سوى بعض القشور الجهوية.
فقد وضعت هذه المادة الدولة والسلطة تحت تصرف المفتي 
والفقيه والمحتسب، ومنذ تلك اللحظة أصبحت مسودة الدستور 
وتحويلها إلى دستور يستفتى عليه بنعم، هو القضية المركزية 
لإلسالم السياسي، ألن ذلك يعتبر نجاحا باهرا في تحقيق قناعته 
المنطقي  فمن  ولهذا  وللسلطة،  للدولة  ورؤيته  اآليديولوجية 
أن يجند كل قدراته ووسائله للوصول بهذه القضية إلى غايتها 
المادة  هذه  لتصبح  كدستور  المشروع  هذا  إقرار  أي  النهائية، 
سرمدية ال يطالها بعد ذلك ال تعديل وال تغيير للدستور، ولكن 
نصف  إال  ليس  الدستور  مشروع  في  كنص  وتثبيتها  تمريرها 

انتصار، فقد يسقط المشروع عند االستفتاء.
إذن أصبح عرض المشروع وإقراره بنعم هو أكبر مشاغل تيار 
اإلسالم السياسي ولم يجد – على ما يبدو- سوى وسيلة واحدة 
الجدل  على  فقط  الجهوي  الطابع  إضفاء  وهي  ذلك  لتحقيق 
الذى يجري حول مشروع الدستور، وحيث أن تثبيت هذا النص 
فإن عرضه  الهيئة،  انقسام  بفضل  تم  قد  الدستور  في مشروع 
إذكاء  خالل  من  أي  نفسها،  بالكيفية  إال  يتم  لن  بنعم  وإقراره 
وتعميق المشاعر الجهوية والمناطقية داخل المجتمع ألن ذلك 

سيؤدي إلى جملة من النتائج من أهمها:
-1 تمحور كل الجدل والمحاورات المتعلقة بمشروع الدستور 
ال  ومكتسبات  ضائعة  وحقوق  ومناطقية  جهوية  مسائل  حول 
موجودة  موضوعات  وهي  وظيفية،  ومحاصصات  فيها  تفريط 
ثانويا  القضايا  من  عداها  ما  يجعل  عليها  التركيز  ولكن  أصال، 
واالعتقاد  التعبير  وحريات  الدولة  ومدنية  التشريع  مصدر  مثل 
عرقهم  عن  النظر  بصرف  الموطنين  بين  والمساواة  واالختيار 
تبتلع  التي  السادسة  المادة  وبالتالي تصبح  ودينهم وجنسهم، 
كل هذه القضايا، خارج أي اهتمام أو جدل، وهذا في الواقع عين 

ما جرى.
المؤتمرات  في  والمماحكات  واللقاءات  المجادالت  فكل 
دون  الثالثة  األقاليم  حــول  جميعها  تــدور  ــالم  اإلع ووسائل 
الدولة  ومفهوم  فكرة  تنسف  التي  السادسة  للمادة  التعرض 
عمل  ورشــة  في  المشاركة  فرصة  لي  أتيحت  ولقد  المدنية، 
»صناعة الدستور في ليبيا« التي عقدت في مارس 2015 وكان 
الثامنة  المادة  فيها  تتمدد  التي  األولــى،  المسودة  حول  ذلك 
المسودة،  في  ورد  ما  كل  تبتلع  فيها  فقرة  كل  فقرات،  بثالث 
تتحدث  ورقة  عشرة  تسع  المشاركة  البحثية  األوراق  عدد  وكان 

والمحاكم  والتشريعية  التنفيذية  السلطة  وعن  االنتخابات  عن 
ورقة  بينها  من  أجد  ولم  المدني،  والمجتمع  المرأة  وحقوق 
واحدة – عدا ورقتي- تتعرض إلى المادة الثامنة، التي وجودها 
في المسودة يجعل كل القضايا التي تتحدث عنها تلك األوراق 
في  النظير  منقطع  نجاحا  يعد  الشك  وهذا  له،  معنى  ال  لغوا 
النخب بحزمة معينة من  العام بما في ذلك  الرأي  فن محاصرة 
القضايا يحتدم حولها الجدل وتعلو فيها األصوات ويتغذى منها 
التي  المقاالت  بعض  وباستثناء  والمناطقي،  الجهوي  النزوع 
يكتبها األستاذان سالم العوكلي وعمر الككلي لم يتطرق – في 
الصحافة  في  الموضوع  هذا  إلى  النخبة  من  أحد  علمي-  حدود 
العام  الرأي  أو تبصير  الليبية، وكأن ليس هناك ما يدعو للقلق 
الذي يجري تحشيده لالستفتاء في ظل حملة تحريض وتسعير 
تتعلق  قضايا  على  فقط  بالتركيز  وذلك  الجهوية،  للمشاعر 

بالجغرافيا واإلدارة والحساسيات المناطقية.
-2 يؤدى انحصار الجدل والخالف في موضوع األقاليم الثالثة 
ليس  بأنه  الناس  عامة  من  االستفتاء  قاعدة  إقناع  إلى  فقط 
هناك مشكلة في مشروع الدستور سوى أنه يحتوي على بعض 
الميزات والمكتسبات ألحد األطراف الجهوية وأن طرفا آخر يغار 
من ذلك ويريد أن يسلبه هذه المكتسبات بقطع الطريق على 
االستفتاء أو عن طريق إسقاط هذا المشروع بال عند االستفتاء 
مجتمع  في  الخاطئ  االعتقاد  هذا  مثل  ترسيخ  ان  عليه، والشك 
والتآزر  التحشيد  إلى  يؤدي  ومناطقية،  قبلية  بمكونات  يتميز 
لهذ  االنتصار  أجل  من  الجهوي  بالعمى  واإلصابة  العصبوي 
المشروع أو هزيمته، ولكن كما يبدو فإن تيار اإلسالم السياسي 
ظل  في  االستفتاء  إجراء  حالة  في  بأنه  يقين  شبه  لديه  يسود 
التحشيد والعمى الجهوي، فإن هذا المشروع سيمر، ولهذا فإننا 
نالحظ أن هناك إصرارا مستميتا من جانبهم على ضرورة عرض 
مطلب  ذلك  ألن  ظني-  في   – ليس  االستفتاء  على  المشروع 
بها  يجود  لن  تاريخية  فرصة  بأنها  العتقاهم  بل  ديمقراطي، 

مستقبل األيام.
الوعى  تغييب  يجرى  الخطورة  بهذه  ظروف  ظل  في  إذن 
في  الستغالله  الجهوي  االنتماء  وتوظيف  ــاء  وإذك الوطني 
تمر  أن  لها  يمكن  ال  وايديولوجية  سياسية  مشاريع  تمرير 
ألن  الوطني،  والوعي  العقالنية  من  قــدر  وجــود  حالة  في 
المشروع  هذا  مثل  خطورة  إدراك  تستطيع  المواطنة  عقالنية 
ذلك  لكن  المواطنة،  وحقوق  حرية  وعلى  الوطن  وحدة  على 
بوحدة  المهمومة  النخب  خطاب  توحيد  نظري-  في  يقتضي- 
الليبيين  لتبصير  المواطن  وحرية  وبحقوق  الوطن  كيان 
عليه  لالستفتاء  دفعهم  يجري  الذي  المشروع  هذا  بحقيقة 
على  ليكونوا  الجهوي،  والعمى  المشاعر  تسعير  معمعة  وسط 
وعي – قبل أن يذهبوا إلى صناديق االستفتاء- بخطورة إقراره 
تبقى  ما  وعلى  ديارهم،  مختلف  في  وحرياتهم  حقوقهم  على 
وتجذبه  وتشده  األطماع  تحاصره  الذي  وطنهم  أوصال  من 

من كل اتجاه.
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مثاقفة نقدية مستحقة
رافد علي

دعسوقة )الفندانيا (! 
ذاكرة مكان

ليبيا..  فى  األثرية  لبدة  ومدينة  الخمس  مدينة  من  بالقرب  تقع  كبيرة  مزرعة  اسم  »الفندانيا« 
أنشأها الطليان عندما كانت ليبيا تحت احتاللهم، والمزرعة بها آالف من أشجار الزيتون ومساحة 

كبيرة مزروعة بأشجار الغابات..
فى تلك الغابة اقيم معسكر للكشافة

وكنت أنا والدعسوقة هناك.
الكشفية  الحركة  عن  تاريخية  نبذة  عن  عبارة  الحديث  مدخل  يكون  أن  البداية  فى  بأس  ال 
بقيادة  الثانوية  طرابلس  بمدرسة  1954م  سنة  فيها  كشفية  فرقة  أول  تإسست  التى  ليبيا..  فى 
كشفية  فرقة  تأسست  ثم  ليبيا،  في  الكشفية  الحركة  مؤسس  يعتبر  الذي  الزايدي(  خليفة  )علي 
العام  العربية منذ  الكشفية  للمنظمة  الحركة عضو مؤسس  أن  بنغازي وسبها.. كما  في كل من 

1954م.
الكشفي  المخيم  في  األول  المركز  على  ليبيا  كشاف  مشاركة  حصلت  1956م  العام  وفي 
وفي  لألشبال،  فرقة  أول  1957م  العام  في  وتكونت  باألسكندرية..  قير  أبي  في  الثاني  العربي 
1959م تم االعتراف  1958م تكونت أول فرق للمرشدات في بنغازي وطرابلس، وفي العام  العام 
العام  في  وتكونت  بالهند  نيودلهي  في  عشر  السابع  العام  المؤتمر  في  ليبيا  بكشاف  العالمي 

الذي يليه أول قيادة عامة لكشاف ليبيا.
وتدرجت  الكشفية  بالحركة  مبكرا  التحقت  حيث  شخصي،  هو  ما  على  أعرج  المقدمة  هذه  بعد 
وشاركت  األشبال،  قائد  )األكيال(  نائب  وهو  )باغيرا(  وصرت  الفتيان  إلى  األشبال  من  المراتب  فى 
فى  شاركت  ثم  بليبيا...  دايم  جود  غابة  في  أقيم  الذي  السابع  العربي  الكشفي  المعسكر  فى 

المعسكر العربي الثامن الذى أقيم في غابة سيدي فرج بالجزائر.
تعلمت الكثير من الكشافة.. االعتماد

تعلمت  االٔخرين..  مع  والتعاون  المشاركة  وروح  الخير  عمل  والشجاعة،  الجرأة  النفس،  على 
تنس الطاولة وكنت ضمن فريق الغناء واإلنشاد والتمثيل، إضافة إلى المهارات الكشفية األخرى.

السطور  وعالم  حكاية  فى  يضعنا  مختصر  سرد  ولكنها  تاريخيا،  توثيقا  ليست  مقدمة  هذه 
النقط  ذات  الحمراء  الصغيرة  الخنفساء  تلك  »الدعسوقة«،  بـ  تتعلق  التى  الحكاية  حيث  القادمة، 
بالنسبة  المفيدة  الحشرات  من  وتعدّ  والغابات..  المزارع  في  نراها  التي  ظهرها  على  السوداء 
عملية  علي  تساعد  وكذلك  بالنباتات  الضارة  والهوام  المن  حشرة  على  تتغذى  حيث  للفالح، 
من  نفسها  عن  للدفاع  اللون،  أصفر  سائال  أحيانا  تفرز  بأنها  الدعسوقة  هذه  وتتميز  التلقيح، 
النمل..  مثل  المهاجمة  الحيوانات  لبعض  سام  أنه  كما  مقززة،  كريهة  رائحة  ذو  وهو  االٔعداء، 
أى  الزياطة(  )حليمة  المحلية  الليبية  لهجتنا  فى  الدعسوقة  اسم  أن  فى  سببا  ذلك  كان  وربما 

الضراطه.
ما عالقة الدعسوقة بالكشافة؟

التدريبى  المخيم  فى  كنت  عندما  بي  مر  حدثا  الذاكرة  تجترح  حيث  الحكاية  إلى  نأتى  هنا 
ذاكرتى«  فى  يحضر  »كما  اليومى  البرنامج  كان  أيــام..  يستمرعدة  الذى  )الفندانيا(  غابة  فى 
والمربعة..  المثلثة  العقدة  الحبال..  فى  العقد  تعليم  منها  مواضيع  عدة  حول  يبدأبمحاضرة 
القيلولة..  تتبعه  والغداء  راحة  فترة  ثم  االٔثر،  اقتفاء  على  عملى  وتطبيق  نظرى  درس  ثم  إلخ.. 
وباعتبارى من القادة كان لى خيمة فردية صغيرة، بعد الغداء ذهبت إلى خيمتي واستلقيت الٔخذ 
قسط من الراحة؛ فالجو كان حارا مع رطوبة مرتفعة، فأخذنى النوم وأنا من طبعي ال أعرف شيئا 

اسمه النوم الخفيف!!
انخرطت فى النوم العميق مباشرة..

والطنين  أذني  على  وأضرب  أتخبط  فقمت  أذني  فى  رهيب  بطنين  وإذا  الحال  ذلك  على  وأنا 
المشكلة.  إنهاء  في  يفلحوا  ولم  حدث  الذي  ما  لمعرفة  الرفاق  أسرع  الحال  ذلك  على  وأنا  يزداد 
قليال  وأحضر  المطبخ،  فى  المختصين  أحد  إلى  مسرعا  فذهب  األمر  اكتشف  الكشافة  أحد  ولكن 
األذن،  شحمة  أشد  وأنا  األرض  باتجاه  وأمالها  أذنى  في  وسكبه  دافئا  وكان  الطعام،  زيت  من 
الزياطة«  »حليمة  أو  الدعسوقة  تجد  لم  الضحك،  فى  الجميع  وانفجر  الدعسوقة  خرجت  وأخيرا 
يخطىء..  ال  من  وجل  بالخطأ..  أذنى  شمع  إلى  فجاءت  تأكله  لكى  المزروعات  على  المن  عسل 

وياله من خطأ!! ورغم األذى الذى سببته لي، لم أكره ذلك المخلوق الجميل »حليمة الزياطة«.

صالح الحاراتي

التي  القطرية  العربية  الدولة  تاريخ  في  البيّن  من 
واقع  ظل  في  عاشت  أنها  االستعمار  حقبة  بعد  قامت 
التقليد  مع  تعاملها  حيث  من  ومتناقض  مركب 
دول  او  الناشئة،  ــدول  ال عملت  فقد  والمعاصرة، 
حسب  السياسي  التراث  بين  المزج  على  االستقالل، 
لمؤسساتها  إقامتها  حيث  ومن  التقليدي،  التوجه 
واإلداري،  السياسي  التنظيم  نسق  على  العصرية 
للصالح  العقالني  التدبير  لمسايرة  منها  محاولة  في 
لذاتها  لتكفل  بالتقليد  اللحظة  بذات  واالحتماء  العام، 
عنصرًا  كان  الدين  ألن  للتقليد،  كحارس  االستمرارية 
حركات  جُل  في  المستعمر  مقاومة  خطاب  في  حيويًا 

التحرر بالعالم العربي واالسالمي.
مناظرات  منذ  المعاصرة  العربية  الفكرية  فالجهود 
في  شكلت  والتي  عبده،  محمد  والشيخ  انطوان  فرح 
العربية،  السياسية  الكتابة  في  منعرجًا  ذاتها  حد 
تمنح  لم  والسلطان؛  الدولة  لشأن  الفكري  والطرح 
الليبرالي كممارسة  لالختيار  الرامية  السياسية  ثمارها 
حيوي  بشكل  فيه  التفكير  استمرار  في  وال  ملموسة، 
السياسي،  الفكر  منظومة  ألن  ذلك  ومــرد  ومثابر، 
التونسي  وخيرالدين  الطنطاوي  كتابات  ضمن  حتي 
بالمرجعية  مقيدة،  أو  محكومة،  ظلت  الجميع،  قبل 
والواقع،  الفكر  في  ازدواجية  سبب  مما  التقليدية، 
على  ببلداننا  الرسمي  الخطاب  االزدواج  هذا  وعاب 
فيه  التي ظلت  الداخلي  السياسي  الجمود  عقود  مدى 

الحريات محاصرة، أو مُتهجما عليها باستمرار.
علي  الشيخ  ودفاع  التحررية،  انطوان  فرح  فمقاالت 
اإلسالم  في  والمُلك  الخالفة  دنيوية  عن  عبدالرازق 
التيار  هذا  على  أطلق  وقد  محدودة،  أثارهما  بقيت 
وصف  التقليد  أهل  قبل  من  لدينا  المتحرر  الفكر  من 
البعض  يتوان  لم  بل  للذم،  أو  للتعيير  »الدهريون« 
نعرة  من  متحللة  تغريبية  روحا  باعتبارهم  بنقدهم 
المحافظة، مما سمح بالقدح فيهم علي نطاق  الشرق 
واسع، وتم رمي أصوات الليبرالية بالشبهات كالتبعية 
عليه،  حُكم  الذي  عبدالرازق،  علي  فالشيخ  والعمالة. 
اآلتي  خطابه  بالتالي  توارى  قد  وظيفته،  من  وُفصل 
انطوان  فرح  خطاب  وظل  الديني،  الصف  داخل  من 
يتيمًا ولم ينجح في تشكيل تيار حقيقي وقوي، بل ظل 

حالة ترسم أفقًا بعيدًا للعرب في الفكر السياسي.
لرجال  بأسماء  زخر  قد  الماضي  القرن  أن  شك  ال 
الفكر، ضمن نسق تطور العلوم االجتماعية ومناهجها 
والنقد  والتحليل  بالدراسة  انكبوا  الذين  التحليلية، 
مثل  والمعاصرة  كالعلمانية  العصر  قضايا  على 

وعبداهلل  زكريا  وفــؤاد  أركــون  ومحمد  جعيط  هشام 
منهجه  حسب  كاًل  وغيرهم،  نصّار،  وناصف  العروي 
الواقع  وأسلوبه وميوالته في خلق مثاقفة نقدية بين 
الساعي  الفكر  بتراث مقدس، وبين  المشحون  العربي 
للتجديد أو »المعاصرة«، إال أن المثاقفة النقدية لدينا 
التقليدية  سطوة  بسبب  محدود  حيز  في  تحوم  ظلت 

أو الستبداد التراث كما يعبر محمد الجابري.
انتقل  ــذي  ال جعيط،  هشام  التونسي  المفكر 
الفكر  تجديد  محاولة  أن  يــرى  مــؤخــرًا،  اهلل  لرحمة 
تراجع  ظل  ففي  بعقبات،  تمر  أن  البد  كان  اإلسالمي 
كان  الدين  أن  جعيط،  يــرى  اإلسالمية،  الحضارة 
التشدد  أهل  قبل  من  استخدم  حين  محرقة«  »كبش 
في  الوجود  إلثبات  االستعمار  مواجهة  في  والتطرف 
هناك  يكن  لم  لحظة  في  والحداثة،  الغرب  مواجهة 
فيها متسع رحب للفكر الديني في أن يعطي مشاركته 
المرحوم  فدعوة  االستعمار.  بعد  ما  مرحلة  لرسم 
تأصيله  خــالل  من  تأتي  للعلمنة  الجريئة  جعيط 
كتابه  ففي  والغرب،  اإلســالم  بين  للعالقة  النظري 
ستيعاب  بإلى  الرجل  نداء  جليًا  يبدو  واإلسالم،  أوربا 
لمقومات  التنكر  المعاصرة من دون  الغربية  الحضارة 
الذات أو التخلي عن »الشخصية المسلمة«، بما يفند 
بالعالم كون اإلسالم هوية  اليوم  المستشرية  الفكرة 
الغرب  في  لترويجها  اإلسالموفوبيا  تسعى  سياسية 
اليمين  خطاب  في  أو  المتطرف،  اليمين  منابر  عبر 

لجماهيره، مع مراعاة الحدة والنوعية لكل خطاب.
واإلسالمي  عموما،  العربي  تراثنا  أن  في  شك  ال 
تحديدًا يبقي إرثا تاريخيا توارثناه، كأي إرث في العالم 
عبر أجيال بكل ما له، وبما عليه، كأي معطى تاريخي، 
التي  هي  وللتاريخ  للتراث  النقدية  الروح  غياب  أن  إال 
ممكنًا  التاريخ  علي  الكذب  وتجعل  استبداده،  تكرس 
لعقول  اإليديولوجي  التخدير  يفعل  تمامًا كما  وسهاًل، 
ويشيطنه  اآلخر  يقصي  بأن  وسالسته  بكذبه  األحياء 

ضمن تدابيره في احتكار اليقين، وخلق المُهرطق.
النزعة  الفكري لم يتبن  محمد أركون في مشروعه 
تفكيك  على  دائمًا  يلح  كان  إذ  خطابه،  في  التغريبية 
يعكس  بما  الحكم،  بأصول  اإلسالم  عالقة  وتشخيص 
الشيخ  نهج  على  بالعمل  االستمرار  بضرورة  وعيه 
في  »ليبرالية«  حرة  روح  التماس  عبدالرازق من خالل 
الفكري  المعاصر ذاته، وضمن مشروعه  العربي  الفكر 
النقد  رغم  فأركون  واألســاس.  المفاهيم  تأصيل  في 
مرة  بالتغريب  العربي  عالمنا  في  إليه  يوجه  الــذي 
واإللحاد في أخريات، وجب اإلشارة إلى انه كان ينتقد 

العلمانية في الغرب وعصر التنوير من منظور ما بعد 
الرائج  االعتقاد  بعكس  الخاصة،  وبطريقته  الحداثة 
بالغرب  يعيش  لكونه  التغريب  موجة  يركب  كان  بأنه 

ويكتب بغير العربية.
تحصنه  واحدا  نظامًا  ليست  الغرب  في  العلمانية 
الــدول،  إدارات  ضمنه  وتعمل  األمــم،  تلك  دساتير 
عنها  الالتينية  اللغات  في  تختلف  علمانية  فالمفردة 
يستخدمون  فالفرنكوفون  كاإلنجليزية.  غيرها  فى 
 Secularism مفردة  نجد  حين  في   Laicite مفردة 
الداللة،  الفارق في  االنجليزية، وهذا حتمًا يعكس  في 
الداللة  في  فارقا  يقدم  أيضًا  ولكن  فقط،  اللفظية  ال 
جذور  في  اللغتين  اشتراك  رغم  للمفردة  التاريخية 

لغوية التينية عديدة، معروفة ومتداولة.
والتفحص  النظر  هنا،  كآخر  علينا،  الواجب  فمن 
العلمانية حالة فصل  بالقول إن  المباشر  الهجوم  قبل 
تعسفي للديني عن السياسي، او لفصل للتاريخي عن 
نفسها  تفرض  والتاريخ  الثقافة  فسياقات  المقدس. 
قبل  التروي  كذلك  ووجــب  المقارن،  التحليل  عند 
بمحنة  اليقظ  التروي  ألن  اجترارها،  أو  األحكام،  بث 
للمجتهد  ولعل  والتعقل،  للبحث  فسحة  يوفر  العصر 
حرة  روحا  يستخلص  ألن  منفذًا  فيها  يجد  أن  هنا  منا 
»ليبرالية« عربية أو إسالمية تسمح بتأصيل لعلمانية 

لنا باعتبارنا أمة تطلب العلم »ولو في الصين«.
فتحليل الذات عبر التاريخانية، كما يطالب العروي، 

شئ يستوجبه العقل والمنطق.
في  انخرطنا  أننا  كأمة  إشكاليتنا  ضمن  مــن 
إلى  األولى  الفتنة  منذ  السياسية  الصراعات  مسيرة 
واجتهادية  فكرية  الخصومات،  فيها  نتوارث  اليوم، 
السابقين  مواقف  جميعًا  فيها  متبنين  توقف،  بال 
نتدبر  أن  وبال  الحاضر،  صراعات  وكأنها  والسلف، 
وبال  يعمنا،  الذي  والضياع  الضعف  بكل  الراهن  حالنا 
طول  رغم  جوهرية  نتائج  النعدام  لألسف  منا  إدراك 
بصيرتنا  عماء  بسبب  الخصومة  أو  النزاع  هذا  أمد 
بالسياسة  التعالي  فيها  يتجلي  التي  ذاته  تاريخنا  في 
الشديد.  كثيرة لألسف  تارات  المتعالي  تارة، وتسيس 
والخصومة  النزاع  في  المتوارث  االستمرار  فهذا 
فكرة  عن  يسلب  وبالعكس-  وعداهم-  السلف  بين 
وهو  الراسخ،  جوهرها  الطرفين-  -عند  »اإلصــالح« 
أفضل،  غدٍ  نحو  والتوجه  الماضي،  خالفات  تجاوز 
من  ويحفظنا  هويتنا،  ويحمي  شخصيتنا  يصون  بما 
والتالشي  الدامي  الصراع  ديمومة  في  أنفسنا  شرور 

العقيم. الحضاري 

 ال شك أن القرن 
املاضي قد زخر 

بأسماء لرجال الفكر، 
ضمن نسق تطور 

العلوم االجتماعية 
ومناهجها التحليلية، 

الذين انكبوا 
بالدراسة والتحليل 
والنقد على قضايا 

العصر كالعلمانية 
واملعاصرة مثل 

هشام جعيط 
ومحمد أركون وفؤاد 

زكريا وعبدالله 
العروي وناصف 
نّصار، وغيرهم.

الصحافة.. تساندها القوانني 
وتضيق عليها أمزجة املوظفني

حرم  ما  إال  ممنوع  وال  حرام  فال  اإلباحة،  األشياء  في  األصل  أن  الفقهية  القاعدة  تقول 
في  يؤثر  ما  هو  والصالحيات،  والحقوق  بالقوانين،  الجهل  أن  غير  المشرع..  أو  الشرع 
ظل  في  األساس  في  يحدث  وهذا  المصالح..  إلى  إضافة  المفهوم،  هذا  على  العادة 
الحكومية  البيئات  في  األحيان  أكثر  وفي  غيابه،  ظل  وفي  القانوني،  النص  ضبابية 

الهشة.
الدولة، وعندما تصبح  إدارة  الجزئية على  أو  الكاملة  السيطرة  الحكومات  عندما تفقد 
بالتعاهدات  االلتزام  بأهمية  اإلحساس  يقل  وعندما  نصوص،  مجرد  القوانين  منظومة 
والذي  والتضييق،  المنع  في  والمتمثل  المصالح،  تحركه  الذي  االجتهاد  يكثر  الدولية، 
كافة  مع  مباشر  بشكل  يتداخل  عملهم  كون  الصحفيين،  على  واضح  بشكل  ينعكس 

األخرى. المؤسسات 
وأصبحت  للصحفيين،  مكبلة  رقابية  لجهات  تحولت  الخدمية،  المؤسسات  من  كثير 
وحتى  بل  الدولية،  والمعاهدات  واألعــراف  المواثيق  كافة  مع  تتعارض  أعمااًل  تؤدي 

المحلية. القوانين 
لتغطية حدث  رسمية  رسالة  يطلب من صحفي  فندق  في  استقبال  نرى موظف  صرنا 
ما،  صحفي  على  يفرض  ما،  وزارة  في  موظًفا  نرى  وصرنا  لتغطيته،  دعي  قد  كان  ما، 
القبلية  بالرقابة  ويطالب  بل  مباح..  غير  وهذا  مباح،  هذا  باب  من  التغطية،  في  أجندته 

للمحتوى الصحفي، إلى غير ذلك من القيود.
الدولة  »تصون   )7( المادة  في  يقول  الذي  الليبي،  الدستوري  اإلعالن  يخالف  ما  وهو 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وتسعى إلى االنضمام لإلعالنات، والمواثيق الدولية 
واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم 

اإلنسان كخليفة اهلل في األرض«.
وتقول المادة )19( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان:

اعتناق  في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي  بحرية  التمتع  حق  شخص  لكِل 
بأية  اآلخرين،  إلى  ونقلها  يها  وتلقِّ واألفكار  األنباء  التماس  وفي  مضايقة،  دون  اآلراء 

وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وعدم  كانت،  مهما  جهة  ألي  رسالة  أي  تسليم  عن  االمتناع  الصحفيين  على  إًذا 
العمل  بطاقة جهة  بإبراز  واالكتفاء  كانت،  أي جهة مهمة  بطاقة تصدرها  بأي  االعتداد 
وتنظيم  حقوقهم،  عن  الدفاع  تتولى  للصحفيين،  نقابة  تأسيس  في  واإلسراع  فقط، 

شؤونهم.
رئيس  السيد  عممه  الذي   ،2021 لسنة   )8( رقم  للمنشور  اإلشــارة  من  البد  هنا 
 ،2021 الصحافة  العالمي لحرية  اليوم  الدبيبة في  الحميد  الوطنية عبد  الوحدة  حكومة 
على  بناء  الصحافيين  على  التضييق  أو  استهداف  منع  ضرورة  المنشور  في  جاء  وقد 
أو  اعتقالهم  وكذلك  اإلعالمي،  للعمل  وممارستهم  للمهنة  انتمائهم  بسبب  أو  أرائهم 

استخدام العنف معهم أثناء تأدية مهامهم.
أعمالهم  تأديتهم  أثناء  المخاطر  من  الصحافيين  بحماية  االلتزام  على  نص  كما 
مقر  أي  داخل  الصحفيين  اعتقال  عدم  أيضًا  الحكومة،  أولويات  ضمن  من  ذلك  وأعتبار 

أمني، ويعد ذلك اعتقاال قسريا يعرض مرتكبه للمساءلة والمالحقة القانونية.
في  الصحفيين  حق  ضمان  على  المنشور  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتعهدت 
والصحافة  اإلعالم  مؤسسات  هيكلة  إعادة  على  والعمل  معلوماتهم،  مصادر  حماية 
الليبية وتوسيع دائرة المشاركة في اإلدارة من خالل استحداث مجالس لألمناء داخلها، 

لضمان تمثيل واسع.
والشفافية،  التنمية،  أشكال  من  شكل  أي  يرى  أن  مجتمع  ألي  يمكن  ال  صحافة..  بال 
تآكلت، لكنهم يخشون  القضبان ألنها قد  فالفاسدون ال يخشون  والعدالة االجتماعية.. 

الصحافة، ألنها صوت الحقيقة.. والحقيقة دائمة الرسوخ.

جالل عثمان
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)طريق بالبو( بني السياسة واالبتزاز

»أخالق  عن  خليفة  محمد  يتحدث  الفيسبوك،  في  صفحته  على  نشر  له،  قديم  مقال  في 
إلى  والسلوكية،  النفسية  الناحية  من  البشر،  يقسم  لي،  بدا  ما  في  المقال،  ولب  العبيد«. 
قسمين: أخالق وسلوك األحرار، وأخالق وسلوك العبيد. صحيح أنه لم يجعل نفسية العبيد 
محل  العبودية(  قبول  )نفسية  النفسية  هذه  إحالل  يمكن  أنه  يقرر  أنه  إال  فطريا،  معطى 

النفسية الفطرية الرافضة لها.
وهو يقرر أن ذلك يحدث من خالل التعليم المبرمج الذي يستهدف ما تمكننا تسميته بـ 

»غسيل المخ«. ويرى أن الغرب يحرص على تعليم أخالق العبيد ألبناء المسلمين، تحديدا.
البلدين  في  أنه  المؤكد  ومن  وفرنسا،  بريطانيا  من  كل  في  خليفة  محمد  درس  لقد 
الملل  أناس من شتى  مع  يدرس  كان  وإنما  فقط،  المسلمين  مع  يدرس  يكن  لم  كليهما 
القول  فإن  لذا  البلدين.  المسؤولين في كال  وبنات  أبناء  ذلك  بمن في  والمشارب،  والنحل 
باستهداف التعليم الغربي ألبناء المسلمين من أجل تعليمهم أخالق العبيد، قول متسرع ال 

يستند على أساس.
يضرب محمد خليفة لدعم فكرته مثاال من حياة مالكولم إكس )-1925 1965( الزعيم 
في  صغير  تلميذ  وهو  لمالكولم  جرت  واقعة  المثال  هذا  يسرد  األسود،  الزنجي  األمريكي 
ما  إلى  انتبه  الذي  األبيض  ومعلمه  مالكولم  بين  حوار  فيها  دار  الماضي  القرن  ثالثينيات 

يتمتع به مالكولم من ذكاء وقاد، فسأله عما يرغب أن يكون عندما يكبر.
أجاب التلميذ أنه يرغب في أن يصبح محاميا. عندها رد المدرس:

»مالكوم؛ أول ما نحتاجه في هذه الحياة هو أن نكون واقعيين. واآلن ال تفهمني خطأ. 
نحن جميعًا نحبك، وأنت تعرف ذلك. ولكنك كإنسان أسود البد أن تكون واقعيًا. محام... 

ذلك ليس خيارًا واقعيًا لألسود.
صنع  في  يديك..  استخدام  في  جيد  أنت  تكونه.  أن  بإمكانك  شيء  في  التفكير  عليك 
الناس  للنجارة؟  تتوجه  لماذا ال  بها،  تقوم  التي  النجارة  بأعمال  الجميع هنا معجب  األشياء. 

تحبك كشخص.. وستحصل على كل أنواع العمل.«!
ديانتهم،  كانت  أيا  جميعا  الزنوج  إزاء  أمريكا،  في  يتخذ،  الموقف  هذا  أن  األمر  حقيقة 
ذلك  في  بما  العالم،  مكان من  أي  في  التعليم،  أن  كما  المسلمين وحدهم.  الزنوج  وليس 
الفرنسي  الفيلسوف  كان  وقد  التدجين.  عملية  العملية،  هذه  يستهدف  اإلسالمية،  البالد 
الجانب،  هذا  على  ومركز،  محدد  بشكل  تكلم،  من  أول*  ألتوسير  لويس  الماركسي 
الدولة  وأجهزة  »اآليديولوجيا  عنوانها:  التي  والمهمة  الشهيرة  دراسته  خالل  من  وذلك 
تعزيز  الحاكمة من  الطبقات  تمكن  قمعية  »آلة«  ألتوسير،  فالدولة، حسب  اآليديولوجية«. 
»ما  األمر  نهاية  في  الدولة،  تكون  وهكذا  المجتمع.  في  األدنى  الطبقات  على  سيادتها 

أسمته الكالسيكيات الماركسية أجهزة الدولة«.
وهو يفرق بين »سلطة الدولة« و »أجهزة الدولة«، حيث تختص األولى بـ »الحفاظ على 
السياسي«.  الطبقي  النضال  الذي هو هدف  الدولة،  أو االستيالء على سلطة  الدولة  سلطة 

وتمثل الثانية األجهزة التي تستخدمها سلطة الدولة في إدارة الدولة.

http:// اآليديولوجي.  اإلنتاج  ــادة  وإع المدرسة  الككلي،  القاسم  أبو  عمر  ينظر   *
alwasat.ly/news/opinions/210193?author=1

مجلة »ريدرز دايجست Reader's Digest » ظلت من أشهر وأنجح المجالت العالمية، التي تترجم 
وال  )المختار(،  اسم  تحت  العربية  اللغة  إلى  تُترجم  وكانت  األربعينيات،  منذ  اللغات،  من  عدد  إلى 
أعتقد أنها مازالت تترجم إلى العربية حتى اآلن. كنت، وما زلت مواظبا على قراءتها، البتعادها تماما 
عن السياسة، وخطاب الكراهية؛ موضوعاتها عادة ما تتناول المعلومات العامة والطرائف، والتراجم 

الشخصية للمشاهير وأولئك الذين نجحوا في مختلف المجاالت.
ميديا-،  السوشيال  ـ  اإلعالم  وسائل  فروع  في  اإلنجليزية،  بنسختها  متوفرة  اآلن  أصبحت  ولما 
عُدت لمتابعتها هذا موضوع عن القبور ولكنه مبهج، انتقته وقدمته كاتبة أمريكية اسمها »لورين 
من  آخر  وعدد  المجلة  هذه  في  بانتظام  تكتب   2008 عام  منذ  أصبحت،   »Lauren Cahn كان 
المجالت األمريكية، وتتناول مواضيع مختلفة عن الحياة والثقافة الشعبية والقانون والدين والصحة 
موضوعها  الجريمة.  لروايات  مؤلفة  أيضا  وهي  الترفيه،  مجاالت  ومعظم  واليوغا،  البدنية  واللياقة 

هذا تناول عددا من أطرف ما كتب على شواهد القبور.
لقد ترجمت منه، ما تتناسب فكاهة التعليق مع الروح العربية، أوال لطرافته، وثانيا لننتبه جميعا 
وتأجيج  واإلرشاد،  الوعظ  في  تنحصر  أن  بالضرورة  ليست  لموضوعات  خلق  ابتكار،  الكتابة  أن  إلى 
والضحك،  واالسترخاء  الراحة،  من  لفسحة  وآخر،  حين  بين  يحتاج  فالمرء  المستمر،  والنقد  الصراع، 
وهذا الموضوع، على الرغم من كونه عن الموت، الذي ليس بعده موت آخر، نفذه عدد من أموات 
بينما هم في  مازالوا فوق األرض،  الذين  إلى  يتركوا بسمة خلفهم  أن  إلى  قبل رحيلهم متطلعين 

جوفها.
البشر  ينجز  والرحيل  الميالد  األبدية، وما بين  أنهم سيرحلون نحو  البشر  الكاتبة: »يعرف  تقول 
مختصرة  بعبارات  تقدمه  أو  التميز،  هذا  كتابة  تتخطى  أن  إما  القبور،  شواهد  ومعظم  تميزهم، 

بسيطة عن الشخص المدفون أسفله.
النوادر أن بعض المقبورين حددوا، قبل رحيلهم، ما يكتب على شواهد قبورهم، إما لخلق بسمة 

تذكر الناس بها، أو ليختزل رؤيته في الحياة، أو حتى مالمة على نحو ما.
»ال  قبره:  شاهد  على  يكتب  أن  طلب  كازانتزاكيس«  »نيكوس  اليوناني  الروائي  أن  أعرف  كنت 
دفنه في مدافن  ترفض  الكنيسة  الذي جعل  رأيه  بذلك  أنا حر« محددا  أخشى شيئًا،  أرجو شيئًا، ال 

المدينة، فدفن خارجها، وأصبح اآلن مزارا.
أول هؤالء ممن صنعوا »بسمة » من شواهد قبورهم، الذين تناولتهم الكاتبة، أراد فيما يبدو، 
أنها  التي قد نفسرها  قبره،  بكتابة: »ها! ها! ها!« على شاهد  فاكتفى  الحياة،  رؤيته في  أن يختزل 

ضحكته األخيرة، أو أنه يريد أن يقول »الحياة مجرد ضحكة »!
أما صاحب شاهد القبر التالي، اسمه »جون يست« فكتب معتذرا لمن يقف أمام قبره: »سامحني 
الكاتبة  فتضيف  خميرة،  تعني  وهي   «  Yeast »يست  الثاني  اسمه  وألن  النهوض«.  أستطيع  ال 
متسائلة: »البد أنك استمعت إلى الكثير من النكت بسبب اسمك الثاني هذا خالل حياتك، والبد أن 

لك روحا مرحة، وبالتأكيد هي وراء انتقائك لهذه المزحة«.
ولكن شاهد القبر الثالث الذي يقول: »هذا، يا رفاق، كل ما هناك..« انتقته عائلته، ألنها الجملة 
 Mel بالنك  »ميل  الرائع  الصوت  »مُركب«  الفنان  فهو  القبر،  صاحب  بها  اشتهر  التي  الشهيرة، 
Blanc »، الذي تولى تقديم صوت شخصيات »ولت ديزني« الخيالية: من ذلك األرنب الذكي، وناقر 
بعبارته  الكرتونية  األفالم  تلك  ينهي  ما  غالبا  والذي  الكرتونية،  الشخصيات  تلك  وبقية  الخشب، 
التأكد  الشهيرة »That’s all, folks«. عندما توفي »بالنك« في عام 1989، حرصت عائلته على 
من أن جميع األجيال القادمة تتذكره وستعرف بالضبط ما اشتهر به في الحياة، هذا الرجل القادر 

على توظيف العديد من النبرات واألصوات وهو أيضا »الزوج واألب المحبوبان«.
برنامج »عجلة  مبدع  الشهير »ميرف جريفين«،  األمريكي  للكوميدي  فهو  الرابع  القبر  أما شاهد 
بأنه  وصف  والذي   ،1986 إلى   1962 عام  من  بثه  تواصل  والذي   »Wheel of Fortune الحظ 
أعمال  من  وجعله  الجمهور  يريده  ماذا  يعرف  الذي  أمريكا  في  األشهر  الحواري،  االستعراض  »رجل 
حياته للترفيه«. المعروف عن جريفين أنه كثير المزح، وحدد عبارة واحدة منقوشة على شاهد قبره: 
»لن أعود بعد هذه الرسالة »، في إشارة إلى عبارته المستخدمة في تقديم اإلعالنات التجارية في 

برنامجه التلفزيوني: »فاصل وسنعود«.
شاهد القبر الخامس، في برينستون، نيو جيرسي، وهو للسيد »ويليام إتش هان جونيور« الذي 
ولد عام 1905 وتوفي عام 1980، وأعد قبره وما يكتب على شاهده بنفسه قبل أسبوع أو أسبوعين 
من وفاته. وهي عبارة »لقد أخبرتك أنني مريض«، واألرجح أنها رسالة لزوجته، التي يبدو أنها كانت 

تعتقد أنه يتمارض!
إرثا فاق  الذي ترك   ،)2001-1925( ليمون  المشهور جاك  للكوميدي  السادس، فهو  الشاهد  أما 
50 فيلما ناجحا، ورشح ثمان مرات لجائزة األوسكار الشهيرة، وفوزه باثنين منها، كتبت تحت اسمه 
كلمة واحدة هي )IN( وتركت بقية مساحة الشاهد فاضية. و الكلمة تعني، بالطبع بالداخل، أو مثلما 

نقول محليا )جوا(! أما إن كتبت اسفل إعالن عن فيلم أو مسرحية فتعني أنه من بطلها.
الشاهد السابع فهو للمخرج وكاتب السيناريو الذي حاز ثمان مرات لجائزة ) بيلي وايلدر 1906-

Billy Wilder 2002( كتب أكثر من 80 سيناريو للسينما والتلفزيون. لكن يبدو أنه أراد أن يتذكره 
محبوه ومعجبوه كرجل مبهج ومضحك. فاختار جملة تقول أنه »كاتب ولكن بعد ذلك ال يوجد أحد 
 )Some Like It Hot( عنوانه  ومضحك  ساخر  عمل  من  األخير  السطر  إلى  إشارة  مثالي«–وهي 

بمعني البعض يفضلها ساخنة او حامية، وهي إشارة إلى جهنم!
الشاهد الثامن للسيدة فرانسيس إيلين تاتشر كانت محبوبة للغاية من قبل عائلتها وأصدقائها، 
وصفوا قلبها بالجميل في نعيها عام 2006. ولكنهم لم يذكروا روح الدعابة لديها، والتي يستدل 
ما  يصنفون  والبحاث  هنا«.  حالك  الظالم  »اللعنة،  قبرها:  شاهد  على  الموجود  النقش  من  عليها 

كتبته بالكوميديا السوداء، وأن حب مثل هذه الكوميديا تنم عن عبقرية!
وعلى الشاهد التاسع للدكتور إدوارد راسل جين )Dr. Edward Russell Gann( المتوفي سنة 

1983 مكتوب: »أفضل أن أكون أكابلوكا ) )Acapulco وهو منتجع على شاطئ البحر بالمكسيك.
–Expired « :مكتوب ) Barbara Sue Manire الشاهد العاشر لسيدة اسمها ) باربارا صومنير

انتهت الصالحية ».
الشاهد الحادي عشر لطبيب أسنان أسمه )بوث جون ديبي Both John Denby ( وكتب فيه:

)I'm filling my last cavity( وتعني عبأت تجويفي األخير، في إشارة إلى حشو األسنان!
الشاهد الثالث عشر، للكاتب )Edward Paul Abbey( الذي صدر له 19 كتابا، وعلى الرغم من 

أن موهبته في الكتابة لم يجد، فيما يبدو، أفضل من كلمة )No comment–ال تعليق!(.
وأنا بدوري أقول: »ال تعليق » من عندي، ألن كل ما قمت به أنني ترجمت، من دون حتى اإلشارة 

إلى شواهد قبورنا، التي ما تزال محل نقاش متصل عن تحليلها وتحريمها!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

جمعة بوكليب

في  شهر  قرابة  قضائه  وبعد   ،2017 مايو   22 بتاريخ 
ثاني  مانشستر  إلى مدينة  الغرب، ووصوله  مدينة طرابلس 
وتعلم وعاش مع  وترعرع  ولد  البريطانية، حيث  المدن  أكبر 
من  العشرينات  بداية  في  ليبي،  شاب  قام  وأخيه،  والديه 
في  إرهابي،  انتحاري  بتفجير  العبيدي،  سلمان  اسمه  عمره، 
إحدى القاعات المخصصة للحفالت الموسيقية. االنفجار أدى 
وفقا  أغلبهم،  الجنسين،  من  شخصا   22 ومقتل  مقتله،  إلى 
للتقارير، من المراهقين واألطفال، وتسبب في جرح المئات. 
في األسبوع الماضي، صدر الجزء األول من تقرير من ثالثة 
أجزاء، أعدته لجنة تحقيق مستقلة، برئاسة قاٍض اسمه جون 
أو  األسباب،  بتحديد  يتعلق  اسمه،  التقرير  وحمل  سوندرز، 
وتحديد  الكارثة،  حدوث  إلى  أدت  التي  اإلخفاقات،  باألصح 
المتعددة،  التقصير  أوجه  بيان  مع  وقوعها،  عن  المسؤولين 
ووصفات لعالجها. الجزء الصادر، خُصص للنظر في األخطاء 
الجريمة،  موقع  في  األمنيين  المسؤولين  من  ارتكبت  التي 
وحالت بينهم وبين اقتناص الفرص، التي كانت متاحة لهم 
وأعتراضه  الجاني  على  تعرفهم  خالل  من  الجمهور،  لحماية 
قبل تنفيذ عمليته. الجزء الثاني منه سوف يتعرض إلخفاقات 
االنفجار.  تنفيذ  بعد  والطوارئ  واإلغاثة  اإلسعاف  عمليات 
السؤال:  كان  والجزء األخير منه سوف يتعرض لإلجابة عن 
التفجير  منع  اإلرهاب  ومكافحة  األمنية  األجهزة  على  ممكنا 

من الوقوع؟
خمسة إخفاقات رئيسية أكدها القاضي سوندرز في الجزء 
الصادر من التقرير، حالت دون التعرف على الجاني/اإلرهابي، 

ومنعه من تنفيذ الجريمة:

ما  باتخاذ  المسارعة  في  األمنيين  المسؤولين  تهاون   1-
مواطن،  من  معلومة  تلقيهم  عقب  أمنية  إجراءات  من  يلزم 
شكوكه  بإبالغ  وسارع  االنفجار،  تنفيذ  من  ساعة  ربع  قبل 

ومخاوفه إلى أحد حراس األمن الموجودين.
األمنية  السيطرة  غرفة  بين  التواصل  انعدام  تبين   2-
الحراس  أحــد  سعي  بعد  الموقع،  في  الحراسات  وفريق 
لالتصال بغرفة السيطرة عبر جهاز الراديو إلبالغهم بشكوك 

المواطن، إال أن جهوده انتهت بالفشل.
بالموقع  الشرطة  المفترض على فريق رجال  -3 كان من 
حدوث  لدى  لكنهم،  المبنى  رواق  في  موجودين  يكونوا  أن 

االنفجار، كانوا جميعا يراقبون محطة قطارات قريبة.
-4 افتقاد الرصد والمراقبة من قبل الحراس األمنيين في 
رواق المبنى، حيث كان الجاني موجودا في ركن منه، وخارج 

نطاق الرصد اإللكتروني، األمر الذي أضاع فرصة اكتشافه.
-5 لم يكن هناك شرطي واحد موجودا داخل الرواق، في 
ودقيقة،  والنصف  والعاشرة  العاشرة  الساعة  بين  ما  الفترة 
وجود  بضرورة  لألوامر  مخالفة  في  التفجير،  حدوث  لحظة 

واحد منهم على األقل.
التقرير أوضح أن الجاني قام باستطالع المبنى ثالث مرات 
في  وأنه  التفجير.  يوم  كان  آخرها  مايو،   22 و21و   18 أيام 
عاد  ثم  المساء،  بداية  في  أولي  باستطالع  قام  اليوم  ذلك 
الحفل، محمال بعبوته  أخرى قرب نهاية  بيته وجاء مرّة  إلى 
القاتلة في حقيبة وراء ظهره، ومرتديا مالبس ثقيلة تتناقض 
الليلة. ولم يتم رصده أو  واعتدال درجة حرارة الطقس تلك 

التعرف عليه.

التحقيق بدأ في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمدينة 
وقائعه،  بنقل  البريطانية  اإلعالم  وسائل  وقامت  مانشستر، 
ومثل أمام القاضي سوندرز كل األشخاص من ذوي العالقة 
وأمهات  وآباء  أمن،  وحراس  جرحى،  ضمنهم  ومن  بالحادثة 
وجدوا في فناء المبنى. ولدى صدوره حظي باهتمام اعالمي 

واسع.
في  بالمحققين  أدى  التفجير،  حادثة  في  الجاني  انتحار 
موجودا  كان  الذي  شقيقه  تتبع  إلى  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 
وقت الحادثة في طرابلس، عقب تبين مشاركته في اإلعداد 

للتفجير.
في  معلقة  تتأرجح  األسئلة  ظلت  الليبي،  الجانب  على 
الفضاء من دون أن تحظى باهتمام، وكأن ما حدث ال عالقة 
له البتة بنا. قوة الردع قامت، بعد وقت من حدوث الجريمة، 
بالقبض  البريطانية،  األمنية  الجهات  من  طلب  على  وبناء 
على هشام العبيدي شقيق المتهم واعتقاله والتحقيق معه، 
ضده  وصــدر  القضاء  أمــام  مثل  حيث  بتسليمه،  قامت  ثم 
حكم لن يغادر السجن بعده. لكن ال أحد تجرأ على أن يطرح 
العقائدي  التنظيم  أو  األشخاص،  أو  بالشخص  يتعلق  سؤاال 
جريمة  الرتكاب  السن  في  صغير  شاب  دفع  عن  المسؤول 

بشعة.
من  دماغ،  غسيل  لعملية  تعرضا  الزهور  عمر  في  شابان 
أن  قتل، من دون  آلتي  إلى  وتحوال  أشخاص محترفين،  قبل 
يتعرض المسؤولون عن ذلك العمل حتى لالستجواب. أؤلئك 
لكن  المعنية.  للجهات  معروفون  دون شك،  من  األشخاص، 

الجهات المعنية تبين أنها، لألسف الشديد، غير معنية.

بداية، يجوز تأنيث مفردة )طريق( وتذكيرها، ومع أن مزاج اللغة الجمالي 
يميل إلى تأنيثها، لكني اعتمدتها هنا في الحديث عن )الطريق الساحلي 
الليبي( مذكرا بكل ما تتسم به الذكورة من قسوة وجفاء وبطركية تنأى 

بها عن جمال األنوثة ورقتها وانسيابها.
الليبية  الحدود  ( يمتد من   )Via Balbia أو الساحلي  بالبو«  »طريق 
المصرية في أقصى  الليبية  الحدود  إلى  ليبيا  التونسية في أقصى غرب 
عام  في  إنشائه  من  االنتهاء  تم  وقد  كم،   1820 حوالي  طوله  الشرق. 

1937 ، وسمّي على اسم إيتالو بالبو الحاكم اإليطالي لليبيا آنذاك.
في  الليبي  الساحلي  الطريق  يبرز  جنيف،  اتفاق  بنود  أحد  باعتباره 
ومطالبات  والبيانات،  السياسية،  الحوارات  من  الكثير  في  الفترة  هذه 
المجتمع الدولي بفتحه، ويتحول إلى عقبة أمام التوافق مثلما كان مسارا 
لكثير من وفود المصالحات االجتماعية والسياسية. وبقدر ما تمأل آالف 
تمأل  متسولة،  تقف  مطب  كل  وعلى  الطريق  هذا  اإلسمنتية  المطبات 
المطبات السياسية طريق ليبيا الشاق إلى السالم والتوافق والمصالحة 

وكل مطب سياسي يراكم المتسولين أمام المصارف.
حتى  تقدر  لم  بلد  في  القمامة  أكياس  تتكدس  جنباته  على  ومثلما 
على  العالقة  القضايا  نفايات  تتكدس  نفاياتها،  من  التخلص  على  اآلن 

ضفاف الطريق السياسي فتفوح منها رائخة الفساد العفنة.
في  الليبين  من  األلــوف  عشرات  دمــاء  سالت  إسفلته  على  ومثلما 
الخالي  السياسي  الطريق  زفت  فوق  األلوف  دماء  سالت  السير،  حوادث 
من التخطيط ووسائل السالمة. فهذا الطريق الذي يمتد من راس جدير 
إلى مساعد، ليس مجرد إسفلت يشق رمال وأحراش وجبال هذه األرض 
منذ  وأيديولولجية  سياسسية  بدالالت  مُعبّد  لكنه  المترامية،  القائظة 
أن شقه حاكم المستعمرة الليبية، بالبو، لكي تنساب على امتداد شاطئه 
الرابع آليات ومستوطنات ومقوالت الفاشية، ولكي يوحّد مستعمرة ظلت 
لربع قرن منقسمة في ظل االحتالل بين هادئة ومهدأة، فهو طريق له 

ذاكرته اإلمبريالية، وله الفتاته الوحدوية التي نبتت على جانبيه.
رمزي  بمقابل  الليبيين  من  األلوف  عشرات  الطريق  هذا  في  وعمل 
ولقي  شقه  أثناء  حتفهم  الكثيرون  ولقي  السُّخرة،  عمل  يشبه  بما  أو 
الكثيرون حتفهم أثناء سيرهم عليه. وعبر هذا الطريق استطاع بالبو أن 
يحكم سيطرته على معظم أرجاء الساحل الليبي، ويتواصل مع مكونات 
المجتمع في الغرب والشرق، ويحشد الجماهير على جنباته في استقبال 
المستوطنين  موسيليني، كما كان مهما لخطته اإلستراتيجية في جلب 

اإليطاليين بعد تجهيز المزارع لهم في الشرق الذي ظل مضطربا لمدة 
20 سنة.

إلى  اإليطالية  الهجرة  بتكثيف  الضائع  الزمن  »تعويض  بالبو  وأراد 
المستعمرين  راود  الذي  الحلم  وتحقيق  اإليطالي  الوجود  وترسيخ  ليبيا 
اإليطاليين منذ عام 1911م، وقررت روما في هذه المرحلة، اإلنفاق على 
توطين المعمرين في ليبيا واستقرارهم، وأن تجهز لهم األرض والسكن 
واألدوات الزراعية والحيوانات وراتبًا شهريًا يسد حاجة المستعمر إلى أن 
يستطيع الوقوف على قدميه، ويصبح مالكًا للمزرعة بعد عشرين عامًا أو 

أقل«.
وحين ظهرت بوادر هزيمة دول المحور أمام زحف الحلفاء من الشرق، 
أصدرت السلطات اإليطالية أمرا لكل المستوطنين اإليطاليين لالنسحاب 
الوصاية  سنوات  وطيلة  الطريق،  هذا  عبر  طرابلس  إلى  الشرق  من 
اإلنجليزية كانت هذه األقلية المتمركزة في طرابلس وضواحيها تطالب 
كل  في  لتمثيلها  وتضغط  إيطاليا،  مع  السالم  معاهدة  بعد  بحقوقها 
عن  الصادر   )4(  289 رقم  ليبيا  استقالل  قرار  لتنفيذ  المقترحة  األجسام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ بعد أن فشل مشروع بيفين سفورزا وكل 
المبادرات التي تسعى لوضع أقاليم ليبيا تحت وصايات الدول المنتصرة 

في الحرب العالمية الثانية.
اقتصاديا  شريانا  ليبيا  وشرق  غرب  بين  الرابط  الطريق  هذا  وظل 
الزفاف  الرحم ومواكب  والمنتجات وصالت  السلع  عبره  تتنقل  واجتماعيا 
في االتجاهين، غير أن بالبو لم يستخدمه في رحلته إلى طبرق يوم 28 
المدفعية  نيران  لها  فتصدت  طائرته،  استخدام  وفضَّل   ،1940 يونيو 
بعد  فيما  سمي  بما  حتفه  ليلقى  وأصابتها  طبرق  مطار  في  اإليطالية 
اغتيال  عملية  كانت  أنها  إلى  يذهبون  المحللين  لكن  صديقة،  نيرانا 

ناجحة وراءها موسيليني الذي طالما أزعحه لمعان نجم منافسه.
كما أن لقاء بالبو، قرب غدامس، مع قائد القوات الفرنسية في شمال 
أفريقيا شارل نوجيه الذي عبر فيه عن عدم رضاه عن التحالف األلماني 
اإليطالي، وأن ألمانيا ستهاجم فرنسا بوسائل متقدمة لن تصمد أمامها 
هذه  كانت  وربما  موسيليني.  ظهر  قصمت  التي  القشة  كان  طوياًل، 
المعارضة للتحالف سببا يجعل موسوليني يتخلص من بالبو.« كما يرد 

في يوكيبيديا بتصرف.
وإبان ترعرع الفاشية الثانية في ليبيا لقي عضو مجلس قيادة الثورة 
إسفلت طريق  بكار حتفهما على  إبراهيم  العدل  ووزير  المقريف،  امحمد 

بالبو.
العام 1967، إبان وزارة حسين مازق ثم البدري، شُرع في إعادة تعبيد 
لتنفيذه  مخطط  هناك  كان  حيث  أولى،  كمرحلة  الطريق  هذا  وتوسيع 
كطريق مزدوج في الخطة الخمسية التالية، لكن لم يتم تنفيذ االزدواج 
بسبب قيام )ثورة( أول سبتمبر 1969 )لم يوسع النظام السابق الطريق 

الساحلي لكنه ضيّق نوافذ سجون موسيليني(.
وفي العام 2008 وقِّعت اتفاقية مع إيطاليا لصيانة الطريق الساحلي 
كجزء من التعويضات عن االحتالل، لكن لم يُنجَز هذا المشروع بسبب 
حل  في  الطريق  هذا  أسهم  ومثلما   .  2011 عام  فبراير   17 ثورة  قيام 
إشكاليات سياسية، أسهمت بعض التحوالت السياسية في إيقاف تطويره 
عدة مرات، واستمرت هذه العالقة الجدلية بين السياسة والطريق حتى 
بين مصراتة  الساحلي  الطريق  فتح  تحول مطلب  الراهنة، حيث  لحظتنا 
إلى  الليبي«  والشرق  الغرب  »بين  اإلعالم  كما تصفه وسائل  أو  وسرت، 
والعباد  البالد  لتوحيد  الجديدة  السلطات  مهمة  لنجاح  أساسي  شرط 
ال  الميليشيات  بعض  قبل  من  المرة  هذه  قفله  أن  غير  والمؤسسات، 
سياق  في  جاء  ألنه  السياسية،  المعاني  من  اليطيق  بما  تحميله  يمكن 
سنوات كان االختطاف واالبتزاز أحد سبل الحصول على المال، فالطريق 
الليبي،  الساحل  ليبيا مختطفٌ اآلن من  بالبو مستعمرته  الذي وحّد به 
هذه  ولعل  الماليين،  بمئات  تقدر  فدية  بمقابل  إال  عنه  يُفرج  ولن 
العناوين المختارة من وسائط إعالمية عديدة تشي بطبيعة هذا القطع 
لشريان الحياة في الجسد الليبي، وعرقلة أي بادرة للمصالحة أو التوافق 

أو توحيد المؤسسات المنقسمة:
ـــ »فتح الطريق الساحلي.. ورقة االميليشيات البتزاز الحكومة الليبية: 
لم يفلح وعيد اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« بتسمية معرقلي فتح 
الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، في إثناء الميليشيات عن 
استمرارها في »قطع« الطريق، ورفض كل الجهود المحلية والدولية من 

أجل إنهاء هذا الوضع الذي يكرس النقسام البالد«.
الليبية:  لـ«5+5«  فورية  مطالب  الساحلي..  والطريق  »المرتزقة  ـــ 
الطريق  فتح  )5+5( بضرورة  المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  طالبت 
وأوضحت  المسلحة.  المجموعات  وتفكيك  المرتزقة  وإجــالء  الساحلي 
التي  العراقيل  أهم  استعراض  تم  أنه   ، لها  بيان  في  العسكرية،  اللجنة 
تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجالء 

المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.«.
تستجيب  فهل  الساحلي..  الطريق  بفتح  يوجه  الليبي  »الرئاسي  ــ 
المليشيات؟: وجّه المجلس الرئاسي الليبي بالبدء الفوري بفتح الطريق 
ويسر.  سهولة  بكل  المواطنين  وتنقل  المرور  حركة  وتسهيل  الساحلي 
القائد  بصفته  الليبي  الرئاسي  المجلس  وجهه  خطاب  في  ذلك  جاء 
األعلى للجيش، إلى غرفة عمليات البركان التابعة لحكومة الوفاق سابقا، 
الطريق  بفتح  الفوري  للبدء  تمهيدًا  عناصرها،  تمركز  بإعادة  فيه  طالب 

الساحلي.«.
رواتبنا:  بسداد  مرهون  الساحلي  الطريق  فتح  الوفاق:  »مليشيات  ــ 
وبوابات  أبوقرين  في  المرابطة  والمليشيات  الشباب  من  عدد  نّظم 
الكراريم؛  بوابة  أمام  اعتصامًا  أبوقرين”   – “مصراتة  الساحلي  الطريق 

للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق رافضين فتح الطريق«.
ــ »أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع، عبدالحميد 
الدبيبة، وجود »الكثير من التحديات« التي تقف في مسار توحيد الجيش 
وطنهم  لخدمة  الشباب  لتحمس  اإليجابية  نظرته  عبر عن  لكنه  الليبي، 
تساوم حكومة  الميليشيات  أن  ليبي  أمني  فيما كشف مصدر  وشعبهم، 
مطالبة  ومصراتة،  سرت  بين  الساحلي  الطريق  فتح  أجل  من  الدبيبة 

بالحصول على»دعم مادي« يقدر بنحو 350 مليون دوالر.«.
يمكن  لكن  المساحة،  على  حفاظا  العناوين  هذه  مصادر  أضع  لم 
النشر  مصادر  وستظهر  »جوجل«  بحث  محرك  في  عنوان  كل  كتابة 
قد  الرقمية  الثورة  أتاحته  تغير  وهذا  إحاطتها،  بكامل  اإللكترونية 
من  انتهائي  من  ساعات  بعد  المربكة.  الهوامش  عن  ما  يوما  يغنينا 
كتابة هذه المقالة جد خبر الشروع في ترتيبات فتح الطريق الساحلي 
من جهة الغرب، لكنه لن يغير من فحوى المقال شيئا، وال من مهازل 
عن  اإلفراج  تم  يلي:  كما  الخبر  وسأورد  ستستمر،  التي  الميليشيات 
تكتمت  التي  الفدية  دفع  بعد  الخاطفة  العصابة  قبل  من  الرهينة 

قيمتها. السلطات عن 
الليبية،  األراضي  من  األجنبية  المرتزقة  إخراج  بند  تنفيذ  وسيظل 
غير  أجل  إلى  مؤجال  السياسي،  المشهد  من  الليبية  المرتزقة  وإخراح 

مسمى حتى اآلن.
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»أم  مؤلفه  في  الجدي  اهلل  فتح  والدبلوماسي  الكاتب  يوثق 
الموزعة  ذاكرته  جزءا من  الكون،  مكتبة  الصادر عن  العجرم« 
بين منابت الطفولة في بني وليد، إلى منازل الدراسة الجامعية 
في طرابلس، حتى ولوجه مجال العمل الدبلومسي متنقال بين 
عواصم العالم وقاراته في أمريكا وتركمانستان والبرتغال وكينيا.
لم تكن »أم العجرم« وليدة لحظة، لكنها مزيج من والدات 
حيث  الكاتب،  أسماها  كما  الصعاليك«،  »حجرة  كانت  عديدة 
شاهدا  محطاتها،  أهم  إحدى  الجامعي،  الحرم  في  سكناه  مقر 
وعناوين  الروايات  شخوص  مع  وسفره  الجوانية  حواراته  على 
مائلة  ولوحة  مبعثرة  أوراق  مع  أخــرى  أحاديث  وكــذا  الكتب 
أغنية  ومعزوفة  تعمل،  ال  جرسية  وساعة  الحائط،  على  مثبتة 
نفائس  من  نثرا  الحالم  البويهيمي  النفس  هذا  يلقي  لفيروز، 
أم العجرم وهي تتبدى في طورها الجنيني اطيافا في مخيلته، 
أو  تحول  أو  لنقطة مرجعية  حالة مشتركة  الغرفة  تلك  لتصبح 

جسرا بين الوادي والمدينة.
سفر النسيان

لغة  بين  األساليب  متفاوت  سرديا  إيقاعا  اإلصــدار  يجمع 
بانوراما  الكلي  إطارها  في  وهي  القصصي،  والنثر  التدوين 
األيــام  لمسارب  تحبيرا  وكــذا  والشخوص،  المكان  لسيرة 
النسيان،  نحو  سفرها  في  متباعدة  تمضي  وهي  والسنون، 
إلنفاذ  محاولة  وأبطالها  أحداثها  بظالل  اإلمساك  ويظل 
وميض االتصال بذلك الفيض الساحر من جداريات فلسفتها، 
أولى  عند  الكتابة  نسيج  في  مندغما  اإلبــراق  هذا  يبقى  لذا 
محطاتها التي تصدر عنوانها غالف المجموعة، تترجمه أغاني 
في  ويتجه  رفايق«  كنا  ما  بعد  الوديدات،  نجع  »تباعد  الرحى 

تضمينه مبحرا بين دفتي الكتاب بعناوينه الخمسة عشر.

يتبع الحفيد خطوات الجد وهو ينشد وادي أم العجرم احدى 
والسدر  الطلح  أشجار  ممشاه  في  يجاور  الجين،  سوف  مفازات 
والبطوم، يتأمل تلك الصخرة ويعبر بخياله إلى حكايا محتجبة 
بالجبل أو بكثيب رملي، طوبوغرافية تأخذ جزءا من وصف شامل 
لمكون جغرافي عاش فيه الجد، وأصبح ملمحا أصيال من شخصيته 
»كانت كائنات الخفاء تراقب المسيرة تستمع لهمهمات الشيخ، 
وهو يسجع ابيات غير مفهومة«، مشهد ينفتح على ما يمكن أن 
أسميه أدب التخوم، الذي يمزج فضاء الصحراء والبحر، وهو نثر ال 

يحفل به كثيرا وال نجد له تموضعا يذكر بالمقارنة مع الفضائين.
تترامى أطراف التالل وتتراسل خطى الرفيقان صعودا ونزوال، 
إال أن العبور إلى نقطة النهاية في مناخات العجرم ال تعترضه 
مختلفة  أخرى  طقوس  أمام  فجأة  نقف  بل  التضاريس  وعورة 

العوالم والهوية، هل حقا »نحن في نيويورك«؟
غدير الغولة

عنوان  ففي  البري  النص  لسيرة  كسرا  يمثل  ال  القطع  هذا 
لصالح  مؤقتا  السدرة  الكتاب  تراتبية  في  تختفي  »رياضة« 
لذات  فنتازي  كفاصل  جاءت  التي  بــارك«  »السنترال  حديقة 
مانهاتن،  فاترينات  الى  الرتم  شعاب  من  المهاجرة  الذاكرة 
لتفاعلها  اختبارا  أو  تجريبيا  كشفا  أضحى  الترحال  وكأنما 
نماذج  به  تطالعنا  األمريكي،  أو  األوروبــي  اآلخر  مع  اإلنساني 
رصدا  ولكونها  أمـــادو«،  جريدة  التيه،  »اللوحة،  محطات 

ومعاينة هذه العوالم وتقديم وجهة نظرها بالخصوص.
فضاء  مع  السردي  حضورها  في  الوديان  تخوم  تتناوب 
أدواره  يتبادل  ــذي  ال البطل  بأنفاس  ــدو،  ــن وأورل نيويورك 
حتما  لكنه  »اللندت«،  محل  إلى  يدخل  والراوي،  والحفيد  الجد 
»الزيت  تراثيته  مستذكرا  »الراسلي«  عند  جذوره  إلى  سيعود 

الوليدي والشعير الالطم.. يخليك تدهك على اللي خاطم«.
كنسخة  الغولة«  »غدير  عند  المحطات  ــدارج  م تنتهي 
الغواية  أمثولة  الغولة  فيه  تجسد  العجائبي  األثر  من  سردية 
نوازل  في  أنها ستصبح  غير  أخرى،  إلى  هيئة  من  تحولها  عبر 
من  الحفيد  يستذكره  القدم  في  غائر  فنتازي  أثر  مجرد  الدهر 
الصغار  كبر  »فقد  الباردة،  الشتاء  ليالي  في  الجدات  قصص 
وماتت العجائز، جف الغدير المسحور وردمه السافي، واعتكفت 

الغولة بعيدا عن غديرها المردوم«.
------------------------

*الراسلي: نوع من أنواع شجر الزيتون
*اللندت : شوكوالته سويسرية الشهيرة
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وكفى،  تشكيلي  فنان  المين،  بن  محمد  أن  أعرف  كنت 
عنها،  وتحدث  بها،  مر  التي  المرعبة،  تجربته  لكن 
موهبته  إلى  بانتباهي  كفيلة  كانت  لوحات،  ووثقها 
فبراير  ثورة  إبان  خطفه  في  تمثلت  التجربة  الواضحة. 
في  المرعب  »بوسليم«  سجن  فــي  وسجنه   2011
وما  مصراتة،  مدينته  حصار  مع  ذلك  وتزامن  طرابلس، 
ما  فرسم  وتنكيل،  وقتل،  مدمر  قصف  من  إليه  تعرضت 
وهي  زنزانته،  جــدران  على  قبح  من  صدره  في  يعتمل 
دخلت  عندما  سي«  بي  »بي  فريق  عدسة  صورتها  التي 
ثم  المعتقلين،  وتحرير  سقوطه  بعد  بوسليم،  سجن 
من  نشرت  التي  أعماله  إلى  المهتمين  عاد  مثلما  عدت 
قبل  الفيسبوكية  وصفحته  "السقيفة"  موقعه  على  قبل 
القبض عليه، وهي التي واكبت أحداث الثورة التونسية، 

وأيضا ميدان التحرير بمصر.
مواد  أحيل  أن  حاولت  قال:  تلك  المريرة  تجربته  عن 
الراقصين  كهيئة  الرصاص  وصنوف  والقذائف  القتل 
االبتهاج  مــن  شيئا  جمهرتهم  فــي  وأنــفــخ  العشاق، 
ــى الــحــب  ــل ــرار ع ــ ــ واإلصـ
الفني  العمل  ليأتي  والحياة 
أننا  مفادها  لرسالة  باثا 
ونحن  أردنا  إن  القبح  نحن 
ويستطرد:  ايضا!،  الجمال، 
دوره  الفن  يواصل  هنا  من 
القتل  وتبغيض  تجريم  في 
اإلنسان  وانتهاك  والعنف 
وسماوات  أراض  وانــتــزاع 
ــرس األمـــل  ــك جـــديـــدة ت
يمكن  فال  والسالم  والحب 
بالحرية  ينعم  أن  ــد  ألح
تحت  يرزح  وهو  الحقيقية، 
والذات  الضيق  األنا  قيود 

للفساد. المخالطة 
 1969 العام  المين  بن  محمد  والنحات  الرسام  ولد 
بالرسم،  الفنية  مسيرته  استهل  مصراتة.  مدينة  في 
مرحلة  كانت  التصوير.  إلى  ومنه  النحت،  إلى  اتجه  ثم 
وقلق  قلقه  عن  تعبيره  وسيلة  عن  الــذات،  عن  البحث 
وفي  عموما،  ليبيا  في  الماضي،  القرن  تسعينيات  جيل 
وبأساليب  ورواء،  بمحاوالت  تحديدا،  مصراتة  مدينة 
منذ  أسلوبه  تميز  سبب  ذلك  وكان  جديدة.  وتقنيات 
وجديدة  مختلفة  مواد  فجرب  والبحث،  بالتجدد  قناعته 
في الرسم، ومن ثم في النحت. وسريعا ما انتشر عالميا 
 2007 سنة  الحب«  »شمس  منحوتة  انتصبت  أن  منذ 
أبريل  في  الصينية.  المدن  إحدى  في  عامة  حديقة  في 
غير  منظمة  وهي   ،DCA منظمة  من  وبدعم   2014
الليبي  والمركز  ليبيا،  في  موجودة  دنماركية  حكومية 
شكل  على  زجاجي  فني  نصب  انجز   ،LibMAC لأللغام 
الجديدة  القادمين  صالة  خارج  باإلنجليزية   )NO( حرف 
برنامج  إطــار  في  ــك  وذل الــدولــي،  مصراته  مطار  في 
األوروبية  الهيئة  تمولها  التي  واالستقرار،  األمن  حماية 

للمساعدات.
والدولية  المحلية  المعارض  من  كثير  في  شــارك 
والصين  وفلورنسا  وبنغازي  وطرابلس  مصراتة  في 
المهمة، مشاركته  الفنية  المشاركات  تلك  ومن  وغيرها، 
مارس  لملتقى »نحت دبي« في  األولى  الدورة  بفعاليات 
دبي،  في  والفنون  الثقافة  دار  نظمته  الــذي   ،2013
الملتقى،  هذا  عنوان  يجسدون  نحاتا،  عشر  أربعة  مع 
ومشاركته  النحتية.  أعمالهم  في  دبــي«  »روح  وهــو 
الجماعي  ــوش  رت بمعرض   2015 أكتوبر  شهر  فــي 
في  الجامعي  الهواة  نادي  نظمه  الذي  للفنون،  الخيري 
أعمال  شراء  من  ريعه  خصص  والذي  مصراته،  مدينة 
وأسر  المحتاجة  العائالت  إلى  فيه،  المشاركين  الفنانين 

المتضررين من الحرب والنازحين.
المعروف  اإليطالي  الجمالي  الفيلسوف  مع  عمل 
جماليا  يتناول  كتاب مشترك  على وضع  تافيرنا«  »إيتيلو 
ألبي  األنوار«  »مشكاة  كتاب  في  النور  صورة  وتشكيليا 

حامد الغزالي.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان البديع
محمد بن المني

وضع كتاب 
مشترك عن صورة 

النور في كتاب 
»مشكاة األنوار« 

ألبي حامد الغزالي

حركة الترجمة متواضعة للغاية..
 واملترجمون يعدون على األصابع

الرواحل تتضور جوعا في البتراء األثرية

ذاكرة الجدي.. بني دفاتر مانهاتن وغدير الغولة

دار الفنون تحتضن حفل 
توقيع »مقامات« اليسير 

و»أسماك« عبدالله

عرض مسرحية 
»حسوفة« في بنغازي

قراءة في كتاب »أم العجرم«

طرابلس: الوسط

حفل  السبت،  الفنون،  دار  قاعة  شهدت 
أكرم  للشاعر  الهوى«  »مقامات  ديوان  توقيع 
للشاعر  أسماك«  ذكر  »بدون  وديوان  اليسير، 
الكمان  آلتي  على  عزف  صحبة  عبداهلل،  محمد 

والعود.
مقاماته  من  مختارة  نصوصا  اليسير  وألقى 

مفردات  وتستشعر  الذات،  كوامن  تحاكي 
يحاول  الذي  الحالم،  اللقاء  وأوصاف  الوجد، 
فيما  المتخيلة،  حياته  إلى  خالله  من  العبور 
وتأثيث  والخواء  للفراق  صياغة  إعادة  يشبه 
كل  مستخدما  األلم،  أجهدها  التي  ذاكرته 

كأسئلة  وتوجيهها  الخطوط  من  الحزمة  هذه 
القريب. البعيد  لآلخر  ومعاتبة  ساخرة 

ذات  اتجاه  أسماكه  في  اليسير  وينحو 
والمرايا  الصور  أطياف  مع  متماهيا  المسالك، 

أو  كسر  معتمدا  نصوصه،  في  ينثرها  التي 
مضامين  من  القادم  في  التوقعات  رابط  قطع 
ال  التي  السراب  مدن  ديمومة  بغية  ومضاته، 

بتحفيز  محتفية  عودتها،  لتباشر  إال  تختفي 
. مالمحها  الستنطاق  مخيلتنا 

الشاعر  أراد  المواءمة  من  شيئا  أن  ويبدو 
العالمين،  بين  ينسجها  أن  األماني  هود 

الديوانين  كال  من  لنصوص  قراءته  فكانت 
إلى  وتنفذ  معهما  تتصل  لكينونة  تجسيرا 

كل  لخطوات  الراصفة  المشتركة  اللغة  قواعد 
الخاصة. فضاءاته  نحو  منهما 

بنغازي - مريم العجيلي
عرضت األحد مسرحية »حسوفة«، خالل فعاليات مهرجان 

»براح« الثقافي، في مدينة بنغازي، من إخراج محمد 
الفاخري. وقال مخرج المسرحية محمد الفاخري لـ»الوسط« 

إن »مسرحية )حسوفة( هو عمل كتابة ركحية ال يعتمد 
على نص مسبق، فقد جرت كتابته أثناء التجارب )البروفات( 
وهو من بطولة ناجي الشهيبي ومهند الصادق وهو عازف 

كمان«.
وأضاف الفاخري قائال إن »المسرحية تتحدث عن طموح 
الشباب واعتقادهم انهم مظلومين وهم غير مؤهلين في 

المجال الذي يتمنون العمل فيه«، الفتاإلى أنه »اعتمد على 
الهزل حتى أثناء الحوار الجاد«.

وأشار الفاخري إلى أن المهرجان تناول كل الفنون السبعة 
خالل األيام الماضية، باإلضافة إلى الفلكلور الليبي من 

أغاني التراث.

● عبد السالم الفقهي )يمين( يحاور القاص المترجم عبدالسالم الغرياني

حوار: عبدالسالم الفقهي

• ما الشروط التي ينبغي توافرها لترجمة المادة 
األدبية.. هل هي متعلقة بالتحصيل العلمي أم 

بالموهبة؟
في المقام األول الملكة والموهبة، أما التحصيل العلمي 
فال يفيد في هذه الحالة، ألن الترجمة رؤية وذوق وإلمام 
كي  النواحي  جميع  من  وبحث  واطالع  وثقافة  بالنص، 
الفكرة  حيث  من  األصلي  النص  قرينة  الترجمة  تأتي 

والمعلومة والسياق النصي.
الخبرة  ساقته  هل  األدبية  األعمال  تناولك   •

والممارسة، أم كان هدفا لطموح مسبق؟
إتقاني  أوال لم أعد نفسي كي أكون مترجما، وإنما عند 
بين  الكبيرة  الفجوة  هالني  الغير،  نصوص  قرأت  اللغة، 
رأيت  متعددة  ــراءات  ق وبعد  واألجنبي،  العربي  النص 
جاءت  هنا  من  العربية،  إلــى  والنقل  التجربة  خــوض 
في  لإلسهام  الطموح  نوعا من  وبعدها صار  الممارسة، 
وغير  مرتبكة  زالت  ما  التي  العربية،  إلى  الترجمة  حركة 

على  وتعتمد  منظمة،  وغير  المعالم،  واضحة 
األشخاص وجهودهم وأذواقهم.

كانت  ــة  ــي األدب ــاس  ــن األج أي  مــع 
البداية.. ولماذا؟

كانت مع القصة القصيرة، ربما ألنني 
أكتب القصة، بدأت بها.

إلى  تقودك  التي  المعايير  ما 
أو  النص  هــذا  مع  التعامل 

ذاك؟
ثم  نفسه،  النص  جماليات  أوال، 
فكريا،  النص  كــان  إن  الفكرة، 
النص  كــان  إن  المثيرة  والحبكة 

سرديا.
هل العالقة بالكاتب كالصداقة 

هذه  كسر  فــي  دور  لها  مثال 
المعايير؟

إلى حد ما، وفي بعض األحيان ضرورية عند 
االلتباس في جملة أو تسمية أو معلومة لها جذور 

يفهمها المتلقي األجنبي ضمن تراثه، وال يعرفها قارئ 
العربية، هنا ضرورة توضيح جذور المسألة، وعلى العموم 

الكاتب هو صديق الكاتب اآلخر من خالل كتاباته.
هناك الترجمة التقنية اللغوية الصرفة، وأخرى معنية 
بالحقل الثقافي للكاتب والنص، في رأيك أين يسير واقع 
الترجمة األدبية على ضوء هذين الخطين؟هل تقدم األول 

ــع  ــ ــراج ــ وت
أم  ــي  ــان ــث ال
أم  ــعــكــس  ال
متذبذب  األمــر 

بينهما؟
أنــهــمــا  أرى 
السياق  في  متذبذبان 
يحتاج  اليوم  عالم  لكن  العام، 

لغة واضحة بعيدة عن التخشب واستعراض إلـــــى 
يقرأ  أن  يريد  المتلقي  القاموسي،  والغموض  البالغة 

بوضوح وال يريد التعقيد.
لإلنجليزية  ونقلتها  القصيرة  القصة  كتبت 
والعكس.. كيف تجد فارق التجربتين، وما مكامن 

الصعوبة في المسارين؟
نعم كتبت القصة القصيرة وما زلت أحب هذا الجنس 
النبيل والصعب والممتع وأرتاح فيه أكثر من أي جنس آخر، 
عند ترجمتي القصة إلى العربية أكتب بشخصية الكاتب 
وبصوته وبنبرته وبثقافته ألقول إن جون مثال هو جون 

في النص وليس أنا من كتب.
كتاب  مثل  اآلسيوية  النصوص  مع  وقفة  لك 
قونانباي،  إبراهيم  الكازاخي  للكاتب  »األقوال« 
وجه  وأين  المحاولة،  هذه  طبيعة  وجدت  كيف 

المغايرة والتشابه عن النص األوروبي؟
ترجمتها،  التي  النصوص  أمتع  من  ــوال  األق كتاب 
ذو  وهو  العربية،  إلى  األولى  للمرة  يترجم  أنه  خصوصا 
صبغة إسالمية وقريب من ثقافتنا وسلوكياتنا في بعدها 

الحياتي ضمن تعاليم اإلسالم، غير النص األوروبي الذي 
له خصائص حضارية قلقة بواقع اليوم ومفرداته الحياتية، 
وأجد فيه متعة أيضا في اكتشاف دقائق األمور لمجتمعات 

لها خصائص مغايرة عنا.
مادة  وتقدم  الصحفي  العمل  تمارس  زلت  ال 
أن  تعتقد  أال  األدبية،  الصحافة  عبر  مترجمة 
أم  النص،  جودة  على  تؤثر  األسبوعية  المادة 
عن  كليا  غائب  الترجمة  ظروف  تتطلبه  ما  أن 
يعايشها  التي  البيئة  معطيات  وعن  صحافتنا 

الكاتب؟
األدبية  المقاالت  نقل  في  مهم  الصحفي  العمل  نعم، 
والفكرية التي تنشر في الصحف األجنبية، وجسر تواصل 
وأراها  والمجتمعات  البلدان  تلك  ثقافة  في  يحدث  عما 
ضرورية بل واجبة لمواكبة الجديد األدبي والفكري والفني 
بها  واللحاق  بغزارة،  المعرفة  ينتجون  كونهم  والعلمي، 
أشبه بالمستحيل، والترجمة الصحفية ال تؤثر على جودة 
تكتسب  هنا  ألنك  قوته  من  تزيد  بالعكس  بل  النص 
المعلومة واالطالع، وظروف الترجمة عندنا متعثرة تماما 
على  القائمين  من  جادة  وقفة  إلى  وتحتاج  في صحافتنا 

الشأن الثقافي من المؤسسات.
ما زالت الترجمة عمال فرديا في ليبيا وخارجها، 
مجرد  حتى  نر  لم  ولماذا  األسباب،  ما  رأيك  في 

فكرة لمشروع على مستوى مؤسساتي؟
حركة الترجمة في ليبيا متواضعة للغاية، وفردية بحتة 
وعدد المترجمين يعد على األصابع وهم متمكنون جدا 
العربية  الدول  باقي  وفي  النص،  نقل  في  ويبهرونك 
تتفاوت من ال شيء إلى جهود مشكورة لكن لألسف ال 
تستمر، ألن وراء الترجمة متطلبات كثيرة يجب توافرها 
وهي غير متاحة لألسف، وعن مشروع مؤسسة للترجمة 
إمكانات  ورصــد  الدولة  من  جــادة  وقفة  إلــى  يحتاج 
كافية ضمن مشروع طويل األمد يؤتي ثماره في زمن 
ما  يوما  فإننا سنتحسر  إلى ذلك  لم يصار  وإن  مناسب، 
في بخلنا »كدولة« في ضياع المتاح ثم نورده بتكاليف 

باهظة.
ما العمل الذي تعكف عليه اآلن؟

ليبيا،  يخص  تاريخي  كتاب  ترجمة  على  اآلن  أعكف 
إلى جانب ترجمة المقاالت األسبوعية.

أنت مقل في كتابة القصة، هل هناك مجموعة 
قصصية في الطريق؟

مجموعات  ثالث  لدي  أنني  رغم  النشر  في  مقل  نعم 
قصصية جاهزة، ربما اإلحباط جعلني أحجم عن نشرها 
الحياة  وإيقاع  وبطيئة  معقدة  ليبيا  في  النشر  قصة  ثم 

واللحاق بلقمة العيش أتت على حساب التفرغ للكتابة.

راء توقف السياحة بسبب جائحة »كوفيد19-«، فقد مئات األردنيين من 
أصحاب الحيوانات الناقلة للسياح في البتراء الشهيرة دخلهم الرئيسي.

وبات يتعذر عليهم إطعام عشرات الحمير والبغال والخيول المتضورة 
جوعا. ويقف عبدالرحمن علي )15 عاما( في عيادة بيطرية قرب المدينة 
على  الحصول  منتظرا  األردن  جنوب  في  الصخر  في  المنحوتة  الوردية 
السياحة  توقف  مع  إطعامهما  يستطيع  بالكاد  إذ  لحماريه،  مجاني  علف 

في المدينة األثرية )230 كلم جنوب عمان(.
ويقول الفتى األسمر البشوش الذي ارتدى قميصا أزرق وبنطاال زيتي 
دون  أحد  يكن  لم  كورونا  »قبل  برس«:  لـ»فرانس  زرقاء  وقبعة  اللون 
عمل، البدو في البتراء كانوا يحصلون على النقود ويطعمون حيواناتهم. 
العيادة للحصول  إلى هذه  نأتي  لكن مع كورونا أصبحنا مضطرين ألن 

على علف وعالج مجانا«.
الربحية  غير  األميركية  »بيتا«  منظمة  أسستها  التي  العيادة  وتضم 
في قرية أم صيحون بالقرب من البتراء اسطبال لمبيت الخيول والحمير 

والبغال التي تحتاج إلى رعاية.
العام  الميالد،  قبل  ما  لألنباط  عاصمة  كانت  التي  البتراء  واختيرت 
2007 كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهي الوجهة المفضلة 

للسياح األجانب من زوار المملكة.
عام  في  لها  مليون  رقم  بالزائر  البتراء  احتفلت   ،2019 نوفمبر  في 
واحد. وانخفض عدد زوار البتراء العام 2020 إلى 252728 بسبب القيود 

المفروضة الحتواء أزمة »كوفيد19-« وتداعيات الوباء على االقتصاد.
2020. وعاد األردن في األول من مايو  وأغلقت المدينة في مارس 

السياح. استقبال  إلى  الماضي 
ويزور المدينة بين 150 و200 سائح في اليوم الواحد مقارنة بأكثر 
سليمان  البتراء  إقليم  سلطة  لرئيس  وفقا   ،2019 العام   3000 من 
الفرجات. ويضيف: »نحو %80 من سكان إقليم البتراء )نحو 35 ألفا( كانوا 
السياحة  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  يعتمدون  الجائحة  قبل 

كمصدر دخل ثابت لهم وتوقف هذا الدخل مع توقف السياحة«.
أربعة  البتراء، ويستفيد نحو  أبناء  200 دليل سياحي من  وهناك نحو 
آالف شخص من نقل السياح بواسطة 700 إلى 800 من الحمير والبغال 

والجمال والخيول.
ويقول عبدالرحمن: »في األيام الجيدة كنت أحصل يوميا على ما بين 
100 و200 دينار )140 إلى 280 دوالرا(، أما األيام الضعيفة فـ20 دينارا 

● سياح على ظهر الحمير يزورون مدينة البتراء األثرية في األردن)28 دوالرا( بالكاد تكفي لشراء الشعير«.

تمثل الترجمة بشكل عام واألدبية على وجه الخصوص مسارا مهما وحيويا كنافذة تنقلنا إلى ثقافات العالم اآلخر، عبر سردياته 
التي تعكس سلوكياته وإيقاع حياته االجتماعية والسياسية واالقتصادية أيضا، وهذه األهمية تفضي بنا للسؤال عن واقع 

الترجمة لدينا والتحديات التي يعايشها المترجم والمعايير والعناصر الحاكمة، واألدوات الالزم توافرها للتواصل مع لغة اآلخر 
ونقلها إلينا، لذا كان لـ»الوسط« حوار مع القاص والمترجم عبدالسالم الغرياني وتجربته بالخصوص.

عند إتقاني اللغة قرأت نصوص الغير وهالني 
الفجوة الكبيرة بين النص العربي واألجنبي

عبدالســـــالم الغريــــاني



»اإلسماعيلية  مهرجان  ختام  حفل  الثالثاء،  مساء  أقيم، 
والذي  الـ22،  دورته  في  والقصيرة«،  التسجيلية  لألفالم 
محافظ  بشارة،  فهمي  شريف  حرب  أركــان  اللواء  حضره 
وزيرة  مستشار  عبدالجليل،  خالد  الدكتور  اإلسماعيلية، 
رئيس  زكريا،  عصام  الناقد  السينما،  لشؤون  الثقافة 
المركز  رئيس  الباسوسي،  محمد  السيناريست  المهرجان، 
العام  السكرتير  العناني،  مجدي  اللواء  للسينما،  القومي 
الشيوخ،  مجلس  وكيلة  فــوزي،  فيبي  النائبة  للمحافظة، 
رزق  وآمــال  سليم  وسامي  عثمان  أحمد  البرلمان  نــواب 
الكاثوليك  األقباط  مطران  لطفي،  دانيال  األنبا  نيافة  اهلل، 
ومدينة  مجلس  رئيس  حمزة،  وائل  اللواء  باإلسماعيلية، 

اإلسماعيلية.
المطربة  غناء  راجعين«،  »أكيد  أغنية  بتقديم  الحفل  بدأ 
أسما األزرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع 
من  الحفل  حجاج،  مصطفى  استعراضات  التركي،  أيمن 

إخراج الفنان هشام عطوة.
رئيس  زكريا،  عصام  السينمائي  الناقد  قال  كلمته،  وفي 
فنا  كونها  الفنون  سائر  عن  السينما  »تختلف  المهرجان: 
تتعدد  إذ  الفنية  المهرجانات  على  ينطبق  ما  وهو  جماعيا، 
المهرجان  عمل  فريق  تكاتف  ولوال  والمهام،  المهن  فيها 
المهرجان  »يثبت  مضيفا:  النجاح«،  هذا  وجدنا  لما  الواحد 
على  قــادران  والثقافة  الفن  أن  والعشرين  الثانية  للمرة 
مشيرا  األوبئة،  بينهما  باعدت  مهما  البشر  بين  الجمع 
المركز  رئاسة  تولى  الباسوسي  السيناريست محمد  أن  إلى 
إقامة  أمــام  العقبات  كل  بتذليل  وقــام  صعب،  وقت  في 

المهرجان«.
المركز  رئيس  الباسوسي،  محمد  السيناريست  قال  فيما 
االستثنائية  الدورة  لهذه  التحضير  »تم  للسينما:  القومي 
خالد  الــدكــتــور  ــراف  إشـ تحت  عــامــيــن،  مــن  أكــثــر  منذ 

عصام  الناقد  وبرئاسة  الثقافة،  وزير  مستشار  عبدالجليل، 
بيننا  تالحمت  ثم  المركز،  رئاسة  أتولى  أن  قبل  زكريا، 
مضيفا:  اآلن«،  وإلى  المركز  برئاسة  شرفت  حين  األفكار 
المهرجان  هذا  خرج  لما  الصديقين  هذين  جهود  »لوال 
لكل من ساهم في  الشكر  أقدم  المبهر، كما  الشكل  بهذا 
ووزارة  الثقافة  وزارة  قطاعات  وجميع  الدورة  هذه  صناعة 

السياحة ومحافظة اإلسماعيلية«.
اإلسماعيلية،  محافظ  فهمي،  شريف  اللواء  تقدم  بينما 
الثقافة،  وزيرة  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  إلى  بالشكر 
»كانت  وأضــاف:  ــدورة،  ال هذه  إقامة  في  مجهودها  على 
ولقد  تحد ضخم،  بمثابة  المهرجان  الدورة من  إقامة هذه 
تم تنفيذها على أعلى مستوى من ناحية اإلعداد والتنظيم 
يتميز  التي  المدينة  تلك  اإلسماعيلية  وتستمر  واإلدارة، 
المهرجانات  من  مزيد  استقبال  في  الفنون  بتذوق  شعبها 

الفنية لجميع أفرع اإلبداع«.
الثقافة  وزيرة  مستشار  عبدالجليل،  خالد  الدكتور  أما 
الدكتورة  عن  نيابة  كلمته  في  قال  فقد  السينما،  لشؤون 

الثقافة،  وزيــرة  عبدالدايم،  نــــــقــــــل إيناس 
التي  الــوزيــرة  تحيات  خاللها 

مهام  الحضور  من  منعها 
العمل.

عبدالجليل:  ــاف  ــ وأض
يثبت  يـــوم  بــعــد  ــا  ــوم »ي

هذه  المهرجان  حظي  ولقد  وتميزه  تفرده  المهرجان 
الباسوسي، الذي  الدورة بربان جديد، وهو الصديق محمد 
رائعة  لنا وجبة  وجد ضالته في رجل سينمائي محنك يقدم 
وهو عصام  للعروض،  الجيدة  واالختيارات  الرؤية  من عمق 
الدورة  هذه  فعاليات  خالل  رأيناه  بما  ذلك  وتجلى  زكريا، 

التي جاءت بشكل يليق بتاريخ المهرجان«.
وأعلنت بعد ذلك جوائز المهرجان التي جاءت كالتالي:

فيلم  أفضل  جائزة  نــال  الطلبة،  ــالم  أف مسابقة  في 
حسن  للمخرج  الشهر«  في  جنيه   20« فيلم  تسجيلي 

لفيلم  المسابقة  في  روائي  فيلم  أفضل  جائزة  أبودومة، 
أيضا  حصل  كما  صدقي،  عمر  للمخرج  أخيرة«  »فرصة 
جنيه  آالف  خمسة  وقيمتها  فرج  سمير  الدكتور  جائزة  علي 
سيف.  سمير  الراحل  المخرج  باسم  تقدم  والتي  مصري، 
للمخرجة  صمت«  في  البقاء  »أفضل  لفيلم  خاص  وتنويه 
ضحي  للمخرجة  متأخرا«  تصل  »أن  وفيلم  الزنيني،  دينا 
جوائز  أما  خالد.  عمرو  للمخرج  »برابري«  وفيلم  حمدي، 
فيلم  بها،  فاز  فلقد  المتحركة،  للرسوم  المصرية  الجمعية 
واحدا«  »تبقي  فيلم  ديبو،  باستيان  للمخرج  »زكريات« 

المزعجات«  »الفتيات  فيلم  درينجر«،  سابستيان  للمخرج 
 when the persimmons« فيلم  أوريالنا،  ديفيد  للمخرج 

grew« للمخرج هالل بايداروف.
فيلم  فــاز  المتحركة،  الــرســوم  مسابقة  جائزة  وفــي 
 push« فيلم  حصل  بينما  األول،  بالمركز   »carrousel«
 »souvenir« فيلم  أما  الثاني،  المركز  على   »this button

فحصد المركز الثالث.
ــة الــقــصــيــرة، حصد  ــي ــروائ ــالم ال ــ ــزة األف ــائ وفـــي ج
فيلم  حصل  فيما  األول،  المركز  على   »alsit« فيلم 
الثاني، وتنويه خاص لفيلم  »maradonnas« على المركز 

.»aisha« وفيلم »the lamp of god«
حصل  فلقد  القصيرة،  التسجيلية  األفــالم  جائزة  أما 
أولكا  للمخرج  تــودور«  »عمي  فيلم  أفضل  جائزة  على 
»كشك  لفيلم  التحكيم  لجنة  جائزة  وذهبت  لوكوفانيكوفا، 
رودريجو،  جيوفانا  للمخرج  والمجالت«  للصحف  الجنة 
للمخرج  عين«  ألف  لها  الغابة  »نايا  لفيلم  خاص  وتنويه 

سيباستيان مولدر.
ذهبت  الطويلة،  التسجيلة  األفالم  مسابقة  جائزة  وفي 
زينه  للمخرجة  السكر«  لـ»قفص  فيلم  أفضل  جــائــزة 
للمخرج  الخامسة«  »القصة  لفيلم  خاص  وتنويه  القهوجي، 
للمخرج  أخــرى«  »قفزة  لفيلم  خاص  وتنويه  عبد،  أحمد 
فيلم  إلى  التحكيم  لجنة  جائزة  وذهبت  جيروسا،  إيمانويل 

»خريطة أحالم أمريكا الالتينية« للمخرج مارتين ويبر.

»هيتمانز  الكوميدي  الحركة  فيلم  تمكن 
ــدارة شباك  انــتــزاع ص بــاديــغــارد« من  ــف  واي
الشمالية  األميركية  السينما  في صاالت  التذاكر 
مطيحا  بها،  قوبل  التي  الحادة  االنتقادات  رغم 
يواصل  الذي   »2 بارت  باليس  كوايت  »إيه  بذلك 

مع ذلك مساره الجيد.
»هيتمانز  لفيلم  تتمة  المتصدر  الشريط  ويشكل 
رينولدز  رايــن  الممثلين  مجددا  ويجمع  باديغارد«، 
فيه  ويكون  حايك،  وسلمى  جاكسون  إل  وسامويل 
محترف  قاتل  خدمة  في  األول،  الجزء  في  كما  رينولدز، 
المجرمين،  من  عدد  مع  مواجهات  ويخوض  وزوجته، 

وفق »فرانس برس«.
األولــى  األسبوع  نهاية  عطلة  في  الفيلم  وحقق 
الواليات  صاالت  في  دوالر  مليون   11,6 عروضه  لبدء 
مجموعه  وما  األحد،  إلى  الجمعة  من  وكندا  المتحدة 
ذلك  فــي  بما  الخميس،  إطــالقــه  منذ  مليونا   17

التمهيدية. العروض 
وتقدم الشريط الكوميدي على »إيه كوايت باليس 
حصيلته  في  دوالر  ماليين   9,4 حقق  الذي   »2 بارت 
قبل  إطالقه  منذ  إيراداته  إجمالي  رافعا  األسبوعية، 

أربعة أسابيع إلى 125 مليونا.
نهاية  عطلة  في  مهم  فيلم  أي  عــروض  تبدأ  ولــم 
الصيف،  في  ضخم  فيلم  أول  إطالق  انتظار  في  األسبوع 
الجمعة، هو »فاست أند فيوريوس 9« الذي سبق أن حقق 

292 مليون دوالر في بقية أنحاء العالم.
السينما  دور  برمجة  على  التتمات  األفــالم  وطغت 
استباقا  الربيع،  من  أسبوع  نهاية  عطلة  آخــر  في 

»إف  ومنها  الشاشات،  الضخمة  اإلنتاجات  الحتالل 
قفز  إذ  ســكــواد«،  و»سويسايد  ــدو«  وي ــالك  و»ب  »9
في  الثالث  المركز  إلى  رانــاواي«  ذي   :2 رابيت  »بيتر 
دوالر  ماليين   6,1 بلغت  أسبوعية  بإيرادات  الترتيب 

ليبلغ مجموع ما حققه في أسبوعين 20,3 مليونا.
هو  أخـــرى  سلسلة  مــن  جــديــد  ــزء  ج رابــعــا  ــل  وح
عنوان  ويحمل  كنجورينغ«  »ذي  أفــالم  من  الثالث 
تذاكره  ريــع  بلغ  إذ  دويـــت«،  مي  مايد  ديفل  »ذي 
اإلجمالي  رصيده  رفع  مما  دوالر  ماليين   5,1 المباعة 

إلى 53,5 مليونا في ثالثة أسابيع.
»ديــزنــي«  مــن  ــروائــي  ال ــال«  »كــروي فيلم  وتبعه 
الفارق  واقتصر  دوالر،  ماليين   5,1 أيضا  حقق  الذي 
وصلت  فيما  دوالر،  ألــف   50 على  بينهما  الضئيل 
منذ  دوالر  مليون   64,7 إلــى  التراكمية  مداخيله 

إطالقه في نهاية مايو الفائت.
على  فتوزعت  ــى،  األول العشرة  المراكز  بقية  أما 

النحو اآلتي:
و19,6  دوالر  مالييين   4,2 هايتس«:  ذي  »إن   6-

دوالر في أسبوعين.
 13,8 و  دوالر  مليون   1,6 أنتايمد«:  »سبيريت   7-

مليون دوالر في ثالثة أسابيع.
 1,2 و  دوالر  ــف  أل  870 أورفــانــز«:  »مايتي   8-

مليون دوالر في أسبوعين.
بالكس«:  ذي  ميت  دور:  نكست  هاوس  »ذي   9-

604 آالف دوالر ومليونا دوالر في أسبوعين.
و28  دوالر  ــف  ال  350 ــان«:  مـ أوف  »راث   10-

مليونا في سبعة أسابيع.
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»هيتمانز وايف باديغارد« يتصدر شباك التذاكر األميركية

خالل دورته الجديدة

● هيتمانز وايف باديغارد

 2021 يمنح مهرجان »الجونة السينمائي« في دورته الخامسة 
اعترافا  السقا،  أحمد  المصري  للنجم  اإلبداعي  اإلنجاز  جائزة 
بمسيرته السينمائية االستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد 

صناعة السينما المصرية التي تمتد ألكثر من عقدين.
لشرف  »إنــه  قائال:  السقا،  أحمد  صرح  ذلــك،  على  وتعليقا 
لمهرجان  اإلبداعي  اإلنجاز  بجائزة  تكريمي  يتم  أن  لي  عظيم 

الجونة السينمائي هذا العام. بينما أسترجع مسيرتي، أتذكر جميع 
عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني 

وألهموني. أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري 
العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين. أدين 

بهذا اإلنجاز لكل هؤالء األفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في 
كل خطوة«.

تخرج السقا، نجل رائد مسرح العرائس في مصر صالح السقا، في المعهد 
انطالقته في  قبل  ثانوية  بأدوار  المهنية  بدأ حياته  المسرحية.  للفنون  العالي 

رواية  عن  المقتبس  فاطمة؟«  يحب  ال  الذي  »من  مسلسل  خالل  من  التلفزيون 
وإلهام  الفخراني  يحيى  بطولة  من  اآلخر«  ربيع  »نصف  ومسلسل  منصور،  أنيس 

شاهين.
في السينما، اشتهر من خالل التمثيل جنبا إلى جنب مع محمد هنيدي في الفيلم 

الحركة  سينما  رائد  السقا  ويعتبر  األميركية«،  الجامعة  في  »صعيدي  السينمائي 
الحديثة في الشرق األوسط، ويشتهر بقيامه بمشاهد الحركة الخطيرة بذاته دون 
االستعانة ببديل. تضم مسيرته 11 فيلما سينمائيا ضخمة اإلنتاج، من بينها فيلم 
»أفريكانو« لعمرو عرفة، »تيتو« لطارق العريان، »إبراهيم األبيض« لمروان حامد، 
»المصلحة« لساندرا نشأت، و»مافيا« وسلسلة أفالم »الجزيرة« لشريف عرفة. كما 
حامد، »عن  لسعيد  وكاب«  وفانلة  فيلم »شورت  مثل  ناجحة  رومانسية  أفالما  قدم 
العشق والهوى« لكاملة أبو ذكري، »تيمور وشفيقة« لخالد مرعي، وأفالما كوميدية 
مثل »همام في أمستردام« لسعيد حامد، »ابن القنصل« لعمرو عرفة، و»بابا« لعلي 

إدريس.
للغاية  »سعيدة  قائلة:  علقت  رزة  بشرى  العمليات  ورئيس  المشارك  المؤسس 

بمنح جائزة اإلنجاز اإلبداعي هذا العام لزميلي العزيز أحمد السقا. في بداية مسيرتي 
أجره  يأبه حول حجم  لم  السينما.  الهائل لصناعة  كممثلة، سمعت قصصا حول دعمه 

رغم كونه نجم شباك، بل واقتطع جزءا من أجره إلنتاج مشاريعه بأفضل جودة ممكنة. 
إلى جانب نجوميته االستثنائية، فهو صانع نجوم أيضا، إذ دعم فنانين شباب وصاعدين، 

مكنهم عملهم مع السقا من تحقيق الشهرة الالزمة الستكمال مسيرتهم، وهي صفة نادرة 
تعبر عن كونه نجما حقيقيا«.

جائزة اإلنجاز اإلبداعي تقليد سنوي لمهرجان »الجونة السينمائي«، تقدم لهؤالء الذين 
الجائزة:  على  الحاصلين  قائمة  السينما. تضم  مجال  في  الفريدة  بأعمالهم  تركوا بصمتهم 
العالميين  النجوم  إلى  إضافة  الصاوي،  وخالد  هنيدي  ومحمد  إمام  عادل  المصريين  النجوم 

فوريست ويتكر وسلفستر ستالوني وجيرارد ديبارديو وسعيد تغماوي والمخرج المصري داود 
عبدالسيد، ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، وصانعة األفالم التونسية درة بوشوشة، وصانعة 

األفالم الفلسطينية مي مصري.
قائال:  للتنمية«،  القابضة  »أوراسكوم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  ساويرس،  سميح  وصرح 

السقا  أحمد  مثل  استثنائي  لممثل  للمهرجان  الدولية  االستشارية  اللجنة  الختيار  للغاية  »سعيد 
على  إلهاما  النجاح  قصص  أكثر  من  واحدة  المهنية  السقا  مسيرة  تعكس  العام.  هذا  لتكريمه 
الساحة الفنية اليوم، إذ استطاع تحقيق حلمه، وخلق تأثير وفارق كبير، األمور التي جعلته يفرض 

نفسه على المشهد السينمائي المصري«.
اإلنجاز  جائزة  خصصنا  االفتتاحية،  دورتنا  »منذ  ساويرس:  نجيب  المهرجان  مؤسس  وأضاف 
اإلبداعي للفنانين المميزين الذين كرسوا مسيرتهم لصناعة السينما. من ذلك المنطلق، فأحمد 
إسعاد  في  وتفانيه  لعمله  إخالص  نتيجة  هي  جيله  نجوم  وسط  فمكانته  باستثناء،  ليس  السقا 

جماهيره ألكثر من عقدين«.
 2021 14-22 أكتوبر  الفترة من  السينمائي« في  الخامسة لمهرجان »الجونة  الدورة  ستقام 

في مدينة الجونة.

الوسط - محمد علوش
عصام زكريا: 

الفن والثقافة قادران على الجمع بين 
البشر مهما باعدت بينهما األوبئة

محمد الباسوسي: 
سعيد بنجاح هذه الدورة 

االستثنائية

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان »اإلسماعيلية السينمائي«
اختتم مساء الثالثاء

الشابة  الخالسية  الممثلة  أن  الثالثاء،  »ديزني«،  أعلنت 
رايتشل زيغلر ستؤدي شخصية سنو وايت )بياض الثلج( 
في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير 
مسيرتها  بقوة  مستهلة   ،1937 العام  إلى  العائد 
البطولة في  أيضا دور  التي ستتولى  االحترافية، هي 
ديسمبر  في  المرتقب  سايد ستوري«  »ويست  فيلم 

المقبل.
واختيرت زيغلر، البالغة راهنا 20 عاما، والمولودة 
ألم كولومبية وأب بولندي من بين 30 ألف مرشحة 
أجريت لهن تجارب أداء لتولي دور ماريا في فيلم 
وفق  سبيلبرغ،  لستيفن  ستوري«  سايد  »ويست 

»فرانس برس«.
وأعجب فريق سبيلبرغ خصوصا بصوت الشابة 
التي كانت ال تزال في السابعة عشرة عندما شاركت 
في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من 
في  موسيقية  لمسرحيات  المحلية  اإلنتاجات 

نيوجيرزي التي تتحدر منها.
إلى  رسالة  في  »ديزني«  باسم  ناطقة  ونقلت 
»وكالة فرانس برس« عن مارك ويب الذي سيتولى 
إخراج »سنو وايت« قوله إن »القدرات الصوتية غير 
من  واحد  جانب  سوى  تمثل  ال  لرايتشل  العادية 

موهبتها«.
وتوقع ويب الذي سبق أن أخرج عددا من األفالم 
العنكبوت«  »الرجل  سلسلة  أجــزاء  من  اثنان  أبرزها 
)2012( و»ذي أميزينغ  هما »ذي أميزينغ سبايدرمان« 
سبايدرمان 2« )2014(، أن »تصبح قوة )زيغلر( وذكاؤها 
وتفاؤلها جزءا ال يتجزأ من إعادة اكتشاف فرحة لحكاية 

ديزني الخيالية الكالسيكية«.
وأوضحت »ديزني« أن من المقرر البدء بإنتاج الفيلم 
سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان األلمانيان 
العام  منها  األولى  النسخة  نشرا  اللذان  غريم  األخوان 

.1812
البطلة  دور  لتولي  خالسية  ممثلة  اختيار  ويعتبر 
إلى  جديدا  مؤشرا  لـــ»ديــزنــي«  األولــى  السينمائية 
باختيار  طويلة  مدة  منذ  المتهم  االستوديو  انعطاف 

شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في الغالب.

األدوار  تــولــوا  التنوع  يعكسون  ممثلون  وكــان 
فيلمي  من  أيضا  الحيتين  النسختين  في  الرئيسية 

»موالن« )2020( و»عالء الدين« )2019( .
غير  زيغلر  رايــتــشــل  مسيرة  ــورة  ــاك ب وســتــكــون 
البدايات  أكثر  من  الناس  لعامة  تقريبا  بعد  المعروفة 
إذ  التاريخ،  في  اإلعالمي  لالهتمام  استقطابا  التمثيلية 
في  ومشاركتها  وايت«  »سنو  دور  إلى  باإلضافة  تؤدي 
فيوري  »شــازام!  فيلم  في  دورا  ستوري«  سايد  »ويست 
يشكل  والــذي   ،2023 سنة  المرتقب  غــادز«  ذي  أوف 

»ديزني« تختار ممثلة خالسية لدور »سنو وايت«
مقرر إنتاجه في 2022

● رايتشل زيغلر

● من فعاليات مهرجان »اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة«

»الجونة السينمائي« يمنح »الجونة السينمائي« يمنح 
جائزة اإلنجاز اإلبداعي جائزة اإلنجاز اإلبداعي 

للنجم أحمد السقاللنجم أحمد السقا

القاهرة - الوسط

● أحمد السقا
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موسم اإلخفاقات

الحدث

زين العابدين بركان

الوطني  لمنتخبنا  المستمرة  اإلخفاقات 
المنافسات  كافة  على  القدم  لكرة  األول 
خروجه  آخرها  كان  التي  والواجهات، 
كأس  بطولة  تمهيدي  من  المبكر 
لم  السوداني،  المنتخب  أمام  العرب 
نحن  كوننا  الكبيرة  المفاجأة  بتلك  تكن 
وجهزنا  اإلخفاق،  هذا  لمثل  مهدنا  من 
تحضيرنا  من  أكثر  لإلخفاقات  أنفسنا 
بعد سلسلة طويلة  نجاحات  أية  لتحقيق 
منتخبنا  مسيرة  طالت  التي  الخيبات  من 

فترة طويلة. الوطني منذ 
انعكاس  هو  ويحدث  حدث  فما 
في  يدور  وما  الداخلي،  للمشهد 
وتعثر  تخبط  من  الكروية  مسابقاتنا 
وحالة  وصراعات  لها،  حصر  ال  ومشاكل 
المحلية  من عدم االستقرار، فمسابقاتنا 
حتى  سنوات،  منذ  االنتظام  تعرف  لم 
وتكتمل  تقم  لم  سنوات  عشر  خالل  أنه 
سوى ثالثة مواسم كروية فقط، ناهيك 
والمتعثرة  المتأخرة  االنطالقة  عن 
والمستوى  المتبارية  الفرق  عدد  وكثرة 
الصراعات  جانب  إلى  المتواضع،  الفني 
االتحاد  رئاسة  كرسي  على  المستمرة 

القدم. لكرة  الليبي 
من  المنتخب  مسيرة  صاحب  وما 
الفني،  الجهاز  في  واستقرار  ثبات  عدم 
قياسيًا  رقمًا  منتخبنا  ضرب  حيث 
يمثلون  الذين  المدربين  تغيير  في 
العبينا  وحتى  مختلفة،  تدريبية  مدارس 
في  عليهم  نعول  كنا  الذين  المحترفين 
بدأ  له،  اإلضافة  وتقديم  المنتخب  دعم 
عودة  بسبب  وينقص  يتضاءل  عددهم 
المتواضع  المحلي  الدوري  إلى  بعضهم 

بلة. الطين  ليزيدوا  فنيًا 
على  انعكست  التخبطات  هذه  كل 
في  الوطني  منتخبنا  ونتائج  وأداء  صورة 
الخارج، وهي نتاج وحصاد لكل هذا العمل 
قليلة  أشهر  بعد  على  ونحن  العشوائي، 
خالل  العالم  كأس  تصفيات  انطالق  من 
شهر سبتمبر المقبل، ومواجهة منتخبات 
معالجة  من  البد  قوية  وأفريقية  عربية 
المرتقب،  للموعد  الجيد  والتحضير  األمر 
قبل  الوقت  مزيد  وإضاعة  إهدار  وعدم 
فوات األوان، فالقادم أصعب وما يشهده 
خيبات  من  بمزيد  ينذر  الكروي  المشهد 
على  اإلخفاقات  نزيف  واستمرار  األمل 
كافة الواجهات.. فهل من وقفة جادة مع 
النفس إلنقاذ ما يمكن إنقاذه وحفظ ماء 

وجه الكرة الليبية؟!

ملعب  على  الماضي،  السبت  يوم  الستار،  ُأسدل 
على  بطرابلس،  بمدينة  هاتريك«  »أكاديمية 
بتتويج  المصغرة،  القدم  لكرة  ليبيا  مسابقة كأس 
البطولة،  بكأس  بمصراتة  »التحدي«  فريق 
والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية 
على نظيره »الصقور« طبرق بنتيجة خمسة أهداف 

مقابل ثالثة )5/ 3(.
أسعد  الفريقين،  بين  ُأقيمت  التي  المباراة  وأدار 
النسخة  لتنتهي  عطية،  ووليد  الضاوي،  مرتاحين 
الثالثة، حيث توج بالنسخة األولى لكأس ليبيا لكرة 
القدم المصغرة نادي »نجوم صرمان« 2018، وتوج 

بالثانية نادي »نجوم صرمان« 2019، والثالثة توج 
نهائيات  وكانت   .2021 مصراتة«  »التحدي«  بها 
القدم  لكرة  ليبيا  بطولة  من  الثالثة  النسخة 
المصغرة، قد اختتمت يوم 29 مايو، وانتهت بتتويج 
أنهى  بعدما  البطولة،  بلقب  »»أبومليانة««  فريق 
لتفوقه  نقاط،  عشر  برصيد  الصدارة  في  البطولة 
في ثالث مباريات وتعادله في مباراة واحدة، ليحصل 
»أبومليانة« على كأس البطولة والميدالية الذهبية 
ومبلغ ثالثين ألف دينار مقدمة من شركة »ليبيانا« 
للهاتف المحمول. وحل في وصافة بطولة ليبيا لكرة 
برصيد  صرمان«،  »نجوم  فريق  المصغرة،  القدم 
الثالث  الترتيب  في  »التحدي«  وجاء  نقاط،  سبع 
برصيد ست نقاط، ثم »الجامعة السنوسية« وفريق 

»غدوا« في الترتيبين الرابع والخامس دون رصيد.

 لكأس ليبيا لكرة القدم املصغرة ألول مرة في تاريخه
ً
»التحدي« يتوج بطال

األرقام  تحقيق  رونالدو،  كريستيانو  واصل 
كرة  عالم  في  جديد  تاريخ  وكتابة  القياسية 
القدم، بعدما أسهم في تعادل البرتغال مع 
دور  في  األربعاء،  مساء   ،)2  -  2( نسا  فر 

المجموعات بكأس أوروبا )يورو 2020(.
مرمى  في  ثنائية  »الدون«،  وسجل 
بطاقة  بالده  منتخب  ليمنح  فرنسا، 
العبور لثمن نهائي البطولة القارية التي 

تحمل البرتغال لقبها.
وكانت هذه المباراة تاريخية لرونالدو، 
إذ تمكن من زيارة شباك منتخب فرنسا 
سابع  في  مسيرته،  في  األولى  للمرة 
مباراة ضد »الديوك«، كما ورفع رونالدو 
صاحب الـ)36 عامًا(، عدد أهدافه الدولية 
القياسي في  الرقم  ليعادل  109 أهداف،  إلى 
اإليراني  الدولي  باسم  المسجل  الدولية  األهداف  عدد 
غلته  أيضًا  ماديرا«  »صاروخ  ورفع  دائي.  علي  السابق 
 5 إلى  القارية  للكأس  الحالية  النسخة  األهداف في  من 
الهدافين، بفارق هدفين  أهداف، فانفرد بصدارة الئحة 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  السابقين،  أمام شركائه 
والهولندي جورجينيو فينالدوم، والسويدي إميل فورسبرغ، 

والبلجيكي روميلو لوكاكو، والتشيكي باتريك شيك.
وبات رونالدو، الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أوروبا، 
برصيد 14 هدفًا، وأول العب أوروبي في تاريخ كأس العالم 
المسابقتين،  في  21 هدفًا  أوروبا، يسجل  وكأس 
ميروسالف  األلمانيين  أمام  هدفين  بفارق 
العب  وأول  مولر،  غيرد  والمدفعجي  كلوزه، 
دور  في  أهداف  أربعة  من  أكثر  يسجل 

المجموعات لبطولة كأس أوروبا.
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● التحدي بطال لكأس ليببا لكرة القدم المصغرة

اعتبر الالعب السابق لفريق االتحاد العسكري أحمد عاشور، أن 
يفيد  اإلسبانى خافيير كليمنتي خطأ كبير ولن  المدرب  التعاقد مع 

الكرة. اتحاد  التعاقد من  الليبي مستغربا هذا  المنتخب 
وقال عاشور في تصريح خاص إلى »الوسط«: »كنت أتمنى 

التعاقد مع مدرب برازيلي مثال، وأن يكون في سن مناسب وقادر 
على  تأكيد  فيها  للمنتخب  كليمنتي  إعادة  لكن  العطاء،  على 

التخبط«.

إلى ◆ السابق، في تصريح  الليبية  األولمبية  اللجنة  العماري، رئيس  اعتبر محمد سالم 
»الوسط« إن خطوة إنجاز مسودة قانون عام الرياضة نقلة ممتازة، ونشكر من 

القانون. شجعها إلنجاز هذا 
وأكد أن وجود ثالث شخصيات رياضية في االتحاد األفريقي لرفع األثقال، ونجاحهم 

إيجابية  الصندوق، يعتبر خطوة  العام وأمين  الرئيس واألمين  االنتخابات بمنصب  في 
العربية في رمي  البطولة  السائح على ذهبية  رتاج  الليبية، معتبرًا حصول  للرياضة 

الليبية. للرياضة  ممتازًا  مكسبًا  القرص 

◆

الوسط - محمد ترفاس

خافيير كليمنتي: قدمنا مستوى متميزاً أمام السودان.. وعلينا قبول الهزيمة والنظر إلى الجانب اإليجابي

في  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  فشل 
كأس  بطولة  من  المجموعات  دور  إلى  التأهل 
العرب 2021، المقامة في الدوحة القطرية، التي 
بعدما  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  عليها  يشرف 
دون  بهدف  السودان  منتخب  نظيره  أمام  سقط 
ملعب  على  بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  في  رد، 
خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن 
العرب  كأس  إلى  المؤهلة  األولية  التصفيات 

»قطر 2021«.
المباراة  هدف  الرحمن  عبد  محمد  وسجل 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة )15(، ليضمن 
منتخب »صقور الجديان« حجز البطاقة األولى من 
أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة 
وقدم  والجزائر.  مصر  جانب  إلى  القوية،  الرابعة 
الشوط  في  مميزًا  مستوى  السوادني  المنتخب 
عبد  محمد  فكاد  مبكرة،  أفضلية  فارضًا  األول 
الرحمن يسجل بعد سبع دقائق من صافرة البداية 
من تسديدة داخل المنطقة علت العارضة، قبل أن 
ينجح الالعب نفسه في ترجمة ركلة جزاء كسبها 

المهاجم اآلخر سيف الدين مالك )15(.
وسنحت عديد الفرص للمنتخب السوادني الذي 
لقي دعمًا جماهيرًا بعدما سمحت اللجنة المنظمة 
بحضور جزئي للجماهير بنسبة 30 في المئة من 
مشددة،  احترازية  إجراءات  وفق  الملعب  سعة 
ترجمتها  من  يتمكن  أن  دون  من  التقدم  لتعزيز 
في  الليبي  المنتخب  ورد  االطمئنان.  هدف  إلى 

تأخره، فضغط  لقلب  الثاني  الشوط 
يدرك  مؤيد  عيسى  وكاد  منافسه  مرمى  على 

التعادل عندما انفرد بالحارس علي أبو عشرين، 
 )66( مرماه  عن  الذود  في  تألق  األخير  أن  بيد 

وليحافظ على تفوق منتخب بالده.
السوداني  نظيره  أمام  ليبيا  منتخب  خسارة 
عليه  قطع  مبكرًا،  العربية  البطولة  ووداعة 
تكرار مقابلة منتخب مصر مرتين في بطولتين 

في  الجوار  منتخبا  يقع  حيث  كبيرتين، 
العالم  لكأس  المؤهلة  السادسة  المجموعة 

أنغوال  منتخبي  بجانب   ،2022 قطر  في  المقبل 
والغابون.

اإلسباني  للمدرب  األول  هو  اإلخفاق  هذا 
عقد  على  توقيعه  عقب  كليمنتي،  خافيير 
يمر  الذي  الليبي،  الوطني  المنتخب  تدريب 

بجملة من اإلخفاقات خالل السنوات األخيرة.
وضمت قائمة المنتخب األول لكرة القدم 
السوداني،  المنتخب  لمواجهة  استعدادًا 
شامخ  )الهالل(،  البدري  فيصل  من  كاًل 
السنوسي  بنغازي(،  )األهلي  العبيدي 
الهادي )العربي الكويتي(، محمد التهامي 
)األهلي طرابلس(،  بلعم  )النصر(، عبداهلل 
المصراتي(،  )االتحاد  القديري  أحمد 
القليب  نورالدين  )االتحاد(،  عيسى  معاذ 
خالد  )النصر(،  مفتاح طقطق  )السويحلي(، 
زعبيه  محمد  طرابلس(،  )األهلي  مجدي 
)االتحاد(، علي سالمة )النصر(، أيمن عمير 
الترهوني  محمد  المصراتي(،  )االتحاد 
الصبو  المعتصم  طرابلس(،  )األهلي 

)االتحاد(، محمد المنير )االتحاد(، علي 
عبداهلل  بنغازي(،  )األهلي  يوسف 
بن  طاهر  )النصر(،  الشريف 
أحمد  بنغازي(،  )األهلي  عامر 
الكويتي(،  )الكاظمة  التربي 
)األهلي  نشنوش  محمد 
طرابلس(، مراد الوحيشي 
معاذ  بنغازي(،  )األهلي 

الالفي )االتحاد(.

سبب  يحدد  ليبيا  مــدرب 
الخسارة أمام السودان

لـ»فرسان  الفني  المدير  وقال 
المتوسط«، المدرب اإلسباني خافيير 
مستوى  قدم  فريقه  إن  كليمنتي، 
متميزًا أمام المنتخب السوداني ولكن 
ليبيا:  مدرب  وقال  يحالفه.  لم  التوفيق 
الفريقين.  على  صعبة  كانت  »المباراة 
أن  إال  جيدًا،  مستوى  خاللها  قدمنا 
السودان  التوفيق لم يحالفنا، ونجح منتخب 

في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء«.
بعدها  عاد  الليبي  »المنتخب  وأوضح: 
من  يتمكن  لم  فرص  عدة  له  وُأتيحت 
استغاللها وتحويلها إلى أهداف، وبخالف الهدف 
لم تكن هناك فرص كثيرة للسودان مثلنا، 

ولكننا في النهاية خسرنا«.
قال  الفريق  على  الخسارة  تأثير  وعن 
الهزيمة  نتقبل  أن  »علينا  كليمنتي: 
فالمنتخب  اإليجابي  الجانب  إلى  وننظر 

قدم مباراة جيدة، لعبنا بطريقة جيدة خاصة في 
الشوط الثاني«.

تصريحات نشنوش عقب السقوط
محمد  الليبي،  المنتخب  مرمى  حارس  وقال 
نشنوش، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: »المباراة 
جيد  مستوى  تقديم  خاللها  حاولنا  صعبة،  كانت 
وتحقيق الفوز للتأهل للبطولة إال أننا لم نتمكن من 
تحقيق ذلك بسبب عدم التوفيق في الفرص التي 
الليبي:  المنتخب  مرمى  حارس  وأتم  لنا«.  أتيحت 
»الوقت لم يكن كافيًا أمام المدرب الجديد للفريق 
لإلعداد واختيار الالعبين، لكننا حاولنا ولم يحالفنا 

التوفيق، والمستوى مبشر فيما هو قادم«.
بشكل  استعداده  يكمل  لم  الوطني  المنتخب 
المباراة، حيث دخل في معسكر قصير  جيد لهذه 
وخسر  ليبيريا  أمام  وحيدة  مباراة  ولعب  بتونس، 
عديد  فأجرى  السوداني  المنتخب  أما  بهدف، 
مدرب  فإن  المدة  قصر  ورغم  الودية.  المباريات 
المنتخب الوطني، اإلسباني خافيير كليمنتي، قال 
مواجهة  »إن  المباراة:  قبل  سابقة  تصحات  في 
السودان في غاية األهمية بالنسبة لنا، وسنسعى 
تحقيق  أجل  من  لدينا  ما  أفضل  لتقديم  خاللها 
الكبرى«.  البطولة  منافسات  في  والتواجد  الفوز 
الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  كليمنتي،  وأضاف 
الختيار  وسعنا  في  ما  »بذلنا  المباراة:  قبل  عقد 
أننا  وأظن  المهمة،  المباراة  لتلك  العناصر  أفضل 
األداء،  في  ملحوظ  تقدم  وهناك  ذلك،  في  نجحنا 
الالعبين  بعض  واجهها  التي  الصعوبات  رغم 

للمشاركة في المباراة«.

»فرسان املتوسط« ينهي الحلم الليبي بالسقوط أمام »صقور الجديان« 

● مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام السودان● مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام السودان

السايح،  رتاج  الليبية،  القوى  ألعاب  بطلة  توجت 
البطولة  في  الجلة  رمي  في  البرونزية  بالميدالية 
العربية أللعاب القوى في نسختها الـ22، المقامة في 
التونسية. وحققت  بالعاصمة  األولمبي  رادس  ملعب 
رتاج السايح بمسابقة دفع الجلة بمسافة 11.59 متر، 
بالميدالية  وتتوج  الترتيب  في  الثالث  المركز  لتحقق 
لرتاج  الثانية  هي  الميدالية  هذه  وتعد  البرونزية. 
السايح، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في مسابقة 
رمي القرص، بملعب رادس بتونس، مسجلة 50.36 
شويخ  شيماء  التونسية  الالعبه  الفضية  ونالت  متر، 
لالعبة  البرونزية  واليمدالية  متر،   49.62 بمسافة 

التونسية روند الذويبي، بتسجيلها 48.80 متر. وجاءت 
 47.13 بالمسافة  خالد  رنا  المصرية  الالعبه  رابعة 
متر، وخامسة الالعبة الجزائرية نبيله بوناب المسافة 
45.60 متر، وسادسة الالعبه العراقية آفاق اإلبراهيمي 
بمسافة 39.08 متر، وسابعة الالعبه الكويتية عايشة 
الخضر بمسافة 34.23 متر. ويشار إلى أن الرقم العربي 
 71.68 واآلسيوي  متر   61.47 سيدات  القرص  لرمي 

متر، والرقم العالمي 76.80 متر.
بخمسة  العربي  المحفل  في  ليبيا  وتشارك 
رياضيين، وهم: محمد بن يوسف في سباقي 100/ 
 400/200 سباقي  في  السباعي  وأحمد  متر،   200
متر، وعالء الجورني سباق 800 متر، وفي رمي الجلة 
والقرص تشارك رتاج السايح، ويشارك محمد وضاح 

في رمي القرص.

● رتاج السايح

● مباراة التعاون أمام األخضر البيضاء في الدوري

رتاج السايح تتوج بميداليتها الثانية 
بالبطولة العربية أللعاب القوى

تستعد ليبيا الستضافة البطولة الدولية في 
رياضة قفز الحواجز في 31 سبتمبر المقبل، 

وحتى 2 أكتوبر من العام الجاري. وتأتي إقامة 
البطولة في ليبيا بعد غياب استمر طوياًل، لمدة 

قد تصل ألكثر من خمسة عشر عامًا.
بطولة ليبيا لقفز الحواجز، كانت بطولة 

دولية سنوية معترفًا بها من قبل االتحاد 
الدولي، وكانت تقام بطرابلس كل شهر 
سبتمبر. واستقبل وزير الرياضة بحكومة 

الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي، 
خالل األيام الماضية، األمين العام باللجنة 

التسييرية باالتحاد الليبي للفروسية عبدالمجيد 
أبوشكيوة؛ للحديث بشأن آخر استعدادات 

اللجنة التسييرية باالتحاد الليبي للفروسية 
الستضافة البطولة. ووعد وزير الرياضة 

بحكومة الوحدة الوطنية، بتوفير كل اإلمكانات 
للجنة التسييرية من أجل إنجاح هذا الحدث 

الدولي. ويعد األمين العام الحالي للفروسية 
عبدالمجيد أبوشكيوة، أشهر فارس ليبي بهذه 

البطولة الدولية، وفاز بجائزتها أكثر من مرة، 
وهو يسعى بحكم منصبه إلحيائها من جديد. 

وفي أبريل الماضي، انطلقت على ميدان 
األكاديمية الليبية للفروسية بنغازي، بطولة 

»بنغازي الخير لفروسية الحواجز«، تحت إشراف 
اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز، برئاسة 
أحمد الحمروش، والمقرر عبدالمجيد أبوشكيوة، 
وعضوية أيمن قرقوم وشاكر الكاديكي، وكانت 

بمشاركة 12 ناديًا.

ليبيا تستضيف بطولة 
ًقفز الحواجز الدولية بعد 

غياب أكثر من 15 عاما القدم،  كرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
بمباريات  الخاصة  والالعبين  األندية  عقوبات 
الممتاز.  الليبي  الدوري  لبطولة  الـ13  الجولة 
كالتالي:  والالعبين،  األندية  عقوبات  وجاءت 
»التحدي«  فريق  بعقوبة  قرار  اتخاذ  تم  حيث 
بسبب  ليبي؛  دينار   500 قدرها  مالية  بغرامة 
التي  »النصر«،  أمام  الفريق  مباراة  أحداث 
انتهت بفوز األخير بهدف دون رد. كما وقعت 
طرابلس«  »األهلي  فريق  على  عقوبة  اللجنة 
بغرامة قدرها 1000 دينار ليبي، بسبب أحداث 
مباراة »أبوسليم«، التي انتهت بفوز »األهلي« 

بهدف دون رد، وفقًا لـ»ريميسا«.
فريق  ضد  ضخمة  عقوبة  اتخاذ  تم  كما 
بمباراة  المشجعين  حضور  بسبب  »دارنس« 
انتهت  التي  »أجدابيا«،  نجوم  أمام  فريقهم 
لجنة  وأعلنت  رد.  »دارنس« بهدف دون  بفوز 
المسابقات أيضًا توقيع عقوبة ضد »دارنس«، 
وكشفت  ليبي.  دينار   3000 قيمتها  بغرامة 
نادي  من  المقدم  االحتجاج  استعراض  اللجنة 
الصداقة في نتيجة مباراته أمام شباب الجبل، 
الموضوع  وفي  شكاًل،  االحتجاج  قبول  وتم 
يحق  وال  نهائية  الطعون  لجنة  قرارات  تعتبر 
إلغاءها  المسابقات  لتنظيم  العامة  للجنة 

أوتعديلها.
التابعة  للمسابقات  العامة  اللجنة  وقررت 
نتيجة  اعتماد  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد 
عليه  انتهت  كما  واألخضر،  التعاون  مباراة 
الثاني من  األسبوع  )2 - 2(، ضمن مواجهات 
مرحلة اإلياب للمجموعة األولى للدوري الليبي 
التعاون  فريق  اللجنة  عاقبت  كما  الممتاز. 
وذلك  دينار،  آالف  ثالثة  قدرها  مالية  بغرامة 

طبًقا لنص المادة 77 من الئحة الجزاءات.
أمام  إيجابيًا  تعادل  األخضر،  فريق  وكان 
التعاون بهدفين لكل منهما، في المباراة التي 
إياب  مرحلة  من  الثاني  األسبوع  لحساب  جرت 
فريق  رفع  النتيجة؛  وبتلك  األولى.  المجموعة 
محتاًل   28 إلى  النقاط  من  رصيده  األخضر 
األولى،  المجموعة  بترتيب  الثالث  المركز 
التاسعة  النقطة  إلى  رصيده  التعاون  رفع  كما 
بالمركز التاسع. وتجدر اإلشارة إلى أن األخضر، 
كان قد فاز على التعاون بمرحلة الذهاب بهدف 

دون رد سجله محمد الدرسي.

وعادت منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة 
األربعاء،  مساء  جديد  من  نشاطها  إلى  القدم 
بعد توقف قصير أفسح خالله المجال لمشاركة 
تمهيدي  مباراة  وخوضه  الليبي  المنتخب 
ببطولة كأس العرب أمام المنتخب السوداني، 
سجله  بهدف  المتوسط«  »فرسان  وخسرها 
جزاء  ضربة  من  الرحمن  عبد  محمد  الالعب 
في الدقيقة 15 من زمن المباراة، التي ُأقيمت 
القطرية  بالعاصمة  الدولي  خليفة  ملعب  على 
الدوحة، ضمن التصفيات األولية المؤهلة إلى 

كأس العرب »قطر 2021«.

غرامات مالية ضخمة ضد أندية الدوري الليبي 
املمتاز بسبب أحداث الجولة الـ13

الوسط - محمد ترفاس

الوسط - القاهرة

السودان يحجز مقعداً في نهائيات كأس »العرب 2021«

● رونالدو

● عاشور
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صدمات تتوالى

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

من  سلسلة  الليبية  القدم  كرة  تعيش 
السنوات  في  تتوقف  لم  التي  الصدمات، 
األول  للمنتخب  بالنسبة  خاصة  األخيرة، 
خروج  آخرها  وكان  األولمبي،  والمنتخب 
العرب  كأس  تصفيات  من  األول  المنتخب 
في  اإلخفاق  وقبلها  السودان،  منتخب  أمام 
 ،»2021 »الكاميرون  أفريقيا  ألمم  الترشح 
وقبل ذلك فشل منتخب المحليين في بطولة 
المنتخب  أفريقيا، هذا باإلضافة إلخفاق  أمم 
عندما  طوكيو  أللعاب  التأهل  في  األولمبي 
نيجيريا  منتخب  أمام  األول  الدور  من  خرج 

قبل عامين.
وبقوة  مؤثرة  أصبحت  إخفاقات وصدمات 
حالة  في  أصبح  التي  الرياضي  الوسط  في 
إحباط كامل، وسط غياب تشخيص حقيقي 
اإلخفاقات  هذه  كل  عن  الكرة  اتحاد  من 

وتقديم تبرير لها.
اإلسبانى  مع  التعاقد  إعادة  وبعد  واآلن 
خافيير كليمنتي، أمام المنتخب الليبي اختبار 
قوي وجديد وهو تصفيات كأس العالم لكرة 
والغابون  مصر  تضم  مجموعة  في  القدم 
أمل  يبقى  المهمة  صعوبة  ورغم  وأنغوال، 
الجمهور الليبي في تقديم مستوى جيد في 
دائم  إخفاق  حالة  ظل  في  التصفيات  هذه 
الذي  القدم،  لكرة  الليبي  المنتخب  يعيشها 
سنوات  الخمس  في  تدريبه  على  تعاقب 
األخيرة ثمانية مدربين في سابقة لم تحصل 

في تاريخ الكرة الليبية.
واآلن األمل يتجدد من جديد مع اإلسباني 
خفايا  يعرف  الذي  الحالي،  السابق  المدرب 
 3 لمدة  المنتخب  تدريبه  بعد  الليبية  الكرة 
أفريقيا  ببطولة  معه  وفاز  سابقة،  سنوات 
بمسمى  المعروفة   2014 العام  للمحليين 

الـ»شان«.
جديد  من  الثقة  كليمتني  يعيد  فهل 
أيضًا  أنه  رغم  األفريقي  التتويج  معه  ويعود 
نال نصيبه من اإلخفاقات مع المنتخب الذي 
من  لنسختين  التأهل  في  مرتين  معه  فشل 
بطولة أمم أفريقيا المعروفة بـ»الكان« العام 
فتور  حالة  ظل  في   ،2015 والعام   2013
وقطيعة بين الجمهور الليبي والمنتخب الذي 
خالل  إيجابية  نتائج  يقدم  ولم  الفرح،  قاطع 
يستمر  متى  وإلى  األخيرة،  سنوات  الثماني 
أفريقية  بطولة  آخر  إن  حيث  اإلخفاق؟  هذا 
للكبار تأهل لها المنتخب الليبي لكرة القدم 
هي العام 2012، واآلن جيل آخر لم يتحصل 
بعدم  أفريقيا  أمم  في  المشاركة  شرف  على 

تأهله في النسخ الخمس األخيرة.

عاد الحديث من جديد عن بطولة »دوري 
بعدما  أخرى،  مرة  األفريقي«  السوبر 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كشف 
»كاف«، األحد الماضي، أنه يمضي قدما 
القاري،  السوبر  دوري  إطالق  خطط  في 
رغم انهيار مشروع مشابه في أوروبا بعد 

احتجاجات جماهيرية.
األوروبية  األندية  كبار  من   12 وكان 
إطالق  الماضي،  أبريل  في  أعلنت،  قد 
أن  قبل  األوروبي،  السوبر  دوري  بطولة 
قبل  من  التهديدات  من  سلسلة  تتلقى 
االتحادين األوروبي والدولي لكرة القدم، 
في  لالنسحاب،  منها  تسعة  لتضطر 
الوقت الذي تنتظر فيه أندية ريال مدريد 
وبرشلونة ويوفنتوس التعرض لعقوبات 

قوية.
االتحاد  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
بيان  في  أكد،  القدم  لكرة  األفريقي 

إنشاء  في  قدما  المضي  على  عزمه  له، 
بطولة دوري السوبر األفريقي التي فشل 
فيها كبار أوروبا. رئيس »كاف« الجديد، 
الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، قال 
طرحها  التي  السوبر،  دوري  فكرة  إن 
ألول مرة رئيس االتحاد الدولي »فيفا«، 
جياني إنفانتينو، ضرورية لتطوير اللعبة 
اقتصاديًا،  مجدية  وجعلها  القارة  في 
مضيفا  »رويترز«،  نقلته  ما  بحسب 
ونجري  الوضع  نقيم  »نحن  البيان:  في 
سوبر  دوري  إلطالق  أولية  مناقشات 
نطاق  على  ومدعوم  شامل  أفريقي 
بعض  محاوالت  تابعنا  ومفيد،  واسع 
دوري  إلطالق  الكبرى  األوروبية  األندية 
تجربتها  من  وسنستفيد  أوروبي،  سوبر 

والصعوبات التي واجهتها«.
نوفمبر  في  اقترح  كان  إنفانتينو 
لجمهورية  زيارته  هامش  على   ،2019
بذكرى  لالحتفال  الديمقراطية  الكونغو 
نادي  تأسيس  على  عاما   80 مرور 
يضم  أفريقي  دوري  إطالق  مازيمبي، 

ما  بحسب  القارة،  في  األندية  أفضل 
وقال  لفيفا.  الرسمي  الموقع  أورده 
الكونغو  في  وجوده  خالل  إنفانتينو، 
 20 من  ستتكون  المسابقة  إن  حينها: 
ناديا ثابتا إلى جانب بعض األندية التي 
وتوقع  إقليمية،  مسابقات  من  ستتأهل 
لدوري  المحتملة  اإليرادات  تصل  أن 
خالل  دوالر  مليارات  ثالثة  إلى  السوبر 

فترة خمس سنوات.
أن  يجب  »كاف«  إن  موتسيبي:  وقال 
جديدة  مسابقات  إطالق  فكرة  يناقش 
للمنظمة  إضافي  دخل  على  للحصول 
إلى  األعضاء  االتحادات  وباقي  نفسها 
الكرة  تصبح  أن  في  المساهمة  جانب 
الصعيد  على  تنافسية  أكثر  األفريقية 
أيضا.  الداخلي  المستوى  وعلى  العالمي 
الذي  األفريقي،  االتحاد  رئيس  وأكد 
أحمد  من  بدال  مارس  في  منصبه  شغل 
أحمد، أن »كاف« يحتاج أيضا إلى تحسين 
سيتم  أنه  موتسيبي  وأضاف  صورته، 
المالعب والحكام  اتخاذ خطوات لتطوير 

حكم  بنظام  أكبر  بشكل  واالستعانة 
الفيديو المساعد.

األفريقي  السوبر  دوري  بين  المقارنة 
بعدما  الصدفة،  وليدة  ليست  واألوروبي 
تمت منافشتها من قبل االتحاد األفريقي 
بعد  الماضي،  مارس  في  رسمي،  بشكل 
من  واحد  شهر  قبل  موتسيبي،  انتخاب 
فشل نفس الفكرة في أوروبا، لكن يبقى 
الفارق الجوهري بين البطولتين أن السوبر 
من  مباشر  بتنظيم  سيكون  األفريقي 
االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( وإشراف 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من 
والغرض األساسي منه زيادة موارد الفريق 

األفريقية لتطوير كرة القدم داخل القارة.
أعلنت  التي  فاألندية  أوروبا،  في  أما 
ريال  بقيادة   12 وعددها  الفكرة  تنفيذ 
وهي  جديد،  كيان  إنشاء  قررت  مدريد، 
رابطة دوري السوبر، تكون هي المشرفة 
سلطتي  عن  بعيدا  البطولة،  على 
االتحادين األوروبي والدولي لكرة القدم، 

وهو ما تم رفضه والوقوف ضده.

متحديا كبار أوروبا.. »كاف« يبدأ العمل على إطالق بطولة دوري السوبر األفريقي

● كأس دوري أبطال أفريقيا

الوسط - القاهرة

عودة الدوري الممتاز إلى نشاطه بعد توقف

سوء الحظ واإلصابات أجبرته على االعتزال المبكر

مواجهات مثيرة للمنافسة على صدارة املجموعتني أبرزها ديربي النصر واألهلي بنغازي
االتحاد يتطلع لالنفراد بصدارة المجموعة الثانية في البطولة.. واألهلي بطرابلس لتشديد المالحقة

لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  منافسات  عادت 
األربعاء،  مساء  جديد  من  نشاطها  إلى  القدم 
بعد توقف قصير أفسح خالله المجال لمشاركة 
المنتخب الليبي وخوضه مباراة تمهيدي بطولة 
وجاءت  السوداني،  المنتخب  أمام  العرب  كأس 
الثالث  األسبوع  مباريات  بانطالق  العودة 
فرق  مباريات  صعيد  فعلى  اإلياب،  لمرحلة 
جدول  القمة  مباراة  تتصدر  األولى  المجموعة 
مباريات األسبوع، حيث يلتقي فريق النصر بطل 
يوم  بنغازي  األهلي  جاره  مع  كروية  نسخة  آخر 

السبت المقبل.
فرق  ترتيب  بنغازي  األهلي  ويتصدر 
المجموعة برصيد 37 نقطة، ويتطلع لمواصلة 
يسعى  بينما  الموسم،  هذا  الناجحة  مسيرته 
نقطة   34 برصيد  له  المباشر  المالحق  النصر 
خسارته  عقب  اعتباره  ورد  المالحقة،  لتشديد 
بينما  لهدف،  أهداف  بثالثة  الذهاب  لقاء  في 
يواجه األنوار الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة 
وما قبل األخيرة برصيد سبع نقاط خليج سرت 
برصيد  السادسة  المرتبة  صاحب  المنتعش 
مساء  المباراة  وستقام  نقطة،  عشرة  خمس 
اليوم الخميس بملعب شهداء بنينا، وكان لقاء 
الذهاب بينهما أسفر عن تعادل الفريقين دون 

أهداف.
الترتيب  متذيل  أجدابيا،  نجوم  ويستضيف 
المرتبة  صاحب  الصداقة  فريق  نقاط،  بست 
وستقام  نقطة،  عشرة  اثنتي  برصيد  الثامنة 
وكان  الخميس،  يوم  أجدابيا  بملعب  المباراة 
الصداقة  فريق  حسمه  قد  األول  الذهاب  لقاء 
لصالحه بهدفين لصفر. ويستقبل الهالل ثالث 
الترتيب برصيد 29 نقطة، والمتطلع للبقاء في 
الترتيب  تاسع  التعاون  ضيفه  المنافسة  دائرة 
بنقاطه التسع، مساء الجمعة، وكان لقاء الذهاب 
بينهما أسفر عن تعادل الفريقين بهدف لهدف.
أما على صعيد منافسات إياب الجولة الثالثة 
يوم  المحلة  فيلتقى  الثانية  المجموعة  لفرق 
المحلة  يحل  حيث  الخمس،  بفريق  الخميس 
يحل  بينما  نقطة،  عشرة  ست  برصيد  سادسًا 
الخمس رابعًا برصيد ثماني عشرة نقطة، وكان 
بهدف  الفريقين  تعادل  أسفر عن  الذهاب  لقاء 
لهدف. فيما يلتقي متصدر الترتيب االتحاد مع 
رفيق يوم الجمعة، حيث ينفرد االتحاد بصدارة 
لتوسيع  ويتطلع  نقطة   31 برصيد  المجموعة 

يحل  بينما  مالحقيه،  أقرب  وبين  بينه  الفارق 
رفيق تاسع الترتيب برصيد ثالث عشرة نقطة، 
الفريقين  تعادل  عن  أسفر  الذهاب  لقاء  وكان 

بهدف لهدف.
يوم  المصراتي،  االتحاد  فريق  ويستقبل 
االتحاد  فريق  ويمر  المدينة  ضيفه  الجمعة، 
المصراتي بواحدة من أفضل فتراته، حيث قفز 
بينما  نقطة،   26 برصيد  الثالثة  المرتبة  إلى 
تراجع المدينة إلى المرتبة السابعة برصيد أربع 
حسمه  األول  الذهاب  لقاء  وكان  نقطة،  عشرة 

فريق المدينة لصالحه بهدفين لصفر.
السبت  يوم  األسبوع  مواجهات  تختتم  فيما 
المباشر  المالحق  طرابلس  األهلي  بلقاء 
 27 برصيد  الثانية  المرتبة  وصاحب  للمتصدر 
نقطة، مع متذيل الترتيب فريق الشط برصيد 
األولى  الذهاب  مباراة  وكانت  نقاط،  ثماني 
لصالحه  بطرابلس  األهلي  فريق  حسمها  قد 
بهدفين لهدف، بينما يستضيف السويحلي على 
ملعبه بمصراته فريق الوحدة في آخر مباريات 
المرتبة  السويحلي  فريق  يحتل  حيث  األسبوع، 

الخامسة برصيد ست عشرة نقطة، بعد خصم 
نقطتين من رصيده، بينما يحتل فريق الوحدة 
نقاط،  تسع  برصيد  عشرة  الحادية  المرتبة 
نتيجتها  انتهت  األولى  الذهاب  مباراة  وكانت 

لصالح فريق السويحلي بهدفين لهدف.
وجهت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
العامة  التحكيم  في  نظيرتها  إلى  خطابًا  القدم 
تطالبها بضرورة إيقاف المباريات التي تتأخر عن 
الجماهير،  بـ30 دقيقة، بسبب دخول  انطالقها 
الجمهور  من  تحديد  مسؤولية  الحكام  وتحمل 

المتسبب في ذلك التخاذ العقوبات الالزمة.
كما طالبت المسابقات من لجنة الحكام أن 
يعلن حكم المباراة نهايتها، ويصدر قرارًا بفوز 
الفريق غير المخالف. وكان االتحاد الليبي لكرة 
القدم أصدر، في وقت سابق، قرارًا بتغيير لجنة 

الحكام العامة.
يأتي هذا القرار أيضًا نتيجة دخول الجماهير 
إيقافات  في  تسبب  مما  المالعب  عديد  في 
بينها  من  األحداث،  بعض  وحدوث  للمباريات 

االعتداءات على حكام بعض المباريات.

الوسط - زين العابدين بركان

● جماهير األهلي بنغازي

● مباراة سابقة بين فريقي النصر والتحدي بالدوري

المصغرة،  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  قرر 
العربي،  ربيع  الوطني  المدرب  تكليف 
مهام  تولي  صرمان؛  نجوم  فريق  مدرب 
قيادة المنتخب الليبي للعبة، خالل مشاركة 
كأس  في  بنيجيريا  المتوسط«  »فرسان 
األمم األفريقية، في نسختها الثانية، خالل 

الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبل.
لكرة  الليبي  المنتخب  مدرب  وأعلن 
قائمة  العربي،  ربيع  المصغّرة،  القدم 
في  لدخول  اختيارهم  تم  الذين  الالعبين 
استعدادًا  الوطني؛  للمنتخب  األول  التجمع 
التي  أفريقيا  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 

ستُقام بدولة نيجيريا.
الالعب  هم  العبًا،   15 القائمة  وضمّت 
والناجح  العجمي،  وزكريا  الهادي،  أكرم 
حركات،  ومحمد  خميس،  ومحمد  خليفة، 
النقريش،  وأيمن  الحمروني،  وحامد 
شاحوت،  ومحمد  الهوشي،  وإبراهيم 
وإبراهيم محمد، والهادي القزيري، وأبوبكر 
ابوختالة، وحسام التومي، ومهند المقصي، 

ووسام محمود.
أفريقيا  بطولة  قرعة  مراسم  وكانت 
ستقام  التي  المصغرة،  القدم  لكرة  الثانية 
الشهر  التاسع من  في  ُأقيمت  نيجيريا،  في 
المنتخب  وقوع  عن  وأسفرت  الجاري، 
جانب  إلى  الرابعة  المجموعة  في  الوطني 

شقيقه الجزائري وزامبيا والغابون.
منتخبات  األولى  المجموعة  وضمت 
والمغرب  والسنغال  األرض  نيجيريا صاحبة 
وجيبوتي. وضمت المجموعة الثانية جنوب 
وبنين.  فاسو  وبوركينا  وتونس  أفريقيا 
كوت  منتخبات  الثالثة  المجموعة  وضمت 
المرحلة  وفي  والصومال.  ومصر  ديفوار 

بينها  فيما  مجموعة  كل  ستتبارى  األولى 
كل  وثاني  أول  ويتأهل  دوري،  نصف  من 

مجموعة للمرحلة الثانية.
لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن  أن  وسبق 
القدم المصغرة، تأكيد مشاركة 16 منتخبًا 
وليبيا  نيجيريا  وهي  النسخة  هذه  في 
وزامبيا  ومصر  والمغرب  والجزائر  وتونس 
ورواندا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين 
وغانا  أفريقيا  وجنوب  والصومال  وجيبوتي 

والسنغال.
وسافر رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
نيجيريا  إلى  الطويلب،  حسين  المصغرة، 
وتحضير  القرعة،  مراسم  متابعة  أجل  من 

أفضل الظروف لبعثة المنتخب الوطني.
ليس  نيجيريا  في  الطويلب  تواجد  وجاء 
لتأكيد  وإنما  القرعة،  حفل  لحضور  فقط 
البطولة،  في  الوطني  المنتخب  مشاركة 
وكذلك لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي 
رئيس  إن  حيث  للعبة،  األفريقي  لالتحاد 
االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين 
رئيس  نائب  منصب  يشغل  الطويلب، 

االتحاد األفريقي لكرة القدم المصغرة.
بطولة  من  نسخة  أول  ليبيا  ونظمت 
 2018 العام  في  للمنتخبات  أفريقيا 
ثمانية  بمشاركة  طرابلس  بالعاصمة 
منتخب  بلقبها  وتوج  أفريقية،  منتخبات 
الليبية  الجماهير  تتمناه  وما  ديفوار،  كوت 
في  الوطنية  المنتخبات  خيبة  تعويض  هو 
ونهائيات  األفريقية  األمم  كأس  تصفيات 
العربي  ربيع  يحقق  فهل  العربية،  البطولة 
الغالي  باللقب  بالتتويج  تاريخيًا  إنجازًا 
الرياضة  هذه  عشاق  على  الفرحة  وإدخال 

من بوابة المسابقة؟.

الليبية  الكرة  نجم  األحد،  يوم  الرياضية  األسرة  ودعت 
يوسف إبراهيم فكرون، بعد رحلة معاناة وصراع طويل 
الكبيرمسيرته  ببنغازي  األهلي  نجم  وبدأ  المرض،  مع 

ليتحول   ،1970 العام  األشبال  فئة  في  الكروية 
سريعًا إلى الفريق األول ليحجز مكانه بجدارة 

بين النجوم الكبار في الموسم الرياضي 
مالعبنا  لتشهد   )1971  -  1970(

يكمل  لم  واعد  جديد  نجم  ميالد 
له  كان  حيث  عشر،  السابع  عامه 
أسلوبه الخاص الذي تفرد به بعد 
أن حاز ثقة المدرب المصري الراحل 

عبده صالح الوحش.
السريعة  انطالقته  استمرت 

وحظي بثقة وإعجاب مدرب المنتخب 
الذي  األمير،  حسن  وقتها  الوطني 

للمشاركة  الوطني األول  للمنتخب  اختاره 
التي   ،1971 العام  الثانية«  »اإلجالء  في دورة 

ُأقيمت بطرابلس إلى جانب أبرز نجوم الفريق آنذاك، التي 
كان خاللها هداف المنتخب األول بال منازع، وكان ثاني 
هدافي البطولة الدولية بعد أن أحرز أربعة أهدافًا رائعة 
في شباك منتخب فلسطين، وهدفًا في شباك المنتخب 
حارس  مختار  في شباك حسن  وهدفًا  الليبي،  العسكري 
المنتخب  بفوز  انتهت  التي  المصري  المنتخب  مرمى 
الوطني بثالثة أهداف لهدفين، وهدف في شباك المنتخب 
السوداني، وهو هدف التعادل في المباراة النهائية التي 
الترجيح  بركالت  لصالحه  السوداني  المنتخب  حسمها 

ليتوج بلقب البطولة.
وكان العام 1971 هو العام الذهبي في مسيرة نجم 
األهلي األنيق والنجم القادم بسرعة الصاروخ، إذ استمر 
تألقه في مباراة فريقه األهلي ببنغازي الودية أمام األهلي 
المصري، التي تفوق فيها األهلي بنغازي بهدفين لهدف، 
الهدف  وإحراز  التسجيل  افتتاح  في  إبراهيم  يوسف  نجح 

األول، كما شارك النجم الليبي مع فريقه األهلي بنغازي 
خالل مشاركته األفريقية األولى العام 1971، أمام الترجي 
الثانية أمام اإلسماعيلي  التونسي، ومشاركته األفريقية 
في  ويبقى  نجمنا  يعمر  ولم   .1973 العام  المصري 
المالعب طوياًل، حيث تعرض إلصابة بليغة لعينة على 
مستوى الركبة، في منتصف السبعينات عجلت باعتزاله 
اللعينة،  اإلصابة  تحدي  محاولته  رغم  المبكر، 
والنهوض أقوى من أي وقت مضى والعودة 
مجددًا إلى الواجهة، إال أن سوء الطالع 
لتستمر  به،  ولصيقًا  له  مرافقًا  ظل 
رافقته  التي  اإلصابة  مع  معاناته 

وظلت مالزمة له حتى االعتزال.
يوسف  اكتفى  إصابته  وبعد 
الحكاية  بهذه  فكرون  إبراهيم 
من  الفريدة  القصيرة  المثيرة 
الليبية  المالعب  في  نوعها 
والدولية، التي تعد أقصر فترة زمنية 
قضاها العب في تاريخ الدوري الليبي، 
حيث انطلق وبرز مبكرًا واعتزل مضطرًا في 
وقت مبكر، وفي أوج تألقه ونجوميته وشهرته 
بعد رحلة قصيرة زاخرة باإلبداع واإلصابات وسوء الحظ.

رحلة  ويواصل  التدريب،  مجال  إلى  فاكرون  وتحول 
العشق والعطاء لناديه في رحلة وفاء جديدة، فما فقده 
في المالعب من سنوات ومواسم كالعب عوضه بالبقاء 
امتدت  رحلة  التدريب في  الواجهة في مجال  طوياًل في 
ألكثر من عشر سنوات متتالية بدأت مع مطلع الثمانينات، 
حقق  كبيرة  بنجاحات  توجها  التسعينات  بداية  وحتى 
الشباب  النجاحات حيث تولى تدريب فرق  خاللها عديد 
والناشئين الصغار بالنادي األهلي بنغازي. كما عمل مدربًا 
منافسات  في  قيادته  على  وأشرف  األول  األهلي  لفريق 
باإلسماعيلية  ُأقيمت  التي  العربية  الصداقة  بطولة 
المصري محمود  للمدرب  ومدربًا مساعدًا   ،1989 العام 
السايس، الذي قاد فريق األهلي بنغازي مطلع التسعينات، 
تألقت  التي  الواعدة  المواهب  لفريقه عشرات  كما قدم 

وبرزت فيما بعد.

ربيع العربي يتطلع لتحقيق أول لقب أفريقي 
الكرة الليبية تودع نجمها يوسف إبراهيممع املنتخب الوطني لـ »الكرة املصغرة«

الوسط - زين العابدين بركان

● إبراهيم

● المدرب الوطني 
ربيع العربي

جددت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للكرة 
الطائرة، ثقتها في عدنان البكباك لرئاسة 

اتحاد اللعبة خالل الفترة المقبلة من 2021 
إلى 2025. وجاء ذلك خالل اجتماع الجمعية 

العمومية لالتحاد الليبي للكرة الطائرة 
االنتخابي، الذي عقد، األحد الماضي، بقاعة 

المسرح البلدي بمدينة زليتن، بمشاركة 
األندية األعضاء بالجمعية العمومية التحاد 

اللعبة.
وحصلت قائمة البكباك على 38 صوتا 

مقابل 28 صوتا لقائمة منافسه محمد عجينة، 
ليكون المكتب التنفيذي الجديد لالتحاد 

الليبي للكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك 
ونائبه مصباح البغدادي، والعضو المالي بدر 

الشريف وعضوية عبدالوهاب زوبي وعيد 
إدريس وطارق صوله وعايدة النوال.

وأقيمت االنتخابات، تحت إشراف لجنة 
برئاسة عزالدين القاضي، والمقرر أحمد 
الطويل، وعضوية علي الضاوي، ولجنة 

الطعون برئاسة وليد حبيب مبارك والمقرر 
حسين أبوعرقوب وعضوية محمد بلقاسم 

الفقي.
وقال »البكباك«، في تصريحات صحفية، 

إنه سيعمل على دعم وتطوير الكرة الطائرة 
الليبية من خالل مجموعة من الدورات 
التدريبية في عديد المجاالت، على غرار 

التدريب والتحكيم واإلحصاء واإلدارة، كما 
سيقع تنظيم جلسة مع المكتب التنفيذي 

الختيار لجنة المنتخبات التي ستتكون من 
مجموعة ممتازة من أبرز األسماء المطروحة، 
التي لها قدرة على دعم االتحاد الليبي للكرة 

الطائرة واألندية والمنتخبات الوطنية.

»البكباك« رئيسا للمكتب 
التنفيذي لالتحاد الليبي 

للكرة الطائرة
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لماذا يعقد، وماذا سيضيف إلى ما سبق بشأن األزمة 
الليبية؟

ماذا حقق برلين األول؟

من سيحضره، ومن يضمن تنفيذ مقرراته؟

متى تنتهي تناقضات تعامل أطرافه مع الملف الليبي؟

أين األطراف الليبية من كواليسه وترتيباته؟

كيف يمكن للحكومة االنتقالية استثمار نتائجه؟

برلني الثاني
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشيخ محمود صبحي
في مثل يوم الغد، 25 يونيو، منذ ثماني سنوات رحل عنا الشيخ )الرياضي( 
ميزران،  بمنطقة  وترعرع  بحر،  بباب  المولود  صبحي  محمود  االجتماعي 
بجامعة  درس  ثم  القديمة،  بالمدينة  حورية  بكتّاب  ثم  بكتّابها،  درس 
الخطابة  على  مواظبًا  الشريعة، وظل  في  عليا  درجة  على  وتحصل  األزهر 

والرياضة داخل رواق المغاربة.
الليبية لجبهة  أصبح عضوًا في مجلس النواب. وترأس لجنة التبرعات 
التحرير الجزائرية خالل حربها مع فرنسا. اهتماماته كانت كبيرة بالنشاط 
الرياضي، وشارك في تأسيس بعض النوادي في ليبيا، وترأس البعثات في 

المحافل الدولية.
العام  اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وترأس  طرابلس،  بمحكمة  اشتغل 
1974. عين رئيسًا للجنة اإلفتاء، واستقال من جمعية الدعوة سنة 1980، 
ثم رجع إلى الدروس والمحاضرات الدينية في جوامع طرابلس. أشرف على 
أوقاف التوغار الخيرية، وترأس الكثير من مجالس فض المنازعات القبلية 
يوم  الهنشير بطرابلس  ثرى مقبرة شط  ليبيا كلها. وُسد  والعائلية في 

.2013/6/25

ليبيا األمسليبيا األمس

أحمد الفيتوري

السيدة المحترمة
ليبيا مسألة دولية بامتياز، ليس بعقد »مؤتمر برلين الثالث«، وال أنه مؤتمر مضاف في الشأن 
الليبي، لمؤتمرات دولية وإقليمية لم تحص بعد. وال ألن ليبيا دولة األمم المتحدة، ما ساهمت 

في منح استقاللها ودستورها، وال ألن ليبيا منحة الجغرافيا التي تتعدى التاريخ.
ليبيا مسألة دولية بامتياز، ليس باعتبارها خزان طاقة أحفورية وطاقة بديلة، وليست للمسألة 
عالقة بالثروات، وإعادة إعمار ما لم يعمر أصال!. وال ألنها مسألة ال تهتم بها الواليات المتحدة!، 
فتنهشها كل المصائب عند تغيب الراعى!. وال ألن الليبيين غير معنيين بها، فلهذا هي مسألة 
على قارعة الطريق، فيعمل كل فاض من نفسه قاض. ليبيا ليست كل ذلك، وفي نفس الوقت 
كل ذلك وزيادة، فهي »حجر األساس المنسي«، حسب المثل الشعبي اليوناني، ولكن وإن نُسي، 

فعندما يتحصص األمر، يكون ما نُسي األساس.
لقد عمرّ الليبيون الخالء، فكانت الصحراء الليبية بحر الرمال األعظم، أداة وصل ال فصل، ومن 
لزوم ما يلزم، حين يلزم ما يلزم. ليبيا إن لم تكن المركز، فهي الجسر/ المعبر، وهذا في ظن 
الجيران والجارعن بعد، وما ليس بجار وإن قربه البعد!. فالكوكب هنا واآلن، عروة شقاقه الوثقى: 

أفريقيا، ما كانت البدء عادت البداية، عصبة المتوسط ومكنة المستقبل المجهول.
أن  الزمان،  أن من نكد  الليبيين يسخرون من سوء حظهم، فعندهم  فإن  أو لهذا،  رغم هذا 
تولد في المكان الخطأ، هكذا قبل وبعد، يندب الليبيون ويبكون حالهم طوال الوقت: هذا الخالء 

ما جمع األعداء واألصدقاء واألعدقاء، فكان ساحة لتصديرعراكهم.
وحينا  المؤرخ  لهيردوت  حينا  ينسب  قوال،  يحبون  ال  الليبيين  أن  تقديري،  في  أيضا  ولهذا 
القديم  غباره  إال  الجديد  من  يروا  لم  من  ألنهم  الجديد«،  يأتي  ليبيا  »من  أرسطو:  للفيلسوف 
بأول حروب  اليونانيان هيردوت وأرسطو، وما ينسب لهما من قول،  وعجاجه األقدم. ويذكرهم 
الفينقية  العالم:  في  أمبراطوريتين  أول  بين  الليبي،  الساحل  على  رحاها  دارت  ما  المتوسط، 

اليومين  وفي  فليني(.  )قــوس  أساسها  على  بني  ما  واليونانية، 
ذكرى  دبيبة،  الحميد  عبد  الوحدة:  وزراء  رئيس  استعاد،  الماضيين 

هدم معمرالقذافي للقوس!، فقام بذات الطريقة بفتح الطريق.
السيدة المحترمة وزيرة الخارجية

مجلس  رئيس  أو  رئيسك  ذكــر  دون  أنــت،  إليك  أكتب  لماذا 
دائما  تقدم،  فيما  وضحت  كما  الليبية،  المسألة  ألن  الرئاسة؟، 
التاسع  القرن  منذ  الحديث،  العصر  خالل  خاصة  خارجية،  مسألة 
انتصار  1911م، وطبعا عقب  االستعمار  عشر1830م، ثم مع عصر 
الحلفاء 1945م، من كانت ليبيا حليفتهم. ثم كانت المعاناة الكبرى 
زعيمه  بانقالب عسكري، جعل  جاء  ما  الخارج،  االستقالل، من  عهد 
من نفسه: وزير خارجية للبالد، ما جعلها شأنا خارجيا، منذ استالئه 
أما ما بعد زوال  على السلطة حتى مقتله، لما يقارب النصف قرن. 
ليبيا  فإن  الساعة،  وحتى  2011م،  فبراير  ثورة  بقيام  النظام،  هذا 

أمست مرة ثانية دولة األمم المتحدة، كما تعرفين.
القادم، وعلى  وإن من محاسن الصدف، أن يجيء مؤتمر برلين 
رأس وزارة الخارجية إمرأة هي حضرتكم، وألول مرة في تاريخ ليبيا. 
وزارة  أهمية  المنصب،  فيها  تبوأتِ  ما  القصيرة،  الفترة  بينت  وقد 

الخارجية في ليبيا، ما بدت وكأنها أيضا وزارة الداخلية!.
السيدة المحترمة

المستشارة  ميركل  دوروتيا  انغيال  السيدة  دواعي سرور  من  إن 
في  االســاس  حجر  بوضع  السياسية،  حياتها  تنهي  أن  االلمانية، 
ذاكرتها  تحمل  ألمانيا،  وأن بالدها  بالمتوسط. خاصة  السالم  بناء 

الثانية  الكبرى األولى حين كانت حليفة تركيا، وفي  الحرب  الليبية، في  تجرعها هزائم الصحراء 
في  ميركل  السيدة  نجاح  هكذا  ليبية.  وشائج  أللمانيا  ذلك  وعلى  إيطاليا،  حليفة  كانت  حين 
مؤتمربرلين القادم، يكون لها ذكرى طيبة في معزلها، ولبلدها عودة ميمونة إلى المتوسط، من 

خالل الصحراء الليبية، وهذا شأن ال يستهان به.
نجاح السيدة ميركل، عتبة سالم لبايدن الرئيس، الذي عليه استحقاق أن يكرس نجاحه، بعد 
ما حققه في رحلة االستعادة إلى أوروبا، وفي لقائه بالقيصر الروسي. وفي اعتقادي أن ماكرون 
أن فشل كرجل  بعد  أفريقيا،  أن يكون رجل سالم في  إلى  بحاجة  ثانية،  رئاسية  لفترة  الطموح، 

حرب، ومن هذا فهو كما السلطان أردوغان، من توافق معه بإرادة بايدن.
إلى مرحلة مختلفة  الحلف األطلسي، وكذلك قمة جنيف، تشير  لقاء  على ذلك تبدو مؤشرات 
وال نقول جديدة، في العالقات الدولية. وبطبيعة الحال مؤتمر برلين القادم مؤتمر دولي، وليبيا 
مسألة دولية سهلة المنال. فإذا اعتبرنا المناخ العام ما بعد كورونا، مناخ إنهاء حروب وال نقول 
أيضا مرحلة سالم، بما نشاهد من انسحاب أمريكي، من أفغانستان بعد عشرين حوال، وما دار 
من حديث، عن تهدئة طويلة أو حّل ما لمسألة )قطاع غزة(!، في هذا اإلطار يجيء برلين كفاتحة، 

ويمكن أن يكون المؤتمر، ليس خارطة طريق بل تنفيذ الخارطة.
أعتقد أن التركيز الملح، على برلين وعليكم قبل وبعد، عملية التنفيذ للحّل المعلوم للجميع، 
وخارطة الطريق، التي وضعت في مؤتمر برلين السابق يناير 2020م، السبيل الكفيل بالحّل، ما 
يبتغي أن يكون مؤتمر برلين إرادة الحّل. دون أي مُماحكات وتسويف، وتضيع للوقت والجهد، 

فالطريق إلى برلين واضح ومحدد المعالم، وليس ثمة أية مقاربة أخرى في أي أفق.

رسالة إلى السيدة نجالء املنقوش 
وزيرة الخارجية الليبية...

ـ»الفنان«  لوحة ل
تشرشل

تعرض دار »فيليبس« للمزادات للبيع 
في نيويورك، لوحة لرئيس الوزراء 

البريطاني وينستون تشرشل الراحل 
تمثل منظرا طبيعيا، كانت تزين يخت 

رجل األعمال الشهير أرسطو أوناسيس.
وتكمن أهمية هذه اللوحة في ثالثة 
عناصر، أولها أنها بريشة أحد أهم رجال 
الدولة في القرن العشرين، وثانيها أنها 
كانت مملوكة ألحد أبرز األثرياء، أرسطو 
أوناسيس، وثالثها أنها كانت محفوظة 

في أول »يخت خارق« في التاريخ.
وتحمل هذه اللوحة الزيتية التي 

رسمها تشرشل العام 1921 عنوان »ذي 
موت، بريكليس«، وقدّرت »فيليبس« 

سعرها بما بين مليون ونصف المليون 
دوالر ومليونين، أي أقل بكثير من 

لوحة أخرى لـ»األسد العجوز« باعتها 
نجمة هوليوود األميركية أنجلينا جولي 

لقاء 11,6 مليون دوالر في مزاد لدار 
»كريستيز« في مارس الماضي.

سبب رائحة العفن 
لدى مصابي كورونا
بفيروس  المصابين  بعض  بين  ينتشر 

وهو  عفن،  رائحة  »كورونا« ظهور 
لمعرفة  العلماء  انتباه  جذب  الذي  األمر 
زايتسيف  فالديمير  قال  الحقيقي.  سببه 

األنف واألذن  أمراض  المختص في 
رائحة  إن سبب ظهور  والحنجرة، 

عانوا  الذين  األشخاص  لدى  العفن 
األنف. التهاب  يكون  قد  »كوفيد19-« 

كوفيد  »مرض  زايتسيف:  وأضاف 
أن يسفر عن اإلصابة  19- يمكن 
يؤدي  بدوره  الذي  األنف،  بالتهاب 

الفكية«.  األنفية  الجيوب  التهاب  إلى 
»عندما  القول:  الروسي  الخبير  وتابع 

الغشاء  يتضخم  هناك،  االلتهاب  يظهر 
األنفية،  للجيوب  فقط  ليس  المخاطي 

تنفتح  هناك  أيضًا.  الناصور  وفي  بل 
الكريهة،  الرائحة  هذه  وتشتد  الفتحات 
أكثر  يزداد  األنفية  الجيوب  التهاب  ألن 

يوم«.  كل  فأكثر 

بوجوه باسمة تتأمل سحر 
الطبيعة الممتزج بالحضارة، 

زار أطفال إحدى رياض 
األطفال، الموقع اآلثرى 
شحات، ومتحف شحات 

للمنحوتات، وذلك ضمن 
حملة التوعية للتعريف باآلثار 

والحفاظ عليها.
ومن خالل هذه الزيارة 

الترفيهية والتعليمية، وُزعت 
كتيبات إرشادية على الطلبة 
والطالبات، حسب ما نشرت 

مصلحة اآلثار الليبية على 
صفحتها في »فيسبوك«.

ويأتي ذلك في إطار حملة 
»التراث للجميع«، التي تهدف 

للتوعية والتعريف بأهمية 
اآلثار والتراث الثقافي الليبي.

املستقبل يعانق التاريخ في شحاتاملستقبل يعانق التاريخ في شحات

إن من دواعي 
سرور السيدة 
انغيال دوروتيا 

ميركل 
املستشارة 

االملانية، أن 
تنهي حياتها 

السياسية، 
بوضع حجر 

االساس في 
بناء السالم 
باملتوسط.

أقوالهمأقوالهم

ليبيا،  في  للغاية  نشطة  »إيطاليا   
أوروبا  ألمن  ألهميتها  نظرًا 

بأسرها«.

اإليطالي الخارجية  وزير 
مايو دي  لويغي 

أذربيجان  مع  التعاون  »يمكننا   
داخل  الهيدروكربونات  قطاع  في 

أو دول أخرى«. ليبيا  أو  تركيا 

التركي الرئيس 
 رجب طيب إردوغان

السفارة  فتح  إلعادة  »جاهزون 
وندعم  طرابلس،  في  العراقية 
األمن  إلعادة  الدولية  الجهود 

ليبيا«. إلى  واالستقرار 

العراقي الخارجية  وزير 
حسين فؤاد 

2( حظر  )برلين   »الهدف من 
وتنفيذ  المرتزقة  وسحب  األسلحة 
وإجراء  السياسية  الطريق  خارطة 

االنتخابات«.

المتحدة لألمم  العام  األمين  وكيلة 
ديكارلو روزماري 

 - المغربية  للفنانة  ــاوس«  م آنــد  ــات  »ك الجديدة  األغنية  حققت 
تخطت  حيث  كبيرًا،  نجاحًا   ،)Laroussi ( العروسي  هند  الهولندية 

مشاهدة. مليون  من  أكثر  »يوتيوب«  على  مشاهداتها  نسب 
لألغنية،  اإليجابية  باألصداء  سعادتها  عن  المغربية  النجمة  وأعربت 
كات  حياتها.  في  تعتبر محطة جديدة  ماوس«  آند  »كات  أن  إلى  مشيرة 
عادل  اللبناني  إخراج  ومن   ،»PK بيج  »كينيث  إنتاج  من  ماوس،  آند 
إرثها  عناصر  العروسي  مزجت  فقد  الموسيقى،  ناحية  من  أما  سرحان، 

بي«. آند  والـ»آر  »البوب«  موسيقى  مع  العربي 
هو  الموسيقى  هذه  اختيارها  سر  أن  المغربية  الفنانة  وأوضحت 

جذورها  مع  لالتصال  اشتياقها 
والثقافة  عمومًا  العربية 

خصوصًا. المغربية 
أب  ــن  م ــي،  ــروس ــع ال

هولندية،  وأم  مغربي 
في  حــالــيًــا  وتعيش 
ــة إلــى  ــاف ــي، إض دبـ

مغنية  ــا  ــه ــون ك
تــعــمــل أيـــضًـــا 
لألغاني،  كاتبة 
موهبتها  ــرزت  ب
 16 ـــ فــي ســن ال
ــا  ــه ــدت ــل ــي ب ــ ف
وتملك  بهولندا. 
كبيرة  شعبية 

المجتمع  لدى 
األوربـــــــي، 
فــازت  كما 
ــد  ــديـ ــعـ بـ

الجوائز.

هند العروسي تبحث 
عن جذورها العربية
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