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فضاء

»عدم يقين كبير، وخطر حدوث اختالل 
محتمل في سوق النفط العالمية بعد 

أبريل 2022«، ملخص تقرير سري متشائم 
للجنة تابعة لـ»أوبك+«، اطلعت عليه وكالة 

رويترز، األربعاء. التقرير أظهر أن اللجنة، 
المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، 

تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 
بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض 

والطلب في سوق النفط. أيضا أكدت اللجنة 
الفنية المشتركة لمجموعة »أوبك+« أن 
إجمالي اإلنتاج الزائد لها ارتفع إلى 3.94 

مليون برميل يوميا في مايو الماضي .

مليار 577
دوالر

إجمالي ناتج اقتصادات مصر 
والعراق واألردن خالل

 العام الماضي.

نفط

كل شيء

النهاية

قريبا في ليبيا
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بورصة أسماء املرشحني املحتملني لخوض انتخابات الرئاسة

زوما
ترى لو كان الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون 
مانديال حيا، ماذا سيكون شعوره وهو يرى 

خليفته جاكوب زوما الذي دعم اختياره 
لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

نهاية التسعينات، متهما بالفساد وتلقى 
رشاوى، في صفقة بقيمة 3.4 مليار دوالر 

لشراء مقاتالت ومعدات عسكرية، صنعتها 
خمس شركات أوروبية بينها 

مجموعة تاليس الفرنسية، 
عندما كان نائبا للرئيس 

األسبق ثابو امبيكي.
وواجه زوما اتهامات 

عدة بسبب هذه 
الفضيحة، التي 

أجبرته على 
االستقالة من رئاسة 

جنوب إفريقيا في 
فبراير 2018، 

والثالثاء الماضي، 
وبعد رفضه 

المثول أمام لجنة 
مكافحة الفساد، 
قضت المحكمة 

الدستورية بسجن 
زوما 15 شهرا إلدانته 
بتهمة تحقير القضاء، 

فهل تكون محاكمة زوما 
بداية النفراط عقد الفساد 

في واحدة من أهم دول 
القارة السمراء؟

حتما سينتهي الكون يوما، لكن ال يزال 
العلماء يتجادلون حول كيفية حدوث 
ذلك، وأخيرا رجحت بعض النظريات 

نهاية الكون من خالل تمزيق نفسه على 
المستوى دون الذري في عملية سموها 

»التمزق الكبير«، مدفوعا بالطاقة 
المظلمة وتمدد الفضاء.

 Higgs« واكتشف فيزيائيون جسيم
Boson« )بوزون هيغز( في العام 2012، 
ويعتقد العلماء أن حقل »هيغز« و»بوزون 

هيغز« يتفاعالن مع جسيمات أخرى.

تمدد الخالفات وغياب التوافقات يطغى على مطالب االلتزام بموعد االنتخابات

ليبيا تشارك بـ800 عنوان في معرض القاهرة للكتاب

النفايات تحاصر بني وليد.. مكب واحد يخدم 100 ألف نسمة

تعثر »القاعدة الدستورية« في جنيف وخالف حول »الدفاع«
يتابع  الليبيين  من  كبير  قطاع  كــان  بينما 
الالزمة  الدستورية  القاعدة  حــول  الــجــدل 
العام،  نهاية  المرتقبة  االنتخابات  ــراء  إلج
السلطة  قطبي  بين  نــزاع  مؤشرات  ظهرت 
إلى  وخــروجــه  الصالحيات  على  التنفيذية 
الخالف  إلى  آخر  سببا  بذلك  ليضيف  العلن، 
وبالتالي  السيادية،  المناصب  بشأن  القائم 
أشهر  للستة  الحكومة  ميزانية  تمرير  عرقلة 
توزيع  على  بالتوافق  والمشروطة  المقبلة، 

المناصب. هذه 
74 عضوا  اجتمع  وفي جنيف بسويسرا حيث 
المبعوث  انتهج  السياسي،  الحوار  بملتقى 
األممي يان كوبيش أسلوب الضغط عن طريق 
لحسم  المحدود  الزمني  الجدول  على  التركيز 
اقترحتها  دستورية  قاعدة  على  التوافق  مسألة 
االستفتاء  تأجيل  وتضمنت  االستشارية،  اللجنة 
االنتخابات  إجــراء  غاية  إلــى  الدستور  على 
فخاطبهم كوبيش، قائال إن المغادرة دون حل 
كمعطى  »كورونا«  دخول  رغم  خيارا،  ليست 
لكن  بالوباء،  المشاركين  بإصابة عدد من  آخر 
القاعدة  إنجاز  أمل  على  تواصلت،  المشاورات 

الدستورية بحلول 15 يوليو الجاري.
جنيف  اجتماع  في  السجال  انحصر  وإجماال 
البرلمان  الرئيس من قبل  انتخاب  على مسائل 
أو باالقتراع السري من خالل الشعب، في وقت 
وهل  التشريعية،  الهيئة  إلى  الجدل  انتقل 
غرفتين،  من  أم  ــدة  واح غرفة  من  ستشكل 
عضو،   200 من  ويتشكل  النواب  مجلس  أي 
تفرع  والتي  عضوا،   120 من  الشيوخ  ومجلس 
بين  الرئيسية  مقراتها  مكان  حول  جدل  منها 

بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس.
بشأن  األخـــرى  الخالفية  المسائل  أمــا 
طرح  عقب  فتجددت  الرئيس  انتخاب  شروط 
ورئيس  ونائبه  رئيس  بانتخاب  القوائم  آلية 
عن  أو  الثالث  المناطق  على  موزعين  للحكومة 
طريق الترشح الفردي. ومع أن هذا الخيار األول 
عبروا  سياسيين  مراقبين  لكن  بترحيب،  حظي 
الرئاسيات  نظام  اختيار  بشأن  تحفظهم  عن 
لترسيخ  مدخل  ذلك  ألن  القوائم،  أساس  على 
سلطة  وإضعاف  والجهوية  المحاصصة  نظام 

الجمهورية. رئيس 
األعضاء  من  عدد  لوح  الوضعية  هذه  وأمام 

االنتخابات في حال  نتائج  صراحة برفض قبول 
انعقدت وفقا لهذه القاعدة الدستورية المثيرة 
الملتقى  أعضاء  إلى  نظرتهم  بسبب  للجدل، 

بأنه ال عالقة لهم بالمسار الدستوري.
ومع تشعب الخالفات، وحد المبعوث األممي 
الخاص  المتحدة  الواليات  ومبعوث  كوبيش 
وممثلو  نورالند،  ريتشارد  ليبيا،  لدى  وسفيرها 
المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا 
بإقرار  مطالبين  كلمتهم،  المتحدة  والواليات 
أسرع  في  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة 
رئيس  أيضا  عنه  عبر  موقف  وهو  ممكن.  وقت 
بوب  الشيوخ  بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة 
بدعمهما  ريــش،  جيم  والسيناتور  مينينديز 
الجهود التي يبذلها الليبيون في جنيف، إلنشاء 

إطار دستوري جديد لالنتخابات في ديسمبر.
سياسية  وتكتالت  بلديات  عمداء  وتفاعل 
في  طــرح  مــا  مــع  ــرى  أخ وشخصيات  وقبلية 
لما  الرفض  دعــوات  مع  جنيف،  اجتماعات 
اعتبروه محاوالت االلتفاف، من خالل انتخابات 

غرفتين،  من  وبرلمان  القوائم  بنظام  رئاسية 
االنتخاب  طريق  عــن  إجرائها  ــى  إل داعــيــن 
واحد،  تشريعي  ومجلس  للرئيس  المباشر 
القاعدة  إقرار  فشل  األممية  البعثة  محملين 

المعرقلين. أسماء  وإعالن  الدستورية 

للنقاش  السماح  األعضاء  من  عدد  واستنكر 
موعد  تأجيل  ــى  إل ــوة  ــدع ال حــد  يصل  ــأن  ب
يمكن  كيف  متسائلين:  االنتخابي،  االستحقاق 
العودة بالنقاش إلى قضايا جرى حسمها ضمن 
أجندة خارطة الطريق، ومنها تحديد موعد هذا 

االستحقاق بـ24 ديسمبر 2021؟
وبموازاة ذلك، فجر الخالف على حقيبة وزير 
النزاع على الصالحيات بشكل جلي في  الدفاع، 
خالل  النواب  مجلس  أعضاء  استعراض  أعقاب 
العسكرية  اللجنة  كتابي  األخيرة  جلستهم 
المشتركة )5 + 5(، والتي تطالب من خاللهما 
وعدم  للدفاع،  وزيــر  بتعيين  النواب  مجلس 
صرف ميزانية وزارة الدفاع إال بعد تعيين وزير 

لها ووكيله أو وكالء للوزارة.
عبدالحميد  الحكومة  رئــيــس  ويحتفظ 
الدبيبة، بمنصب وزير الدفاع لنفسه منذ تولي 

السلطة مهامها قبل أكثر من 3 أشهر.
رئيس  من  ــوة  دع الدبيبة  تلقى  وبعدما 
في  للتشاور  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس 

في  الليبي«  للجيش  األعلى  القائد  »مقر مكتب 
مسألة تعيين وزير الدفاع األحد، رد بأن التعيين 
رئيس  اختصاصات  مــن  المنصب  هــذا  فــي 
لوح  الرئاسي  المجلس  أن  بيد  فقط.  الحكومة 
مجلس  إلى  وإحالته  الوزير  تسمية  قرار  باتخاذ 

النواب في حال تغيب الدبيبة عن االجتماع.
تأجيل  برر  أن  تعيينه  لدى  للدبيبة  وسبق 
ضغوط  إلى  حكومته  في  الدفاع  وزير  تسمية 
شخصية  على  الداخلي  التوافق  وعدم  دولية، 

. معينة
وفيما بدا أنه مظهر آخر للخالفات القائمة، 
مجلس  لطلب  الدبيبة  حكومة  تستجب  لم 
المثول  ورئيسها  الحكومة  هذه  من  النواب 
ما  الماضي،  اإلثنين  يــوم  المجلس،  ــام  أم
األسبوع  إلى  طلبه  تأجيل  إلى  المجلس  دعا 
الحكومة  عمل  خطة  الستعراض  المقبل، 
بيان  المائة يوم من بداية عملها، وفق  خالل 
أعمال  إلى أن جدول  أيضا  للمجلس، أشار فيه 
 +  5( لجنة  طلب  سيناقش  المقبلة  الجلسة 
وزيرا  الحكومة  تعيين  بشأن  العسكرية   )5

الدفاع. لحقيبة 
الماضي،  الثالثاء  النواب،  مجلس  قرر  أيضا 
المناصب  لتوزيع  المخصصة  الجلسة  تأجيل 
بسبب  العامة،  الميزانية  ومناقشة  السيادية 
ــه  وأوج المقترحة  األرقـــام  ــول  ح التباين 
فيما  الحكومة،  مثول  حين  إلــى  إنفاقها، 
بند  في  للبت  جلسة  تحديد  على  النواب  اتفق 
مجلس  رد  لعدم  نظرا  السيادية،  المناصب 
شهر  مرور  بعد  النواب  مجلس  على  الدولة 
المرشحين،  لملفات  المجلس  إحــالــة  مــن 
جديدة  شخصيات  تعيين  إلى  باللجوء  مهددا 
األخذ  دون  السيادية  المؤسسات  رأس  على 

الدولة. مجلس  برأي 
في  الجارية  الحوار  لجنة  مداوالت  وتعكس 
عديد  بين  النظر  وجهات  في  تباينا  جنيف 
بعضهم  جعل  الذي  الحد  إلى  الحوار،  أعضاء 
غياب  في  القاعة،  داخل  معرقلين  عن  يتحدث 
الراعية  المتحدة  األمم  بعثة  من  فاعل  تدخل 
باتوا  الليبي  للشأن  متابعين  إن  حتى  للحوار، 
األمريكية  السابق  المبعوث  أداء  بين  يقارنون 
الفضل  كثيرون  أرجع  التي  وليامز،  ستيفني 
الطريق،  خارطة  إقــرار  إلى  التوصل  في  لها 

كوبيش. يان  السلوفاكي  الحالي  والمبعوث 
تفاصيل ص 4

●  جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف التي انطلقت اإلثنين  28 يونيو 2021    

●  مخطط تصوري لشكل المنطقة الحرة في بنغازي. )صفحة المنطقة على موقع فيسبوك(
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حراس »فرسان 
املتوسط « تخصص 

أرقام قياسية
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 استنكار ليبي واسع للدعوة إلى 
تأجيل موعد االستحقاق االنتخابي 

في ديسمبر المقبل

 كوبيش لجأ إلى أسلوب الضغط 
لحسم التوافق على قاعدة دستورية

وااللتزام بالجدول الزمني

طرابلس، جنيف، القاهرة: الوسط

»األوقاف« لليبيني: اصبروا على »مصيبة« قطع الكهرباء.. و»أجركم على الله«

بتفعيل  الــحــكــومــي  ــام  ــم ــت االه وضـــع 
بنغازي  من  كل  في  الحرتين  المنطقتين 
على  الليبي  والجنوب  الشرق  والكفرة، 
فبعد  مرتقبة؛  استثمارية  انطالقة  مضمار 
والتجارة  االقتصاد  وزير  إعالن  من  أيام 
محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
إنشاء  قرارات  تفعيل  على  العمل  الحويج، 
أكدت  الليبي،  بالجنوب  الحرة  المناطق 
لتنفيذ  سعيها  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

المدينتين. الحرة في  المناطق 
المؤسسة،  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الــفــرص  نــاقــش  اهلل،  صــنــع  مصطفى 
الحرة  المنطقة  مشروعي  في  االستثمارية 
مشروع  تفعيل  وآلية  »المريسة–بنغازي« 
اجتماع  خالل  بالكفرة  الحرة  المنطقة 
أن  معتبرا  الحالي،  األســبــوع  منتصف 
نقلة  إلحداث  عليه  يعول  األول  المشروع 

اقتصادية لليبيا بين دول العالم.
عــام  مــديــر  ــع  م واجــتــمــع صــنــع اهلل 
المنطقة الحرة في بنغازي قويدر إبراهيم، 
عقوب،  عبدالرحمن  الكفرة  بلدية  وعميد 
من  االقتصادية  الجدوى  مدى  لمناقشة 
ربط المنطقتين، ومدى مساهمة الجهات 
هذا  في  الدولة  مؤسسات  من  ــرى  األخ

الضخم. المشروع 
واعتبر أن المشروع »سيكون أحد أهم 
تنفيذه،  تم  لو  ليبيا  في  الدخل  مصادر 
وبشرية  مكانية  تنمية  سيحدث  أنه  كما 
الخطوط  أحد  يعد  إذ  للمنطقة،  كبيرة 
بين  الرابطة  الواعدة  التجارية  الرئيسية 

األفريقية«. بالقارة  واألمريكتين  أوروبا 
الحويج،  محمد  االقتصاد  وزيــر  كان 
تعمل  الوزارة  أن  الماضي،  مايو  في  أكد، 
بالمنطقة  الــوزارة  ــوان  دي تفعيل  على 

الخارطة  تنفيذ  في  والبدء  الجنوبية، 
قرارات  وتفعيل  بالمنطقة  االستثمارية 
الليبي  بالجنوب  الحرة  المناطق  إنشاء 

الزراعية. والدوائر 
كما تحدث عن فرص استثمارية إلنشاء 
مصانع تعبئة التمور بهدف التصدير وفتح 
األولوية  منح  وكذلك  الدولية،  األســواق 
لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام 
الليبي  الجنوب  بلديات  في  المتوافرة 

»الذي يزخر بالثروات الطبيعية«.

طرابلس- الوسط

الطبال والورفلي في 
نهائي  »الكونفدرالية«
نجح النجم الليبي محمد الطبال مع 

فريقه »شبيبة القبائل« الجزائري في 
الوصول إلى نهائي »الكونفدرالية«، 

كما صعد سند الورفلي مع فريقه 
»الرجاء البيضاوي« المغربي، ليضربا 

معا لقاء مهما في ختام مشوار 
األندية األفريقية هذا الموسم. 

ويعزز الطبال صفوف »شبيبة 
القبائل« في نهائي »الكونفدرالية« 

المقرر إقامته 10 يوليو الحالي 
على ملعب الصداقة في بنين، 

فيما سيدعم الورفلي صفوف فريق 
»الرجاء« المغربي، في واحدة من 
الظواهر اإليجابية للكرة الليبية. 
وكادت النسختان الحاليتان من 

بطولتي دوري أبطال أفريقيا 
و»الكونفدرالية« تشهدان حدثا 

فريدا غير مسبوق، بوصول أربعة 
العبين ليبيين إلى النهائيين، لوال 
خروج حمدو الهوني مع »الترجي« 
من نصف النهائي أمام »األهلي« 

المصري، كما خرج مؤيد الالفي مع 
»الوداد البيضاوي« المغربي من 
الدور نفسه أمام »كايزر تشيفز« 

الجنوب أفريقي.

انطالقة مرتقبة للشرق والجنوب عبر »املناطق الحرة«

انقطاع  بعكس  كثيرًا،  تتكرر  ال  ــادرة  ن واقعة  في 
إلى  التيار  انقطاع  أزمة  انتقلت  ليبيا،  في  الكهرباء 
لألوقاف  العامة  الهيئة  وجهت  عندما  الديني،  الشأن 
نصائح  طرابلس،  العاصمة  في  اإلسالمية  والشؤون 

الكهرباء،  أزمة  مع  للتعامل  المواطنين  إلى  عدة 
قائلة إنه من الواجب الصبر على هذه األزمة، ألنها 

»من المصائب«.
»الصبر  اإلثنين:  منشور،  في  قالت  الهيئة 
من أعظم خصال الخير التي حث اهلل عليها في 
كتابه العظيم، وأمر بها الرسول عليه السالم 
في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء 
ال  وأن  واالحتساب،  بالصبر  طويلة  ساعات 

يضجر وال يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويعتبر 
وذلك  عليها«،  يؤجر  التي  المصائب  من  ذلك 

التواصل  موقع  في  صفحتها  على  جاء  حسبما 
االجتماعي»فيسبوك«.

المدن  تجتاح  التي  الحارة  الموجة  ذروة  وفي 
للكهرباء  العامة  الشركة  اعتادت  الليبية،  والمناطق 
أن تعلن قطع التيار الكهربي لعدد من الساعات تحت 

ساعات   6 أحيانًا  يصل  الذي  األحمال،  طرح  مسمى 
متصلة. أعلى مستوى استهالك في تاريخها

العبدلي،  وئام  للكهرباء،  العامة  الشركة  رئيس 
أعلن من جهته أن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى 
لها في استهالك التيار خالل األسبوع الماضي، 
 8125 نحو  االستهالك  معدل  فيه  بلغ  الذي 

ميغاوات للمرة األولى في تاريخها.
الكهربائية  الشبكة  إنتاج  قدر  حين  في 

الحالي بنحو 5200 ميغاوات.
الشبكة  وضع  تحسن  توقع  العبدلي 
بالتزامن  المقبل  األسبوع  الكهربائية 
تسبب  التي  الحرارة،  درجات  انخفاض  مع 
خالل  االستهالك  ــادة  زي في  ارتفاعها 

الماضية. األيام 
ميغاوات   2000 نحو  أن  أكــد  العبدلي 
الكهربائية  الشبكة  على  ستدخل  إضافية 
نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، إضافة 
إلى 5200 ميغاوات حاليًا يتم إنتاجها بعد إدخال 
وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد من المحطات.

صراع نادين نجيم صراع نادين نجيم 
وقصي خوليوقصي خولي
 في  » في  »20202020««



لعامين  )كوكيز(،  االرتباط  تعريف  ملفات  عن  التخلي  غوغل  أرجــأت 
البيانات،  خصوصية  عن  المدافعين  مخاوف  من  تثيره  ما  بسبب  تقريبا، 
مساحات  بيع  العمالقة  للمجموعة  تتيح  تعقب  ملفات  هي  والـ»كوكيز« 
رسالة  في  المجموعة،  وأفــادت  مستخدم،  لكل  بدقة  موجهة  إعالنية 
والخطوات  االختبارات  إلجراء  الوقت  من  مزيدا  تحتاج  بأنها  مدونة،  عبر 
بأنه  تصفه  الذي  الجديد  نظامها  باستخدام  للبدء  الالزمة  التنفيذية 
حتى  العملية  هذه  وأرجئت  المستخدمين.  لخصوصية  احتراما  أكثر 
تعريف  بـ»ملفات  يعرف  ما  حاليا  غوغل  وتستخدم   ،2023 العام  منتصف 
خالل  البيانات  تجمع  صغيرة  نصية  ملفات  وهــي  خارجية«،  ارتباط 

التصفح، ويستعان بها لتوجيه اإلعالنات للمستخدمين.
في  السلطات  أن  لــدرجــة  متعاظما  استياء  النظام  ــذا  ه ويثير 
سرية  حماية  لتحسين  قوانين  اعتمدت  خصوصا  وكاليفورنيا  ــا  أوروب
يتعين  كان  بديل  نظام  على  غوغل  وتعمل  الشخصية.  المعلومات 
هذا  من  الثاني  الربع  من  اعتبارا  المعلنين  بعض  مع  بتجربته  البدء 
يستهدف  فردية،  بصورة  اإلنترنت  مستخدمي  استهداف  وبدل  العام، 
وتحدد  األشخاص.  آالف  أو  مئات  تشمل  الجمهور  من  أقساما  المعلنون 

غوغل هذه األجزاء تبعا لتصفح المستخدمين.
مدونة:  عبر  رسالة  في  غويل  فيناي  غوغل  لــدى  المسؤول  وقــال 
أننا  بديهيا  بات  المبادرة،  هذه  إطــار  في  ملحوظ  تقدم  إحــراز  »رغــم 

كامل  عبر  وجــه  أكمل  على  األمــور  إلنجاز  الوقت  من  مزيدا  نحتاج 
اإللغاء  المثال  سبيل  على  »كـــروم«  متصفح  ويعتزم  المنظومة«، 
ثالثة  فترة  على  الخارجية  االرتباط  تعريف  ملفات  الستخدام  التدريجي 

أشهر اعتبارا من منتصف 2023 حتى نهاية العام نفسه.

موقع  على  جديدة  أغنية  توفيق  وليد  الشهير  اللبناني  النجم  طرح 
بحاله«  العالم  »شايفك  اسم  تحمل  »يوتيوب«،  الشهير  الفيديوهات 
مطلع  ويقول  جــودة،  أحمد  وميكس  منير  باسم  وتوزيع  ألحانه  من 
الليل  شايفك  وخياله  الحلم  شايفك  بحاله  العالم  »شايفك  األغنية: 

والسهر شايفك قمر أحلى قمر«.

منذ  والغناء  للفن  بعشقه  اشتهر  الــذي  النجم  هو  توفيق  وليد 
الوطن  في  الغناء  نجوم  أهم  من  أصبح  حتى  اسمه  وحفر  طفولته، 
السينمائية  ــالم  واألف المتميزة  األغاني  من  العديد  وقــدم  العربي، 
أساسية  أغنية  تعتبر  والتي  الساحة«،  فى  جميل  يا  »انزل  أغنية  خاصة 

في احتفاالت أعياد الميالد في كل أنحاء الوطن العربي.
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فيلم »الطريق الجليدي« األكثر فيلم »الطريق الجليدي« األكثر وليد توفيق يطلق أغنيته الجديدة 
مشاهدة على »نتفليكس«مشاهدة على »نتفليكس«

إطالق »ويندوز إطالق »ويندوز 1111«.. ما الجديد؟«.. ما الجديد؟

»غوغل« ترجئ تخليها عن ملفات »مثيرة للجدل«»غوغل« ترجئ تخليها عن ملفات »مثيرة للجدل«

تعتبر شركة »تيسال« لصناعة السيارات 
الكهربائية، وتطبيق »تيك توك« الصيني 
من بين أسرع الشركات نموا خالل العام 

الماضي، وفقا لتصنيف »كانتار« الذي نشر، 
اإلثنين، عن أقوى العالمات التجارية، كذلك 

ضمت نسخة 2021 من تصنيف »براندز توب 
100« للمرة األولى كال من برنامج »زوم«، 

أحد رموز تعميم العمل عن بعد وإجراءات 
الحجر، ومنصة »سبوتيفاي« الصوتية، 

وشركتي »نفيديا« و»إيه إم دي« لصناعة 
الرقائق. ويستند التصنيف إلى األداء المالي 

ورأي المستهلكين، وفق »فرانس برس«.
والحظ خبراء »كانتار« أن هذه العالمات 

التجارية »تمكنت من التصرف إزاء أزمة 
كوفيد، ومن اإلفادة من التطلعات الجديدة 
التي ولدتها«، ونقل البيان عن ماري أغات 

نيكولي من »كانتار« قولها: »كان العام 
2020-2021 قياسيا لنمو العالمات التجارية، 

على الرغم من أنه كان صعبا لعدد منها. 
وأظهرت دراستنا أن العالمات التجارية 

القوية تحقق عوائد فائقة للمساهمين. وهي 
أكثر مرونة وتتعافى بشكل أسرع«.

»تيسال« و»تيك توك« 
بني أسرع الشركات نموا

عرض البرنامج األصلي الختراع 
اإلنترنت للبيع في مزاد

CINEMA
CINEMA

تأليف  مــن  الجليدي«،  »الــطــريــق  فيلم  أصبح 
على  مشاهدة  األكثر  هينسلي،  جوناثان  ــراج  وإخ
الواليات  في  »نتفليكس«  اإللكتروني  البث  شبكة 
من  واحــد  يوم  في  وتمكن  األميركية،  المتحدة 

احتالل المركز األول في قائمة األعلى مشاهدة.
يدور  حيث  األميركي،  واو«  »بيور  لموقع  ووفقا 
شاحنة  قائد  حول  أكشن،  درامــا  إطــار  في  الفيلم 
عاصفة  ــدالع  ان قبل  قصر  مجموعة  إنقاذ  يحاول 
ليام  الفيلم  بطل  ويظهر  جميعا،  بتدميرهم  تهدد 

بصحبة  للفيلم  التشويقي  ــالن  اإلع في  نيسون 
 26 إنقاذ  يحاولون  الشاحنات  سائقي  من  مجموعة 
الطريق  عبور  خالل  من  مؤكد،  موت  من  قاصرا 
يحاولون  أشخاصا  هناك  أن  إال  كندا،  في  الجليدي 

دون تحقيق هذا الهدف.
كبارا  نجوما  يضم  الفيلم  أن  الموقع  ــر  وذك
فيشبورن،  لورنس  منهم:  نيسون،  إلى  باإلضافة 
ماتريكس،  سلسلة  في  بمشاركته  اشتهر  الــذي 

وبنجامين والكر وأمبر ميدثندر وهولت مكاالني.

الخميس،  رسميا،  »مايكروسوفت«  كشفت 
الشهير  التشغيل  نظام  من  الجديد  الجيل  عن 
 ،»11 »ويندوز  اسم  يحمل  ــذي  وال »ويــنــدوز« 
تسهيل  إلى  خالله  من  مايكروسوفت  وتهدف 

التطبيقات،  ــى  إل المستخدمين  ولــوج 
التابع  »أندرويد«  نظام  عبر  المحملة 

بــرس«،  »فرانس  وفــق  لـ»غوغل«، 
نسخة  أول   ،»11 »ويندوز  وسيكون 
مطورة من نظام التشغيل المطور 
العمالقة  األميركية  المجموعة  من 
متوافرا  سنوات،  ست  حوالى  منذ 
تحديث  شكل  على  الصيف  هــذا 

مجاني لألجهزة المجهزة نظام »ويندوز 10«.
وستطرح نسخة أولى من »ويندوز 11« لعدد 

محدود من المستخدمين المشاركين في برنامج 
لـ»مايكروسوفت«  السماح  شأنه  من  خــاص 
الجديد  برنامجها  بشأن  أصداء  على  بالحصول 
رئيس  وقــال  الــعــامــة،  على  طرحه  قبل 
خالل  ناديال،  ساتيا  »مايكروسوفت« 
الجديد:  النظام  لتقديم  مصور  مقطع 
»نحن اليوم أمام مفصل مهم في تاريخ 
من  جديد  جيل  »بداية  وهذه  ويندوز«، 
بشكل  بات  فيه  شيء  كل  المعلوماتية 
 »11 »ويندوز  زبائن  وسيتمكن  جديد«. 
عبر  المحمولة  تطبيقاتهم  استخدام  من 
الكمبيوتر  أجهزة  على  »أندرويد«  نظام 
متجر  عبر  الــمــرور  خــالل  من  باالعتماد 

التطبيقات التابع لـ»أمازون«.

شعر الحكمة
أصحاب الوَسع فيَسع إيبان أخياهم *** وصحبة مصالح ماأتريد أتدوم

مبني عالخسارة بيعهم وأشراهم *** في وجهك أصحاب وفى قفاك خصوم
أثياب بيض من بّره وُسود أنياهم *** وفى ظنهم أنت اللي متهوم

منافس جديد لـ »كلوب 
هاوس« من »فيسبوك«

● واحة بديعة وسط الصحراء الكبرى في جنوب ليبيا

كلمة1000

تقيم دار »سوذبيز« في نيويورك مزادا على 
البرنامج التأسيسي لشبكة اإلنترنت بشكلها 

الحالي، على هيئة مادة مخصصة لهواة الجمع 
بتكنولوجيا »إن إف تي« للتوثيق الرقمي، وفي 

1989، وضع تيم برنرز-لي، وهو فيزيائي أصبح 
خبير معلوماتية، تصورا لنظام تشارك معلومات 
من شأنه السماح للعلماء باالطالع على بيانات، 

أينما كانوا حول العالم.
وأطلق على هذه الشبكة الجديدة اسم 

»وورلد وايد ويب« )الشبكة العنكبوتية 
العالمية(، حين كان موظفا في مركز الحسابات 

التابع لما بات يعرف بـ»المنظمة األوروبية 
لألبحاث النووية« قرب جنيف، وفي 1990 

و1991، كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشاء 
أول متصفح لإلنترنت وأرسى األسس العملية 

لإلنترنت بشكله الحالي، كما اخترع في تلك 
الفترة مفهومي »يو آر إل« )عناوين اإلنترنت( 

و»إتش تي تي بي« )الذي يتيح إيجاد 
موقع إلكتروني( و»إتش تي إم إل« )اللغة 

المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية(.
وفي ظل تصميم على جعل هذه الشبكة 

مساحة مفتوحة، لم يستحصل تيم برنرز-لي 
على أي براءة اختراع لبرنامجه وأتاحه مجانا 

للجميع، ما أسهم في انتشاره، وبعد أكثر من 
ثالثة عقود على االختراع، سيحصل برنرز-

لي على جزء من الثروات الطائلة التي درها 
اختراعه. 

أداة  »فيسبوك«  شبكة  أطلقت  أخيرا،  المنتشر  هاوس«  »كلوب  تطبيق  منافسة  بغرض 
)غرف  رومز«  أوديو  »اليف  وتتيح  المتحدة،  الواليات  في  اإلثنين،  الحية،  الصوتية  للمحادثات 
يجريها  التي  المحادثات،  إلى  االستماع  األميركيين  »فيسبوك«  لمستخدمي  الحية(  الصوت 
على  التبرعات  لجمع  حمالت  وإطالق  أحيانا،  فيها  والمشاركة  اإلنترنت  نجوم  أو  المشاهير 
الوظائف  أن  بيان،  في  سيمو،  فيدجي  للتطبيقات  آب«  »فيسبوك  مديرة  وأوضحت  المنصة، 
مع  تهمهم  مواضيع  عن  محادثات  اكتشاف  »من  المستخدمين  تمكن  الجديدة  الصوتية 

شخصيات عامة وخبراء وسواهم، واالستماع إليها واالنضمام إليها بصورة مباشرة«.
أو شخصيات  أو متابعين  العامة دعوة أصدقاء  الشخصيات  إمكان  أن »في  وشرحت سيمو 
دعوة  للمنظم  ويمكن  متحدثا.  يكون  لكي  المحادثات  غرفة  في  مستمع  أي  أو  أخرى  عامة 
عدد  أما  واحد،  وقت  في  متحدثا   50 يشارك  أن  ويمكن  المحادثة،  أثناء  أو  سلفا  متحدثين 
المشاركة في إطالق  الشخصيات  له«، وطلبت »فيسبوك« من عدد من  المستمعين فال حد 
عن  والمدافع  والناشط  كيالني  والمغنية  سموك  دي  الراب  مغني  بينهم  الجديد،  منتجها 

الحقوق المدنية ديراي ماكيسون.
المنتديات  يشمل  بما  أوديو(،  )اليف  المباشرة  الصوتية  المحتويات  سوق  وشهدت 
بدفع خصوصا  الجائحة  كبيرا خالل  رواجا  المستخدمين،  بين  والمحادثات  والبرامج  المباشرة 
مستخدم  ماليين  عشرة  من  أكثر  جذب  أنه  يؤكد  الذي  هاوس«،  »كلوب  تطبيق  نجاح  من 
خدمات  بتوفير  أخيرا  »سبوتيفاي«  »تويتر«  شبكتا  بدأت  كذلك  الفائت.  العام  إطالقه  منذ 
في  ستوفر  أنها  اإلثنين،  زاكربرغ،  مارك  يرأسها  التي  المجموعة  أعلنت  كذلك  حية،  صوتية 
مباشرة  متاحة  ستكون  شخصيات،  أنشأتها  )بودكاست(  صوتية  مدونات  المتحدة  الواليات 

من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

بعد غياب سامسونج ونوكيا..هواوي 
المستخدمين في أكبر معرض دولي للهواتف من  محدودا  عددا  أن  الثالثاء،  االجتماعية،  »تويتر«  شبكة  أعلنت 

سيتمكنون  المتحدة  الواليات  في  المنصة  على  المتابعين  من  الكبير  العدد  ذوي 
وبدأت  مدفوعة،  واشتراكات  صيغ  تقديم  لهم  تتيح  جديدة  ميزات  اختبار  من 
تحقيق  في  يرغبون  الذين  المستخدمين  من  الطلبات  بقبول  االجتماعية  الشبكة 

مداخيل من محتوى حساباتهم من خالل »تيكيتد سبايسز« و»سوبر فولوز«.
كروفورد  وإستير  هافليتشك  إيلين  »تويتر«  في  المنتجات  مسؤولتا  وأوضحت 
في  مباشرة  صوتية  تجارب  إنشاء  »على  يساعد  سبايسز«  »تيكيتد  أن  بيان  في 
»سوبر  خاصية  أن  وأضافتا  ثمنها«  دفع  في  المتابعون  يرغب  سبايسز  تويتر 
قد  ما  والء،  األكثر  متابعيه  مع  مباشرة  عالقة  »بناء  الحساب  لصاحب  تتيح  فولوز« 
لألحداث  افتراضية  تذاكر  بيع  من  »تويتر«  نجوم  وسيتمكن  شهريا«  دخال  يدر 
أما  دوالرا،  و999  واحد  دوالر  بين  تتراوح  بأسعار  سبايسز«،  »تيكيتد  عبر  الصوتية 
خالل  من  حصرية  محتويات  إلى  الوصول  لهم  فسيتاح  »المميزون«  المشتركون 

دفع حزم شهرية بقيمة ثالثة دوالرات أو خمسة دوالرات أو عشرة دوالرات.
يمكن  مكانا  تويتر  جعل  في  نسهم  أن  »نريد  وهافليتشك:  كروفورد  وقالت 
ممتعا  مكانا  فقط  وليس  محفزة،  محادثات  إجراء  خالل  من  المال  كسب  فيه 
إجمالي  من  المئة  في   3 نسبة  »تويتر«  وستقتطع  الجماهير«،  مع  للتفاعل 
عن  تقل  والتي  فولوز«  »سوبر  أو  سبايسز«  »تيكيتد  من  المتأتية  اإليرادات 
عمولة  االجتماعية  الشبكة  فستتقاضى  األكبر  المبالغ  من  أما  دوالر.  ألف   50

بنسبة 20 في المئة.
راهنا  القائمة  إيراداتها  مصادر  تنويع  للشركة  اإليرادات  هذه  تتيح  أن  ويمكن 

المتبقية  المبالغ  على  العموالت  أن  »تويتر«  وأوضحت  اإلعالنات،  على  بغالبيتها 
»أبل«  وتطبق  السحب،  عمليات  أجرت  التطبيقات  متاجر  تكون  أن  بعد  ستحتسب 
في  خدماتهم  يعرضون  الذين  المطورين  على  خدمة  رسوم  بالفعل  و»غوغل« 
في  الجديدة  الميزات  خالل  من  أيضا  »تويتر«  وتأمل  اإلنترنت،  عبر  متاجرهما 
بث  إلى  سعيا  شبكتها  إلى  وجماهيرها  المشهورة  الشخصيات  من  المزيد  جذب 

إعالنات محددة الهدف.

»تويتر« تتيح لنجومها توفير محتويات مدفوعة ملتابعيهم

مجموعة هواوي الصينية المتضررة جرّاء العقوبات 
بتهمة  عليها  المتحدة  ــات  ــوالي ال فرضتها  التي 
في  معرض  أكبر  في  المشاركة  اختارت  التجسس. 
األسبوع  إسبانيا  تستضيفه  المحمولة  للهواتف  العالم 

الجاري.
للهواتف  مصنّعة  شــركــة  أكــبــر  وقـــررت 

المحمولة في العالم »سامسونغ« كما 
شركات  من  وغيرهما  »نوكيا« 

ــرى عــدم  ــكــب ــاالت ال ــصـ االتـ
العالمي  »المؤتمر  حضور 

انطلق  الــذي  للجواالت« 
االثنين،  برشلونة  في 
ــى مــخــاوف  مــشــيــرة إلـ
رغم  بالفيروس،  مرتبطة 

عن  تــشــارك  بعضها  أن 
طريق اإلنترنت.

الضغط على  لكن في ظل 

تسعى  األميركية،  العقوبات  جرّاء  التجارية  أعمالها 
الذكية  للهواتف  األوروبــي  السوق  في  لحصة  هواوي 
لم  وبالتالي  لإلنترنت  الخامس  الجيل  ومعدّات شبكة 

يكن بمقدورها عدم حضور المناسبة، حسب محللين.
ريث  راين  سي«  دي  »آي  شركة  في  الباحث  وقال 
لوكالة فرانس برس »لو أنهم لم يحضروا لكان 
لم  +انتهينا،  يقولون:  وكانهم  األمر 
هذا  في  المنافسة  بإمكاننا  يعد 

المجال بسبب العقوبات«.
ــان جــنــاح هـــواوي  وكـ
ــاءة  األكــبــر واألكــثــر إض
عرضت  إذ  المؤتمر،  في 
وساعاتها  هواتفها 
من  ذلك  وغير  الذكية 
الفتة  تــحــت  األجــهــزة 
شعار  عليها  كتب  ضخمة 

»نضيء المستقبل«.
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من  العسكرية  المؤسسات  توحيد  مصطلح  خرج 
كونه مطلبا تنادي به األطراف المحلية والدولية 
المجلس  من  كل  بين  برأسها  أطلت  أزمة  إلى 
إثر  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي 
األمر  الدفاع،  وزير  منصب  على  الطرفين  خالف 
أرض  على  التوحيد  مطلب  تطبيق  يحتم  الذي 
الواقع. وعلى الرغم من االجتماعات التي تعقدها 
لجنة العشرة العسكرية المشكلة بناء على اتفاق 
23 أكتوبر الماضي،  وقف إطالق النار الموقع في 
مرور  مع  اآلن،  حتى  يتحقق  لم  الهدف  هذا  فإن 

أكثر من ثمانية أشهر على توقيع االتفاق.
جديدا  فصال  المقبل  األحد  يوم  يشهد  وقد 
رئيس  الرئاسي  المجلس  دعا  فقد  الخالف،  لهذا 
إلى  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
اليوم  هذا  في  بـ»المهم«  وصف  اجتماع  حضور 
في  للتشاور  للجيش،  األعلى  »القائد  بمكتب 
بشكل  األمر  وحسم  الدفاع  وزير  تعيين  مسألة 
نهائي«. المجلس الرئاسي طالب بصفته »القائد 
في  »باإلسراع  الدبيبة  الليبي«،  للجيش  األعلى 
ملوحا  تأخير«.  دون  من  للدفاع  وزيــر  تسمية 
وإحالته مباشرة  الدفاع،  وزير  قرار تسمية  باتخاذ 
حالة  في  عليه،  للتصويت  النواب  مجلس  إلى 
لهذا  سيعقد  الذي  االجتماع  حضور  عن  تغيبه 

الغرض يوم األحد المقبل.
وكان الدبيبة ترك لنفسه منصب وزير الدفاع 
في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس 
اختيار  حين  إلى  الماضي  مارس   10 في  النواب 
شخصية أخرى لشغل هذا المنصب، ووقتذاك قال 
الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، إن الدبيبة 
التوافق على وزير  »سيكون صاحب الحقيبة حتى 

دفاع مع المجلس الرئاسي«.

العودة إلى نص خارطة الطريق
الرئاسي  المجلس  على  الحكومة  رئيس  ورد 
بقوله إنه من الواجب العودة إلى نتائج ومخرجات 
تسمية  بخصوص  السياسي  ــحــوار  ال ملتقى 
بخطابه  وأرفق  بذلك،  الموكلة  والجهة  الــوزراء 
بالسلطة  الخاص  الباب  من  صورة  المجلس  إلى 
الطريق،  بخارطة  ــوارد  ال الموحدة  التنفيذية 
الذي  الباب  وهو  الحوار،  ملتقى  عن  الصادرة 
تسمية  في  الحكومة  رئيس  اختصاصات  يوضح 

الوزراء والوكالء ودور المجلس الرئاسي.
الخاص  الباب  من  الثانية  الــمــادة  وتنص 
ملتقى  المنبثق عن  الموحدة  التنفيذية  بالسلطة 
الحوار على أنه »خالل مشاورات تشكيل الحكومة 
والخارجية  الدفاع  وزيري  الحكومة  رئيس  يسمي 
مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، 
التشكيلة  بإحالة  الحكومة  رئيس  يلتزم  أن  على 

الوزارية كاملة إلى مجلس النواب«.
أيضا  نقاش  محل  كان  الدفاع  وزيــر  منصب 
وقبل  الماضي،  األحد  النواب  مجلس  جلسة  في 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  طالبت  الجلسة  هذه 
للدفاع  وزير  تعيين  بضرورة  المجلس   »5+5«
توفير  شأنه  »من  ذلك  أن  معتبرة  له،  ووكــالء 
األمن  بسط  من  لتتمكن  ألعمالها،  حقيقي  دعم 
المؤسسة  وتوحيد  الحرب  وإنهاء  الدولة  وسيادة 

العسكرية«.
كما طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة 
الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير 
هذه  أن  على  مشددة  للوزارة،  وكالء  أو  ووكيله 
وما  إليها،  الموكلة  للمهام  وفقا  تأتي  المطالبات 
البالد من وضع أمني هش، »وما الحظته  تعانيه 
من صرف للمال العام في غير األوجه الصحيحة«.

دعوة أممية لتوحيد المؤسسات
التي  المطالب  إلى  العودة  يحتم  الخالف  هذا 

أخرى،  وتخفت  أحيانا  بها  المطالبة  أصوات  تعلو 
فعقب حادث سبها اإلرهابي الذي وقع في 6 يونيو 
البحث  قسم  من  ضابطان  ضحيته  وراح  الجاري 
المطالبة  األصوات  تعالت  المدينة،  في  الجنائي 

بتوحيد المؤسسات العسكرية واألمنية.
مبعوث األمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، 
»بدء  إلى  الحاجة  يؤكد  الحادث  أن  على  شدد 

واألمنية  العسكرية  المؤسسات  توحيد  عملية 
ستسهم  التوحيد  عملية  أن  واعتبر  ليبيا«.  في 
الحدود والتصدي لخطر اإلرهاب  في »تعزيز أمن 

واألنشطة اإلجرامية«.
قوي  »تذكير  الحادث  أن  كوبيش  رأى  كما 
المسلحة  المجموعات  تحركات  معدل  ارتفاع  بأن 
واإلرهابيين ال يؤدي إال إلى زيادة مخاطر انعدام 

االستقرار واألمن في ليبيا والمنطقة«.
بعد ذلك بساعات، قال رئيس المجلس األعلى 
للدولة خالد المشري، إن المجلس »يرفض توحيد 
المؤسسة  توحيد  دون  من  الدولة  مؤسسات 
العسكرية«. وأشار إلى اعتراضه على »عدم قدرة 
نرفض  »نحن  قائال:  بنغازي«،  زيارة  على  الدبيبة 

ذلك ونرفض العبث بالمؤسسة العسكرية«.

النهاية  إلى  يذهب  »لن  المجلس  أن  وأكــد 
تقدم  حدث  إذا  إال  السيادية  المناصب  ملف  في 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  ملف  في  واضــح 
وإنهاء انقسامها، وهذا أرضية مهمة جدا إلنجاح 

االنتخابات ودون ذلك عبث«.
أميركا حاضرة في الملف العسكري

العسكرية  المؤسسات  توحيد  موضوع  وطغى 
الرئاسي  المجلس  رئيس  اجتماع  على  واألمنية 
ليبيا  في  األميركي  والسفير  المنفي،  محمد 
الماضي  مايو  بنهاية  وذلك  نورالند،  ريتشارد 
التوحيد،  آليات  بحث  جــرى  حيث  تونس،  في 
القضية  حظيت  كما  األجانب.  المقاتلين  وإخراج 
الحوار  ملتقى  النائبة، عضوة  من  واهتمام  بطرح 
ال  إنه  قالت  التي  المسماري،  سلطنة  السياسي 
المقررة في  نتائج االنتخابات  يمكن ضمان قبول 
24 ديسمبر المقبل »ما لم يتم توحيد المؤسسة 

العسكرية«.
ودعت في كلمتها أمام ملتقى الحوار المنعقد 
العسكرية  اللجنة  إلى دعم  الجاري  األسبوع  خالل 
توحيد  عملية  الستئناف   »5+5« المشتركة 
دون  المعنية  »باعتبارها  العسكرية  المؤسسة 

غيرها بهذا الملف«.
هايكو  األلماني،  الخارجية  وزير  كشف  ودوليا، 
ألمانيا،  لدى  التوحيد  ملفت  أهمية  عن  ماس، 
نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وقــال 
الماضي:  األسبوع  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
»نطالب بتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، 
ليبيا  ترى  فهل  أولوياتنا«.  رأس  على  األمر  وهذا 
الرابع  قبل  موحدة  وأمنية  عسكرية  مؤسسات 
إلى  التوجه  موعد  ديسمبر،  من  والعشرين 
بعد  ما  إلى  المطلب  يمتد  أم  االقتراع،  صناديق 

تشكيل حكومة جديدة.

جدل بني »الرئاسي« واحلكومة حول املنصب..

 الرئاسي يطالب الدبيبة بتسمية الوزير.. ورئيس الحكومة: مرجعنا ملتقى الحوار
ماس وكوبيش ونورالند طالبوا مرارًا بتوحيد املؤسسات

حاجة ملحة لتوحيد املؤسسات العسكرية بعد الخالف على وزير الدفاع
القاهرة - الوسط

• عبدالحميد الدبيبة • محمد المنفي

بعضها مثير للجدل..

اتساع بورصة األسماء املحتمل ترشحها لالنتخابات الرئاسية

توصياتها  السياسي  الحوار  بملتقى  االستشارية  اللجنة  رفع  مع 
 24 في  المقررة  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  شروط  بشأن 
ديسمبر المقبل، برزت توقعات بخروج عدة شخصيات عسكرية 
ومن النظام السابق لإلفصاح عن نياتها في خوض االستحقاق 
اكتفت  التي  األطراف  األضواء.   عن  بعيدا  تتحرك  ظلت  بعدما 
ضمنية  سياسية  رسائل  بتوجيه  الماضية  الفترة  مدى  على 
كتأكيد لنفوذها قد تستعد لتدشين حمالت الترشح على أرض 
لرؤاهم  الترويجية  حمالتهم  آخرون  يواصل  فيما  قريبا،  الواقع 
الخاصة بالمرحلة المقبلة حتى مع عدم الوضوح الكافي للقاعدة 
بالعاصمة  السياسي  الحوار  ملتقى  اجتماع  وفي  الدستورية. 
حول  الجدل  تفجر  الحالي  األسبوع  منتصف  جنيف  السويسرية 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  اللجنة االستشارية بشأن  مقترحات 
حول  خالف  وقع  كما  ونائبان(،  )رئيس  القوائم  أساس  على 

الترشح. شروط 

شروط الترشح
لوالدين  مسلما  ليبيا  المرشح  يكون  أن  الشروط  في  وجاء 
الجنسية  لمزدوجي  الترشح  يمكن  كما  مسلمين،  ليبيين 
السماح  الجنسية األجنبية حال فوزهم، مع  شرط تخليهم عن 
عن  تنازلهم  شرط  أيضا  بالترشح  السياسيين  أو  للعسكريين 

مواقعهم ورتبهم حال فوزهم.
مقاس  على  »فصلت  الشروط  هذه  أن  مراقبون  ويــرى 
التخلي  نصوص  رفضت  لطالما  وسياسية  عسكرية  شخصيات 
المالحقات  بسبب  الترشح  من  الحرمان  أو  الجنسية  عن 
الشخصيات  هؤالء  ممثلي  أن  المراقبون  وأضاف  القضائية«. 
القذافي  أنصار معمر  غرار  الحوار على  »لهم كلمة في ملتقى 
الذين يشاركون في الحوار الليبي-الليبي بعد استبعادهم في 
استعجال  يكون  أن  يخشون  آخرين  لكن  السابقة«؛  الفترات 
موعدها  في  االنتخابات  إجراء  الغربية  والقوى  المتحدة  األمم 
2012، حين ضغطت األطراف من  تكرارا لسيناريو خطأ العام 
العملية  على  كاف  بشكل  التركيز  دون  االنتخابات  موعد  أجل 
سيتم  كان  إذا  االنتخابات،  إلجراء  مطلوب  هو  وما  السياسية 

قبولها على نطاق واسع في ليبيا على أنها شرعية أم ال.
المجلس  رئيس  هــدد  المبكر،  االنتخابات  صــراع  وفــي 
األعلى للدولة خالد المشري، باالنقالب على نتائج االنتخابات 
المرتقبة إذا جاءت بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  عن  يتحدث  المشري  وكان  حفتر. 
االجتماعي  التواصل  منصة  على  لقاء  في  واسعة  بصالحيات 
إلى  »ستؤدي  بأنها  اعتقاده  عن  معبرا  ــاوس«،  ه »كلوب 

وأضاف:  البلد«.  انقسام  إلى  تؤدي  وقد  بالنتائج،  قبول  عدم 
»بشكل ما وعلى الرغم من أن القوانين تمنع ذلك، فإن ترشح 
يقبل  أن  الثورة  لتيار  يمكن  فال  بها،  وفاز  لالنتخابات  حفتر 
بنتائجها... ال يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا 

في  أنه  نخشى  نحن  وبالتالي  بالقوة،  منعه  إلى  األمر 
بالنتائج  قبول  وعدم  رئاسية  انتخابات  وجود  حالة 

على  التقسيم«،  األسوأ وهو  إلى  أننا سنذهب 
تعبيره. حد 

الجدل حول سيف اإلسالم
المتوقع  األسماء  بورصة  وفي 

منذ  ظهر  السباق،  خوضها 
اإلســالم  سيف  اســم  فترة 

يُشاهد  الذي لم  القذافي 
ــذ أن  ــن ــأ م ــم ــى ال ــل ع
2017؛  عام  في  أطلق 
يثير  أن  ترجيح  مــع 
في  ظهوره  احتمال 
قلق  االنــتــخــابــات 
ــلــومــاســيــيــن  ــدب ال
باستثناء  الغربيين 
الغرب  ويرى  روسيا. 
السالم  »عملية  أن 
ليبيا  في  المضطربة 
من  يكفي  ما  لديها 

الرئيسية،  العقبات 
نجل  تدخل  تحتمل  وال 

شخصية  وهو  القذافي 
ــد«،  ــدي مــحــل جـــدل ش

مــصــادر  نقلت  حسبما 
إعالمية أميركية.

مطلوب  ــالم  اإلسـ وســيــف 
الدولية  الجنائية  للمحكمة 

بتهم تتعلق بجرائم حرب، كما أنه 
إعالم  وسائل  مع  وسطاء  عبر  يتحدث 

مقابلة  أجرى  إنه  بعضهم  وقال  غربية، 
رسمية مع جريدة أميركية ستنشر في يوليو.

وكان نجل القذافي قد تعرض لأسر من قبل 
لكن   ،2015 العام  في  باإلعدام  عليه  وحكم  ميليشيا 

إعادة  بضرورة  وقضت  الحكم  ألغت  طرابلس  في  محكمة 
قراءة  وفي  الزنتان.  في  يزال  ال  أنه  يعتقد  فيما  المحاكمة؛ 

الدولية  األزمات  مجموعة  من  الباحثة  تقول  المشاهد،  لهذه 
من  يزال  »ال  أميركا«:  أوف  »فويس  لموقع  جازيني  كلوديا 
بالفعل  نفسه  سيقدم  اإلسالم  سيف  كان  إذا  ما  الواضح  غير 
أراه  أو  بالفعل  أسمعه  عندما  فقط  ذلك  وسأصدق  مرشحا. 

في الفيديو يصنع هذا العرض«.
أن  الغويل  حافظ  الباحث  يعتقد  ال  بينما 
بعد،  بالترشح  قراره  اتخذ  قد  سيف  يكون 
أنه  فأعتقد  ــك،  ذل فعل  إذا  »ولــكــن 

سيحظى بدعم كبير«.
يؤدي  أن  من  متابعون  ويحذر 
العنف  ــادة  ــ زي إلـــى  تــرشــحــه 
عبرت  ــد  وقـ الـــبـــالد.  فــي 
ــؤون  ــش الــخــبــيــرة فــي ال
في  والمنسقة  الليبية 
ماري  الدولي،  المركز 
فيتزجيرالد، عن قلقها 
بشأن  خاص  بشكل 
إجــــراء انــتــخــابــات 

بشكل عام.
للموقع  وقالت 
»فكرة  األميركي: 
ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن
ليست  الرئاسية 
وكان  محلها،  في 
أن  األجــانــب  على 
في  عليها  يقضوا 
أقــرب  فــي  مهدها 
وقـــت، بــرلــمــانــيــة، 
رئاسية  لكن  نــعــم، 
ــط  ــواب ض دون  مـــن 
وتوازنات في مكان مثل 

ليبيا )أمر غريب(!«.

موقف النايض
عارف  ليبيا،  إحياء  كتلة  رئيس  وبدأ 
للترشح  االنتخابية  حملته  النايض، 
 24 في  ليبيا  في  الرئاسية  لالنتخابات 
مجلة  مع  مقابلة  في  النايض  وقال  ديسمبر. 
الحالي، إنه  الفرنسية خالل األسبوع  »جون أفريك« 
ترشح لالنتخابات الرئاسية عندما تم اإلعالن عنها للمرة 
األولى في العام 2017، مضيفا أنه يدعم »البرلمان المنتخب 

وجميع   ،2014 العام  في  إنشائه  منذ  الشعب  من  شرعيا 
قوات  إلى  إشــارة  في  منه«،  المنبثقة  الشرعية  المؤسسات 
وجاد  ثابت  بشكل  دعمت  فقد  »لذلك،  وتابع:  العامة.  القيادة 
الثني،  البرلمان برئاسة عبداهلل  الليبية المنبثقة من  الحكومة 
بقيادة  البرلمان  من  أيضا  المنبثق  الليبي  الوطني  والجيش 

المشير خليفة حفتر«.
وشدد النايض الذي شغل منصب سفير ليبيا لدى اإلمارات 
إجــراء  ــرورة  ض على   2016 أكتوبر  إلــى   2011 يونيو  من 
العظمى  الغالبية  تختار  أن  وضرورة  موعدها،  في  االنتخابات 
من الليبيين قيادتهم وممثليهم، مع إنهاء ما سماه »استبداد 
للجماعات  آليا  وصرافا  فاشلة  دولة  ليبيا  جعل  الذي  األقلية 

المتطرفة في جميع أنحاء المنطقة«.
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  تؤيد  ليبيا  إحياء  »كتلة  وتابع: 

والبرلمانية المقبلة من خالل االقتراع الشعبي المباشر«.

منافسة باشاغا- معيتيق
بالموازاة تسلط األضواء على التنافس المبكر بين وزير الداخلية 
السابق، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، 
أحمد معيتيق، واألخير واحد ممن يلقون قبوال في الشرق، كما 
يسمى  ما  عقده  إلى  البعض  ويشير  مصراتة،  مدينة  من  أنه 
أطوارها في موسكو كللت  العامة جرت  القيادة  مع  بـ»صفقة« 
ويشدد  الماضي.  العام  في  النفطي  الحصار  رفع  على  باتفاق 
الميزانية  تأخير  منتقدا  االنتخابات،  إجراء  ضرورة  على  معيتيق 
السيادية،  المناصب  في  التعيينات  استكمال  وتعثر  الموحدة، 

وعدم التصويت على القاعدة الدستورية.
وتابع: »الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمنع ظهور دستور 
في  الدستورية  القاعدة  أن  يرى  كما  يبدو«.  ما  على  جديد 
المتناقضات، ونسخة باهتة بال  المقترحة »خليط من  صيغتها 

لون وال طعم وال رائحة«.
وشدد معيتيق على أنه من الضروري تعديل القسم ووجود 
الحقوق  مسألة  إلى  وتطرق  الحكومة،  ألعضاء  واحدة  جنسية 
والحريات التي هي شرط أساسي النتخابات حرة وآمنة ونزيهة 

ومحايدة، وفق قوله.
كجزء  أوروبية  بجولة  االستحقاقات  باشاغا  استبق  بــدوره، 
من حملة انتخابية مبكرة بدأها من باريس ثم روما وبروكسل 
مناطق  عدة  زار  كما  برلين.  في  وانتهت  وأمستردام  ولندن 
شباب  من  مجموعة  مع  ناقش  حيث  نفسه،  للغرض  ليبيا  في 
حوض مرزق، التحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية ودورهم 
أهالي  من  بعدد  اجتمع  كما  والمصالحة.  المقبلة  المرحلة  في 
المفقودين والمختفين خالل المواجهات العسكرية التي دارت 

بين 2019 و2020.

الوسط - عبدالرحمن أميني

        شروط الترشح محل نقاش.. وجدل على سيف اإلسالم القذافي

< سيف القذافي< أحمد معيتيق

< فتحي باشاغا < عارف النايض

    النايض ومعيتيـق وباشاغــا وحفتــــر.. مرشـحون محتملون
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2، الذي عقد  بعد أيام من انفضاض مؤتمر برلين 
أنظار  توجهت  األلمانية،  العاصمة  في  ليبيا  بشأن 
الليبي  المشهد  في  الدوليين  والالعبين  الليبيين، 
في  المتحدة  األمم  قصر  وتحديدا  جنيف،  شطر 
المدينة السويسرية، الذي يحتضن اجتماعات ملتقى 
الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة األمم المتحدة 
ودولي  إقليمي  اهتمام  ظل  وفي  ليبيا.  في  للدعم 
ولجنته  الليبي  الحوار  ملتقى  جلسات  انطلقت  بالغ، 
ليل  إلى  واستمرت  اإلثنين،  جنيف،  في  االستشارية 
للطباعة، وسط  ماثلة  والجريدة  تنته  لم  الخميس، 
التشاؤم  بسحب  األمل  بوارق  فيها  اختلطت  أجواء 
القاعدة  حول  توافق  عن  بحثا  وذلك  القاتمة. 
ديسمبر   24 في  المقررة  لالنتخابات  الدستورية 
المقبل، قبيل انتهاء المدة التي حددتها بعثة األمم 

المتحدة إلقرار القاعدة قبل األول من يوليو.

اختالف واتفاق
اليومين األول والثاني، شهدت اختالفا  مداوالت 
بينها  النقاط،  عديد  حول  الملتقى  أعضاء  بين 
وضمانات  الرئاسية،  لالنتخابات  الترشح  شروط 
القبول بنتائج االنتخابات، فيما كان التأكيد لضرورة 
اتفاق غالب  إجراء هذا االستحقاق في موعده محور 
األعضاء. وعلى اختالفهم، اتفق غالب أعضاء اللجنة 
على  الليبي  السياسي  الحوار  لملتقى  االستشارية 
 24 النتخابات  الدستورية  القاعدة  إقرار  ضرورة 

ديسمبر المقبل.

شروط الترشح للرئاسة
ووفق الشروط، يمكن ألي صاحب منصب سياسي 
من  يستقيل  أن  عليه  أن  غير  الترشح،  عسكري  أو 
ذاك المنصب بعد فوزه، حسبما أكد عضو الملتقى 
االستشارية  اللجنة  أن  أعلن  الذي  عثمان،  عبداهلل 
يوصي  اتفاق  إلى  توصلت  الملتقى  من  المنبثقة 

بإجراء االنتخابات الرئاسية على أساس القوائم.
رئيس  لمنصب  الترشح  أن شروط  أوضح  عثمان 
الدولة هي: »أن يكون ليبيا، مسلما، لوالدين ليبيين 
مسلمين، وأال يكون حامال لجنسية دولة أخرى ما لم 
الصادرة  والقرارات  للقوانين  وفقا  له  مأذونا  يكن 
من الحكومات المتعاقبة«. واشتملت الشروط على 
»أال يكون المترشح متزوجا بغير ليبية وأن ال يكون 
قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة 
أو  اإلنسان  لحقوق  انتهاك  أو  فساد  بقضايا  عادلة 
»يعد  عثمان:  وحسب  اإلنساني«.  الدولي  القانون 
المرشح حال فوزه مستقيال من أي منصب سياسي 
أو عسكري، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة داخل 
وأي شروط  القصر،  وأوالده  وزوجته  وخارجها،  ليبيا 

أخرى ينص عليها القانون«.
تشكيل  على  باإلجماع  اتفاق  بوجود  ونوه 
والشيوخ،  النواب  مجلسي  من  المقبل  البرلمان 
يقل  ال  بما  المقبل  البرلمان  في  المرأة  و»تمثيل 
المكونات  تمثيل  يقل  وال  األعضاء،  من   %  30 عن 
الفتا  مكون«،  لكل   %  3 عن  البرلمان  في  الثقافية 
للتواصل مع  لجان  أيضا على »تشكيل  التوافق  إلى 
المجلس الرئاسي والمجلس األعلى للدولة واللجنة 

العسكرية )5+5(«.

الشيباني يرفض
في المقابل، رفض عضو ملتقى الحوار السياسي، 
الشيباني عبداهلل الشيباني، بيان اللجنة االستشارية 
دور  أن  واعتبر  السياسي،  الحوار  ملتقى  افتتاح  في 
والمشورة«،  الرأي  »إبداء  هو  االستشارية  اللجنة 
وأن رأيها »ال يعد ملزما وغير بات«. أضاف الشيباني 
اللجنة  »بيان  أن  الثالثاء،  الملتقى  اجتماعات  خالل 
األمور،  عديد  حول  توافق  وجود  زعم  االستشارية 
ما  وهو  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  شروط  منها 
الستقالة  باقتراح  تقدمه  عن  وكشف  يحدث«،  لم 
قبل  االستحقاق  هذا  في  المرشحين  العسكريين 
إجرائه. الشيباني أكد أن »مهمة البت في مقترحات 
اللجنة االستشارية« تعود حصرا إلى لجنة الـ75، في 

إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

دعم أميركي
من جهته، أكد مستشار األمن القومي األميركي، 
جيك سوليفان، األربعاء، أن بالده تقف مع شركائها 
إلجراء  الكامل«  »الدعم  في  والدوليين  الليبيين 
 24 موعدها  في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 

ديسمبر المقبل.
على  تعليقا  جاء  األميركي  المسؤول  تصريح 
الحوار  ملتقى  مداوالت  من  جديدة  جولة  انعقاد 
السياسي في جنيف، بهدف إقرار القاعدة الدستورية 
األمم  بعثة  حددتها  التي  المهلة  قبل  لالنتخابات 
المتحدة للدعم في ليبيا لالنتهاء منها في األول من 
المتحدة  الواليات  مبعوث  حث  أيضا  المقبل.  يوليو 
الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، على العمل مع بعثة 
إلى توافق  للتوصل  ليبيا  للدعم في  المتحدة  األمم 
بشأن القاعدة الدستورية الالزمة إلجراء االنتخابات، 
أفضل  »هي  المقبل  ديسمبر  انتخابات  أن  معتبرا 

طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي«.

»التصويت العلني«
بالقاسم  السياسي،  الحوار  ملتقى  عضو  كان 
على  »عالنية«  التصويت  إلى  دعا  النمر،  محمد 
اللجنة  صيغتها  اقترحت  التي  الدستورية  القاعدة 
التوافق  عدم  حال  في  وذلك  للملتقى،  االستشارية 
عليها. واعتبر النمر، في كلمته خالل جلسة الثالثاء، 
أن ما توصلت إليه اللجنة االستشارية للملتقى »جيد 
العصا  لوضع  »محاوالت  يرى  لكنه  كبير«،  حد  إلى 
المعارضة  الدعوات  انتقد  النمر  الدواليب«.  في 
إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 
24 ديسمبر المقبل رغم االتفاق عليه  المقررة يوم 
من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خالل 
اجتماعاتهم في تونس العام الماضي، متسائال عن 

»المستجد« الذي يدفع إلى معارضة هذا الموعد.

تكافؤ الفرص
الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى  عضوة  أما 
الفرص«  تكافؤ  »عدم  فانتقدت  لنقي،  الزهراء 
الحوار،  ملتقى  اجتماعات  للمعلومة خالل  والوصول 
للملتقى  االستشارية  اللجنة  مقترح  لمناقشة  وذلك 
االنتخابات  الالزمة إلجراء  الدستورية  القاعدة  إلقرار 
ديسمبر   24 في  المقررة  والبرلمانية  الرئاسية 
المقبل. وفي سلسلة تغريدات نشرتها، عبر حسابها 
على »تويتر«، الثالثاء، أعربت لنقي عن أسفها لبث 
االستشارية  اللجنة  بتوصيات  الترحيبية  الكلمات 
بدأ  عندما«  المباشر  البث  و»انقطاع  للملتقى 
حيال  مالحظاتهم  وإبداء  مداخالتهم  في  األعضاء 

المقترح الذي أعدته اللجنة االستشارية.
ذلك  تجاوز  الفرص  تكافؤ  »عدم  إن  قالت  لنقي 
بعدم تكافؤ الوصول للمعلومة وعدم عرض مسودة 

الحديث  إلى  مجددا  العودة  رفضت  بوقعيقيص 
إجراء  قبل  الدستور  مشروع  على  االستفتاء  عن 
24 ديسمبر، مؤكدة  االنتخابات العامة المقررة في 
االستفتاء  »تأجيل  فحسب  يعني  الموقف  هذا  أن 

وليس رفضه«.

ال رجوع عن موعد االنتخابات
واعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، علي كشير، 
المقرر  العامة  االنتخابات  موعد  عن  رجوع«  »ال  أنه 

في 24 ديسمبر المقبل.
يتسلم  لم  اليوم  إلى  الليبي  »الشعب  أن  أضاف 
الشعب  إلى  االحتكام  بضرورة  مطالبا  أمره«،  زمام 

في اختيار من يمثله.
منتقدا  اإلقصاء«،  »سياسة  رفضه  أعلن  كشير 
لالنتخابات  بالترشح  الخاصة  الشروط  بعض 

الرئاسية، ومنها الخاصة بالجنسية.

انتخابات مباشرة متزامنة
المتحدة،  األمم  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  أما 
»االنتخابات  أن  فأوضح  السني،  الطاهر  السفير 
أن  وأكد  »واقعي«،  مطلب  المباشرة«  المتزامنة 

»إنهاء المحاصصة أمر حتمي«.
ورأى أنه حال وجوب انتخاب الرئيس بالقائمة فال 
بد أن »تقتصر على الرئيس ونائب فقط«، في حين 
يترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتخب 
ويعتمد من مجلس النواب، وفق ما نشر على حسابه 

بموقع »تويتر«، اإلثنين.
بالقائمة  الوزراء  رئيس  انتخب  »لو  السني:  وقال 
التشريعي  الجسم  أو  الدولة  لرئيس  سلطة  فال 

عليه«.

مالحظات اليوم األول
ونشرت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم 
األول الجتماع  اليوم  عن  الفارسي، مالحظاتها  العز 
برعاية  جنيف  في  جلساته  استكمل  الذي  الملتقى 
القاعدة  ليبيا إلقرار  للدعم في  المتحدة  بعثة األمم 
المقررة في ديسمبر  الالزمة لالنتخابات  الدستورية 

المقبل.
أم العز كتبت عبر حسابها على »فيسبوك«: »من 
حيث المبدأ عندما كانت الجلسة منقولة ساد خطاب 
البرلمانية  مهادن ومتفائل وإجماع على االنتخابات 
في  ديسمبر   24 ومتزامنة  المباشرة  والرئاسية 

موعدها«.
جماعة  كشر  البث  أوقف  »وعندما  أنه  أضافت 
أنيابهم،  عن  المنتمين  وبعض  الضيقة  المصالح 
وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر 
األوضاع على ما هي عليه«، معتبرة أن ذلك »منطق 
السلمي  التداول  فكرة  استبعاد  عن  ينم  غريب 
للسلطة وتهديدات بينة بأن االنتخابات هي الخطر 

الداهم الذي يهدد ليبيا!«.
الدستورية  القاعدة  نمرر  »قد  الفارسي:  وقالت 
االستقرار  ألهلنا  لنحقق  مرة  بتنازالت  نرضى  وقد 
نذكر  ولكننا  منتخبة،  ألجسام  الشرعية  بتجديد 
المتنطعين والقافزين على المراحل بأنه لوال تسامح 

فبراير ما كانوا هنا«.
وبينما اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، حسن 
االنتخابات«  »تأجيل  عن  الحديث  أن  الزرقاء،  صالح 
»اعتداء على خارطة الطريق«، أبدى الزرقاء اعتراضه 
ثانية  غرفة  تشكيل  مطلب  على  االجتماعات  خالل 

للسلطة التشريعية.
االستفتاء  بإجراء  المطالبات  أيضا  انتقد  الزرقاء 
على مشروع الدستور، مؤكدا ضرورة التقيد بخارطة 

الطريق.

كوبيش و5 دول
وحث المبعوث الخاص لألمين العام، رئيس بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وممثلو 
بما  الفاعلة،  الليبية  األطراف  ليبيا،  في  دول  خمس 
في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على 
لها  المقرر  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة  إقرار 
نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في 

خارطة الطريق.
وقالت البعثة األممية في بيان مساء الثالثاء، إن 
كوبيش، أجرى مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا 
أجراها  هاتفية  محادثات  عقب  الـ2+3(،  )مجموعة 
ذلك  في  بمن  آخرين،  دوليين  شركاء  مع  أيام  قبل 
روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، 
لمناقشة التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ خارطة 
الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق 
وقرار  الثاني  برلين  مؤتمر  خالصات  مع  تماشيا 
مجلس األمن األممي رقم 2570 لسنة 2021، بما 
قاعدة دستورية متفق عليها  إقرار  في ذلك ضرورة 
 24 في  االنتخابات  إلجراء  ممكن  وقت  أسرع  في 

ديسمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه االتصاالت تأتي في سياق 
االجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في 
الجهات  جميع  الدوليون  الشركاء  حث  فيما  جنيف، 
الملتقى  أعضاء  سيما  وال  المعنية،  الليبية  الفاعلة 
ما  بشأن  التقدم  إحراز  على  جنيف،  في  المجتمعين 
االنتخابات  إجراء  بتسهيل  تعهدات  من  قطعوه 
مقترح  وضع  خالل  »من  ديسمبر،   24 في  الوطنية 
توافقي على القاعدة الدستورية لالنتخابات، والوفاء 
إجراء  بتسهيل  الليبي  الشعب  تجاه  بالتزامهم 

االنتخابات«.
دعمهم  »مجددا«  أكدوا  الدوليون  الشركاء 
في  عليه  المنصوص  النحو  على  االنتخابات  تنظيم 
التام  والتنفيذ  الملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة 
الطريق  فتح  ذلك  في  بما  النار،  إطالق  وقف  التفاق 
األجانب  المقاتلين  انسحاب  عن  فضال  الساحلي، 
والقوات األجنبية دون أي تأخير وفقا لقراري مجلس 

األمن 2570 و2571 لسنة 2021.
الدولي«،  المجتمع  وأعضاء  الخاص  »المبعوث 
الفاعلة  الجهات  جميع  مناشدتهم  جددوا 
لقراري  لالمتثال  ليبيا  الصلة في  ذات  والمؤسسات 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2570 و2571، 
وخالصات  الملتقى،  أقرها  التي  الطريق  وخارطة 
مستوى  إلى  و»االرتقاء  الثاني  برلين  مؤتمر 
القاعدة  إقرار  وتيسير  الوطنية  مسؤولياتهم 
من  للتمكين  القانوني  اإلطار  وسن  الدستورية 

إجراء االنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر«.
األوروبي  االتحاد  مجلس  بقرار  رحب  كوبيش 
فرض  معايير  أن  »لتوضيح  يونيو،   21 في  الصادر 
ليبيا(،  في  الوضع  ضوء  )في  التقييدية  التدابير 
أو  تعرقل  التي  والكيانات  األشخاص  أيضا  تشمل 
خارطة  في  عليها  المنصوص  االنتخابات  تقوض 
األمن  مجلس  قرار  مع  يتماشى  وهذا  الطريق.. 
لسنة   2571 والمرقم  المتحدة  لألمم  التابع 

.»2021
وفي اليوم الثالث الجتماعات الملتقى في جنيف، 
تأجلت  حيث  المشهد،  على  كورونا  فيروس  قفز 
عضو  إصابة  اكتشاف  إثر  الصباحية،  األربعاء  جلسة 

ملتقى الحوار، أم العز الفارسي، بالفيروس اللعين.

الحوار،  لملتقى  األولى  الجلسة«  بعد  إال  التوصيات 
»إبرام  يعني  ال  المنشود  اإلصالح  أن  على  مشددة 
الضحايا  وباألخص  الناس  على  مريبة  صفقات 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  حقهم  في  ارتكب  ممن 
تعنى  أن  يفترض  االستشارية  اللجنة  اإلنسانية«. 

بآلية حسم الخالف حول القاعدة الدستورية
قيم  بإهدار  اإلصالح  يستوي  »ال  أنه  وأكدت 
أنه  كما  القانون«،  وسيادة  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
»ال يستوي التضمين وعدم اإلقصاء بإهدار القواعد 
احترام  معايير  على  القائمة  الناظمة  الموضوعية 
حقوق اإلنسان وسيادة القانون.. ال يستوي اإلصالح 

والتوافق بالتذاكي«.
لنقي قدمت مالحظات سريعة على المقترح الذي 
التي قالت  الحوار  اللجنة االستشارية لملتقى  أعدته 
آلية  اقتراح  أن تكون معنية بمسألة  »يفترض  إنها 
وليس  الدستورية  القاعدة  في  للبت  الخالف  حسم 
القاعدة  مقترح  بنود  في  جديدة  نصوص  اقتراح 
التدقيق  معايير  »إهدار  مؤكدة  الدستورية«، 
المنضبطة بمبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون 

فيما يخص شروط الترشح« لالنتخابات.
كان  إنه  صهد  إبراهيم  الملتقى  عضو  وقال 
يتمنى »إقرار االستفتاء على مشروع الدستور وترك 
»أطالب  مضيفا:  كلمته«،  ليقول  للشعب  القرار 
في  السنتين  على  المقبلة  األجسام  والية  تزيد  بأال 
وفق  وليس  دستورية  قاعدة  وفق  االنتخاب،  حال 
البرغوثي،  العضو، محمد مصباح  الدستور«. وشدد 
لصالح  أمره  على  مغلوب  الليبي  الشعب  أن  على 
إتمام  يريدون  ال  »الذين  المصلحة  أصحاب  بعض 
»طامعين  هناك  بأن  ونبه  ديسمبر«.   24 انتخابات 
الليبي،  الشعب  من  ينالوا  أن  يريدون  ومغرضين 

االقتراع،  صناديق  إلى  الوصول  من  ويحرمونه 
واالنتخابات ستكون سدا أمامهم«.

يخص  فيما  العرفي  مسعود  زميله  معه  واتفق 
االنتخابات  إجراء  »إن  قال:  حيث  االنتخابات،  إتمام 
اإليجابي  الرد  سيكون  المقبل  ديسمبر   24 في 
في  الحياة  أفسدوا  الذين  السياسيين  على  الوحيد 
ليبيا، بما في ذلك جرائم القتل وسرقة المال العام«.

السياسية  الذنوب  من  التخلص  »علينا  وأوضح: 
إلى  الوصول  يريد  الشعب  مضى،  ما  وغفران 
االنتخابات وسوف تمسح هذه الخطوة كل ما عاناه 
وسرقة  والتشريد  القتل  جرائم  من  الليبي  الشعب 

المال العام«.

انتخاب مباشر للرئيس
الرئيس  الشعب  انتخاب  ضرورة  أكد  العرفي 
بشكل مباشر، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بدور 
المرحلة  أن  معتبرا  السابقة،  السلبيات  تفادي  في 
أصاب  البعض  »لكن  تجاوزات  شهدت  الماضية 
واألخطاء  والمسؤولية،  السياسي  العمل  في  وأخطأ 
ثابت  عبدالمطلب  العضو  دعا  فيما  تغتفر«؛  قد 
االنتخابات  بمراقبة  االلتزام  إلى  الدولي  »المجتمع 
الدغيلي،  فوزي  سلوى  الملتقى،  عضوة  المقبلة«. 
دعت من جانبها مجلس النواب إلى ضرورة »اعتماد 
ما نتفق عليه في الملتقى وتمرير قانون االنتخابات 
وقانون الدوائر االنتخابية ووضعهما أمام المفوضية 
كوبيش،  دعا  الجلسة،  بداية  وفي  الوقت«.  لتدارك 
حل  إلى  للوصول  خالفاتهم  تجاوز  إلى  األعضاء 
دون  جنيف  لمغادرة  مجال  »ال  بأنه:  ونبه  وسط، 

الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية«.
البرلمان،  أداء  من  استيائه  عن  عبر  كوبيش 

المناطة  المسؤولية  بمستوى  يكن  »لم  إنه  وقال 
به إلقرار القاعدة الدستورية... وال يمكن أن يكون 
مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون 

مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البالد«.

»مفاوضات حقيقية«
األمين  دعا  جنيف،  الثاني الجتماعات  اليوم  وفي 
العام المساعد المنسق الخاص لبعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار 
حقيقية«  »مفاوضات  إجراء  ضرورة  إلى  السياسي 
موعدها  في  العامة  االنتخابات  إجراء  كيفية  حول 
في 24 ديسمبر 2021. وقال: »وصلنا إلى نقطة ال 
بد فيها من تحول المداوالت العامة إلى مفاوضات 

حقيقية حول القاعدة الدستورية لالنتخابات«.
بـ»ضرورة  الحوار  ملتقى  أعضاء  أوصى  زينينغا 
التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية لالنتخابات، 
وعدم االنتهاء من هذه الجولة من المداوالت دون 
اتفاق«. من جهته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي، 
»خطيرة«  بمرحلة  تمر  ليبيا  إن  البرعصي،  إدريس 
مجتمعي  بـ»حوار  إال  منها  تعبر  لن  و»استثنائية« 
إلى  دعا  البرعصي  الليبيين.  الفرقاء  بين  تصالحي« 
إجراء  الطريق، ومن ضمنها  بخارطة  التقيد  ضرورة 
المقبل.  ديسمبر   24 في  موعدها  في  االنتخابات 
وأكد البرعصي أن خارطة الطريق تسهم في »تعزيز 
»اختصاص  الدستور  أن  ورأى  السياسية«،  الشرعية 
بعرضه  مطالبا  الدستور«،  صياغة  للجنة  أصيل 

لالستفتاء بعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

االنتخابات التشريعية أوال
عبدالرحمن  السياسي  الحوار  ملتقى  عضو  أما 

السويحلي، فطالب خالل االجتماعات، بضرورة إجراء 
انتخابات تشريعية أوال ثم مناقشة المسار الدستوري 
بعد ذلك، وبعدها إجراء االنتخابات الرئاسية إذا تم 

التوافق على ذلك.
على  القفز  »محاوالت  السويحلي  ورفض 
السلطة«، مؤكدا أن »اإلقصاء واإلبعاد لن ينجح في 

ليبيا، وال بديل عن الشراكة«.

ال وصاية على الشعب
السياسي،  الحوار  من جانبه، طالب عضو ملتقى 
على  الوصاية  عن  »االبتعاد  بضرورة  كعوان،  نزار 
البعض  لدى  مخاوف  وجود  متفهما  الشعب«، 

بخصوص القاعدة الدستورية لالنتخابات.
صراع  »تشهد  ليبيا  إن  االجتماعات  خالل  وقال، 
المشروع  نجاح  على  رهانه  مؤكدا  مشروعات«، 
أمام  الحوار  ملتقى  أن  اعتبر  كعوان  الديمقراطي. 
قاعدة  حول  »التوافق«  لتحقيق  تاريخية«  »فرصة 
إنجاح  في  وتسهم  التوازن  »تحقق  دستورية 

المشروع الديمقراطي«.

مراجعة خارطة الطريق
دبيبة،  علي  السياسي،  الحوار  ملتقى  عضو  أما 
فطالب بمراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة 
التنفيذية الموقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ 

االستحقاقات المقبلة.
أضاف خالل اجتماعات الملتقى أن كثيرا من بنود 
في  وشكك  وتخطيها،  تجاوزها  تم  الطريق  خارطة 

»توافر بيئة صالحة« لالستحقاقات المقبلة.
والبعثة  الدولي  »المجتمع  أن  أضاف  دبيبة 
الموقتة  التنفيذية  السلطة  يدعما  لم  األممية 
وأدارا ظهريهما لها كما فعال مع المجلس الرئاسي 

السابق«.

توافق ال مغالبة
ودعا عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد تكالة، 
إلى ضرورة »التوافق ال المغالبة«، محذرا من تبعات 
في  »االستمرار  بضرورة  ومطالبا  التوافق،  عدم 
خالل  وقال  عليه«.  القفز  ال  الدستوري،  االستحقاق 
جلسة، الثالثاء، إن اللجنة االستشارية المنبثقة من 
ملتقى الحوار السياسي قدمت مقترحا »ال يدعو إلى 

التوافق، لكنه يدعو إلى المغالبة«.
أضاف أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس 
الدستوري، حيث  المسار  منها  نقاطا عديدة  حددت 
مشروع  على  االستفتاء  لمناقشة  موعدا  حددت 
الموقتة،  التنفيذية  السلطة  تشكيل  فور  الدستور 

وذلك قبل االنتخابات المقررة في ديسمبر.
مشروع  على  االستفتاء  إجراء  أن  أكد  تكالة 
االنتخابات«  إجراء  أمام  عائقا  يكون  »لن  الدستور 

العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
آمال  السياسي،  الحوار  ملتقى  عضوة  وقالت 
بوقعيقيص، الثالثاء، إنه »ال يجوز النكوص على ما 

اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي«.
واعترضت على تقدم أعضاء باللجنة االستشارية 
المنبثقة من الملتقى باقتراحات جديدة »تتناقض« 

مع خارطة الطريق.

طرابلس القاهرة جنيف الوسط

● أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خالل الجلسة االفتتاحية في جنيف، اإلثنين الماضي

من برلين 2 إلى جنيف.. كثير من الوعود قليل من التنفيذ

ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟

عثمان: »استشارية الملتقى« تتفق 
باإلجماع على شروط الترشح للرئاسة.. 

واالنتخابات بالقوائم.. والشيباني 
يرفض بيان اللجنة االستشارية

البرعصي يدعو إلى »حوار مجتمعي 
تصالحي« بين الفرقاء.. والسويحلي 

يطالب بإجراء انتخابات تشريعية 
ثم االستفتاء على الدستور

البرغوثي: أصحاب المصلحة ال يريدون 
إتمام االنتخابات.. وصهد: كنت أتمنى 
إقرار االستفتاء على مشروع الدستور 

وترك القرار للشعب ليقول كلمته

تكالة: يجب االستمرار في 
االستحقاق الدستوري ال القفز 

عليه.. وكشير: ال رجوع عن 
إجراء االنتخابات في موعدها

● السويحلي

● زينينغا ● النمر

● تكالة

● لنقي

● الزرقاء

● كوبيش

● البرعصي

ملتقى الحوار السياسي.. اتفاق على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية النتخابات 24 ديسمبر

● قصر األمم المتحدة في جنيف سويسرا الذي احتضن اجتماعات ملتقى الحوار الليبي
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ومخارج  بمداخل  القمامة  أزمة  تفاقمت 
اإلمكانات  نقص  بسبب  وليد،  بني  مدينة 
ونقص  النظافة  شركة  تعانيها  التي 
تغطي  سيارة   15 تتجاوز  ال  التي  السيارات 
ألف نسمة،  مدينة كاملة يقطنها نحو مئة 
الذين  المواطنين  بعض  إهمال  عن  فضاًل 
يضعون القمامة في شوارع وأحياء المدينة 

بدل األماكن المخصصة لها.
بني  في  العامة  النظافة  شركة  مدير 
الشركة  إن  قال:  أبوزيد،  مصطفى  وليد، 
تواجه عدة مشاكل منها تأخر صرف رواتب 
ألن  نقدية  سيولة  وجود  وعدم  العاملين 
تلك العمالة تتقاضى مرتباتها نقدًا وليس 
سرقة  إلى  إضافة  مصرفية،  حسابات  في 
السنوات  طيلة  ومعداتها  الشركة  سيارات 

الماضية.
 وأضاف أبوزيد لـ »الوسط« إن الشركة 
السنوات  في  وسرقات  ألضرار  تعرضت 
في  للحرب  المدينة  فيها  تعرضت  التي 
سرقت  حيث  و2012،   2011 العامين 
بعملية  الخاصة  واآلالت  السيارات  بعض 
ويضيف  منها.  للتخلص  النفايات  ردم 
أبوزيد، إن الشركة العامة لخدمات النظافة 
في بني وليد تعاني من إشكالية عدم توفر 
البيئية  االشتراطات  وفق  رئيسية  مكبات 
الوحيد  المكب  وإن  عليها،  المنصوص 
فيه  القمامة  بتجميع  الشركة  تقوم  الذي 

يقع بالقرب من األحياء السكنية.
ولفت أبوزيد، إلى أن الشركة والعاملين 
وإزالة  لملمة  في  العمل  يواصلون  فيها 
والشوارع  الميادين  مختلف  من  القمامة 
تأخير  في  المعاناة  رغم  بالمدينة، 
المواطن  يقول  جهته  من  مستحقاتهم. 
إلى  يعود  القمامة  تراكم  إن  عون،  محمد 
يقومون  الذين  المواطنين  ثقافة  عدم 
بدل  الشوارع،  في  مكان  كل  في  بإلقائها 
رميها في صناديق القمامة المخصصة لها.
كبيرة  مشكلة  هناك  إن  عون،  ويضيف 
يتسبب فيها بعض المواطنين، وهي حرق 
منها  يتخلصون  أنهم  منهم  ظنًا  القمامة 
انتشار  إلى  تؤدى  لكنها  الطريقة،  بهذه 
بعض  يسبب  قد  ما  المنازل  بين  الدخان 
المشاكل التنفسية واألمراض. ويرى عون، 
ساعد  أيام  عدة  طيلة  القمامة  تراكم  إن 
والبعوض  الكريهة  الروائح  انتشار  في 
يزيد  ما  الصيف،  فصل  خالل  والحشرات 
يشتكون  الذين  المواطنين  معاناة  من 
أصاًل من عدة مشاكل وأزمات لتضيف أزمة 

القمامة مشكلة جديدة.

ظروف صعبة
وليد،  بني  في  النظافة  شركة  وتعمل 
في  كبيرة  بطاقات  الشركة،  مدير  بحسب 

للمجلس  التابعة  السيادية  المناصب  لجنة  سلمت  فيما 
لتولي  المترشحين  حول  النهائي  تقريرها  للدولة  األعلى 
هذه المناصب إلى المجلس، أجل مجلس النواب جلسته 
ملف  أعمالها  جدول  وعلى  الثالثاء  مقررة  كانت  التي 
المناصب السيادية، ربما إلى جلسة اإلثنين المقبل، التي 

ستمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.
وكشف الناطق باسم مجلس النواب، عبداهلل بليحق، 
تناولت  إنها  وقال  الماضي،  اإلثنين  جلسة  كواليس 
العامة  الميزانية  باعتماد  يتعلق  ما  منها  األمور،  بعض 
للدفاع،  وزير  وتعيين  المرتبات،  توحيد  وقانون  للدولة، 
الجلسة  أن  أعلن  بليحق  السيادية.  المناصب  وملف 
المناصب  بند  في  للبت  جلسة  تحديد  تناولت  المغلقة 
على  للدولة  األعلى  المجلس  رد  لعدم  نظرا  السيادية 
مجلس النواب بهذا الخصوص رغم مرور شهر من إحالة 

المترشحين. المجلس ملفات 
السيادية،  المناصب  لجنة  عضو  قال  جهته،  من 
إن  شرادة،  بن  سعد  للدولة،  األعلى  للمجلس  التابعة 
اإلثنين.  المجلس،  إلى  النهائي  تقريرها  سلمت  اللجنة 
تم  أنه  »الوسط«،  مع  اتصال  في  شرادة،  بن  وأوضح 
أن  على  الدولة،  مجلس  إلى  النهائي  التقرير  تسليم 
يتم نشر نتائج التقرير حول األسماء المختارة للمناصب 
تم  حال  في  الموقع،  على  بالمجلس  الخاصة  السيادية 

اعتماده وفتح باب التظلمات بعد ذلك.
ووفق بن شرادة، ترشح عدد كبير للمناصب التي يتولى 
مجلس الدولة اختيارها ويقرها البرلمان، وتشمل: »رئيس 
المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  ونائب  المحاسبة،  ديوان 
ورئيس المفوضية العليا لالنتخابات، ورئيس هيئة مكافحة 
وعضوية  الفساد  مكافحة  هيئة  إدارة  وعضوية  الفساد، 
العليا  المفوضية  وعضوية  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 

لالنتخابات ووكيل الرقابة اإلدارية«.
وأشار إلى اختيار سبعة إلى عشرة مرشحين لكل منصب، 

وسيتم نشر األسماء على الموقع في حال تم اعتمادها.

مجلس الدولة يفتح باب الترشح
للدولة،  المجلس األعلى  أعلن  الماضي،  9 يونيو  وفي 
فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في 
االتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 
6 أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توافرها 

بيان،  في  المجلس،  ودعا  المناصب.  لهذه  المترشح  في 
تلك  وعضوية  لرئاسة  الترشح  في  الراغبين  »المواطنين 
التقدم بطلباتهم للمجلس من  إلى  السيادية،  المناصب 
خالل أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته 

االنتخابية، في أجل أقصاه مساء األحد 13 يونيو 2021«.
ديوان  رئيس  البيان،  حسب  المناصب،  تلك  وتشمل 
لالنتخابات،  العليا  المفوضية  ورئيس  المحاسبة، 
مجلس  وعضوية  المركزي،  المصرف  محافظ  ونائب 
اإلدارية،  الرقابة  هيئة  ووكيل  المركزي،  المصرف  إدارة 
وعضوية  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  ووكيل 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة 

المفوضية العليا لالنتخابات.
وفي 25 أبريل الماضي، شكل المجلس األعلى للدولة 
لشاغلي  الترشح  ملفات  لقبول  الـ13  الدوائر  من  لجنة 
المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب 
المجلسين«،  بين  السابقة  التفاهمات  »حسب  تسميتها 

وفق المكتب اإلعالمي للمجلس األعلى للدولة

شروط الترشح
يكون  أن  المجلس  شكلها  التي  اللجنة  واشترطت 
حامل  غير  يكون  وأن  ليبيين،  أبوين  من  ليبيًا  المترشح 
بغير  متزوجا  يكون  وأال  آخر،  بلد  أي  وجواز سفر  لجنسية 
الليبية، وأال يقل عمره عن 35 سنة وال يزيد على 65 سنة 
يكون  أن  الشروط  وشملت  الصحية.  باللياقة  ومتمتعا 
متحصال على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي 
تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة ال تقل عن عشر سنوات في 
هذا المجال، وأال تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أي 
مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية 

واالستقالل، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
في  الدولة  مجلس  حددها  التي  الشروط  بين  ومن 
المترشح أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم 
نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو األمانة وإن رد 
له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، 
وأال يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد 
وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وإقرارا 
بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك 

ممتلكات زوجته وأوالده القصر.
بيان نص على أن أال يكون المترشح قد شغل منصبا 
سياديا سابقا، وأن يكون مستقال، ولم يسبق له االنتساب 
إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وأال 

يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.

● مجلس النواب الليبي

»النواب« ينتظر رد »األعلى« 
لحسم املناصب السيادية

طرابلس- الوسط بني وليد ـ الوسط ـ الصغير الحداد

»كورونا«؛  جائحة  منها  صعبة  ظروف  ظل 
جانبها  إلى  الوقوف  الدولة  من  يتطلب  ما 
من  للحد  لهم  اإلمكانات  كافة  وتوفير 
والحد  المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار 
من انتشار بعض األمراض. ودعت الشركة 
وليد،  بني  في  النظافة  لخدمات  العامة 
من  التعاون  ضرورة  إلى  المدينة  سكان 
بجمع  المدينة،  نظافة  على  المحافظة  أجل 
المكبات  في  ووضعها  أكياس  في  القمامة 

المخصصة لها.

التدوير هو الحل
حرق  إن  يقول  حميد،  أحمد  الدكتور 
يؤثر  والصناديق  المكبات  في  القمامة 
والمنازل  المواطنين  صحة  على  سلبًا 
البيئة  بالقرب منها كما يؤثر على  القاطنة 

والخضراوات،  والمزارع  والمياه  والهواء 
الجهاز  بأمراض  البعض  إصابة  إلى  إضافة 
إلى  تؤدي  قد  التي  والحساسسية  التنفسي 
أن  حميد،  يضيف  أخرى.  بأمراض  اإلصابة 
الحشرات  انتشار  إلى  أدى  القمامة  تراكم 
والقوارض وذبابة الرمل، التي تعتبر الناقل 

الليشمانيا  مرض  في  الرئيسي  والمسبب 
ارتفاع  مع  المدينة  في  أخيرًا  انتشر  الذي 

درجات الحرارة في فصل الصيف.
للتخلص  الوحيد  الحل  إن  حميد،  ويرى 
تدويرها  إعادة  هو  والنفايات  القمامة  من 
أما  للطاقة،  كمصادر  منها  االستفادة  أو 
طريقة ردمها بعد حرقها فتؤثر على البيئة 
والتربة والمياه، خاصة النفايات الطبية في 
»كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  ظروف  ظل 

المستجد«.
البلدي  المجلس  عضو  قال  جهته  من 
إن  كنشيل،  الدين  شرف  وليد،  بني  في 
مشاكل  لحلحلة  يسعى  البلدي  المجلس 
ألداء  االحتياجات  ببعض  ودعمها  الشركة 
تمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  في  عملها 
البلدية  أن  أوضح  كنشيل،  البالد.  بها 
منظمات  من  عدد  مع  بالتعاون  أطلقت 
موسعة  نظافة  حملة  المدني  المجتمع 
القمامة من مداخل  أكوام  إزالة  استهدفت 

ومخارج ووسط المدينة.
فيها  شاركت  الحملة  أن  إلى  ويشير 
توعية  بهدف  ورياضية  حكومية  جهات 
العامة  النظافة  بأهمية  المواطنين 
األمراض  من  للتخلص  بالبيئة،  واالهتمام 
والحشرات  الروائح  بسبب  تنتقل  التي 
جهته،  من  القمامة.  أكوام  في  المنتشرة 
في  النظافة  خدمات  مراكز  مدير  قال 
الدعم  قلة  إن  أبوستة،  فوزي  وليد،  بني 
تساعد  التي  والمعدات  اآلليات  ونقص 
السبب  كانت  أعمالهم  أداء  على  العاملين 
مطالبًا  المدينة،  في  القمامة  تكدس  في 
األعمال  ورجال  الخاصة  الشركات  كل 
للتخلص  النظافة  حمالت  في  بالمساهمة 
المدينة  وإظهار  المخلفات  كل  من 

مظهرها. وتحسين  الالئق  بشكلها 

مكب واحد يخدم 100 ألف نسمة.. النفايات تحاصر بني وليد

● المخلفات في شوارع بني وليد                                                                                                                                                                     تصوير الصغير الحداد

أبوزيد: عانينا من سرقة 
سيارات الشركة ومعداتها 

طيلة السنوات الماضية

مدير شركة النظافة العامة في المدينة: نواجه مشاكل منها تأخر صرف رواتب العاملين

»الصحة العاملية«: ليبيا أجرت 1.1 مليون »فحص كورونا« أكدت إصابة %17

المستجد،  كورونا  فيروس  إصابات  أرقام  تباينت 
وأعداد ضحاياه في ليبيا خالل أيام األسبوع الجاري، 
خالل  إصابات  معدل  أعلى  اإلثنين  يوم  وسجل 
الثالثاء  سجل  فيما  جديدة،  إصابة  بـ452  األسبوع 

أدنى معدل بـ236 إصابة جديدة.
هذا  أيام  خالل  إجماال  الوفيات  معدل  وانخفض 
واإلثنين  السبت  يومي  حصيلة  وخلت  األسبوع، 
حاالت،  أربع  األحد  يوم  سجل  فيما  وفيات،  أية  من 
والثالثاء حالتين، وذلك وفق بيانات المركز الوطني 

لمكافحة األمراض.
الحصيلة  أن  بيانه  في  أوضح  الوطني  المركز 
ليبيا منذ  اإلجمالية إلصابات فيروس »كورونا« في 
 193 إلى  ارتفعت   ،2020 الجائحة في مارس  بداية 
ألفا و474 حالة، بينها 11 ألفا و894 نشطة، و178 

ألفا و387 شفاء، و3193 وفاة.

السبت:341 إصابة وال وفيات
الوطني  المركز  أعلن  األسبوع،  أيام  أول  في 
جديدة  إصابة   341 تسجيل  األمراض،  لمكافحة 
شفاء،  حالة  و242  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
فيما لم يتم إحصاء أي حاالت وفاة جديدة، عن يوم 
تسلم  إنه  بيان  في  المركز،  وقال  الماضي.  السبت 
4048 عينة تبين سلبية 3707 منها، وإيجابية 341 

عينة.
أعلن  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  كان 
بفيروس  جديدة  إصابة   469 تسجيل  الجمعة، 

تراجع منذ األسبوع 11
تزال  الفيروس ال  الكشف عن  اختبارات  أن  ورغم 
في المتوسط وتوقفت عند 20 ألف كشف أسبوعي، 
لكن الحاالت بدأت تتراجع منذ األسبوع 11 قبل أن 

تعاود االرتفاع حاليا.
الوفيات  أعداد  انخفضت  المنظمة،  وحسب 
32 % مقارنة  الجديدة خالل األسبوع األخير بنسبة 
باألسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك انخفض معدل 

الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.

شحنة جديدة من كوفاكس
على صعيد الحملة الوطنية للتطعيم، قال المركز 
الوطني لمكافحة األمراض، إن عدد المطعمين ضد 

الوباء ارتفع إلى 381 ألفا و264 شخصا.
المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت  جهتها،  من 
من  جديدة  شحنة  وصول  »يونيسيف«  للطفولة 
اللقاحات المضادة لفيروس »كورونا المستجد«، إلى 

مطار معيتيقة الدولي.
جرعة،  و600  ألفا   54 بنحو  الشحنة  وتقدر 
مبادرة  عبر  ليبيا  إلى  تقدم  التي  الثالثة  وهي 
في  التطعيم  مراكز  على  وتوزع  »كوفاكس«، 
مصممة  توزيع  خطة  على  بناء  البالد،  أنحاء  جميع 
منشور  بيان  وفق  الصحية،  الجهات  مع  بالتنسيق 
»فيسبوك«،  بموقع  الدولية  المنظمة  صفحة  على 

الجمعة.
المنظمة أوضحت أن ليبيا تسلمت شحنتين من 
مبادرة  عبر  »كورونا«  لفيروس  المضادة  اللقاحات 
و600  ألفا   57 بنحو  األولى  تقدر  »كوفاكس«، 

جرعة، والثانية بنحو 117 ألفا و600 جرعة.

ودعم طرابلس- القاهرة- الوسط التعاون  سُبل  المختصة  اإلدارات  ومديري 
المنظمة لبرامج الترصد بشكل عام، وكذلك دعم 
فيروس  بمكافحة  المتعلقة  المعلومات  برنامج 

»كورونا« وغيره من األمراض المعدية.
لمتطوعي  التدريبي  للبرنامج  واستكمااًل 
من  الوقاية  وأساليب  طرق  حول  المجتمع  صحة 
مع  التواصل  وطرق  المستجد«  »كورونا  فيروس 
أقامت  المجتمع،  في  والمخالطين  المصابين 
جنسيًا  المنقولة  واألمراض  اإليدز  مكافحة  إدارة 
وبالتعاون  األمراض  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
عمل  ورشة  العالمية،  الصحة  منظمة  مكتب  مع 
أعمالها  اختتمت  طرابلس  العاصمة  في  تدريبية 

21 يونيو الماضي.  في 

نشرة الصحة العالمية
العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  جهتها،  من 
فحص  ألف  و111  مليونا  تجاوز  إجمالي  من  أن 
»كورونا«،  فيروس  عن  للكشف  ليبيا  في  مخبري 
بالوباء منذ بداية  17 % منهم  تأكيد إصابة  جرى 

.2020 تفشيه مارس 
نشرتها  في  العالمية«  »الصحة  وأوضحت 
األسبوعية حول تطورات الوضع الوبائي في ليبيا، 
أكثر  إصابة  تبين  الفحوص  تلك  إجمالي  من  أنه 
ارتفع  فيما  »كورونا«،  بفيروس  ألفا   191 من 
من   24 األسبوع  خالل  اإليجابية  الحاالت  معدل 

7.4 % إلى 8.2 %.
الحاالت  أعداد  زيادة  إلى  ذلك  عزت  المنظمة 
الثالث،  الليبية  المناطق  جميع  في  اإلجمالية 

والجنوب. الشرق  المعملية في  االختبارات  وزيادة 

»كورونا المستجد«، و252 حالة شفاء، فيما لم يتم 
الخميس  يوم  عن  جديدة،  وفاة  حاالت  أي  إحصاء 

الماضي.

األحد: 316 إصابة وأربع حاالت وفاة
 316 تسجيل  تم  الوطني  المركز  بيان  وحسب 
إصابة بفيروس »كورونا المستجد« األحد، في عموم 

ليبيا، و282 حالة شفاء وأربع حاالت وفاة.
تسلمت  المرجعية  المختبرات  إن  المركز  وقال 
3181 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 
منها  حالة،   316 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   2865

234 جديدة و82 مخالطة.

اإلثنين: 452 إصابة وال حاالت وفاة
المركز  أعلنها  التي  اإلثنين  يوم  حصيلة  وجاءت 
الوطني لمكافحة األمراض، الثالثاء، لتشمل تسجيل 
452 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، إضافة إلى 

309 حاالت شفاء، فيما لم تسجل أية حاالت وفاة.
وقال المركز في بيان على صفحته الرسمية، إنه 
فيروس  عن  للكشف  عينة   4067 اإلثنين،  تسلم، 
»كورونا«، فتبين سلبية 3615 منها، وإيجابية 452 

عينة بنسبة 11 % من إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء: 236 إصابة وحالتا وفاة
للطباعة،  الجريدة  مثول  من  ساعات  وقبل 
تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
المستجد«،  236 إصابة جديدة بفيروس »كورونا 
وفاة،  وحالتي  شفاء،  حالة   196 إلى  إضافة 

الثالثاء. يوم  حصيلة 

بموقع  صفحته  على  بيان  في  المركز،  وقال 
»فيسبوك«، األربعاء، إنه تسلم 2750 عينة للكشف 
 2514 سلبية  تبين  حيث  »كورونا«،  فيروس  عن 
عينة، وإيجابية 236 عينة بنسبة 8.5 % من إجمالي 

العينات المفحوصة.

مواجهة الوباء
»كورونا«،  فيروس  تفشي  مواجهة  سياق  وفي 

الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  من  فريق  زار 
األمراض  لمكافحة  المركزالوطني  األحد،  العالمية، 
الوبائي  الترصد  برامج  دعم  وبحث  طرابلس،  في 

والمعملي بالمركز.
وحدة  مدير  ضم  الدولية  المنظمة  فريق 
في  المختبرات  ومسؤولي  الصحية  المعلومات 
مع  الفريق  وبحث  البيولوجية،  المخاطر  وحدة 
النجار  بشير  الدين  بدر  الدكتور  المركز  عام  مدير 

●  طاقم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي يقوم بتطعيم منتسبي جمعية أصحاب الهمم لمتالزمة داون● فريق المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية يزور المركز الوطني لمكافحة األمراض

● الشحنة األخيرة للقاحات التي وصلت إلى ليبيا من مبادرة كوفاكس

● المخلفات تمأل شوارع بني وليد

 السبت واإلثنين من دون وفيات.. وحصيلة اإلصابات اإلجمالية تتجاوز 193 ألفا.. وشحنة جديدة من اللقاحات تصل مطار معيتيقة.. وعدد المطعمين يتجاوز 381 ألف شخص
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في بغداد التي تسعى إلى أن تتحول وسيطًا إقليميًا قويًا 
لتفادي أن يصبح العراق ساحة صراع بين القوى اإلقليمية. 
قبل  الدبلوماسية  عالقاتهما  وطهران  الرياض  وقطعت 
خمس سنوات، ما زاد حدة التوتر في المنطقة. ومن شأن 
أي تهدئة بين طهران والرياض أن تعود بالفائدة على 
العراق الذي ال يزال يشهد هجمات بالصواريخ أو بعبوات 
بيد  ورقة  تعد  فصائل  أسبوعية  بوتيرة  تنفذها  ناسفة 
بحسب  بغداد،  مع  مفاوضات  كل  في  تستخدمها  إيران 

مسؤولين عراقيين.
لوكالة  الشمري  إحسان  السياسي  المحلل  ويقول 
الثالثية  القمة  من  يسعى  العراق  إن  برس«  »فرانس 
بالمحيط  يرتبط  ما  في  الخارجية  سياسته  »تثبيت  إلى 
ورقة  يكون  أن  يمكن  ما  وتعويض  العربية  والمنظومة 
ابتزاز من قبل دول إقليمية وبالتحديد إيران«. واعتبر أن 
هذه القمة أيضًا »رسالة إلى الواليات المتحدة أن العراق 
الدول  حساب  على  إيران  مع  العالقة  أحادي  يكون  لن 
العراقي  الوزراء  رئيس  يجري  أن  يتوقع  فيما  األخرى« 
يحدد  لم  المتحدة  للواليات  زيارة  الكاظمي  مصطفى 

موعدها بعد، كما أعلن الناطق باسمه قبل أيام.
إن  الكاظمي  قال  للقمة،  االفتتاحية  كلمته  وفي 
الملفات اإلقليمية  الثالث ستواصل »التنسيق في  الدول 
وفلسطين،  واليمني  والليبي  السوري  كالملف  الرئيسية 

نظيره  استقباله  وإثر  صالح.  برهم  العراقي  والرئيس 
المصري وملك األردن، اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح 
تحديات  بليغة وسط  »رسالة  اللقاء  هذا  أن  تغريدة  في 
عن  أيضًا  الثالث  العواصم  وأعربت  جسيمة«.  إقليمية 
دعمها »جهود األمم المتحدة للتوصل الى حل سياسي 
يحقق األمن واالستقرار« في اليمن الذي يعيش نزاعًا منذ 
المتمردين  بين  دامية  بمواجهات  يتجلى   2014 العام 
الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة 

من تحالف عسكري بقيادة السعودية.
وشددت أيضًا وفق البيان على »ضرورة تفعيل الجهود 
لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق 
المشروعة  مطالبه  ونيل  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
من  الرابع  خطوط  على  المستقلة  دولته  على  للحصول 
وتطرق  الشرقية«.  القدس  وعاصمتها   1967 يونيو 
المشاركون إلى التصعيد األخير في قطاع غزة، مشيدين 
األخيرة  التصعيد  جولة  إنهاء  في  المصري  بـ»الدور 
فيما  اإلسرائيلية«،  العسكرية  العمليات  ووقف  غزة  في 
أعلنها  التي  غزة  إعمار  المصرية إلعادة  بالمبادرة  رحبوا 

السيسي في 18 مايو.
قال  إذ  القمة،  لهذه  الفتًا  األميركي  الترحيب  وكان 
برايس:  نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
»هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العالقات اإلقليمية 

للتقدم  واألردن  والعراق  بين مصر  واألمنية  االقتصادية 
نحو االستقرار اإلقليمي«.

القمة،  هذه  في  مهمًا  جانبًا  االقتصادي  البعد  واحتل 
 15 مصر  وقعت  فبراير  ففي  سوابق،  له  كانت  ما  وهو 
في  بما  القطاعات،  مختلف  في  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية 
ذلك النفط والطرق واإلسكان والتشييد والتجارة، بعدما 
وافق مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر على تجديد عقد 
إمداد الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي 12 مليون 
برميل من خام البصرة الخفيف لعام 2021. كما يخطط 
العراق إلنشاء خط أنابيب يستهدف تصدير مليون برميل 
جنوب  في  البصرة  مدينة  من  العراقي  الخام  من  يوميًا 

البالد إلى ميناء العقبة األردني على البحر األحمر.
في  المقيمة  غير  الباحثة  حالوة،  حفصة  وتقول 
فوائد  »هناك  »رويترز«:  لوكالة  األوسط،  الشرق  معهد 
اقتصادية حقيقية تأتي من هذا التحالف العربي للشركاء 
الثالثة ال سيما فيما يتعلق بدبلوماسية الطاقة«، مضيفة 
يؤدي  أن  العالقات من شأنه  تعزيز  بأن  اعتقادًأ  ثمة  أن 
إلى تنشيط الدور األميركي في المنطقة. وتابعت قائلة: 
»األمل يبقى في أن بعض جوانب هذا التحالف يمكن أن 
تسحب العراق قلياًل من فلك النفوذ اإليراني، لكن دون 
العالق  ثنائية  في  والوقوع  أميركا  أحضان  إلى  االندفاع 

بين واشنطن وطهران«.

محلل : القمة رسالة عراقية إلى 
أميركا أنه لن يكون أحادي العالقة 
مع إيران على حساب الدول األخرى

بغداد والقاهرة وعمان رحبت 
بـ»تشكيل الحكومة الليبية الجديدة 

الموقتة وبالتقدم المحرز«

وكاالت- الوسط

بالتعاون  القضايا  هذه  تجاه  مشترك  تصور  وبلورة 
بـ»تشكيل  وعمان  والقاهرة  بغداد  ورحبت  والتنسيق«. 
المحرز«،  وبالتقدم  الموقتة  الجديدة  الليبية  الحكومة 

وفق البيان الختامي.
السيسي  من  كل  أجرى  القمة،  أعمال  بدء  وقبل 
العراقي  الوزراء  رئيس  ثنائية مع  لقاءات  الثاني  وعبداهلل 

وبات الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري 
العام  الكويت  نظام صدام حسين  غزو  منذ  العراق  يزور 
لكن  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العالقات  وقطع   1990
السنوات  خالل  كبير  بشكل  تحسنت  بينهما  العالقات 
الماضية. فيما زار الملك عبداهلل الثاني العراق مطلع العام 
الختامي  البيان  سنوات.  عشر  منذ  األولى  للمرة   2019
للقمة أوضح أن النقاشات بين السيسي والملك عبداهلل 
الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شملت 
والصراع  واليمن  وليبيا  سورية  سيما  ال  إقليمية،  قضايا 
الفلسطيني - اإلسرائيلي، فضاًل عن التعاون بين الدول 

الثالث في مجاالت االقتصاد والطاقة واألمن.
إلى  تسعى  بغداد  إن  العربي  للشأن  متابعون  ويقول 
تحقيق تقارب بين حلفاء الواليات المتحدة األميركية في 
وتدعم  ومصر،  واألردن  السعودية  أي  األوسط،  الشرق 
الزعماء  واعتبر  العربية.  الجامعة  إلى  عودة سورية  أيضًا 
الثالثة في البيان الختامي أن من الضروري »التوصل إلى 
حل سياسي لألزمة السورية بناء على قرار مجلس األمن 
وتماسكها  سورية  واستقرار  أمن  يحفظ  أن  على   2245

ويتيح الظروف المناسبة للعودة الطوعية لالجئين«.
وسعودي،  إيراني  وفدان،  التقى  الماضي،  أبريل  وفي 

حملت قمة 
ثالثية بين 
قادة العراق 
ومصر واألردن مؤشرات 
على تحالف عربي جديد 
بات يلوح في األفق، اعتبره 
محللون بداية لـ»ترويكا 
عربية« تعوض ما يمكن 
أن يكون ورقة ابتزاز 
من قبل دول إقليمية 
وبالتحديد إيران، فيما 
رّكزت على ملفات إقليمية، 
وعلى التعاون االقتصادي 
واألمني والتجاري بين 
الدول الثالث.

»ترويكا عربية« من النيل إلى الفرات
رسائل  واستثمار »دبلوماسية الطاقة«

●  القمة الثالثية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظميال والرئيس المصري عبدالفتاح وملك األردن عبداهلل الثاني في بغداد األحد الماضي

احتجاج سلمي بسحب الدخان المسرطنة

»حرق الكاوتشوك« ابتكار فلسطيني ينغص حياة املستوطنني

عتمة  نارية  وألعاب  خضراء  ليزر  وأشعة  شبان  أيدي  في  مشاعل  تضئ 
في  وتنتشر  الصمت،  فلسطينية  أغاني  تنشد  أصوات  تخرق  بينما  الليل، 

المكان رائحة إطارات مشتعلة.
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  نابلس  مدينة  من  بالقرب  بيتا  قرية  في 
بؤرة  أقاموا  مستوطنين  إلزعاج  طريقة  الفلسطينيون  السكان  يوفر  ال 

عشوائية في المنطقة، بغية دفعهم إلى الرحيل.
ألف نسمة( بين مرتفعات جبلية عدة، بينها جبل   17( بيتا  وتقع بلدة 
عائلة،   50 قرابة  وتسكنها  االستيطانية،  البؤرة  عليه  ُأقيمت  الذي  صبيح 
يومي  شبه  بشكل  فلسطينيون  ينظم  الوقت،  ذلك  ومنذ  مايو.  منذ 

تستمر  ليلية  احتجاجية  تظاهرات 
أحيانًا حتى الصباح ينشدون خاللها 
»اهلل  هتافات  ويطلقون  أغاني 
أكبر«، ساعين إلى جعل حياة سكان 
مستوطنة »إفيتار« ال تطاق، حسب 

وكالة »فرانس برس«.
إن  البؤرة  في  مستوطنون  وقال 
منازلهم  إلى  يصل  اإلطارات  دخان 
سكوت،  تسيفي  ويصف  ويلوثها. 
تغريدة  في  البؤرة  مؤسسي  أحد 
االحتجاجات  »تويتر«،  على  له 
»مجنونة  بأنها  هذه  الفلسطينية 

بكل بساطة«.
في  نعيش  »نحن  ويضيف: 
المسرطنة..  الدخان  من  سحابة 
ويمرضون.  يسعلون  األطفال 
وتدمير  طردنا  عن  يتحدثون  إنهم 

هذا.  يستمر  أن  يمكن  ال  مجتمعنا. 
قريتهم التي يجب أن تدمر«.

أربعة  اإلسرائيلي  والجيش  القرية  شبان  بين  مواجهات  في  وقتل 
300 آخرون بجروح،  أكثر من  الجيش، فيما أصيب  فلسطينيين برصاص 
وفق الهالل األحمر الفلسطيني. وبالرغم من إصابته برصاصة في قدمه 
خالل إحدى التظاهرات قبل أكثر من شهر، يحرص الشاب ضياء علي، على 
التواجد مساء كل يوم بين المتظاهرين. ويقول ضياء الذي التحف بالعلم 
الفلسطيني ووضع كوفية بينما يتكئ على عكازيين، »سأواصل القدوم إلى 

هنا، وسنواصل العمل بهذه الطريقة والمقاومة حتى يرحلوا عن أرضنا«.
ومستوطن  ممثل  باسم  تيمنًا  »إفيتار«  اسم  المستوطنة  على  وأطلق 
وتحتل   .2013 العام  في  بيتا  من  بالقرب  فلسطيني  طعنه  إسرائيلي 
في  المستوطنات  وتعتبر  عامًا.  خمسين  منذ  الغربية  الضفة  إسرائيل 
بالنسبة  قانونية  غير  إسرائيلي،  ألف   650 نحو  فيها  يعيش  التي  الضفة 
للمجتمع الدولي. وُأقيمت مستوطنة »إفيتار« على جبل صبيح بعدما نفذ 
فلسطيني هجومًا بمسدس على عدد من المستوطنين عند مفترق زعترة 

في المنطقة في مايو الماضي، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وأمر وزير الحرب آنذاك، بيني غانتس، بإخالء البؤرة، لكن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلية  الحكومة  تتعامل  ولم  القرار.  جمد  نتانياهو  بنيامين  السابق 
سابق  رئيس  وهو  بينيت،  نفتالي  المتطرف  اليميني  بقيادة  الجديدة 
لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، مع هذه القضية الملتهبة بعد.

أن  لالستيطان  المناهضة  اإلسرائيلية  اآلن«  »السالم  منظمة  وترى 
على  حقائق  بخلق  سلطة،  أي  دون  قامت  الناس  من  صغيرة  »مجموعة 
الجديدة  الحكومة  ودعت  إسرائيل«.  بأمن  خطيرًا  ضررًا  تلحق  األرض 
في  السالم  »إمكانية  من  تضعف  ألنها  االستيطانية،  البؤرة  إخالء  إلى 
المستقبل«. وقسم الشبان الفلسطينيون أنفسهم إلى »وحدات«: »وحدة 
ويرتدي  المشاعل«،  و»وحدة  الليلي«،  اإلرباك  و»وحدة  الكاوتشوك« 

بعضهم قمصانًا كتب عليها »حراس الجبل«.
محملة  شاحنة ضخمة  االحتجاج  مكان  إلى  تصل  العصر،  ساعات  وبعد 
شبان  يقوم  تالفة  كاوتشوك  بإطارات 
جبل  من  الغربية  الجهة  في  بحرقها 
الكثيف شرقًا نحو  الدخان  ليتجه  صبيح 
شاب  ويصرخ  المستوطنين.  كرافانات 
الليلة التي تواجد فيها فريق  ملثم في 
المكان،  في  برس«  »فرانس  وكالة 

»اهلل أكبر.. لن يبقوا في أرضنا«.
»وحدة  مسؤول  رعد،  ويقول 
برس«،  لـ»فرانس  الكاوتشوك« 
على  الكرافانات  هذه  وضعوا  »عندما 
االرتباط  إسرائيل  أبلغت  الجبل،  سفح 
يومًا  هنا  سيبقون  بأنهم  الفلسطيني 
خمسين  من  أقل  وخالل  يومين.  أو 
20 كرافانًا  أكثر من  باتت هناك  ساعة 
هذه  تبقى  »لن  ويضيف:  متالصقة«. 
استُشهد  ولو  أرضنا،  على  الكرافانات 

كل أهالي القرية«.
ويقول غالب أبو زيتون )77 عامًا( الذي 
بينما  رأسه،  على  بيضاء  كوفية  وضع 
يحمل مسبحة بيده وينظر إلى الدخان المتصاعد، »سيرحلون«. ويضيف: 
المواجهة  من  أفضل  وهو  الرحيل،  على  سيجبرهم  السلمي  العمل  »هذا 

المباشرة التي تجعلنا نخسر عددًا من شبابنا«.
بعد أن يخيم الظالم على القرية، ينتقل شبان إلى جهة مقابلة للجبل، 
بينما  المستوطنة،  من  قريبة  مسافات  على  إطارات  في  النار  ويشعلون 
باتجاه موقع  الليزر  بعيدة بتسليط أضواء من  آخرون من مسافات  يقوم 
أقرب  إلى  المشاعل  حاملين  الشبان  عشرات  يتوافد  كما  المستوطنة. 
نقطة من المستوطنة، فيبدأ عناصر من الجيش اإلسرائيلي بإطالق قنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع في اتجاههم.
ويقول شاب ملثم وقد غطى اللون األسود مالبسه ويديه، بينما يدفع 
حتى  الطريقة  بهذه  العمل  »سنواصل  القريبة،  النيران  نحو  ضخم  بإطار 
حمايل،  ثائر  الشاب،  ويردد  نومهم«.  غرف  إلى  الكاوتشوك  دخان  يصل 
الذي وضع على رأسه كوفية شقيقه، زكريا حمايل، الذي قتل في المكان، 

»بهذه الطريقة أو بغيرها، يجب أن يرحلوا عن أرضنا«.

بيروت - وكاالت
تعد معضلة دمج قوات الدعم السريع في الجيش 
السياسي  االنتقال  السوداني، أحدث عقبة في مسار 
البشير  عمر  السابق  الرئيس  إزاحة  منذ  البالد  في 
بعد حكم استمر لثالثة عقود. ويحكم السودان راهنًا 
بموجب اتفاق لتقاسم السلطة ُأبرم بين العسكريين 

والمدنيين في أغسطس 2019.
االنتقالية  الحكومة  وقعت   2020 أكتوبر  وفي 
اتفاق سالم مع عدد من الحركات التي كانت تقاتل 
في دارفور )غرب البالد( نص على ضمها إلى صفوف 
وقوات  السريع.  الدعم  قوات  بينها  ومن  الجيش 
الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 
2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين 
السريع  الدعم  أفراد  غالبية  وأتى  دارفور.  إقليم  في 
حقوقية  مجموعات  اتهمتهم  وقد  اإلبل،  رعاة  من 
من  الكثير  بارتكاب  البشير  نظام  تحت  عديدة 
الجرائم في إقليم دارفور. وكان آنذاك يُطلق عليهم 

لقب »جنجويد«.
وشهدت األيام الماضية توترًا بين الجيش وقوات 
ونائب  قائدها  أعلن  بعدما  السريع، خصوصًا  الدعم 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم 
»حميدتي« رفضه دمجها في صفوف الجيش. وحذر 
حميدتي في بيان مصور انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي من دمج قواته في الجيش وقال: »الحديث 
عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن 
يفكك البلد«. وأضاف: »)قوات( الدعم السريع مكون 
بموجب قانون مُجاز من برلمان منتخب، وهو ليس 
قوة  إنه  للجيش..  يضموها  حتى  سرية  أو  كتيبة 

كبيرة«.
ثمة  يكون  أن  مرارًا  عسكريون  مسؤولون  ونفى 
اهلل  عبد  السوداني  الوزراء  رئيس  لكن  انشقاق، 
بين  جدًا«  »مقلقة  انقسامات  إلى  أشار  حمدوك 
مقاتلي  دمج  الى  ودعا  العسكرية،  البالد  مؤسسات 
الدعم  قوات  ذلك  في  بما  فيها  المسلحة  الحركات 
إذا  االنقسامات  أن هذه  السريع. وحذر حمدوك من 
لم يتم حلها قد تؤدي إلى فوضى تهدد البالد. وقال 
اآلن  »السؤال  الماضي:  األسبوع  مؤتمر صحفي  في 

للسودان هو أن يكون أو ال يكون«.
حكومة  تسعى   ،2019 في  السلطة  توليها  ومنذ 
حمدوك لمعالجة أزمة البالد االقتصادية وإنهاء عزلتها 
المسلحة  الحركات  مع  سالم  اتفاق  وتوقيع  الدولية 
في  الخرطوم  شوارع  وشهدت  الجيش.  في  ودمجها 
األسابيع الماضية أحداث عنف أثناء احتجاجات شعبية 

بسبب اإلصالحات االقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
وشدد قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
إلى  االلتفات  على ضرورة »عدم  البرهان،  الفتاح  عبد 
األمنية«،  المنظومة  وحدة  تستهدف  التي  الشائعات 

إلى  حميدتي  ودعا  وتماسكها«.  »انسجامها  مؤكداً 
»القضاء على الشائعات في مهدها«.

إن  ينهار  قد  السالم  اتفاق  أن  من  الخبراء  ويحّذر 
النزاع  واندلع  األمني.  القطاع  إصالح  عملية  تتم  لم 
في دارفور عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات 
 2003 العام  البشير  حكومة  ضد  السالح  أفريقية، 
بدعوى تهميشهم وممارسة العنصرية ضدهم. وفي 
المقابل سلحت حكومة البشير الرعاة العرب. وبحسب 
لسنوات  استمر  الذي  النزاع  تسبب  المتحدة  األمم 
في مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون من 

منازلهم .
وقال الخبير األمني أمين إسماعيل لوكالة »فرانس 
أمر  الجيش  في  السريع  الدعم  قوات  »دمج  برس«: 
الدعم  »قوات  وأوضح:  المرحلة«.  هذه  في  منه  البد 
السريع تم تشكيلها إبان نظام الحكم السابق لغرض 
محدد، واآلن بعد زوال النظام يجب دمجها في الجيش 
الموحد«. وقال جوناس هورنر، كبير محللي مجموعة 
»طلب  األمني  القطاع  إصالح  إن  الدولية،  األزمات 

لكنه  السودان«.  في  السياسي  االنتقال  في  أساسي 
ونزع  السريع  الدعم  قوات  أن محاولة دمج  حذر من 
سالحها بالقوة »سيكون محفزًا لحرب أهلية خطرة«. 
ورأى هورنر »إنه قبل الموافقة على دمج قواته، من 
تأكيدات  على  للحصول  حميدتي  يسعى  أن  المرجح 
بشأن دوره في السودان ما بعد المرحلة االنتقالية، 

والدعوات لمقاضاته بشأن نزاع دارفور«.
في  بالبشير  الجيش  إطاحة  في  حميدتي  وشارك 
امتدت  شعبية  احتجاجات  خلفية  على   2019 أبريل 
ألشهر ضد النظام. لكن، يتهم المتظاهرون الدعم 
عملية  صاحب  الذي  العنف  في  بالمشاركة  السريع 
للجيش  العامة  القيادة  مقر  أمام  اعتصامهم  فض 
وسط العاصمة وأسفر عن مقتل 128 شخصًا بحسب 
ونفى  الماضي.  يونيو  في  السودان  أطباء  لجنة 
»حامي  أنه  على  مشددًا  االتهامات،  هذه  حميدتي 
ثورة السودان« شارك في المحادثات التي جرت مع 
جوبا  السودان  جنوب  دولة  عاصمة  في  المتمردين 

وأفضت لتوقيع اتفاق السالم.
وعلقت هذا الشهر مفاوضات مع فصيل رئيسي. 
إن  برس«  »فرانس  لوكالة  مفاوضيه  كبير  وقال 
إحدى القضايا العالقة بينهم والحكومة ترتبط بدمج 
إن  هورنر  وقال  الجيش.  في  المسلحة  المجموعات 
أن  المنال«، مشددًا على  الدمج هو »أمل بعيد  هذا 
الدعم  على  سيطرته  في  وقوته  حميدتي  »سلطة 
مرجح  »غير  األمن  قطاع  إصالح  أن  ورأى  السريع«. 
لها  عديدة  مسلحة  بقوات  السودان  احتفظ  طالما 

مصالح وقواعد متنافسة«.

الخرطوم - وكاالت

خبراء يحذرون من انهيار اتفاق السالم مع عدم إصالح القطاع األمني

»الدعم السريع« عقبة أمام توحيد الجيش السوداني

●  أفراد من قوات الدعم السريع في ابرق شمال غرب الخرطوم في 22 يونيو 2019

●  فلسطينيون في بيتا في الضفة الغربية المحتلة يوجهون أشعة ليزر نحو مستوطنة إفيتار 

 كبير محللي »األزمات الدولية«: 
نزع السالح بالقوة »سيكون 
محفزاً لحرب أهلية خطرة«
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العودة إلى اإلغالق الصارم.
في  مرة  أول  رُصدت  التي  »دلتا«،  متحورة  وباتت 
األقل،  على  بلدًا   92 في  منتشرة  أبريل،  في  الهند 
المخاوف  يزيد  ما  العالمية،  الصحة  منظمة  بحسب 
بأربعة  أودى  الذي  الوباء  من  جديدة  موجات  من 
التطعيم.  حمالت  رغم  اآلن  حتى  شخص  ماليين 
تعلن  األوروبي  االتحاد  في  دولة  أول  البرتغال  وكانت 
كما  سكانها.  أوساط  في  منتشرة  باتت  المتحورة  أن 
أفريقيا فيما تنسب  تنتشر »دلتا« في بريطانيا وجنوب 
»كوفيد«  إصابات  من   % و10   9 بين  ما  حاليًا  إليها 

فرنسا. في  المسجلة 
من  كبيرًا  قدرًا  ولدت  التي  الساللة،  هذه  وتدعى 
 ،»B.1.617.2.1« العالمية  اإلعالم  وسائل  اهتمام 
لالختصار.  بلس«  بـ»دلتا  إليها  ويشار   ،»AY.1« أو 
تم  الذي  »دلتا«  متغير  من  نسخة  الساللة  وتعتبر 
فبراير. وتحمل جميع  الهند في  اكتشافه ألول مرة في 
»دلتا  ويحتوي  الطفرات،  من  مجموعات  المتغيرات 
التي   ،»K417N« تسمى  إضافية  طفرة  على  بلس« 
الطفرة  هذه  وتؤثر  العادي.  »دلتا«  متغير  عن  تميزها 
الذي  الفيروس  من  جزء  وهو  الشائك،  البروتين  على 
علم  معهد  مدير  وقال  يصيبها.  التي  بالخاليا  يرتبط 
الوراثة بجامعة »كوليدج لندن«، فرانسوا بالوكس، إن 

طفرة »K417N« ليست جديدة تمامًا.
في  الطفرة  دور  إن  الهندية  الحكومة  وقالت 
قابلية  زيادة  أو  المرض،  شدة  أو  المناعي،  »الهروب 
المستمرة«.  للمراقبة  يخضع  ذلك  إلى  وما  االنتقال 
جراء  الوفيات  من  قياسيًا  عددًا  موسكو  أعلنت  واألحد، 
 144 سجلت  إذ  األخيرة،  الـ24  الساعات  في  »كوفيد« 
ثاني  بطرسبرغ،  سان  وسجلت  ساعة.   24 خالل  وفاة 
المدن الروسية والتي تستضيف مباريات ضمن بطولة 
من  يوم  بعد  األحد،  وفيات،   106  ،2020 أوروبا  أمم 

110 أشخاص بالفيروس هذا  وتأكدت إصابة أكثر من 
األسبوع في البلد الذي سيطر على تفشي الوباء بشكل 
نيو  والية  وزراء  رئيسة  وقالت  اآلن.  حتى  نسبيًا  جيد 
مدى  إلى  »نظرًا  بريجيكليان،  غالديس  ويلز،  ساوث 
أنه  نتوقع  فإننا  الفيروس،  من  المتحورة  هذه  عدوى 
من المرجح أن تزيد أعداد اإلصابات في األيام القليلة 

اليوم«. رأيناه  المقبلة بما يتجاوز ما 
التي  البلدان  بين  من  أستراليا  كانت  وبينما 
تسجيلها  مع  جيد  بشكل  الوباء  احتواء  من  تمكنت 
عددهم  البالغ  سكانها  أوساط  في  فقط  وفيات   910
على  حاليًا  انتقادات  الحكومة  تواجه  مليونًا،   25
 7.2 نحو  إعطاء  تم  إذ  التطعيم،  حملة  بطء  خلفية 
إال  تحصل  لم  فيما  اللقاحات  من  فقط  جرعة  مليون 

الجرعتين. على  هؤالء  من  ضئيلة  نسبة 
تعليق  السبت  نيوزيلندا  أعلنت  ذلك،  أثر  وعلى 
»الفقاعة الجوية« التي تسمح بالسفر جوًا دون حجر مع 
المكلف  الوزير  وقال  أيام.  ثالثة  لمدة  وذلك  أستراليا، 
مكافحة »كوفيد - 19« في نيوزيلندا، كريس هيبكينز، 
وقتًا  المسؤولين  سيمنح  الجوية«  »الفقاعة  تعليق  إن 
فحوص  مثل  أمانًا،  أكثر  »لجعلها  تدابير  في  للنظر 
وفي  البلدين.  بين  الجوية«  الرحالت  مغادرة  قبل 
العدوى  انتقال  في  والمقلقة«  »الخطيرة  الزيادة  ظل 
إغالقًا جديدًا مشددًا. بنغالديش  بالمتحورة، ستفرض 

تطبيقها  يبدأ  جديدة  قيودًا  تايالند  أعلنت  كما 
اعتبارًا من اإلثنين ولمدة شهر في بانكوك وضواحيها 
إغالق  تشمل  جديدة،  إصابات  موجة  لمواجهة 
البرتغال، تمثل اإلصابات  البناء. وفي  المطاعم ومواقع 
51 % من الحاالت الجديدة  بالمتحورة »دلتا« أكثر من 
وأكثر من 70 % من تلك المسجلة في منطقة لشبونة. 
المناطق األكثر  القيود في  البلد األوروبي تشديد  وقرر 
العمل  ساعات  خفض  تم  حيث  العاصمة،  مثل  تضررًا 

والمتاجر. للمطاعم  االستيعابية  والقدرة 
أيضًا  »دلتا«  المتحورة  فتعد  أفريقيا،  جنوب  في  أما 
وراء ارتفاع عدد اإلصابات، وفق ما أفاد علماء، في وقت 
البلد  وسجل  إضافية.  إجراءات  التخاذ  الحكومة  تخطط 
 ،»19  - بـ»كوفيد  جديدة  إصابة   18762 األفريقي 
السبت، وهو أعلى عدد منذ يناير. وحذر أحد أبرز خبراء 
الفيروسات في جنوب أفريقيا، توليو دي أوليفييرا، من 

أن »ندخل مرحلة وبائية متسارعة«.
وفي فرنسا، توفي مريضان ُأصيبا بالمتحورة »دلتا« 
»خطة  الحكومة  أعلنت  فيما  البالد  غرب  جنوب  في 
ذلك،  مع  الوباء«.  انتشار  عودة  لتجنب  فورية..  تحرك 

تمضي دول أوروبية عدة قدمًا في تخفيف القيود.
إلزاميًا  الكمامات  وضع  يعد  لم  المثال،  سبيل  وعلى 
في األماكن الخارجية في إسبانيا منذ السبت. مع ذلك، 
وقال  وضعها.  مدريد  سكان  من  األكبر  الجزء  فضل 
تلقى  الذي  عامًا(،   59( فالديز  مارين  إدواردو  األستاذ 
نقل  بإمكاننا  يزال  ال  لكن  محمي،  أنني  »أعرف  اللقاح 

العدوى«.
القيود  من  كبير  جزء  إلغاء  سويسرا  قررت  كما 
وضع  ذلك  في  بما  السبت،  منذ  مفروضة  تزال  ال  التي 
أيضًا،  إيطاليا  وفي  الخارجية.  األماكن  في  الكمامات 
في  الكمامات  عن  التخلي  السكان  بإمكان  سيكون 

االثنين. اعتبارًا من  الخارج 
مغايرًا،  الوضع  فبدا  المتحدة،  المملكة  في  أما 
بقيود  للتنديد  لندن  وسط  السبت  اآلالف  تظاهر  حيث 
حتى  القيود  من  تبقى  ما  رفع  تأجيل  بعد  »كوفيد« 
السياق،  هذا  وفي  اإلصابات.  عدد  ارتفاع  جراء  يوليو 
الذي لعب  البريطاني مات هانكوك،  الصحة  أعلن وزير 
الوباء،  مع  للتعامل  الحكومة  خطة  في  محوريًا  دورًا 
خالف  بأنه  جريدة  كشفت  بعدما  السبت  استقالته 

الفيروس. احتواء  قواعد 

متحور »دلتا« فرض قيوداً أكثر 
صرامة في دول عدة حول العالم

 تقرير دولي:  قد يكون الساللة األكثر 
انتشاراً في أغسطس المقبل

وكاالت- الوسط

وأعلنت  للوفيات.  قياسية  يومية  حصيلة  تسجيلها 
إصابة   20538 »دلتا«،  جراء  بشدة  المتضررة  روسيا، 
قياسية  حصيلة  تسجيلها  من  يوم  بعد  األحد،  جديدة 
العدوى  انتقال  معدل  وارتفع  يناير.  منذ  لإلصابات 
بنسبة 25 % األسبوع الحالي مقارنة باألسبوع السابق، 
بنسبة  رسميًا  المسجلة  الوفيات  حصيلة  ارتفعت  فيما 

.% 33
الجمعة  أوامر  صدرت  فبعدما  أستراليا،  في  أما 
السلطات  قررت  سدني،  وسط  أحياء  أربعة  بإغالق 
كبرى  أنحاء  ليشمل  السبت،  اإلغالق،  رقعة  توسيع 
نسمة  ماليين  خمسة  تعد  التي  األسترالية،  المدن 
عامًا(،   32( كريكيتوس  كريس  وقال  أسبوعين.  لمدة 
الذي يعمل في مخبز وسط سدني: »لدينا شعور اليوم 
ببطء«.  نستفيق  كنا  بينما  جديدة  ركلة  تلقينا  وكأننا 
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أن ظن كثيرون  العالم مجددًا بعد  ارتبكت حسابات 
أعاد  متحور»دلتا«  ظهور  لكن  »كورونا«،  أزمة  تراجع 
الجميع إلى نقطة اإلغالقات، في ظل سرعة انتشار هذا 
موجود  إنه  العالمية  الصحة  منظمة  تقول  الذي  الوباء 
في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه يهدد بموجة 

»كورونا جديدة«، رغم تراجع معدل اإلصابات عالميًا.
وتحديدًا  روسيا  في  اإلصابات  من  القياسية  األرقام 
ووفقًا  المتحور.  هذا  إلى  تعود  موسكو  العاصمة  في 
في  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  لمراكز 
المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير »دلتا« ألول  الواليات 
مخيفًا  يجعله  وما   .2020 ديسمبر  في  الهند  في  مرة 
كبيرة،  انتشاره  سرعة  أن  السالالت  ببقية  مقارنة 
الدراسات  تشير  إذ  السابقة،  المتحورات  مع  مقارنة 
التي نقلتها قناة »سكاي نيوز العربية« إلى أن »قابلية 
كما   .»%  60  -  40 بنحو  ارتفعت  دلتا  متحور  انتقال 
الدخول  خطر  أن  إنجلترا  في  الحديثة  البيانات  تبرز 
»دلتا«  بمتحور  اإلصابة  بعد  يتضاعف  المستشفى  إلى 
يعانون  الذين  أولئك  خاصة  ألفا(،  متحور  مع  )مقارنة 

حاالت صحية أخرى.
الثالثاء،  البريطانية،  غارديان«  »ذي  جريدة  ونقلت 
أكثر  قيودًا  فرض  »دلتا«  متغير  أن  دولي  تقرير  عن 
صرامة في دول عدة حول العالم. وأوضحت أن القيود 
والمحيط  آسيا  منطقة  أنحاء  جميع  في  صرامة  األكثر 
لقضاء  السفر  بشأن  المتزايد  القلق  وغذى  الهادئ، 
مربع  إلى  العودة  يعني  مما  أوروبا،  في  العطالت 
مفضلة  وجهة  اليونان  وتشكل  المتعبة.  اإلغالقات 
الصحة  خبراء  يحذر  وهناك  األوروبيين،  من  لكثيرين 
انتشارًا  األكثر  الساللة  يكون  أن  »دلتا«  أن  العامة من 
ضرورة  على  ذلك  ينطوي  بما  المقبل،  أغسطس  في 

»دلتا« يعيد العالم إلى مربع »إغالقات كورونا«
»الصحة العالمية«: منتشر في 92 بلداً على األقل

●  عناصر أمن روس يضعون كمامات ويسيرون في الساحة الحمراء في وسط موسكو●  الواجهة البحرية في سدني خالية بعد إعالن إغالق تام في المدينة التي تشهد ارتفاعا في اإلصابات بفيروس كورونا

املساعدات الدولية.. املالذ األخير للنازحني في سورية
محمّد  الشاب  يعتمد  سنوات،  سبع  قبل  جسده  الشظايا  خرقت  منذ 
العبداهلل، النازح في شمال غرب سوريا، على مساعدات طبية حيوية 
على  تضغط  حرب  إصابة  لعالج  وشركاؤها  المتحدة  األمم  توّفرها 
من  أكثر  من  واحد  ومحّمد  تام.  بشلل  وتهدّده  الفقري  عموده 
األمم  تدخلها  مساعدات  من  شهريًا  يستفيدون  شخص  مليوني 
سيطرة  عن  خارجة  مناطق  إلى  تركيا  من  الحدود  عبر  المتحدة 
روسيا،  تضغط  الذي  الحدودي،  الهوى  باب  معبر  خالل  من  النظام 

الحليف األبرز لدمشق، في مجلس األمن الدولي إلغالقه.
غرب  شمال  سكان  احتياجات  من   80% من  أكثر  المعبر  ويؤمن 
الحصول  دون  ومن  عبره،  توصل  التي  المتحدة  األمم  وفق  سوريا، 
ومستلزمات  وطبية  غذائية  مساعدات  دمشق،  من  موافقة  على 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  وحتى  والفرش  كالشراشف  ضرورية 
عشوائي  مخيم  في  القاطن  عامًا(،   17( العبداهلل  ويقول  كورونا. 
حلب،  شمال  في  أعزاز  مدينة  قرب  الزيتون  أشجار  بين  للنازحين 

»كافة أدويتي تأتي من الخارج عبر المعبر«.
منذ إصابته في تفجير سيارة مفخخة العام 2014، يعيش العبداهلل 
مع شظايا تنهش جسده، أكثرها خطورة واحدة تضغط على عموده 
والدته وشقيقته وطفليها  يقيم مع  الذي  العبداهلل،  الفقري. ويوضح 
في خيمة واحدة، »إذا تحركت سنتمترًا واحدًا من الممكن أن أصاب 
بالشلل، هذا ما قاله لي األطباء«. للتخفيف من حدة الوجع، توفر له 
المنظمات غير الحكومية األدوية الالزمة. ويقول الشاب النحيل »إذا 
تلك  دون  الخيمة«، مضيفًا »من  في هذه  المعبر، سأبقى  إغالق  تم 

األدوية ال أستطيع الوقوف على قدمي، فالوجع ال يُحتمل«.
المساعدات  بعبور  الدوليّ  األمن  مجلس  سمح   ،2014 العام  في 
مطلع  قّلصها  أن  لبث  ما  لكنه  حدودية،  نقاط  أربع  عبر  سوريا  إلى 
العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب 
الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب. ويدخل عبره شهريًا حوالى عشرة 

آالف شاحنة.
في  مفتوحًا  الهوى  باب  معبر  إلبقاء  عليها  المتفق  الفترة  وتنتهي 
للتصويت  قبلها  األمن  مجلس  ويستعد  المقبل.  يوليو  من  العاشر 
خشية  وسط  للحدود  العابرة  المساعدات  إدخال  لتمديد  قرار  على 
بذلك  لتصبح  إغالقه،  في  رغبتها  أبدت  التي  روسيا  من  فيتو  من 
تمرّ  التي  تلك  باستثناء  مقفلة،  سوريا  إلى  المساعدات  معابر  كل 

عبر دمشق.
شمال  في  النظام  سيطرة  عن  الخارجة  المناطق  في  ويقطن 
منهم،  ماليين  ثالثة  قرابة  شخص،  ماليين   4,5 نحو  سوريا  غرب 
النازحين، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام  غالبيتهم من 
)النصرة سابقًا( في إدلب، بينما يقيم 1,5 مليون في مناطق تسيطر 

التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب. القوات  عليها 
دولية  منظمات  عن  فضاًل  العالمية،  الصحة  منظمة  وحذرت 
التي  إدلب،  في  إنسانية« خصوصًا  »كارثة  أخرى، من  وغير حكومية 
تضيق بآالف مخيمات النازحين، في حال توقفت المساعدات العابرة 
للحدود. وشددت على أن باب الهوى يُشكل معبرًا »حيويًا لعمليات 

كورونا«. لفيروس  االستجابة 
أّن  برس«،  »فرانس  لوكالة  سؤال  على  ردًا  المنظمة،  وأوضحت 
تلك  إلى  الماضي  العام  خالل  شهريًا  دخلت  مساعدات  شاحنة  ألف 
تجهيزات  المنظمة  وتؤمن  شخص.  مليون   2,4 لدعم  المناطق 

التخدير  لوازم  عن  فضاًل  المركزة،  العناية  وأقسام  للمستشفيات 
السكري والسل واللشمانيا. وأدوية ألمراض عدة بينها 

بيدرسون  غير  سوريا  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  وانضم 
إليصال  المتحدة  األمم  تفويض  على  للحفاظ  الداعين  إلى  الجمعة 
تشترط  التي  دمشق،  المرور  دون  من  الحدود  عبر  المساعدات 

مناطق سيطرتها. إلى  المساعدات  لدخول  موافقتها 
مجلس  في  الدائمين  غير  العضوان  والنروج،  إيرلندا  وتقدمت 
قرار  بمشروع  المتحدة،  األمم  في  الملف  عن  والمسؤولتان  األمن 
الهوى.  باب  معبر  عبر  واحد  لعام  التفويض  تمديد  يتضمن  الجمعة 
العراق،  مع  اليعربية  بمعبر  العمل  بإعادة  المشروع  يطالب  كذلك، 
إلى  المساعدات  إليصال  مخصصًا  وكان  الماضي  العام  أغلق  الذي 

مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.
وتنطلق موسكو في مساعيها من اعتبارها أن والية األمم المتحدة 
على الحدود تنتهك سيادة سوريا، التي يعاني %60 من سكانها من 

العالمي. الغذائي، وفق تقديرات برنامج األغذية  انعدام األمن 
واعتبرت الباحثة في الشؤون السورية لدى منظمة العفو الدولية 
في  السياسية  المواقف  تكون  أن  المخزي  »من  أنه  سمعان  ديانا 
لواحدة  الدولية  االستجابة  عرقلة  على  قادرة  تزال  ال  األمن  مجلس 
من  أنه  »فكرة  وأضافت  عصرنا«.  في  اإلنسانية  األزمات  أسوأ  من 
سخيفة«،  المتحدة  األمم  مكان  تحل  أن  السورية  للحكومة  الممكن 
المنظمة لوصول  خصوصًا أن السلطات السورية »معروفة بعرقلتها 

اإلنسانية«. المساعدات 
تسبب  مدمرًا  نزاعًا   ،2011 مارس  منتصف  منذ  سوريا  وتشهد 
الى نزوح  بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف االقتصاد وأدى 
مصطفى  يروي  حلب،  شمال  الباب  مدينة  في  الماليين.  وتشريد 
معاناة  ساقه،  بترت  الذي  أحمد،  ابنه  قرب  يجلس  بينما  شعبان 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  باتت  حتى  عائلته  بها  مرت  طويلة 

الدولية. المساعدات 
إصابته  جراء  الجمجمة  في  كسر  من  عامًا(   59( شعبان  ويعاني 
ساقًا  أحمد  ابنه  وضع  فيما  أبنائه،  أحد  خاللها  قتل  جوية  بغارة 
خضعت  خطيرة  إلصابة  ابنته  تعرضت  أخرى،  غارة  وفي  اصطناعية. 
اصطناعية.  أمعاء  على  تعيش  وباتت  جراحية،  عمليات  لثالث  إثرها 
األعصاب«،  أدوية  دون  من  )العيش(  أتحمل  أن  أستطيع  »ال  ويقول 
موت  في  سندخل  »اننا  يعنني  الهوى  باب  معبر  إغالق  أّن  مضيفًا 
بطيء«. في مدينة أعزاز، بتر األطباء ساقي أحمد حمرا بعد إصابته 
للوجع.  مخففة  أدوية  حقن  يتلقى  وهو  شقيقه،  قتلت  جوية  بغارة 
وليس  المساعدات،  طريق  عن  تأتي  أدويتي  »معظم  بتأثر  ويوضح 

باستطاعتي شراء الدواء إذا توفر«.

تحذيرات من كارثة إنسانية

 أكثر من مليوني شخص يستفيدون شهرياً 
من مساعدات تدخلها األمم المتحدة عبر 

الحدود من تركيا

●  النازح السوري أحمد حمراء مع نجله في مخيم قرب بلدة أعزاز في محافظة حلب السورية



اقتصاد

كالم في األرقام

زيادة في أسعار المحروقات 
في لبنان

قالوا
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المحلي  الحكم  ليبية دورة تدريبية برعاية وزارة  13 عميد بلدية  خاض 
للمجلس  العامة  األمانة  الدورة  على  وأشرفت  البلدية،  القيادات  لتطوير 

المحلية. لإلدارة  األعلى 
عنوان  الجاري، وحملت  يونيو  و24   23 يومي  تونس  في  أجريت  الدورة 
»تطوير القيادات في اإلدارة المحلية« وقدمتها الوكالة األلمانية للتعاون 
وبراك  والغريفة،  صبراتة،  من:  كل  بلديات  عمداء  بحضور   GIZ الدولي 
الشاطئ، وآدري الشاطي، والقرضة، والشاطئ، ووادي البوانیس، والقره 
والرجبان،  والرحيبات،  األخيار،  وقصر  الجبل،  وباطن  ورقدالين،  بوللي، 

والرياينة.
وزارة  بين  المشترك  والعمل  التنسيق  نتائج  كإحدى  الــدورة  وتأتي 
والوكالة  المحلية  لإلدارة  األعلى  للمجلس  العامة  واألمانة  المحلي  الحكم 

األلمانية.

عمداء بلديات يتدربون في تونس على القيادة املحلية

إنعاش اقتصاد الدول 
األفريقية يتطلب تزويدها 
باللقاحات ضد كورونا

وزير خارجية 
جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 
كريستوف لوتوندوال

%30

في ربيع وصيف العام 2020، كانت مناطق كبيرة من العالم تعاني بسبب 
قيام الحكومات بوقف األنشطة االجتماعية واالقتصادية. وأصبحت ماليين 
األسر حبيسة منازلها. في جميع أنحاء العالم، كان الناس يفقدون أرواحهم أو 
سبل كسب العيش بسبب جائحة فيروس »كورونا«. وفي غضون ذلك، لم 
يكن لدينا سوى شعور غير مؤكد حول مدى تباين تأثير هذه الجائحة على 
األشخاص المختلفين. وقد طرحنا على أنفسنا سؤااًل: إلى أي مدى سيؤثر 
العالم؟ هل سيكون  الجنسين حول  المساواة بين  فيروس »كورونا« على 

لهذه الجائحة تأثير على الرجال مختلف تمامًا عنه على النساء؟
واليوم، بعد 14 شهرًا، ال نزال ال نملك جميع اإلجابات. ولكن في محاولة 
لإلجابة عن هذا السؤال، واستنادًا إلى استعراض البيانات الجديدة الواردة 
الجهات، تمكنا من جمع  المتحدة وغيرهما من  الدولي واألمم  البنك  من 

بعض اإلجابات.
اختالف ملحوظ في تداعيات  أنه، بعد مرور عام، كان ثمة  الجواب هو 
هذه األزمة على الرجال والنساء. ففي حين كان الرجال أكثر عرضة لفقدان 
الرجال  من  أكبر  النساء  خسارة  كانت  »كورونا«،  فيروس  بسبب  حياتهم 
التي  واألبحاث  البيانات  لنا  والسالمة. وتوضح  والدخل  الوظائف  من حيث 

استعرضناها التفاوتات في األبعاد المختلفة للمساواة بين الجنسين.
أواًل، تخبرنا البيانات عن صحة الناس وتعليمهم )القدرات(. ثانيًا، تخبرنا 
عن موارد الرزق والدخل الذي يحققونه )الفرص االقتصادية(. ثالثًا، تخبرنا 
عن القدرة على إبداء الرأي واتخاذ القرار )المسؤولية(. وتخبرنا عن تفاوت 
تأثير هذه األزمة على المستويين االقتصادي والمحلي على الرجال والنساء.

وفي عالم يتسم بالتعقيد والتنوع، ليس بوسعنا سوى تحديد األنماط 
العامة. وستنعكس مجموعة كاملة من العوامل األخرى، مثل العمر والتعليم 
والدخل واإلعاقة والعِرق، في التجربة التي مر بها الناس مع أزمة فيروس 
»كورونا«. وتتقاطع هذه العوامل مع نوع الجنس، وتؤثر على تعرض النساء 

والرجال للخطر وقدرتهم على الصمود.
وحين يتعلق األمر بالصحة، نجد أن معدالت اإلصابة والوفيات بين الرجال 
بالنساء.  مقارنة  عامة  أعلى بصفة  نسبًا  »كورونا« سجلت  فيروس  بسبب 

ففي منطقة جنوب آسيا، كان الرجال يشكلون أكثر من 3 وفيات من 
بين 4 وفيات مرتبطة بفيروس »كورونا«، وبلغت النسبة نحو 61 % 
الالتينية  أميركا  في 
و59  الكاريبي،  والبحر 
األوسط  الشرق  في   %
قد  أفريقيا.  وشمال 
وفيات  لمعدالت  يكون 
أيضًا  المرتفعة  الذكور 
الناجين  على  مؤلمة  آثار 
التخلي  يتم  الذين 
النساء  سيما  ال  عنهم، 
على  يحصلن  الالتي 
أقل،  دخل  على  األرجح 
إلى  الظروف  وتضطرهم 

تعويض دخل عائل األسرة.
باإلضافة إلى ذلك، تأثرت صحة النساء من نواٍح أخرى. سواء كانت 

امرأة في أرمينيا أو باكستان أو السنغال، فهي على األرجح أكثر عرضة من أي 
رجل ألن تعاني التوتر والقلق المتعلقين بفيروس »كورونا«.

وفيما يتعلق بالتعليم، نجد القليل من األدلة على فرضيات سابقة بأن 
األسر ستعيد توجيه مواردها النادرة إلعطاء تعليم األوالد أولوية على تعليم 

الفتيات.
ووفقًا لتوقعات منظمة الـ»يونيسكو« في يوليو 2020 فإن األوالد أكثر 
والمرحلتين  الجامعي  التعليم  إلى  العودة  عدم  لخطر  الفتيات  من  عرضة 
االبتدائية واإلعدادية، في حين ينطبق العكس على رياض األطفال والمرحلة 
بعض  في  للخطر  بشدة  معرضات  الفتيات  أن  يبدو  ذلك،  ومع  الثانوية. 
المناطق: في أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، تشير التقديرات 
إلى تأثر نسبة أعلى من الفتيات في جميع مستويات التعليم )بخالف مرحلة 
في  الدراسة  إلى  العودة  عدم  خطر  المراهقات  وتواجه  األطفال(.  رياض 
كل من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث يعيش معظم الطالب 

المعرضين للخطر.
وأهم من  بل  الجنس مهمًا،  نوع  يكون  بالوظائف،  األمر  يتعلق  عندما 
التعليم أو المكان أو الجيل. فقد كانت النساء أكثر عرضة لفقد وظائفهن 
في األشهر األولى من األزمة، على النحو الموضح في دراسة حديثة أجراها 
موريس كوجلر وزمالؤه استندت إلى بيانات منسقة مستقاة من مسح عالي 

التواتر ُأجري عبر الهاتف في 40 بلدًا معظمها من البلدان النامية.
في الواقع، ال تزال األدلة على كيفية تطور فقدان الرجال والنساء وظائفهم 
بعد المرحلة األولية من الجائحة نادرة، إال أن البيانات المتاحة تشير إلى أن 

عودة النساء إلى العمل بأجر كانت أبطأ من عودة الرجال.
ويبدو أيضًا أن األعمال التجارية التي تشغل النساء مناصب اإلدارة العليا 
فيها تعرضت آلثار سلبية أكثر من تلك التي يديرها الرجال على مستوى 
البلدان المعنية. وترتبط بعض هذه االختالفات بحقيقة أن النساء تحملن 
المسؤولية عن تلبية مزيد من احتياجات الرعاية في ظل إغالق المدارس، 
الوقت  القيود على  إلى زيادة  المرضى، مما أدى  أفراد األسرة  وزيادة عدد 
المتاح لهن، وعلى قدرتهن على العودة إلى العمل عند إعادة فتح االقتصاد.

سالمتهن  حيث  من  لخسائر  النساء  تعرضت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشخصية. وفي حين تعد البيانات حساسة وال يسهل الحصول عليها، تشير 
العنف ضد  ارتفاع كبير في  االتجاه نفسه، وهو وجود  إلى  مصادر مختلفة 

المرأة.
وعدد  المساعدة،  خطوط  تلقتها  التي  االتصاالت  عدد  كثيرًا  زاد  فقد 
الحاالت في سجالت مقدمي الخدمة وفي تقارير الشرطة، وفي حاالت قليلة، 

في المسوح المخصصة حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، لم يقم سوى عدد قليل من 

المسوح بتقييم معدالت إبالغ النساء عما يتعرضن له من عنف.
فيروس  أن  بوضوح  نرى  أن  يمكننا  المحاذير،  تلك  من  الرغم  على 
رزقهم.  وموارد  والنساء  الرجال  حياة  على  مختلفة  بظالل  يلقي  »كورونا« 
واألهم من ذلك، أنه أثار أسئلة حول أفضل السبل لالستجابة لضمان قدرة 
الجميع على الصمود في مرحلة التعافي. لقد ألقت البيانات المتوفرة لدينا 
ضوءًا جديدًا على المساواة بين الجنسين، وعلى عدم التكافؤ فيما يتعرضان 

له من آثار فيروس »كورونا«.
وسيتمثل التحدي الرئيسي اليوم في استخدام هذه البيانات والتحليالت 
الجديدة وتحويلها إلى إجراءات على صعيد السياسات تقودنا إلى الخروج من 
األزمة ونحن أشد قوة وأكثر استعدادًا للمستقبل. إن الفجوات بين الجنسين 
على مستوى القدرات والفرص االقتصادية والمسؤولية، التي سبقت تفشي 

الجائحة، اتسعت غالبًا أثناء هذه األزمة.
جميع  في  والفتيات  النساء  لتمكين  الجهود  تضافر  إلى  حاجة  وثمة 
أنحاء العالم، ليس لتضييق تلك الفجوات المتسعة بين الجنسين وسدها 
فحسب، ولكن أيضًا للحيلولة دون التخلي عن النساء والفتيات مرة أخرى في 

الصدمات الالحقة.

كراون كارين   *
المساواة  ملف  مسؤولة  الدولي،  البنك  لمجموعة  العالمية  المديرة   *

الجنسين بين 
بارامو سانشيز  كارولينا   *

الفقر ملف  مسؤولة  الدولي،  البنك  لمجموعة  العالمية  المديرة   *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5065دوالر أميركي
5.3627يورو

6.2406الجنيه االسترليني
1.2015الريال السعودي
1.2269درهم إماراتي

0.6981االيوان الصيني

2021 /7/1 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

هناك حاجة لعدم 
التخلي عن النساء في 

الصدمات الالحقة

واألمريكتين  أوروبا  بين  الرابطة  الواعدة  التجارية 
النفط. لمؤسسة  بيان  األفريقية«، حسب  بالقارة 

هذا  في  المؤسسة  مساهمة  إن  عقوب،  وقال 
باعتبار  نجاحه  في  الكبير  األثر  له  سيكون  المشروع 
النفطية  للمنشآت  التحتية  البنية  أعمال  إنشاء  أن 
مهما  عامال  تلك  في  النفطية  المشتقات  وتوفير 

الحرة. المناطق  إنشاء  في  يسهم 
وهو ما رحب به صنع اهلل، وقال إن المؤسسة تعمل 
على تشجيع االستثمار المحلي للنهوض بالبالد، كاشفا 
الحرة  المنطقة  المؤسسة تدرس االستثمار في  عن أن 
الكفرة بإنشاء مستودع لخزانات بالتعاون والتنسيق مع 

شركة البريقة لتسويق النفط.
وضع  تتطلب  الكبيرة  المشاريع  هذه  »مثل  وأضاف: 
األموال  وتوفير  المستثمرين  لجلب  خصبة  أرضية 

المناسبة دون االعتماد على ميزانيات الدولة«.
واجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع 
 - المريسة  الحرة  المنطقة  عام  مدير  مع  اإلثنين،  اهلل، 

بنغازي قويدر إبراهيم وحيث جرى تناول آخر التطورات 
في مشروع المنطقة الحرة المريسة.

مايو  في  أكد،  الحويج  محمد  االقتصاد  وزير  كان 
الوزارة  ديوان  تفعيل  على  تعمل  الوزارة  أن  الماضي، 
الخارطة  تنفيذ  في  والبدء  الجنوبية،  بالمنطقة 
إنشاء  قرارات  تفعيل  تستهدف  بالمنطقة  االستثمارية 

المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية.
وأشار إلى منح فرص استثمارية إلنشاء مصانع تعبئة 
بهدف  المعتمدة  القياسية  المواصفات  وفق  التمور 
الدولية،  األسواق  وفتح  تصدير  فرص  على  الحصول 
المواد  على  تعتمد  مشروعات  لتنفيذ  األولوية  ومنح 
الخام المتوافرة في بلديات الجنوب الليبي »الذي يزخر 

بالثروات الطبيعية«.
النواب  مجلس  عضوة  مع  اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 
التجارة  غرفة  ورئيس  الصويعي،  فاطمة  الجنوب  عن 
ومدير  السريتي،  نصور  سبها  والزراعة  والصناعة 
التنفيذي  والمدير  محمد،  صابر  تمنهنت  معرض 

علي نصير. الصناعة  التحاد 
ولفت وزير االقتصاد إلى أن »كومة الوحدة الوطنية 
إلقامة  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  اتخاذ  على  تعمل 
النفط  وزارة  وتفعيلها من خالل  مرزق  مشروع مصفاة 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
كما أشار إلى العمل على »تنفيذ عدد من المشاريع 
المنطقة  في  التحتية  البنية  وتطوير  لصيانة  األخرى 
منطقة  واستغالل  والمواصالت  الكهرباء  بقطاعات 
خالل  من  الشمسية  الطاقة  مشروع  لتنفيذ  الصحراء 
القطاع  مع  بالشراكة  المختصة  والمؤسسات  الوزارات 

الخاص المحلي واألجنبي«.
ومن أبرز المناطق الحرة، تلك الواقعة في مصراتة، 
المنطقة  داخل  البحري  الميناء  بوجود  تتميز  والتي 
وكذلك  بالمدينة،  الدولي  المطار  من  وقربها  الحرة، 
عن  فضال  مناسبة،  بمساحات  لالستثمار  أراضي  توفر 
وتوفر  وقرب  المحلية،  باألسعار  والمياه  الطاقة  مصادر 
مصادر المواد الخام، إضافة إلى أسطول شاحنات مجهز 
لخدمات النقل البرى، حسبما قالت المنطقة في دعوتها 

المستثمرين للقيام بأعمال فيها.

مشروع قديم
وفي أوقات سابقة، شكلت لجنة من قبل مركز البحوث 
االقتصادية لدراسة اإلجراءات واللوائح الخاصة بمنطقة 
داخل  الفعلية  الملكيات  حصر  وجرى  الحرة،  بنغازي 

المنطقة واقتراح أفضل السبل لتعويضهم.
وأنهت اللجنة أعمالها وقدمت تقريرها الختامي في 
30 ديسمبر من العام 2013، وتم تشكيل مجلس إدارة 
االقتصاد وعضوية قطاع  وزارة  برئاسة وكيل  للمنطقة 
المالية واالستثمار واألمالك العامة والبلدية والمصرف 

المركزي؛ لكن دون أن يرى المشروع النور حتى اآلن.
إلكتروني  موقع  على  المنطقة  قالت  وحسبما 
مع  التنسيق  جرى  فإنه  اإلنترنت،  على  بها  خاص 
الليبي  )الصندوق  مثل  المحليين  المستثمرين  بعض 
,المؤسسة  التقنية  لألبحاث  تطوير  شركة  لالستثمار، 
وبعض  االجتماعي  الضمان  صندوق  للنفط،  الوطنية 
المصارف التجارية المحلية( في االستثمار داخل المنطقة 
في  الراغبين  المستثمرين  بعض  ومشاركة  تمويل  أو 

االستثمار؛ لكن أيضا دون تنفيذ.
إقامة  من  تحقيقها  المتوقع  األهداف  أن  وأضافت 
وتوطين  األجنبية  االستثمارات  جذب  المنطقة: 
الشرائح  لكل  التصديرية، وخلق فرص عمل  الصناعات 
الوطنية، توطين الصناعات التصديرية، وكسب مهارات 
الشرائح  لجميع  عمل  فرص  وخلق  الحديثة،  اإلدارة 

الوطنية وخلق روابط مع االقتصاد المحلي.

عادت فكرة تفعيل المناطق الحرة في ليبيا تراود مخيلة 
الحكومة من جديد، مع اهتمام خاص برز خالل األسابيع 
أيام من  األخيرة بها خاصة في الشرق والجنوب؛ فبعد 
بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير  االقتصاد  وزير  إعالن 
على  العمل  الحويج  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
الليبي،  بالجنوب  الحرة  المناطق  إنشاء  قرارات  تفعيل 
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط سعيها لتنفيذ المناطق 

الحرة في بنغازي والكفرة.
اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
ناقش الفرص االستثمارية في مشروعي المنطقة الحرة 
المنطقة  مشروع  تفعيل  وآلية  بنغازي«   - »المريسة 
الجاري،  األسبوع  منتصف  اجتماع  خالل  بالكفرة  الحرة 
نقلة  إلحداث  عليه  يعول  األول  المشروع  أن  معتبرا 

اقتصادية لليبيا بين دول العالم.
ومنذ العام 2007، ظهرت فكرة المنطقة الحرة في 
الحكومة وقتها إن »المنطقة من  للنور، وقالت  بنغازي 
بعجلة  الدفع  في  ستسهم  التي  المهمة  المشروعات 
االقتصاد في مدينة بنغازي بشكل خاص وليبيا بشكل 

عام«؛ وهو ما أعاد صنع اهلل التأكيد عليه.
من  المريسة  الحرة  المنطقة  اعتماد  جرى  وقد 
 )744 ( رقم  قرار  بموجب  سابقا  الورزاء  مجلس 
عن  الزراعية  الصفة  نزع  تم  كما   ،2007 لسنة 
مساحة  على  وذلك  عليها،  المشروع  إلقامة  األرض 
مصلحة  من  معتمدة  فنية  وصفة  بعد  هكتار،   1200

.2007 يوليو   26 في  العمراني  التخطيط 
االقتصاد  وزارة  من  قرار  صدر   ،2013 العام  وفي 
مهمتها  الحرة  للمنطقة  تأسيسية  لجنة  تشكيل  بشأن 
إعداد تصور لتشغيل المنطقة بالطريقة المثلي، بحيث 
تضمن المنافسة لجلب المستثمرين األجانب والليبيين 

لالستثمار فيها.

الجدوی االقتصادية
المنطقة  عام  ومدير  اهلل  صنع  بين  اجتماع  وخالل 
عبدالرحمن  الكفرة  بلدية  وعميد  إبراهيم  قويدر 
االقتصادية  الجدوى  مدى  حول  النقاش  جرى  عقوب، 
المنطقة  بمشروع  المريسة  الحرة  المنطقة  ربط  من 
من  األخرى  الجهات  مساهمة  ومدى  الكفرة  الحرة 
والذي  الضخم  المشروع  هذا  في  الدولة  مؤسسات 
تم  لو  ليبيا  في  الدخل  مصادر  أهم  أحد  سيكون 
وبشرية  مكانية  تنمية  سيحدث  أنه  كما  تنفيذه، 
الرئيسية  الخطوط  أحد  يعد  »إذ  للمنطقة  كبيرة 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

محاوالت لتفعيل املناطق الحرة في الجنوب والشرق بحثا عن استثمارات جديدة
طرابلس - الوسط

بنغازي والكفرة تنتظران

صندوق النقد يعتزم تخفيفا جديدا للديون

الخرطوم - وكاالت

كشفت  المتأزم،  االقتصادي  الوضع  لترميم  خطوة  أنها  يبدو  فيما 
وزيادة  الحكومي  اإلنفاق  التقليل من  اعتزامها  السودانية عن  الحكومة 
اإلصالحات  من  مجموعة  استكمال  بعد  وذلك  االجتماعي،  اإلنفاق 
االقتصادية السريعة التي اتخذت خالل يونيو الجاري، في مواجهة أعباء 

تحملها السكان.
وقرر السودان، في وقت سابق من يونيو، رفع كامل الدعم عن البنزين 
العملة وتطبيق  الماضي خفض قيمة  والديزل، بعد أن تقرر في فبراير 
سياسة سعر الصرف المرن المدار. وألغى السودان في األسبوع الماضي 
وهي  االستيراد،  رسوم  حساب  في  المستخدم  الجمركي  الصرف  سعر 

الخطوة األخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وقالت الحكومة، السبت، عقب اجتماعات مغلقة استمرت ثالثة أيام إن 
البالد ستقلل تكاليف الرحالت الخارجية الرسمية بنسبة %50، وستخفض 
وستبيع   ،20% بنسبة  الحكومية  للمركبات  المخصصة  الوقود  حصص 
السفارات  ميزانيات  وستقلص  الحاجة،  عن  الزائدة  الحكومية  المركبات 

بنسبة %25، وذلك ضمن إجراءات أوسع.
وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم األسري »ثمرات« 
ليشمل ثالثة ماليين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خالل شهرين، حسب 

وكالة »رويترز«. ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك األسر 
البنك  يموله  الذي  البرنامج  عبر  وذلك  االقتصادية،  المصاعب  لتخفيف 
الميزانية  زيادة  الجديدة  اإلجراءات  وتشمل  آخرون.  ومانحون  الدولي 
المخصصة لبرنامج آخر يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى عشرة 
مليارات جنيه سوداني )22.54 مليون دوالر( من ملياري جنيه سوداني 

فقط )4.51 مليون دوالر(.
كما ستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها عشرة مليارات جنيه لكل 
موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وذلك اعتبارا من أول يوليو على 
أن تخصص النسبة األكبر منها للموظفين ذوي الدرجات األدنى. ووعدت 
الحكومة أيضا بمراجعة هيكل األجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا 

من العام المالي 2022.
وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت 
حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وراكم السودان متأخرات ديون 
برنامج  إطار  تقدما سريعا نحو شطب معظمها في  لكنه حقق  ضخمة، 
صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون سيفتح له 

المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.
ويوم الثالثاء، قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه استطاع الحصول 
الديون  من  شامل  إعفاء  تقديم  له  تتيح  كافية  تمويلية  تعهدات  على 
للسودان، مذلال عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 

50 مليار دوالر على األقل.

●  صنع اهلل في اجتماع لمناقشة تفعيل المناطق الحرة في الكفرة وبنغازي. )مؤسسة النفط(

السودان يرمم االقتصاد بتقليل نفقات الحكومة

تأثير »كورونا« على عمل النساء

●  سوق للخضروات والفاكهة في السودان

كارين كراون

كارولينا سانشيز بارامو*

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

السنة السادسة
العدد 293 21 ذو القعدة 1442 هــ
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 المنطقة الحرة المريسة- بنغازي 
معتمدة من العام 2007.. 

ولم ترَ  النور بعد

 مؤسسة النفط: المشروع 
سيحدث تنمية مكانية وبشرية 

كبيرة لو تم تنفيذه

●  تفقد مسؤولين لألرض المخصصة للمنطقة الحرة في بنغازي. )أرشيفية(
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اتفق المجلس البلدي غريان على حل مشاكل الزراعة والتعدي على األراضي 
الزراعية في المدينة، ومناقشة زراعة مليون شجرة زيتون.

كما أكد المجلس، في اجتماع، حضره عدد من رجال األعمال، ضرورة تنفيذ 
فيها،  التصرف  األراضي  على  والتجاوزات  المخالفات  ضد  الرادعة  اإلجراءات 
الشرطة  ودعم  تفعيل  ضرورة  إلى  مشيرا  المياه،  نقل  خطوط  على  وكذلك 

الزراعية.
وأضاف: كما تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية إلى قطاع الزراعة 

والبلدية وتفعيلها وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين من أبناء المدينة.
ويعتزم المجلس زراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات بعد 
النجاح الذي حققه المنتجون المحليون في إنتاج زيت الزيتون بجودة عالية، 
األمر الذي يتطلب سرعة صيانة وتطوير المشاتل ودعم القطاع الخاص في 

االستثمار الزراعي.

دعم زراعة وإنتاج الزيتون في غريان
السعر بالدوالرنوع الخام

74.10برنت

74.10غرب تكساس

71.54دبي

93.38سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/1/ 2021

ديوان املحاسبة:
 ال مرتبات إال بالحضور

معرض اإلنشاءات بطرابلس 
يستقبل الشركات العربية والتركية

قلق أملاني من عودة 
التضخم

الموظفين في مديري  انتظام  المحاسبة من عدم  ديوان  حذر 
يتم  لن  إنه  قائال:  والوحدات،  والمكاتب  والفروع  العامة  اإلدارات 

صرف المرتبات إال بعد إحالة سجالت الحضور 
واالنصراف إلى اإلدارة العامة للديوان.

وقال الديوان، في بيان اإلثنين، إنه 
 13 في  المؤرخ  الكتاب  إلى  باإلشارة 
تخفيض  بخصوص  الماضي  مارس 
والفروع  ــإدارات  ل العمومية  القوى 
 50% بنسبة  والــوحــدات  والمكاتب 

للحد من انتشار وباء كورونا.
إلى  بــاإليــعــاز  »نفيدكم  ــاف:  وأضـ

وبشكل  العمل  إلى  للعودة  موظفيكم 
البصمة  طريق  عن  الحضور  وإثبات  يومي 

وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة، مع األخذ في 
االعتبار كل التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء«.

المعرض  أعمال  في  تونسية  و150  ليبية،  135 شركة  تشارك 
انطلقت  الذي   ،)2021 )إيكسبو  لإنشاءات  ليبيا  الرابع  الدولي 
من  األول  في  ويختتم  األربعاء،  طرابلس،  العاصمة  في  أعماله 

يوليو بحضور كبار المسؤولين الليبيين والتونسيين.
وإماراتية  مصرية  شركات  وأربع  تركية  شركة   14 تشارك  كما 
قطاعات  أساسي  تمثل بشكل  الحدث، حيث  في  واحدة وسعودية 
والمعدات  والعقارات  والسيراميك  البناء  ومواد  والبناء  التشييد 
الصحية والهندسة المعمارية والخدمات والدراسات واالستشارات.

ضــرورة  على  والليبيون  التونسيون  المسؤولون  وأجمع 
تعزيز  على  األعمال  رجال  وتشجيع  البلدين  بين  التعاون  تعزيز 
تعيق  قد  التي  العقبات  إزالة  أهمية  على  شددوا  كما  شراكاتهم. 

تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.
الوحدة  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزارة  وكيل  وقــال 
الوطنية الموقتة سهيل أبوشيحة، إن ملف إعادة اإلعمار يعد من 
في  إعمار  صناديق  أربعة  إحداث  مؤكدا  الليبية  الحكومة  أولويات 

المناطق المتضررة من الحرب.
التونسيين  الشركاء  الليبي ومختلف  الخاص  القطاع  وأوضح أن 
يستفيدوا من هذه  أن  يمكن  المعرض  في  المشاركين  واألجانب 

المشاريع.
ليبيا  أن »حاجة  فأكد  الغاوي  والتعميرأبوبكر  اإلسكان  وزير  أما 
التزام  إلى  مشيرا  ملحة«،  حاجة  لكن  ترفا  ليست  اإلعمار  إلى 
القادمة واستئناف مشاريع اإلعمار  الحكومة بواجبها تجاه األجيال 
باب  فتح  مع  المنقضية  العشر  السنوات  ظروف  بسبب  المعطلة؛ 

التنافس بين المؤسسات في كنف الشفافية والحوكمة.
كمال  التونسي،  التحتية  والبنى  واإلسكان  التجهيز  وزير  وقال 
الدوخ، من جهته، إن المعرض يعد من أبرز الفعاليات االقتصادية 
المقبلة  الفترة  تشهد  أن  متوقعا  الليبي  التونسي  التعاون  لدعم 
وثمن  البلدين.  تهم  العامة  واألشغال  والتهيئة  للبناء  مشاريع 
المشاركة المكثفة للمؤسسات التونسية داعيا الى التسريع بإنجاز 
األسواق  إلى  للتوجه  المشتركة  الحرة  والمناطق  الطرق  مشاريع 
وزير  عن  لألنباء  أفريقيا  تونس  وكالة  ونقلت  سويا.  األفريقية 
كل  إن  قوله  بوسعيد  محمد  التونسي،  الصادرات  وتنمية  التجارة 
في  الحكومة  رئيسي  قبل  من  عليها  المتفق  والقرارات  االتفاقات 

ليبيا وتونس في الفترة األخيرة، يجري تنفيذها بالكامل.
واعتماد  الجهود  من  مزيد  بذل  ضــرورة  إلى  بوسعيد  ودعــا 
المشتركة  والمصالح  المندمج  التعاون  عمادها  متجددة  »مقاربة 
جديدة  فرص  »جــذب  أن  واعتبر  المتاحة«،  الفرص  واستغالل 
التكامل واالندماج االقتصادي  البحث عن مكامن  للتعاون يتطلب 
ومزيد  التجارية  االتفاقيات  ومراجعة  األعمال  مناخ  وتحسين 
التجاريين  وذهيبة  جدير  رأس  معبري  في  المبادالت  تسهيل 
الطاقة  قطاعات  في  سيما،  التطوير،  فــرص  من  واالستفادة 
المصرفية  والتسهيالت  الحرة  والمناطق  المتجددة  والطاقات 

والديوانية والنقل والبناء واإلعمار«.
الحكومتين  بين  المساعي  تواصل  إلى  التونسي  الوزير  وأشار 
أبرزها  وذلك في مستويات عدة، من  التعاون،  لتحسين مؤشرات 
الحكومتين،  رئيسي  مستوى  على  الليبية  التونسية  العليا  اللجنة 

التي ستنعقد خالل الفترة المقبلة.

ألمانيا تراجعا طفيفا في يونيو بعدما  التضخم في  سجل معدل 
االقتصاديين  الخبراء  لكن  مايو،  في  مستوياته  أعلى  الى  وصل 
يعتبرون أن ارتفاع األسعار سيبلغ ذروته الحقا مع تعافي أكبر اقتصاد 

في أوروبا من تداعيات الوباء.
وكشف معهد اإلحصاء »ديستاتيس«، الثالثاء، عن مستوى مؤشر 
األسعار في يونيو الذي بلغ %2.3 على سنة بعدما استقر على 2.5% 

في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.
للتضخم يشكل »هدنة قصيرة فقط  الطفيف  التراجع  لكن هذا 
قبل أن يبلغ أعلى المستويات« كما قال المحلل لدى مصرف »آل بي 
بي دبليو« ينس-أوليفر نيكالش. وبحسب البنك المركزي األلماني، 

فإن ارتفاع األسعار يمكن أن يبلغ حوالى %4 بحلول نهاية السنة.

إجمالي إيرادات 13.9 مليار دوالر

تشغيل مصنع البولي إيثلين بشركة رأس النوف.. وإعادة العمل بمصفاة الزاوية

السيطرة على انقالب شاحنة نفط في طرابلس
شركات  بين  والمساعدات  الجهود  تضافر  بفضل 
من  مليتة  بشركة  الطوارئ  فريق  تمكن  النفط، 
تصادم  حادث  على  السيطرة  في  والمساعدة  التدخل 
لشاحنة غاز تابعة لشركة البريقة؛ حيث كانت الشاحنة 
متوجهة إلى مستودع الهاني في طرابلس، دون وقوع 

خسائر بشرية.
واستجاب فريق الطوارئ بشركة مليتة لطلب رئيس 
لجنة الطوارئ للمنطقة الغربية والجنوبية بالمؤسسة 

الوطنية للنفط من أجل التدخل للمساندة في الحادث 
المقطورة  اصطدمت  حيث  األحد،  عصر  وقع  الذي 

بمدخل الطريق السريع بمنطقة زناتة.
اإلطفاء  بسيارة  المكان  إلى  الطوارئ  فريق  وتوجه 
والقيام  الالزمة  التحوطات  ألخذ  الطوارئ  وسيارة 
شركة  من  بمساعدة  المناسبة  السيطرة  بإجراءات 
تسرب  أي  يحدث  لم  فيما  بالشاحنة؛  المعنية  البريقة 

أو حريق لتتم السيطرة على الوضع.

●  جانب من تدشين أعمال محطة كهرباء طبرق الغازية

●  موقع مشروع قناة اسطنبول

الليبي إلى مستويات قياسية  النفط  إيرادات  وصلت 
و322  مليارا  سجلت  إذ  الماضي،  مايو  شهر  خالل 
مليونا من النفط الخام، و53 مليون دوالر من الغاز 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالم  وفق  والمكثفات، 
من  مايو  شهر  ايــرادات  صافي  أن  أوضحت  التي 
والمنتجات  والمكثفات  والغاز  الخام  النفط  مبيعات 
مستويات  إلى  وصل  والبتروكيماويات  النفطية 
األسعار  في  ــادة  وزي قوي  بطلب  مدفوعا  قياسية 

العالمية.
وبلغت إيرادات المنتجات النفطية 13 مليارا و925 
مليونا   584 البتروكيماويات  وعوائد  دوالر،  مليون 
ألف  5 ماليين و824  إلى  و405 آالف دوالر »إضافة 
يورو«. ونبهت المؤسسة أن إجمالي اإليراد الصافي 
مليار  إلى  وصل  قد  بالدوالر  النفطية  المبيعات  من 
و389 مليون دوالر، و5.824 ماليين يورو؛ فيما شدد 
ضرورة  على  اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  رئيس 

اإلنتاج  معدالت  استقرار  على  الحفاظ 
وزيادتها.

العام  وقال: »نحن متفائلون باالتجاه 
ألسعار النفط ونتوقع تحقيق فائض في 
اإليرادات مع نهاية العام الجاري«، مشيرا 

إلى مباشرة شركة رأس النوف بدء إجراءات تصريف 
بعد  المحلية  السوق  في  إيثلين  البولي  من  اإلنتاج 

تشغيل مصنع البولي إيثلين.

تخفيف أعباء االستيراد
عليه  سيترتب  األمـــر  »هـــذا  اهلل:  صنع  ــاف  وأضـ
المواد  هذه  استيراد  أعباء  تخفيف  في  المساهمة 
متاحة  البولي  مــادة  بأن  علما  الصعبة،  بالعملة 
في  المتخصص  الخاص  للقطاع  اإلجــراءات  بأسهل 

الصناعات البالستيكية«.
كما نوهت المؤسسة أن إيرادات مايو ال تتضمن 
اإلتاوات والضرائب، كما أن هناك 194 ماليين دوالر 
تحصيالت  في  إظهارها  سيتم  الشهر  إيــرادات  من 
مع  تزامن  استحقاقها  تاريخ  أن  نتيجة  يونيو  شهر 
يستوجب  الذي  األمر  يونيو،  شهر  بداية  في  عطلة 

توثيقها في تاريخ تحصيلها.
تشغيل  إعــادة  عن  المؤسسة  أعلنت  ذلــك،  إلى 
للوحدتين  اإلنتاجية  طاقتها  بكامل  الزاوية  مصفاة 

تتجاوز  يومية  تكريرية  وبطاقة 
الـ100 ألف برميل.

يخفف  المصفاة  تشغيل 
ــراد  ــي ــت ــى اس ــل ــبء ع ــعـ الـ

ــات،  ــمــحــروق ال
ــق الــبــيــان  وفـ

»الكفاءة  على  وأثنى  الماضي،  الجمعة  اهلل،  صنع 
المكاسب  ــد  »أح واعتبرها  للمؤسسة؛  الفنية« 
وزارة  يرِض  لم  األمر  هذ  أن  غير  لليبيا؛  المهمة« 

النفط والغاز التي استنكرت تلك التصريحات.
التصريحات تعد من »قبيل  أن هذه  الوزارة  ورأت 
التدخل العلني« في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، 
و»تمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس 

هذا القطاع المهم للدولة الليبية وللشعب الليبي«.
ويمس  مقبول،  غير  التدخل  ــذا  »ه وأضــافــت: 
الدولة  موارد  بإدارة  يتعلق  فيما  الوطنية  السيادة 
وحدة  حكومة  لها  اآلن  فليبيا  الوطنية؛  وثرواتها 
وطنية، متوافق عليها من جميع الليبيين، وتم منحها 
الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسؤولة 
لصالح  الدولة  موارد  باستخدام  الليبيين  أمام جميع 

جميع الليبيين«.
الحكومية  »األداة  نفسها  ــوزارة  ال اعتبرت  كما 
المسؤولة عن قطاع النفط، وأن المؤسسة الوطنية 
الــوزارة«،  هذه  تتبع  التي  الجهات  إحــدى  للنفط 
غير  »تدخال  يعتبر  تصريح  من  صدر  ما  أن  مضيفة 

محاولة  منه  يفهم  نحو  على  مقبول 
الوحدة  حكومة  جهود  لتقويض 
االنقسام  شبح  إلبعاد  الوطنية 

المؤسسي«.

طرابلس- الوسط

اسطنبول- وكاالت
طرابلس ــ الوسط

تركيا تفتتح مشروع
»قناة اسطنبول« العمالق

إردوغــان،  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  افتتح 
العمالقة  اسطنبول«  »قناة  في  جسر  أول  أشغال 
تتحكم  يجعلها  الذي  البوسفور  لمضيق  الموازية 
مشروع  وهو  بتركيا،  المارة  األوروبية  المالحة  في 

تستنكره المعارضة والمدافعون عن البيئة.
ــع الحجر  ــالل مــراســم وض وقـــال إردوغــــان، خ
»اليوم  المشروع  من  جزءا  يشكل  لجسر،  األساس 
ومن  تركيا«.  تنمية  تاريخ  في  جديدة  صفحة  نفتح 
المقرر أن يشكل هذا الممر المائي، البالغ طوله 45 
كيلومترا، والذي يحظى بدعم شخصي من الرئيس 
التركي، مضيقا اصطناعيا غرب اسطنبول من خالل 
»فرانس  وفق  مرمرة،  ببحر  ــود  األس البحر  ربط 

برس«.
يحكم  الذي  إردوغان  المشروع  معارضو  ويتهم 
2003 بالتمسك بمشروع سيؤدي  البالد منذ العام 
بتركيا إلى كارثة بيئية وديون ضخمة غير ضرورية.

خطابه  كامل  التركي  الــدولــة  رئيس  وكــرس 
المشروع.  عن  للدفاع  الماضي،  السبت  تقريبا، 

وعدد المخاطر التي يشكلها تزايد السفن التي تمر 
المشروع  أن  على  شدد  كما  البوسفور،  مضيق  عبر 
في  مواطنينا  سالمة  »ضمان  إلى  خصوصا  يهدف 
اسطنبول« ووضع تركيا في »موقع أكثر أهمية« في 

التجارة الدولية.
االنتقادات، قائال: »صممت كل مراحل  ورد على 
انتقادات  المشروع  وأثار  علمي«.  بشكل  المشروع 
تخشى  التي  روسيا  في  سيما  ال  أيضا،  الخارج  في 
شمال  حلف  في  خصومها  سفن  وصــول  تسهيل 

األطلسي إلى البحر األسود.

اتفاقية مونترو
تحكم  التي  مونترو  اتفاقية  بنود  وبموجب 
الوصول  طريق  البوسفور،  مضيق  في  المالحة 
الطبيعي الوحيد إلى البحر األسود، يجب على الدول 
غير المشاطئة أن تبلغ مسبقا بمرور سفنها التي ال 

يمكنها البقاء في البحر األسود إال لفترة محدودة.
يلدريم  علي  بن  السابق  الــوزراء  رئيس  وأكد 
حفل  بــدايــة  فــي  ــان  ــ إردوغ قبل  تــحــدث  الـــذي 
حال  بأي  ينتهك  ال  المشروع  »هذا  أن  التدشين، 

مونترو«. )اتفاقية( 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تصريح أميركي يشعل 
خالفا بين مؤسسة النفط

 والوزارة

●  معرض ليبيا لإلنشاءات.

 

الوطنية  ــدة  ــوح ال حكومة  تــجــري 
لها  التابعة  والــمــؤســســات  الموقتة 
محاوالت لعالج أزمة الكهرباء التي تكرر 
كل صيف وتؤرق مضاجع الليبيين، الذين 
التي ضربت  الحر  بنيران موجة  يكتوون 
األسبوع  خالل  البالد  مناطق  من  كثيرا 
الشركات  إلى  البوصلة  تتجه  إذ  الجاري؛ 
المغربية  الحكومة  الكورية والتعاون مع 
لصيانة وإنشاء محطات، والحصول على 

مصادر جديدة للطاقة الكهربائية.
الشركة العامة للكهرباء استقبلت على 
الحكومة  من  وفدا  الماضي  األيام  مدى 
لموقع مشروع محطة  زيارة  الكورية في 
لالطالع  وذلك  البخارية  طرابلس  غرب 
الفرق  تجريها  التي  الكشف  أعمال  على 
الفنية وتقييم الظروف المالئمة للعمل، 
الكورية  للشركات  الموافقة  و»إعطاء 

بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة«.
الكوري  الوفد  اطلع  الزيارة،  وخــالل 
المشروع  مــواد  تخزين  مستودع  على 
بمنطقة جودايم، وأوضح مسؤولو شركة 
وطريقة  المشروع  حالة  للوفد  الكهرباء 
التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف 
تشهدها  التي  المستقرة  المالئمة 

المنطقة والبالد.
عودة  ضــرورة  على  التأكيد  تم  كما 
قيود،  أي  دون  الــكــوريــة  الــشــركــات 
عاجلة  بــصــورة  ــال  ــم األع واســتــئــنــاف 
االستراتيجي  المشروع  هذا  الستكمال 
إجمالية  بقدرة  الشبكة  سيدعم  الــذي 

تصل إلي 1400 ميغاوات.
مشروع  موقع  الكوري  الوفد  زار  كما 
محطة كهرباء الزويتينة، السبت، لالطالع 

على األعمال الفنية بالموقع.
الوفد  إن  الكهرباء،  شركة  وقالت 
المزدوجة  ــدورة  ال على  اطلع  الكوري 
بقدرة  الزويتينة  بمدينة  للمحطة 
الكشف  أعمال  وكذلك  ميغاوات،   250
وتقييم  الفنية  الفرق  بها  تقوم  التي 
الظروف المالئمة للعمل، وذلك إلعطاء 

بممارسة  الكورية  للشركات  الموافقة 
نشاطها.

اجتماع  عقد  جرى  الــزيــارة،  وخــالل 
األوضاع  على  واالطالع  بالموقع  موسع 
والتأكيد  العمل  الستكمال  المالئمة 
المشروع  حالة  عــن  الــكــوري  للوفد 
لمواد  الــجــيــدة  التخزين  وطــريــقــة 
المستقرة  المالئمة  المشروع والظروف 

التي تشهدها المنطقة والبالد.
البدء  الشركة  أعلنت  ــك،  ذل ــى  إل
أعمال  لتنفيذ  التربة  حفر  بأعمال 
وحــدات  ألولــى  الخرسانية  القواعد 
الذي  الغازية  طبرق  محطة  مشروع 
يعمل بقدرة مركبة تبلغ 740 ميغاوات 
تصنيع  مــن  وهــي  ــع،  األربـ للوحدات 

شركة GE األميركية.
بزيارة  الشركة  من  فريق  ــام  وق
طبرق  بــمــديــنــة  ــروع  ــش ــم ال ــع  مــوق
عليه،  المشرفة  اللجنة  مع  واالجتماع 
االطــالع  وكــذلــك  المقاول  وممثلي 
والـــوقـــوف على  الــعــمــل  عــلــى ســيــر 
الستكمال  الــالزمــة  ــراءات  ــ اإلج كــل 
تدخل  أن  المقرر  ومــن  الــمــشــروع. 

العامة  الشبكة  على  األولــى  الوحدة 
.2022 مطلع سنة 

تعاون مغربي
والغاز  النفط  وزيــر  دعا  جانبه،  من 
التنسيق  ــى  إل المغرب  عــون،  محمد 
والتعاون في مجال الطاقات المتجددة، ال 
سيما الطاقة الشمسية والمتجددة لحل 

أزمة الكهرباء.
وشدد عون خالل زيارته لوزارة الطاقة 
على  المغرب  في  والبيئة  والمعادن 
ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا 
باعتبارهما بلدين شقيقين، مبرزا أنه من 
»المرتقب أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم 
بسبب  توقفت  التي  األنشطة  الستئناف 

األزمة الليبية«.
تقدمه  الذي  الدعم  على  عون  وأثنى 
المغرب لبالده من أجل استئناف أنشطة 
قطاع النفط والغاز، معربا عن عزم ليبيا 
المغرب  مع  عالقاتها  على  زخم  إضفاء 
»التي وعدت بتقديم الدعم الضروري لنا 
في عديد المجاالت عبر تقاسم للخبرة في 

مجالي الكهرباء والنجاعة الطاقية«.

الظالم يشتد مع سخونة الصيف

تعاون مع كوريا واملغرب لحل أزمات الكهرباء

الطلب العاملي  يرفع إيرادات النفط الليبيالطلب العاملي  يرفع إيرادات النفط الليبي

الخام  النفط  تحويل شحنات من  أنه  إلى  أشار  الذي 
على  تحمليها  ليتم  الكهربائية  أوباري  محطة  إلى 
دوالر  مليون   18 بقيمة  للكهرباء  العامة  الشركة 

خالل شهر مايو.
كما تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام 
لغرض توليد الطاقه الكهربائية بقيمة مليوني دوالر، 
وتم تحمليها على الشركة لتتم تسويتها الحقا. كما 
أكدت أنها مستمرة في الكشف عن »عائدات النفط 
بكل شفافية، تماشيا مع مبادئ اإلفصاح والشفافية 

المتبع منذ يناير 2018«.

تصريح مثير للجدل
إشــادة  القــت  قــد  المؤسسة  وكــانــت 

السفير  مــن  بعملها 
ــركــي ريــتــشــارد  ــي األم
التقى  الذي  نورالند، 

●  حقل الوفاء النفطي
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قصص منتصف املوسم
سالم الكبتي

)1(
للغاية. ظرفاء  السودانيون 

القديم  السوق  في  ــرة..  م ذات  الخرطوم  فى  كنت 
أحد  جاء  الطرفة..  هذه  سمعت  فاروق،  لجامع  المحاذي 
لولده  حذاء  عن  يبحث  األحذية  لبيع  محل  إلى  المواطنين 
أكوام  في  ويبحث  يفتش  ظل  بالمدرسة..  سيلتحق  الذي 

ومقاسات. وأشكال  ألوان  المختلفة.  األحذية 
الولد؟ البائع.. كم مقاس حذاء  سأله 

)لم  غاية  إلى  الكريم  القرأن  من  يحفظ  أنه  أجابه.. 
البينة.. سورة  ويقصد  يكن(.. 

)تبارك..  من  األحذية  هذه  يازول  فوره:  من  البائع  رد 
وفوق(..

)2(
التعليم  ــام  أع مــن  اهلل  رحمه  باله  عــبــداهلل  الــحــاج 
دوليا  حكما  كــان  بنغازي.  في  المعروفين  والرياضة 
الطائرة..  الكرة  بنشاط  كثيرا  واهتم  القدم..  كرة  في 
تطوير  فــي  بــإخــاص  وعــمــل  ــمــدرســي..  ال والــنــشــاط 
وتشجيع  بها  والنهوض  وبرامجها  الرياضية  االتحادات 

المواهب.
يتولى  ــان  ك الــتــي  القديمة  الــمــبــاريــات  إحــدى  فــي 
الاعبين  أحد  سلوك  نظره  لفت  بنغازي..  في  تحكيمها 
هنا  فشى(..  )طرى  قائا..  الاعب  أجاب  بهدوء..  ونبهه 
بادره  والحمراء.  الصفراء  البطاقتين  اهلل  عبد  الحاج  أخرج 
فشى..  والحمراء  ــرى..  ط هــذى  الصفراء  الــفــور..  على 

الملعب.. من  وأخرجه 
)3(

في  الرياضي  المقهى  أمام   1972 صيف  واقفا  كنت 
وحكايات.  قهوة  األصدقاء.  بعض  مع  الشجرة  ميدان 
كان  المدينة.  تعرفه  رجل  معابيص.  الحاج  قدم  وفجاة 
بالكلمات  ومطاردته  له...  البعض  مضايقة  من  غاضبا 
بعصاه  الزجاجي  المدخل  حطم  يصبر.  لم  أحيانا.  الجارحة 
المقهى  ــادل  ن الشامخ  محمود  سى  شعر  نقف.  حيث 
معابيص(...  )معابيص...  تتوالى  الصيحات  كانت  بالحرج. 
قائا:  بقوة  معابيص  الحاج  صــاح  هنا  ذلــك.  إلــى  ومــا 

االتــحــاد  فــي  ولــســت  ــدا(...  ــاسـ )فـ لست  أنــنــي  المهم 
االشتراكي!.

)4(
الشخصيات  من  كان  اهلل  رحمه  الدرفيلي  عمر  السيد 
والدواخل  المدن  في  جيدا  الناس  خبرت  التى  الظريفة 
والذكاء.  البديهة  بسرعة  جيله  في  الــدوام  على  وامتاز 
خارج  المناطق  إلحدى  مديرا  حياته  من  فترة  في  كان 
لمراجعة  أحدهم  ذات صباح  إليه في مكتبه  بنغازي. حضر 

له. حاجة 
طيبة(.  )حامة  عمر  ياسي  لك  حلمت  البارحة  قــال: 
ويمتطي  بيضاء  مابس  يرتدي  صالحا  رجا  بان  رأيت 
عمر  السيد  يدعه  لم  و...  أخضر...  وذيله  أحمر  حصانا 
راس  هذا  ملح...  عدي  قائا...  وقاطعه  روايته  يكمل 

فجل.
)5(

يمقت  نظام  في  العدل  عن  مسؤوال  )الــجــدي(  كــان 
الحكم  وصــدر  له  قضية  تابع  المواطنين  أحد  العدل. 
كل  بشأنه  راجع  تنفيذه.  في  مماطلة  حدثت  لصالحه. 
وكان  الكبير  المسؤول  إلى  المختصين دون جدوى. ذهب 
جرى  وبما  الحكم  تنفيذ  وتعطيل  مسبقة  إحاطة  لديه 

يحرك ساكنا. ولم 
وكرر  فائدة.  دون  معه  وتحدث  مكتبه  فى  عليه  دخل 
واألوراق.  بالوثائق  ذلك  مثبتا  الدوائر  كل  في  قاله  ما 
فاض  حقه.  الستيفاء  بشئ  يعده  لم  اهتماما.  يعره  لم 

صبره. قال له: قيسك كابر. وخرج .
)6(

جمع  ــمــقــرون.  ال معتقل  زار  غــراســيــانــي  الــجــنــرال 
شارفوا  بائسة.  حالة  في  جميعا  كانوا  هناك.  المعتقلين 

ينقصكم؟ ماذا  سألهم:  الموت.  على 
فقط! األكفان  بورجعه:  علي  الشيخ  أجابه 

)7(
الساحلي  الطريق  على  الماضية  الستينيات  بداية  في 
خشبي  كشك  ثمة  كان  وطرابلس  بنغازي  بين  الرابط 
المرور.  لبوليس  نقطة  ليكون  أعد  العقيلة  بعد  صغير 

ومشكاتها،  الحوادث  في  وتفصل  السير  حركة  تراقب 
بسيطة  كانت  الطريق  على  النقل  حركة  فإن  وعموما 

الكثافة. بتلك  يكن  لم  والمرور  المركبات  لقلة  وسهلة 
في  جسيم  حــادث  وقــع  المنطقة.  يعم  الظام  كــان 
داخل  نائما  بالنقطة  المكلف  الشاويش  كان  الليلة.  تلك 
بعد  كثيرا.  منتصفه  بعد  تم  والحادث  ليل  الوقت  الكشك. 
بعض  عنه.  نشأ  الذي  واالرتباك  واألضرار  الحادث  وقوع 
من  الشاويش  وينهض  الكشك  على  طرقوا  الناجين 
بكل  الموضوع  ويتابع  والمساء  النهار  عمل  بعد  نومه 

بأطرافه. ويلم  تفاصيله 
الطريق.  امتداد  على  أو  بالكشك  إنارة  ثمة  تكن  لم 
مابسه  الشاويش  لبس  للحادث.  الواهنة  األضواء  بقايا 
احتكاك  لصوت  وسماعه  ماحدث  على  بناء  عجل  على 
الكيروسين  مصباح  أشعل  العنيف.  واالرتطام  الفرامل 

والتحقيق.. عمله  ليباشر  خرج  وعندما 
تفاجأ  لقد  مبترم.  كني  بيدي  نا  الموجودين:  في  صاح 
ارتدى  أنه  حدث  الــذي  بالموضوع  انشغاله  زحمة  في 
والخلف  الخلف  في  األمام  بالمقلوب.  العسكري  بنطلونه 
مما  فزع  ناله  أو  فاعتقد  مألوف،  ماهو  عكس  األمام.  في 

حدث وظن أنه أصيب بطريقة أو بأخرى من الحادث.
قائمة.  ظلت  لكنها  زمن.  منذ  مبترم.  كني  بيدي  نا 

لألسف!! مبترم  الوطن 
)8(

شخص  في  العزاء  واجب  لتقديم  المدينة  وصل  رجل 
دون جدوى  يسأل  المكان. ظل  معالم  منه  يعرفه. ضاعت 
مكان  عن  وسألهم  الصغار  من  بمجموعة  مر  مرات.  عدة 

المأتم.
تمشي  حاج  يا  بيده..  ووصف  أشار  تماما.  عرفه  أحدهم 
والشارع  أمشي  أسلح.  يمينك  على  لولي  الشارع  طول. 
فيها  وسعايه  تلقى  بعدين  شويه  تمشي  أسلح.  الخر 
لدى  المعاصرة  المصطلحات  من  هنا  )أسلح  العزاء.  خيمة 

اترك(. بمعنى  الجديد  الجيل 
وليدي..  يا  هذا  وصفك  قيس  على  مباشرة:  أجابه 

عريان!! العزاء  نخش 
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قانونية على الدرجة الخامسة
جازية شعيتير

وهم الكمال

ال شك أن الضغط على النفس لتحقيق أهداف غير واقعية يهيء الفرد حتمًا للشعور بخيبة األمل.
ومن  المشاكل،  من  الكثير  تسبب  أن  يمكن  مثاليًا  دائمًا  تكون  أن  في  العقانية  غير  فالرغبة 
فا..  وإمّا  يريد  كما  كّل شيء  يسير  أن  إمّا  بمعنى  التفكير،  في  أو ال شيء«  »الكل  أسلوب  ينتهج 

- Perfectionist – فتلك الشخصية تسمى بالشخصية الباحثة عن الكمال
وذلك من خال وضع معايير أداء عالية بشكل مفرط، كما أنها تنتقد نفسها واآلخرين بطريقة 
لها..  اآلخرين  تقييم  بشأن  المخاوف  واستحضار  العيوب،  عن  التنقيب  في  الدائم  وسعيها  الذعة، 

وغالبا ما يكون تقييمهم لآلخرين بنفس الحدة والشدة .
العجيب أن الناس تتقبل بسهولة ما يقوله المتربصون ، وفى ظنى أن مرد ذلك هو توق النفس 
البشرية للكمال، واعتقاد وهمي بأن القائد أوالرئيس يجب أن يكون منزها عن الخطأ رغم الحقيقة 
الوجودية التى تؤكد على أنه ال يوجد إنسان كامل، فكل إنسان لديه جوانب إيجابية وأخرى سلبية، 
ومهما كان مقبوال في نظرك ورائعا، ستجد لديه حتما جانبا سلبيا أيضا، وكما يقال كلنا لنا جانب 
مظلم كالقمر.. جميعنا نرتكب األخطاء وبااستمرار، وصفة الكمال هلل وحده، فمن يبحث عن إنسان 
كامل سيطول بحثه، نحن نكمل بعضنا بعضا. أنا أخطىء وأنت أيضا، من يعمل معرض للخطأ ولذا 
من أخطأ يستحق أن ننظر إلى ايجابياته ونعطيه فرصة ليحاول وليحسن من األداء، فا يوجد إنسان 

كامل ولكن يُمكننا جميعًا أن نسعى ألن نكون أناسًا أفضل.
السعى للكمال أمر إيجابى، بل هو الهدف الذى يدفع اإلنسان لاجتهاد والترقى واإلتقان، ولكن 
التقديس هو الذى يصنع الطغاة، ذلك الذى يبدأ بأن نرفع أحدهم على النقد أو نرفع كامه أو كتابه 

أو شخصه على النقد.. يقول البعض فان:
رجل بحجم وطن.

ويقول آخر.. مدينة بحجم وطن!!
اإنها المبالغة والشطط فى التعبير بقصد المدح فتكون النتيجة السير إلى النرجسية البغيضة.

المستوى  على  الحال  وتحسين  لإلتقان  الحافز  هو  بل  به  بأس  وال  فطري  امر  للكمال  السعي 
الفردى والجمعى، وهو سعى ال نهاية له فى دورة الحياة، ولكن يجب االنتباه إلى أن الحلول المثالية 
إنساني  أي نشاط  واردا في  الخطأ  ويبقى  أوهاما وشعارات فضفاضة  إال  ليست  بالكمال  الموصوفة 
ويبقى دائما مجال ومساحة للتطوير والتحسين المستمر، فالرغبة في تحسين الوضع هي جزء من 
من  أقوى  الرغبة  كانت  إذا  لكن  األحيان،  أغلب  في  وبَنّاَءة  مفيدة  صفة  وهي  اإلنسانية،  الطبيعة 

الازم وتجاوزت الحدود واإلمكانات المتاحة، فإنّها تضر أكثر مما تفيد.
ففي  الطبيعيين..  األشخاص  من  بكثير  أكثر  والغير  أنفسهم  المثالية  الشخصية  أصحاب  ينتقد 
الوقت الذي يشعر به الشخص الطبيعي بالفخر تجاه إنجازاته، ويدعم اآلخرين ممن يسعون لتحقيق 
النقص  بمواطن  للغاية  منشغل  إنّه  والثغرات..  األخطاء  على  يرّكز  المثالي  أّن  نجد  أهدافهم، 
والضعف وال يستطيع رؤية أيّ شيء آخر، األمر الذي يجعله أكثر إصدارًا لألحكام وأكثر قسوة على 

نفسه واآلخرين عند الفشل.
التشجيع  إذ كثيرا ما تظهرشخصيات يمكن بشيء من  السياسي  بالمشهد  تتعلق  ولى ماحظة 
وتلفه  تواجهه  ما  سرعان  ولكن  مثا،  المدنى  التيار  قيادة  رموز  مقدمة  فى  تكون  أن  والدعم 
التيارات  التيار وأيضا من كل مخالفيه من  االنتقادات من كل جانب ويتربص به الزماء من نفس 
األصولية، ونظرا لغياب الوعي فى الحاضنة االجتماعية؛ يكون للنقد الهدام تأثير ظاهر بحيث يقل 

قبوله الشعبي تدريجيا حتى الوصول إلى أن يتم حرقه سياسيا.
ولكنها  شاملة  وال  كاملة  وال  مثالية  تكون  لن  المأمولة  الحلول  أن  نتوقع  أن  يجب  الخاصة.. 
معها  الحكيم  والتعامل  وتجزئتها  تفكيكها  غلى  تحتاج  المشاكل  االنهيار..  لوقف  كبداية  الممكنة 

وبشكل متدرج... ننجز خطوة تتبعها خطوات مع تحديد اأولويات األهم فالمهم… وهكذا
وأن  عيوب  وبا  متكاملة  شخصية  سيكون  المشهد  يتصدر  من  أن  نتوقع  ال  أن  يجب  وكذلك 
معادلة »حمرا وجراية وماتاكلش الشعير« أمر ومطلب مستحيل، وال مفر من أن نضع نصب أعيننا 

حقيقة أنه
»ال وجود لمائكة يمشون على األرض«!!

والتطور الدائم وليس الكمال هو قدر اإلنسان أوكما يقول مارك توين
)التحسين المستمر أفضل من الكمال المؤجل( .

صالح الحاراتي

وتنظر  مشرق  صيف  صباح  عينيك  تفتح  حينما 
رحلة  في  روحك  غياهب  إلى  ومنها  المرآة،  في 
الزمن تكتشف من خالها أنك تجاوزت  نفاذ عبر 
الشباب  ودعت  وأنك  تجدها،  ولم  الحكمة  سن 
ذاك  السبعينيات؛  جيل  فأنت من  منه؛  تنتهِ  ولم 
الذي انقضى عمره بين فكي رحى الجيل الجميل 

والجيل الجديد...
فكبرت  حديثًا،  أمك  ماتت  حتى  طفًا  عشت 
سنوات  عشر  أهم  األهلية  الحرب  أكلت  فجأة... 
من عمرك بدون أن تستأذنك في ذلك، بدء أبناء 
جيلك يغادرونك؛ وتتعدد األسباب والغياب واحد: 
إما بسبب الحرب أو الكورونا وباقي األمراض التي 
مواجهتها،  عن  بادك  في  الصحي  النظام  يعجز 
عبر  هاجروا  أنهم  وإمــا  السيارات،  لحوادث  إما 
قوارب الموت أو عبر منافذ بادك الكثيرة؛ ضاقت 
ووجدوا  بادهم  في  الكريم  العيش  سبل  بهم 

مبتغاهم في تلك الباد البعيدة...
ورئيس  أستاذ  درجــة  على  عــام  موظف  أنــت 
ولكنها  عريقة،  لجامعة  تابعة  كلية  في  قسم 
جامعة تعاني؛ فا مكاتب ألعضاء هيئة التدريس 
قاعات  وال  األكاديمية،  خصوصيتهم  تضمن 
ناهيك عن مكتبات كبرى  اإلنسانية،  لتجمعاتهم 
تفي باحتياجاتهم الورقية واإللكترونية، أو معامل 
هنا  من  الحرب  مــرت  فقد  ابتكاراتهم؛  ــؤوي  ت
رغم  المعلقة،  األماني  من  إعمارها  ملف  ومازال 
الجميع  وعود  ورغم  أبنائها،  من  الخيرين  جهود 

من ذوي الشأن...
أن  تكاد  ــدا؛  ج متواضعة  العلمية  سيرتك 
فقد  المعرفية؛  االهتمامات  في  تقهقر  عن  تعبر 
معامل  إلى  الدكتوراه  بمناسبة  دخلت  قد  كنت 
وكتبت  البيوطبية  ممارساتهم  لمراقبة  األطباء 
استخدامات  ــن  وع البشري  االستنساخ  عــن 
ترجع  ولكنك  الوراثية،  والشيفرة  البشري  الجين 
عن  فالسؤال  األولى  سيرتها  تعيد  بادك  لتجد 
المصالحة بين أبناء الشعب الواحد، والخاف حول 
مسودة مشروع دستور الدولة، والحماية الجنائية 
والمعضلة  االنتخابية،  النزاهة  تشمل  أن  يجب 
والفقهاء  الفساد،  مكافحة  كيفية  هي  الصعبة 
ونعاقب  السحر  نجرم  أن  يمكن  هل  يتساءلون: 
السحرة؟ ويجب أن تتصدى لمواجهة التمييز ضد 
القضاء  بتولي  بجدارتها  الخصوم  وتقنع  المرأة 
زوجها  ــزواج  وب بطاقها  تعلم  أن  في  وبحقها 
وفقًا  الميراث  تنادي بحقها في  أن  عليها، وعليك 
أبنائها  منح  في  الدستوري  وبحقها  للشريعة، 

جنسيتها!!!
من  والعشرين  الخامس  فجر  اليوم  تصبح 
برلين  بعد  الليبي  الشأن  تتابع   2021 يونيو 
ترثي  وأنت  يونيو!!   28 جنيف  وقبل  يونيو!!   23
ارتبط  ميادك  فيوم  المدني؛  النضال  شهيدة 
المجتمعي  السام  أيقونة  مدينتك  بنت  بوفاة 

والعدالة االنتقالية. مرت سبع سنوات على مقتلها 
بدون أن يحترم حقك في المعرفة! وقد استطاعوا 
زراعة  في  نجحوا  األمل،  في  يقينك  من  ينالوا  أن 
إقناعهم  في  فشلت  األفضل...  الغد  بشأن  الشك 
ونجحوا  السياسية،  اللعبة  مسطرة  القانون  أن 
التوظيف السياسي للقانون واستخدامه لعبة  في 

سياسية تجاذبوها حد العبث!!
أقصى  إقليمك  ــدة  وح عن  حديثك  يضحى 
الوحدة  على  نشأت  أن  بعد  الوطنية  األماني 
العربية ولم يتواَن زعيم بادك حينها عن الترويج 
حتى للوحدة األفريقية. تمسي على أخبار الجنود 
بعد  أرضك  على  الموجودين  والمرتزقة  األجانب 

أن عشت دهرا تتغنى بالجاء...
حلوى،  قالب  أمامك  يضعون  ذلك  كل  ورغم 
كل مواده األولية مستوردة باعتمادات مصرفية!! 
نعم إنهم يأخذون اعتمادات ليستوردوا: الفانيا، 
جزئيًا،  المشبعة  والدهون  واأللــوان،  والنكهات، 
والبندق،  والفستق،  والكريمة،  والشوكوالتة، 
قبل  لك:  ويقولون  الماء!!  حتى  يستوردون  إنهم 
أمنية  تمنى  الخامس  عقدك  شموع  تطفئ  أن 
سأتمنى  باألماني؟!  حتى  علي  أتبخلون  واحدة... 

خمس أمنيات؛ واحدة عن كل عقد...
األمنية األولى أكاديمية قانونية

الجنائية  فالسياسة  الفلسفة؛  لدراسة  التوجه 
القانون  لفلسفة  إجــبــاري  طريق  فــي  تــأخــذك 
للريبة  وصوال  القانون  لفلسفة  وصوال  الجنائي 
في كل النظريات الفقهية، وللشك في التصورات 
المسبقة؛ كما أنك صرت تدرك أن هناك أغاليط 

يفتخر ذوو التخصص بترديدها وهم ال يشعرون!
األصلية؛  القانون  لغات  تتقن  أن  تتمنى 
كالاتينية ومشتقاتها، وأن تبحر في فقه وأصول 

ومقاصد الشريعة اإلسامية وتفسيراتها.
وبالتالي  القانون  كليات  الئحة  تعديل  تتمنى 
مقررات  بدون  الليسانس  القانون  يجتاز طالب  ال 
وعلم  واإلحصاء  الكمبيوتر،  مثل:  كثيرة  ثانوية 
العربية، وأن يصبح  واللغة  المنطق، وعلم نفس، 
خال  من  القانون  كليات  في  التقييم  أسلوب 
على  العملي  والتدريب  القضايا  بحل  التعلم 
والمناظرة  والمناصرة  االستراتيجي  التقاضي 
والعيادات  الصورية  والمحاكمات  الطاب،  بين 

القانونية.
بحيث  الليبي  العقوبات  قانون  تعديل  تتمنى 
ضد  الجرائم  هــي:  الدولة  أمــن  جرائم  تضحى 
الكراهية  وجرائم  اإلنسانية.  ضد  الجرائم  البيئة، 

والتمييز.
العسكري  العقوبات  قانون  تعديل  تتمنى 
مواطن  كل  على  واجبا  التشجير  يضحى  بحيث 
ومواطنة وخدمة وطنية إلزامية، وبديا لكثير من 

العقوبات.
تتمنى تعديل الئحة السجون فيصبح كل كتاب 

مفصا  تقريرا  بشأنه  ويكتب  المسجون  يقرأه 
مقابل قسط من عمره المقيد وراء الشمس.

األمنية الثانية قضائية حقوقية
عن  الترافع  له  يحق  محاميا  تصبح  أن  تتمنى 
أمام  مظلمة  ذي  كل  وعــن  والجناة،  الضحايا 
السلطة القضائية وأمام السلطة التنفيذية وأمام 
المجتمع بآسره، أو أن تكون قاضيا واسع االجتهاد 
مجدا في التفسير ومبتعدا عن السوابق القضائية 
االتفاقيات  من  ومستفيدا  مستنيرا  التقليدية، 

والمعاهدات والمواثيق الدولية.
األمنية الثالثة وطنية داخلية

المحلي  الــخــاص  القطاع  تقنع  أن  تتمنى 
باستحداث  الثقافة؛  في  يستثمر  أن  واألجنبي 
مؤسسة إعامية كل موادها حقوقية وتنشر القيم 
السلمي  والتعايش  والكرامة  للحقوق  المحابية 

وللتسامح والمحبة وااليثار والعفو والصلح.
وبإنشاء مسارح كبرى واستجاب فرق مسرحية 
وعرض  سينما  دور  وبافتتاح  وعالمية،  عربية 
والخيرة،  الجميلة  الرسائل  ذات  أفــام  أفضل 
الليبية  المدن  كل  في  كبرى  أوبرا  قاعة  وبافتتاح 

الرئيسية.
ميزانية  من  كبير  جــزء  يخصص  أن  تتمنى 
اإلحصاء  لمصلحة  تابعة  متطورة  لبرامج  الدولة 
مسوح  إلجــراء  خاصة  مراكز  وبإنشاء  والتعداد، 
متخصصة،  واســتــبــيــانــات  شــامــلــة،  وطــنــيــة 

واستطاعات الرأي، وقواعد بيانات متقدمة.
األمنية الرابعة وطنية خارجية

للمساعدة  مسؤوليتك،  وحتى  حقك،  من  انطاقا 
تتمنى  لدولتك  الخارجية  العاقات  تشكيل  في 
فيما  المواطنين  من  مميز  فريق  ضمن  تمثيلها 
يسمى دبلوماسية المواطنة بحيث تجول في كل 
هم  من  العالم  لشعوب  لتقول  العالم  من  مكان 

الليبيون، وماذا يريدون.
من  الكاهل  تحرير  واألخيرة  الخامسة  األمنية 
والتخلي  وعهود،  وعقود  التزامات  يثقله:  ما  كل 
رحلة،  في  والذهاب  التحلي،  يعيق  ما  كل  عن 
ساحله  امتداد  على  وطنك  ربــوع  فيها  تجوب 
يقي  بــزواد  الكبيرة،  صحرائه  وبعرض  الطويل 
تقلبات الفصول، وزاد يقي التهلكة ال أكثر؛ تبحث 
ماهية  عن  وتبحث  هويتك  وتكتشف  نفسك  عن 
وتصورها  األشياء،  بتأمل  تبدأ  الخارجي،  العالم 
عنها  التعبير  وتحاول  بريشة  وترسمها  بكاميرا 
بما  إليك  يوحي  محمود  مس  يصيبك  أن  عسى 
لعلك  أو  يموت،  ال  يكتب  فمن  الكتابة؛  يستحق 
تجن فتستريح! فما حاجتك بعقل يتذكر أكثر مما 

يفكر!
األغــانــي  »لــســة  ــردد:  تـ تجلي  لحظة  ــي  وف
ممكنة« ومازالت األماني ممكنة وألننا »لو بطلنا 
الحلم  ناصية  على  »سنقف  عليه  نموت«  نحلم 

ونقاتل«...

تتمنى أن تقنع 
القطاع الخاص 

املحلي واألجنبي أن 
يستثمر في الثقافة؛ 
باستحداث مؤسسة 
إعالمية كل موادها 

حقوقية وتنشر القيم 
املحابية للحقوق 

والكرامة والتعايش 
السلمي وللتسامح 

واملحبة وااليثار 
والعفو والصلح.

عام يغاث فيه الناس

المولدات  و»طرطرة«  الظام  وإشاعة  الوهم  تسويق  خلفية  على  عامًا  والليبيات  الليبيون  ودع 
»صينية الصنع« وطوابير المصارف والمحروقات وغاز الطهي، ما جعل أحد الزماء يطلق عليه »عام 
الطابور« بامتياز، في استنساخ لفقه العامة خال قرون ما قبل الحداثة، حيث الجهل والفقر والمرض 
واالستعمار والتخلف، التي أنتجت فيما أنتجت تقويم الشارع الذي كان يطلق على األعوام اسم أبرز 
الهجة« على  الثلج« و»عام  الجدري« و»عام  الطاعون« و»عام  بـ »عام  السيئة، حيث سمعنا  أحداثها 
وتكريس  الظام  وإشاعة  الوهم  تسويق  ثقافة  من  ينجو  ال  قد  آخر  عاما  واستقبلوا  المثال،  سبيل 
كوابيس الطابور، إذا استمر العناد والصراع المحموم على السلطة والمال واالدعاء بامتاك الحقيقة 
الوطنية  ووحدتها  ليبيا  سيادة  تستبيح  خارجية  بأجندات  واالستقواء  التخوين  وسياسات  المطلقة 
لمتصدري  األخيرة  التصريحات  قراءة  إليه  تؤشر  ما  وهو  اإلقليمية،  ومياهها  وأجوائها  ومواردها 

المشهد الليبي زورًا وبهتانًا.
المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليًا عجزت عن إطاق الدراسة في موعدها، ووقف لهيب 

األسعار، ورفع الذل والمهانة التي يتعرض إليها الليبيون والليبيات
المعترف بها دوليًا عجزت عن  الرئاسي وحكومته  المجلس  أن  2017 نجد  العام  إلى  عندما ننظر 
الليبيون  إليها  يتعرض  التي  والمهانة  الذل  الدراسة في موعدها، ووقف لهيب األسعار، ورفع  إطاق 
ومحاربة  واألعصاب  للبيئة  المدمرة  المولدات  »طرطرة«  وإسكات  المصارف  أعتاب  على  والليبيات 
البشر  في  واإلتجار  السوداء  والسوق  واألزمــات  الحروب  تجار  أيدي  وكف  العام  المال  ونهب  الفساد 
األفواه  وتكميم  والحرابة  والخطف  الساح  انتشار  على  والقضاء  الساحف  إلى  الوقود  من  والتهريب 
وتقييد الحريات، وهي كوارث صادمة، الواحدة منها فقط كفيلة بإسقاط أية حكومة في أي مكان من 

العالم ومحاسبتها.
المصالحة  تحقيق  وعن  أنملة،  قيد  السياسي  االنسداد  أزمة  تحريك  عن  عجز  البرلمان  أن  ونرى 
الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية وتضمين االتفاق السياسي في اإلعان الدستوري وعقد جلسات 
بوجود  الليبي  العام  الرأي  تضليل  في  واستمرَّ  العام،  المال  نزيف  ووقف  الميزانيات  وقفل  منتظمة 
بيانات  وإصدار  والوطنية،  الدينية  العطات  مراسيم  توقيع  على  رئيسها  دور  يقتصر  موقتة  حكومة 

التضامن مع ضحايا التفجيرات اإلرهابية التي تهز بين الفينة واألخرى الشقيقة الكبرى مصر.
وناحظ أن المشير أركان حرب قائد الجيش الليبي، خليفة بلقاسم حفتر، لم يحترم عقول الليبيين 
عند إصدار بيانه عن تحرير بنغازي، حيث قال في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي في يوليو 
2017: »نزف إليكم اليوم بشرى تحرير مدينة بنغازي من اإلرهاب تحريرًا كامًا غير منقوص« غير أن 
الناطق العسكري باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، يخرج علينا يوم 28 ديسمبر 2017 أي 
بعد ستة أشهر، ليعلن تحرير منطقة »إخريبيش« بالكامل، ويقول إنها آخر معقل للجماعات المتشددة 
في بنغازي، وبين »التحرير الكامل غير المنقوص« وتحرير »إخريبيش« سالت دماء كثيرة وقد يستمر 

حمام الدم أشهرًا أخرى طويلة.
وعاوة على ذلك تستمر القيادة العامة للجيش الليبي في التلويح بمزيد من الحروب والدماء، وترفع 
»فيتو التفويض شقيق التصعيد« الذي خرج له عشرة أشخاص في شحات والبيضاء في وجه االنتخابات 
الرئاسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي، الدكتور غسان سامة، كأحد الحلول للخروج من األزمة 
الليبية، التي يشك كثيرٌ من المراقبين في إمكانية تنظيمها العام 2018 رغم كل اآلمال المعقودة 

عليها محليا ودوليًا.
الوطنية  المصالحة  تحقيق  أنملة، وعن  قيد  السياسي  االنسداد  أزمة  تحريك  البرلمان عجز عن   -

وتوحيد المؤسسات السيادية وتضمين االتفاق السياسي في اإلعان الدستوري
ونرمق في العام 2017 مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، الدكتور غسان سامة، يقفز بين الخيارات 
والقبلية  الشخصية  مشاريعهم  خلف  ليبيا  في  والمال  السلطة  على  المتصارعين  تمترس  لكسر 
أي مشروع  الليبية وغياب  الوطنية  الوحدة  الخارجية على حساب  وارتباطاتهم  والجهوية  والمناطقية 
لديهم عنوانه ليبيا، ويحاول إخراج األزمة الليبية من النفق المظلم الذي علقت فيه، ومن بين تلك 

الخيارات تعديل االتفاق السياسي والمؤتمر الوطني الجامع وتنظيم االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الليبيين الذين سمعوا كثيرًا من الجعجعة محليًا وإقليميًا ودوليًا ولم يروا أي طحين منذ  غير أن 
من  بعد بصيص  بدأوا   ،2011 العام  االستقرار  وعدم  األمني  واالنفات  الفوضى  في  بادهم  انزالق 
األمل يلحقون الدكتور غسان سامة بأصحاب الجعجعة الذين سبقوه، وإذا كان ما يشفع له حتى اآلن 
الشعب  لثروات  بل نهب ممنهج  ليبيا،  في  يوجد فساد  فيه: »ال  قال  الذي  والجريء  العلني  تصريحه 
الليبي في الغرب أو في الشرق وال في الجنوب  الليبي« دون أن يرد عليه أي من متصدري المشهد 
المنسي أو من وراء البحر، ما يطرح كثيرًا من التساؤالت لعل أبرزها : هل الكل متورط في نهب ثروة 

الليبيين ويعمل بالتالي على إطالة أمد األزمة واالحتراب؟!
الداخل  في  والنازحين،  المهجرين  معاناة  لرأينا  السياسة  عن  بعيدًا   2017 إلى  نظرنا  ولو 
العام دون تعبيد كيلومتر واحد،  المال  والخارج، تتفاقم دون أي حل يذكر، ولوجدنا استمرار نزيف 
تقديم  عن  نسمع  ولم  العمل،  عن  العاطلين  طوابير  وتمدد  العلمي  التحصيل  مستويات  وانهيار 
ما سمعناه من  العدالة وجل  إلى  التهريب  أو في جرائم  العام  المال  واحد متورط في نهب  متهم 
الساعين إلى الحكم حرصهم على وحدة ليبيا وتنفيذ إرادة الليبيين، في حين أنهم جميعًا يعملون 

لمصلحتهم الشخصية على حساب تفكيك النسيج االجتماعي الليبي ووحدة ليبيا وسامة أراضيها.
لثورة  السابعة  الذكرى  أسابيع من  بعد ستة  عامًا جديدًا ونقف على  ليس غريبًا، ونحن نستقبل 
والليبيات  الليبيون  عاشه  ما  لهول  وذلك  السابق،  النظام  إلى  الحنين  من  كثيرًا  نسمع  أن  فبراير، 
خال السنوات السبع العجاف الماضية.. فهل يستحي جميع المتسببين في هذا القحط وينسحبون 

غير مأسوف عليهم ليكون العام 2018 عامًا يغاث فيه الناس؟!

علي الداللي
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الديمقراطية املعهرة

السنوسي  صالح  للدكتور  والدين«*  الجهوية  بين  الدستور  »مشروع  مقال  يتناول 
بمقاييس  حقوقية  فضيحة  أنا  أعتبره  )الذي  المشروع  هذا  تحضير  اكتنفت  التي  الظروف 
د.  يرصد  البداية  فمنذ  حوله.  وتشابكت  انتسجت  التي  المالبسات  خيوط  ويفك  العصر( 
أظهرت  نتائج  ]أسفرت[عن  للدستور  التأسيسية  الهيئة  »انتخابات  أن  واقعة  السنوسي 
ظاهر  هو  ما  كل  وبدا حسب  الهيئة،  هذه  في  السياسية  القوى  خارطة  تسميته  يمكن  ما 
من األسماء، أن التيار المدني هو األغلبية المطلقة وأن تيار اإلسالم السياسي لم يحصل 
الغالبية  »أن  ذلك  من  ويستنتج  الهيئة«.  هذه  في  الممثلين  من  قليل  عدد  على  سوى 
مدنية  دولة  اختاروا  وأنهم  السياسي  اإلسالم  أطروحات  يرفضون  الليبيين  من  الساحقة 
وكان  هذا  التيار،  لهذا  والسلطة  بالدولة  المتعلقة  الدينية  الرؤية  رحمة  تحت  تقع  ال 
فيها  يتساوى  لدولة مدنية  الناخبين في دستور يؤسس  إرادة هؤالء  انعكاس  أيضا  يعنى 
التعبير  بحريات  فيها  ويتمتعون  وجنسهم،  ودينهم  عرقهم  عن  النظر  بصرف  المواطنون 
رؤيته  فرض  السياسي  لإلسالم  وأتاح  تماما  األمور  قلب  الذي  فما  واالختيار«.  واالعتقاد 

في إفراغ هذا المشروع من أي وجه إنساني؟.
الجهوية  شرك  في   ]...[ »وقــع  المدني  بالتيار  وصفه  يمكن  ما  أن  صالح  د.  يرى 
تسلل  التي  المشهورة  الدفرسوار«  »ثغرة  بمثابة  كان  الوضع  هذا  المضادة«.  والجهوية 

منها هذا التيار ليحكم قبضته على حنجرة هذا المشروع.
والحقوق  التهميش  راية  يحمل  أحدهما  طرفين،  إلى   ]...[ »انقسم  المدني  فالتيار 
يتبادالن  وأخذا  والدولة«  الوطن  وحدة  على  المحافظة  شعار  يرفع  وثانيهما  الضائعة، 
بذور  وزرع  والتطرف  بالجهوية  التهميش  راية  حملة  يتهمون  فالوحدويون  التهم، 
»أجل  من  هو  الشعار  هــذا  رفعه  بــأن  الــوحــدوي  الطرف  يتهمون  ــؤالء  وه االنفصال 
المحافظة على مكتسبات مركزية ال يريد التفريط فيها وال يستطيع الدفاع عنها إال برفع 

شعار وحدة الوطن«.
الدولة  »مدنية  قضايا  أصبحت  المدني  التيار  جناحي  بين  االنقسام  هذا  استعار  في 
حليف  عن  يبحث  طرف  كل  أصبح  بل  األكبر،  االهتمام  محور  ليست  والحريات  والحقوق 
يسنده عندما تأتي مرحلة التصويت بصرف النظر عن خطورة أطروحات هذا الحليف على 
مفهوم الدولة المدنية وما تمثله من حقوق وحريات«. عبر ثغرة هذا االنقسام »استطاع 
في  السادسة  المادة   ]...[ وتثبيت  تمرير  السياسي  اإلسالم  ممثلي  من  الطرفين  زمالء 
عليه  يتصارعا  أن  يمكن  ما  للطرفين  تترك  لم  األمر  حقيقة  في  والتي  الدستور،  مشروع 
نحن،  ونؤكد  السنوسي  د.  يؤكد  كما  المادة،  هذه  ألن  الجهوية«.  القشور  بعض  سوى 

وضعت »الدولة والسلطة تحت تصرف المفتي والفقيه والمحتسب«.
أنا أرى أن هذا التحليل عميق جدا ودقيق وصائب، يجيب على ما كان مصدر استغراب، 
مادة  في  واختزاله  الدستور  على مصادرة مشروع  التيار  لهذا  القدرة  جاءت  أين  وهو: من 

واحدة، تخرج ليبيا، إذا ما أقر هذا الدستور، من العصر خروجا نهائيا.
http://alwasat.ly/news/opinions/324039?author=1 *

بعد وجبة عشاء باذخة في قرية وادعة في الدلتا المصرية، احتد صديقي المصري، وهو أستاذ 
تكريما  الوليمة  كانت  المصرية.  الجامعات  إحدى  في  زمالئه  مع  ديني  نقاش  في  الفيزياء  في 
لزمالء لي وله من ليبيا. قال لهم، ساخرا، أثناء النقاش: »أن ما ينقصكم هو إيمان البطيخ ». 
المقصود بالبطيخ هنا »الدالع«، ألنه كانت أمامنا أبراج حمراء أحضروها بعد العشاء، فصديقي 

وأبناء قومه، يسمون الدالع البطيخ-
ولما قلت له، مشاكسا، نحن في ليبيا نسمى البطيخ: »دالع« فهل تقصد إيمان البطيخ فقط، 
أم الدالع أيضا؟ فسألني: »يعني أنكم ال تسمون هذه الفاكهة بطيخا؟« أجبته: »البطيخ، اسم 

للفاكهة التي تسمونها انتم، ونحن أيضا: شمام«.
أجابني: »هو إيمان يشمل الشمام، وبالتأكيد الدالع مثلما قلت، ولكن »إيمان الدالع«، في 
تقديري، هي التسمية األفضل: أوال، ألن إيحاء كلمة الدالع أقوى لما أنا بصدده، بسبب العالقة 
»ال،  ساخرا:  أجابني  )أهالويين(؟«.  أننا  »تقصد  هازئا:  قاطعته  األحمر.  وباللون  بكم  الوطيدة 
شيوعيين!« ثم استطرد يشرح بهدوء: »هل تأملت يوما ما الدالعة من بعد أن تقسمها أبراجا؟ 
هل تساءلت كم عدد البذور السوداء التي تحويها الدالعة؟ التي أشك أن أحدا ما عدّها، إنني 
أقدر أنها بضع مئات، ثم هل انتبهت إلى اللون األبيض؟ الذي يفصل لب الدالعة األحمر عن 
لون قشرتها بمستويات لونها األخضر، وتشكيالتها البديعة، التي ال يستطيع أعظم الرسامين 
محاكاتها بدقة خلقها. حسنا! واألهم من ذلك كله، هل انتبهت إلى أن كل هذه البدعة أساسها 

بذرة واحدة، وأنك لو احتفظت بها بعيدة عن التراب سنوات، وأعدتها إلى التراب، سوف
يزحف ساقها وتتفرع منه أذرع قصيرة ينتفخ منها الدالع، يعني أن البذرة الواحدة ستعطيك 
أن  في  فكرت  واستطرد: »هل  بذرة،  منها  والتقط  منها  قطعة  التقط  ثم  الدالع!..«  من  عربة 
ال  إليها،  الحاجة  لوقت  ليخزنها  أو شعير،  قمح  بذرة  أو  هذه  مثل  بذرة،  أية  يأخذ  عندما  النمل 
يتركها سليمة، بل يقطعها، حتى ال تحتضنها أمنا األرض فينبت قمحها أو دالعها؟ والسؤال هو 

من صنع البذرة ومن علم النمل كيف يوقف
نموها؟..« ثم وجه حديثه إلى صاحبنا الذي شاكسه، وقال له: »هذا هو إيمان الدالع! أيها 
بنغمة  »، هكذا نطقها   ?I'm Free Thinker« به نفسك ما وصفت  أليس هذا  الحر،  المفكر 
هازئا! ثم واصل يحدثنا، عن أحد رفاقه من علماء تخصصهم، قال إنه خالل محاضرة ظل معجبا 
بها بسبب سخرية رجال الدنيا من خلق الحياة، وفسر بداية الحياة، بأسلوب العالم الملحد، بداية 

تكوين األرض، واصفا عصور
»اآليوان«، وكيف تكونت قشرة األرض، على مر العصور نتيجة تفاعالت كيمائية، من الغازية 
إلى السيولة، إلى الصالبة، وكيف أن األرض كانت مطمورة في مياه المحيطات، وعلو األمواج 
بعلمه من  مريديه  انبهار  عليها، وسط  نعيش  التي  الصلبة  األرضية  القشرة  وهبوطها كونت 
إلى أن برز طالب مبتدئ، وأثنى على علمه وسرده، وتأكيده على أن  البهجة والتصفيق،  خالل 
قوة األمواج خلقت قشرة األرض، واعتذر منه وسأله بعفوية: »ولكنك، يا أستاذ، لم تخبرنا: من 

أوجد في البداية مياه هذه األمواج؟« وساد الصمت ثم لَكَلك« العالم وهمد مريدوه.
أعترف، على الرغم من أنه لم يكن يقصدني! أنني بهتُ، صرت بال مالمح، ال أدري ماذا أقول؟ 

مستغربا أنني لم أفكر فيما قاله من قبل أبدا!
وأذكر  الديانات،  مسألة  في  الشك،  بتجربة  مررنا  جيلي  من  الكثير  شأن  أنني  والحقيقة 
محاضرة من أحد أساتذة الجامعة، في سنتي األولى، أشار إلى أن الغرب لم يخرج من »هرطقات« 
الكنيسة، إاّل بعد أن اتجه نحو حرية الرأي. وهمز ولمز إلى أن اختالف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وما كسب،  ماله  عنه  أغنى  ما  وتب،  لهب  أبي  يدا  »تبت  وراء سورة  كان  أبو جهل،  مع  وسلم، 

سيصلى نارًا ذات لهب ».
وأذكر  الوقت.  ذلك  في  شكوكي  من  زادت  بل  أقلقتنني،  السورة  هذه  أن  عليكم  أخفي  وال 
أتأهب  كنت  وفيما  القاهرة،  في  أجرة  في سيارة  الماضي  القرن  أواخر ستينيات  في  كنت،  أنني 
لمغادرتها، وصل الشيخ شعراوي، رحمه اهلل، في تفسيره من خالل راديو السيارة، إلى قوله: »أن 
سورة تبت يدا أبى لهب معجزة قرآنية!« عندها تمهلت في نزولي من التاكسي، وظللت أسمعه، 

عندما تساءل: »هل فكرتم ماذا سيحدث
لو أن أبا لهب حضر فتح مكة مثل أبى سفيان، واختار السالمة وشمله أمر الرسول الكريم، 
بقوله: »اذهبوا فأنتم طلقاء.. ». ههه؟ لو حدث أنه أسلم بعد نزول وتوثيق كتابة هذه اآلية، 
النهار البناء القرآني؟ الوحي كان، إذن، يعلم أنه سيموت كافرا، فيما يموت أبي سفيان مسلما، 

وكان االثنان على درجة واحدة من الكفر«. عندها تغيرت لدي العديد من الشكوك والحمد هلل.
فهل فكرمن خالجه شك في خلق اهلل في مثل هذه العبر؟ هل يحتاج إلى وليمة باذخة تختتم 
بدالع حتى ينتبه إلى أنه غافل؟ تائه؟ مثلما أحسست أنا، على الرغم من أن الفيزيائي لم يكن 

يقصدني!
الجمعة،  لصالة  األذان  المسجد  ساحة  في  ننتظر  مختار،  جاري  رفقة  مرة،  ذات  كنت،  فيما 
وصل صديق لنا، لم تكن له عالقة بالصالة إطالقا، فما كان من مختار -رحمه اهلل -إاّل أن قال 
ساخرا: »دونك صاحبك تائه، البد أنه دخل هذه الساحة بالغلط!« وصدق جاري ألن صديقي 
حد  إيمانه  أوصله  له؟،  حدث  ماذا  أدري  وال  اليوم  ذلك  من  اهلل.  فهداه  ضاال!  بالفعل  كان 

التطرف، فاجتنبته!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

• التجلي الخفي!
ما فعلته االنترنت، ومن ثم السوشيل ميديا، أنها جعلت الشخص 
أنه مواطن عالمي، حيث كل مدون على األنترنت،  أو  أيقونة،  دون 
أن  لغته  يجيد  منها كل من  يتمكن  غرفة،  يعيش في  كان  لو  كما 
أحد،  إذن من  دون  أحد  أمام كل  العالم،  فتحت  فاالنترنت  يطالعه. 
ومنحته أن يكون هو هو، كما يحب ويرغب، وغصبا عن كل من يكره 
ويتذمر. فالتدوين عبر اإلنترنت، عبر الفيس بوك أو توتير أو ما في 
الذي  الدفتر  هذا  منا،  ألي  الشخصي  الدفتر  كان  لو  كما  حكمهما، 
نحب أن يطلع عليه كل من يحب ويرغب. إذا التدوين عبر االنترنت، 
التي نختارها عن جدارة، كما يختار من يحب االطالع عليها  حريتنا 

من عدمه.
بعضنا  المدونين،  البشر  بتنوع  المدونات،  تتنوع  حال  هكذا  في 
سيجعل مدوناته، مثلما البوح للحبيبة أو كما الشعر... وفي هذا، ثمة 
اطلع مرة على ديوان شعري لشاعر  أنه  قصة شهيرة عن ستالين، 
فتساءل  محبوبته،  في  الشاعر  غزليات  الديوان  وكان  مميز،  روسي 
ستالين كم طبع من هذا؟ أجيب 200 ألف نسخة، فأمر بأن ترسل 

جميع النسخ إلى الشاعر في بيته، كي يتدبر كيف ينقلها لمحبوبته.
هواه  علي  ليس  ما  ومكان،  زمــان  كل  في  ستالين  هو  هكذا 
الحدود  بإزالة  الحدود،  اللثام عن  إزالة  اإلنترنت تمت  عبر  يصادره. 
الفائته،  القصة  في  المستحيل،  يطارد  وأصبح ستالين كمن  ذاتها، 
عشرات  ذاكرة  فحفظتها  سربت،  الشاعر  ديوان  من  واحدة  نسخة 
ثمة  ليس  أســوار،  ثمة  يعد  لم  االنترنت  ومع  العشاق،  من  اآلالف 
حدود: بيتي هو العالم، مع عالم الميديا واالنترنت، وبالتالي أنا في 

كل العالم.
أسمائنا،  إنكار  في  حتى  أحــرارا،  نكون  أن  تمنحنا  واإلنترنت 
أشخاصا  نكون  أن  تمنحنا  إنها   ، مثال  كمجهول  بكنية  واالكتفاء 

اعتباريين: معلق، مطلع، مشاغب، أهوج،.. إلخ .
والبلد..  والديانة  االسم  الهوية:  أيقونة  لتقديم  بحاجة  نعد  لم 

إلخ.
وتتقنع  لبوس  أي  تلبس  جنونك،  حتى  تدون  أنت  اإلنترنت  عبر 
التعليق،  إمكانية  نتيح  ندون، حين  ما  على  المعلق  وكذا  تريد،  بما 
وفي  وجوهنا،  نري  أن  غصب  دون  النفوس  تعرية  من  تمكنا  لقد 
هذا أذكركم بقصة األستاذ الذي كان يلهو عاريا على البحر، فمرت 
به ثلة من تلميذاته، خجل فأسرع بتغطية وجهه بيديه. هكذا تبدو 

باستثناء  للمسؤولية،  إزاحة مضطردة  اإلنترنت،  المدونة/  الصفحة/ 
المسؤولية األخالقية، التي هي مسؤولية ذاتية محض.

يبدو أن اإلنترنت وسيلة بيضاء، ال تحملك أية مسؤولية، غير ما 
تحمله على نفسك، إذا المدونة تمنحك أن تتعرى، مخفيا عن األعين، 
سنرى أصابعك، دون أن نتمكن من تحديد بصماتك، ستنضح كعين 
معرفة  من  نتمكن  ال  لكن  النبع  نرى  إلخ،  بركان..  أو  مجاٍر  أو  ماء 

المصدر، فيبدو وكأن اإلنترنت تعطيك طاقية إخفاء إن شئت.
مكنونا  كان  ولو  حتى  مكنونك،  علي  االطالع  من  تمكننا  لكن 
مزورا، فاإلنترنت بمثابة فضيحتنا في هكذا أحوال، أمام أنفسنا ليس 

إال.
• مدونة سريب

أسستُ  الماضي  القرن  نهاية  الشهيرة،  »مكتوب«  مدونات  عبر 
عام  وفي  نشرت،  رواية  أول  بسم  تيمنا  »سريب«  أسميتها  مدونة 
سالم  الشاعر  بإدارة  بدرنة  الثقافي  البيت  »المليون«،  زوارها  وصل 

العوكلي، أقام لي حفلة بالمناسبة.
واالطالع  والتنقيب،  البحث  لي مع سريب، سريب من  كان  ولقد 
والفحص والتقليب، جّل اليوم من آخره حتى أوله، أسبح في ملكوت 
االنترنت، وال عاصم غير إرادتي. تشتط بي السبل هنا وهناك، واآلن 
وما قبل وما بعد، اليوم في مطلعه، أستقبله قبل أن يصلني، وأتبعه 
اإلنترنت، وأحتفل  الشمس، وقد طلعت عبر  أرى  وقد غادرني. كنت 

بالعام الجديد قبل أن يبدأ عامنا، كنت كل يوم في كل مكان.
مكان،  لإلنسان  كان  إذا  إال  لها،  مكان  ال  اللغة  أن  وجدت  وقد 
فالعربية لغتي، حيث ثمة من يستخدم هذه اللغة في الدنيا كافة. 
كل مدون أدين له، وكل مدونة مدونتي، من حيث إني قارئها ولكل 
قاريء قراءة. لقد فتحت الكتب، وأخذت الكتاب بقوة، وصارت األسفار 
كنت  لو  وكما  الريح،  بساط  االنترنت  شبكة  كانت  لو  كما  سفري، 
سندباد. والعتبار أن ناقل الكفر ليس بكافر، فلقد جعلت من سريب 
البراح، سريبنا جمعا، نحن من نطلع على هذه المدونة، ولم أحر في 
أمور كثيرة، لقد أطلقت يدي، وفتحت هذه النافذة بطريقتي، طريقة 

العصافير الطليقة.
حرج،  ال  هنا  يحب،  من  وبين  بيني  سريبي،  سريب  واعتبرت 
فالمدونة بطبعها طبع شخصي محض، وفي هكذا حال ليس ثمة 
هدف، أو معنى محدد مسبقا، فكل ما يجوز يجوز، وكل ما يلزم يلزم 

حتى أنه قد يلزم ما ال يلزم، ألنه في اعتقادي، المدونة الحرية، دون 
حدود من أحد .

الشخصي،  الدفتر  حالة  في  عليها  المتعارف  المعايير،  وحتى 
تنقض جميعها أو بعضها، تقبل جميعها أو بعضها، فالمعيار الذي 
إال  الحرية  أمام  رادع  ال  و  الحرية،  هو  اإلنترنت  تكرسه  كي  جاءت 
الحرية: هكذا الحرية سالح كل منا، في مواجهة أي عدوان، كما لو 

كانت الرادع النووي.
إلى  الجميع حقا وفعال  أن يكون، هكذا تحول  أي منا  لقد تمكن 
هذا  يد  في  التعيير،  مسألة  تعد  لم  هكذا  وصــورة،  صوت  صاحب 

وليس لهذا يد فيها. هذا مما مضى.
المعايير بدأت أيضا، مسألة خارج الطغيان، فلم يعد بمكنة طاغية 

ما، أن يضع لنا معياره باعتباره المعيار.
الرقعة  علي  خصمي  لكن  شطرنج،  رقعة  كانت  لو  كما  سريب 
المجهول، وهكذا كما لو كنت ألعب مع أنا، وبهذا كنت مسؤوال تجاه 

نفسي، وما ترى وما تحب وما تستطيع... إلخ .
لعبة  نفسي، فسريب  وبين  بيني  حالي هذا، ضميري حكم  وفي 
فيها الخاسر والكاسب واحد، ولهذا وجدت في الرقعة، من يشاركني 
اللعبة، من محبين وأصدقاء، من حرصهم أكثر مني، باعتبار أن أنا 
هو اآلخر، ال أعرف بدونهم، كيف كنت سأجهد وأتبعثر وأضيع، من 

الطريق طريقي.
يأتي  بطبعه  فالسريب  الخصم،  كنت  حين  الحكم،  كانوا  لقد 
التي  المدونة،  لهذه  مدونين  األصدقاء  كان  وبينهما  آخر،  بسريب 

كأنها مفرد بصيغة الجمع، وإن كانت جمعا في صيغة مفرد.
هل الرقم فاصل، في صالة ال يجوز الوضوء فيها إال بالدم، أو كما 
صالة الحالج، صالة مبتدأها العشق ال طائل فيها عدد الركعات، فإن 
كتبت لمن تحب، فكن كما السكارى، وال تعد الكوؤس. في طفولتي 
كنا ال نحب من يعدنا، وكان لنا أغنية نرددها، كي نتقي شر من يعد، 
نعدوه... وفي  اللي عدنا  تقول:  األغنية  لعل  والحسد،  العين  مخافة 

القبر ندفنوه.
إيه سريب.. هكذا نحتج في اللهجة العامية، في شرق ليبيا على 
من يلح ويطيل، وهكذا يبدو أن طول الخيط يضيع اإلبرة، فال طائل 
من البحث في مسألة ااإلنترنت/ المدونات ألنها كما مسألة نكون 
أو ال نكون، أي هي مسألة شخصية، وللمرء أن يحقق حيثيته كما هو 

متاح، ومتاح لك ما لم يُتح ..

بين  الغزير،  التداول  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  بداية  أتذكر، 
الثقافي، لكتاب المفكر اإليراني، داريوش شيغان  األصدقاء من الوسط 
الذي  الكتاب  وهو  مجتمعاتنا«.  في  الغرب  هاجس  المبتورة:  »النفس 
وصل في غفلة من عيون الرقابة إلى السوق الليبية للكتب، حيث توقفنا 
اللذين  القذافي والخميني، بالنموذجين  عند عبارة يصف فيها شايغان، 
بين  من  عفوا  تسرب  الكتاب  كان  إذا  ما  أعرف  وال  الديمقراطية،  عهرا 
أن  راقها  التروس  هذه  سلطة  أن  أم  المطبوعات،  على  الرقابة  تروس 
آنذاك،  الثورية  الشاشة  نجم  الخميني  اسم  بجانب  القذافي  اسم  يوضع 
النظر  في أي سياق، حتى ولو كان يتعلق بتعهير الديمقراطية. وبغض 
عن هذه الجملة القدحية للنموذجين، إال أن الكتاب مهم جدا، ويتوجه 
نظرتهم  في  والمسلمين،  العرب  ويخص  الشرق،  مشكلة  لتحليل 
فصامية  نظرة  وهي  الغربي،  النموذج  في  المتمثل  ولآلخر  لذواتهم 
كل  عن  المسؤول  للغرب  نقدهم  سهام  يوجهون  ما  بقدر  تجعلهم 
يخرجون  وما  البنيوية،  ذواتهم  أزمات  أمام  يسكتون  ما  بقدر  خيباتهم، 
الملتبس؛  راهنها  من  للهروب  خيارين  إال  تملك  لن   ، مبتورة  نفس  به 
دون  ومحاكاته  الغربي  النموذج  األمام صوب  إلى  الزمن  في  إما هروب 
أن يملكوا ما يملكه، أو الهروب إلى الوراء صوب نموذج السلف الصالح 

كمالذ آمن من تهديد قوة الحضارة الغربية.
مصطلح  ترديد  عن  يكف  وال  متواترا  الوقت  ذلك  في  الحديث  كان 
نفسه  الوقت  وفي  اإليرانية،  الميديا  في  )اإلسالمية(  الديمقراطية 
اإلعالم  وسائل  في  بكثافة  يتردد  المباشرة  الديمقراطية  مصطلح  كان 
فترينات  في  وعرضها  المفردة،  لهذه  التكرار  وهذا  الليبية،  الجماهيرية 
بـ  يصفه  شايغان  جعل  ما  بصلة،  للديمقراطية  تمت  ال  لنظم  دعائية 

»تعهير الديمقراطية«، أو »الديمقراطية المعهرة«.
بحكم  أطاحت  ثورة  عن  انبثق  الذي  اإلسالمي  اإليراني  النموذج 
تغنى  البداية،  في  وقادها  لها  خطط  الذي  اليسار  من  وسُرقت  الشاه، 
شاسع،  دموي  احتفال  وسط  الغربي  النموذج  غرار  على  بالديمقراطية 
كانت  وبينما  مخالف،  رأي  صاحب  أو  معارض  أي  فيه  ويُشنق  يُذبح 
األعلى  المرشد  كان  اإلسالمية،  الدولة  في  تنتشر  االقتراع  صناديق 

أو  النيابية  المؤسسات  اجتماع في  السلطات. وفي كل  يقبض على كل 
تعاويذ  تُتلى  كانت  السينمائية،  المهرجانات  افتتاح  في  وحتى  األمنية، 
الممثلين  أو  الوزراء  أو  النواب  من  بورع  الحاضرون  يرددها  مطلسمة 
والمخرجين والموسيقيين. وفي قلب هذه الدروشة كانت الديمقراطية 
كأي  مسلطة  إضاءة  مع  شفاف  زجاج  خلف  معروضة  القليلة  بمالبسها 

بنت هوى محترفة أو ابن هوى.
تنتخب  ال  وهي  صَدَقتْه،  لدرجة  الوهم  هذا  تتبنى  إيران  ومازالت 
العمامات  يرتدون  محافظين  وبين  األعلى،  المرشد  يُعمّده  رئيسا  إال 
الديمقراطية  تتقلب  بيضاء،  العمامات  يرتدون  )إصالحيين(  و  سوداء، 
والحرس  المرشد  بيد  السلطة  كل  بينما  الظالمية،  معبد  في  اللقيطة 
أو  حتفه  يلقى  مختلفا،،  خياال  حتى  أو  فكرة  أو  رأيا  يقول  ومن  الثوري، 

يطرد من جنة الجمهورية اإلسالمية.
ونظامه  القذافي  كان  الشعبية،  السلطة  قيام  إعالن  ومنذ  ليبيا،  في 
الثورية  اللجان  ميليشيات  من  المرعوبين  المواطنين  رؤوس  يصدعون 
ديمقراطيات  كل  تجاوزت  التي  الشعبية  الديمقراطية  مصطلح  بترديد 
الجامعات  وفي  العامة  الميادين  في  تُنصب  المشانق  بينما  العالم، 
أو وجهة نظر  رأي مخالف  يتدلى منها كل صاحب  الرياضية،  والساحات 
الليبي لم  القائد عن آخر المطاف، غير أن اإلعالم  ال تتفق مع هرطقات 
يكف عن ترديد مصطلح الديمقراطية التي تعاش في جنة الجماهيرية، 
أن  سلطاتها  قررت  بلد  في  الديمقراطية  تعهير  من  نوع  إلى  لتتحول 
باخرة عاهرات من دولة شقيقة، وفي لحظة  تستورد، ذات عيد أضحى، 
محلية،  وصناعة  مستوردات  هوى،  بنات  تُلبس  أن  قررت  أخرى  وجد 
خضم  في  الليبية  المدن  بعض  شوارع  في  وتنشرهن  الخمار  مالبس 
تصديها لهندام التطرف الديني الذي بدأ يهدد ديمقراطية الجماهيرية 

باستخدامه أيضا العنف المباشر.
تذوق  التي  )الحقيقية(  بديمقراطيته  العالم  يبشر  وهو  القذافي  كان 
والخارج،  الداخل  في  معارضيه  تصفية  عن  يكف  ال  شعبه،  مرارتها 
منهم  يتشفى  كي  طويلة  لسنوات  ثالجات  في  بجثامينهم  ويحتفظ 
ويزور قبورهم الباردة كلما أحس بإرهاق نفسي. لم يكن السيد منصور 

الكيخيا داعية للعنف، ولم يشكل تنظيما يسعى للسلطة، وال تعامل مع 
منفاه،  الليبين من  دافع عن حقوق  ناشط حقوقي  لكنه  أجنبية،  جهات 
إفريز  في  جثمانه  ووضِــع  وقتُل  شقيقة،  دولة  سلمته  أو  فاختُطِف، 
لسنوات عديدة، وغيره كثيرون، بينما خالل هذه السنوات كانت وسائل 
التي ليس قبلها وال بعدها، وبجنة  القذافي  اإلعالم تتغنى بديمقراطية 

اهلل على األرض التي يجري من تحتها النهر الصناعي.
كانت  المعهرة،  الديمقراطيات  هذه  من  الضحك  هامش  وعلى 
تبجحا،  أكثر  الثالث  العالم  دول  الكثير من  في  أخرى  ديمقراطيات  تنمو 
الغرب  بديمقراطيات  تتشبه  كي  التجميل  عمليات  إجراء  عن  تكف  ال 
ديمقراطيات  فإنها  الشي،  بعض  الشكل  توافق  ما  إذا  وحتى  العريقة، 
عبر  اقتراع  في كل  ينجحون  الذين  الطغاة  يؤسسها  القهرمانات،  تشبه 
نفسه  يقدم  أن  يستطيع  أحد  وال   ، ال99%  تزيد عن  بنسب  واحد  حزب 
أفضت  ما  وكثيرا  الحياة،  مدى  المنتخب  األوحد  للزعيم  منافسا  مرشحا 
المزورة،  االقتراع  تحرسه صناديق  وراثي  نظام  إلى  الديمقراطيات  هذه 
وتظل اللعبة االنتخابية مجرد مصدر رزق للمتاجرين بعملها اللوجستي، 
وموسمَ كسٍب لكل من يشارك في اإلعداد لها رغم أن نتائجها مفروغ 
التعهير  الخجل من هذا  ببعض  التي شعرت  الدول  وحتى  منها مسبقا، 
للديمقراطية، سمحت بمرشح منافس نكرة ال يعرفه أحد إرضاء للديكور 
مع  الصفقة  وجه  ماء  على  حفاظ  من  الراعية  الدول  به  تطالب  الذي 
زبائنها، وكثيرا ما يتنازل هذا المرشح الدعائي للطاغية من باب التوحيد 

السياسي الذي هدم أصنام التعددية الكافرة.
الغرب،  الديمقراطية في أفضل نسخاتها محتكرة في  حقيقة مازالت 
في  وربما  وكندا،  المتحدة  الواليات  وفي  خصوصا  ــا  أوروب غرب  في 
اإلمبراطورية  شمس  يوما  فيها  أشرقت  التي  األسيوية  الدول  بعض 
البرازيل  اإلنجليزية، وما عداها مجرد محاولة محاكاة، وأفضلها كما في 
المخدرات،  وتجارة  الفساد  ينخرها  الالتينية  أمريكيا  دول  بعض  أو 
التي تحكم أحياء مدن كبرى بأكملها.  الفقر والميليشيات  وينتشر فيها 
بينما في الدول األفريقية التي تتمتع بدساتير من المفترض أن تكون 
الرئيس  فمازال  المعارضة،  وحرية  السلطة  تداول  تضمن  ديمقراطية 
ال  أهلية  بحرب  إال  كرسيه  يترك  ال  محدودة  دستورية  لفترة  المنتخب 
تُبقي وال تذر، ومازال زعماء المعارضة يُغتالون أو يُسجنون أو يَهربون 
موجودة: من دستور، وصناديق  الديمقراطية  المنافي. كل مظاهر  إلى 
اقتراع، وأحزاب شكلية، ومجالس نيبابة، ودعايات انتخابية، لكنه ديكور 
مزيف يخفي طغيانا شرسا، أو طغاة يظهرون أمام العالم بهذه األقنعة 
على  بينما  بنذورهم،  الحنث  دون  العظمى  الدول  مصالح  يحققوا  كي 
بجمال  تتشبه  أنها  الوحيدة  ميزتها  ميكرودكتاتوريات،  تتكرس  األرض 
الديمقراطية الغربية، ومن كثرة مبالغتها في المكياج وعمليات التجميل 
تتصدر  مواخير  إلى  مؤسساتها  تتحول  بالسيليكون،  مفاتنها  ونفخ 

واجهاتها الفتة الحزب الواحد الحاكم.
بفتاة  المتفائلون  استبشر  ليبيا،  فبراير  وبعد  العربي،  الربيع  بعد 
مالبس  وألبسوها  والمباركة،  المنقبة  الطاهرة  الجديدة،  الديمقراطية 
إلى  أفواه من وصلوا  في  المفردة  تعهرت هذه  ما  لكن سرعان  الدين، 
العليا عبر صناديق االقتراع، ولم يتركوا مقاعدهم حتى اآلن،  السلطات 

وبعد أن مرت سنوات طويلة على انتهاء فترة واليتهم.
واآلن، العالم كله، يذهب إلى دعم السلطات الجديدة في ليبيا لتفي 
القادم، من  انتخابات في 24 ديسمبر  بإقامة  المتعلق  بأحد بنود جنيف 
من  مظهر  أي  أو  أحزاب،  أو  انتخابات،  قانون  أو  اآلن،  حتى  دستور  غير 
مشروع  على  االستفتاء  إلى  يدعون  والكثيرون  الديمقراطية،  ديكور 
الدولة  لبناء  دستورية  كقاعدة  النواب  مجلس  إلى  المقدم  الدستور 
شايغان  سماه  لما  ومكتوب  حي  نموذج  الدستور  هذا  بينما  الجديدة، 
بمواد  مقوض  الديمقراطية  تتطلبه  ما  كل  حيث  الديمقراطية،  تعهير 
تنظيم  او  داعش  دولة  ومطالب  أجندة  من  صميمها  في  هي  محصنة 
والية  ظل  في  تتبرج  التي  للديمقراطية  خميني  نموذخ  أو  القاعدة، 

الفقيه.
مازال الطريق طويال وشاقا لكنه ممكن، وهذا ما يجعل الحلم بدولة 
بتداول  المجتمعات  ورأيه وعقيدته، وتحترم  اإلنسان  ديمقراطية تحترم 
المشابه،  عالمنا  في  التعبير،  وحرية  السلطات  وفصل  السلمي  السلطة 

حلما مشروعا رغم كل ما يحيط به من كوابيس.

إيمان الدالع!

ثغرة الجهوية
 واإلسالم السياسي
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والفنون،  لــآداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
إحياء  ثقافية  ــدوة  ن الــفــنــون،  ــدار  ب ــعــاء  األرب
الساخر  الفنان  رحيل  على  العاشرة  للذكرى 
للفن  لوحات  عرض  صاحبها  ــزواوي،  ال محمد 
كاريكاتير  رسامين  خمسة  بمشاركة  الساخر 
والعجيلي  الشريف  وخيري  زكري  التيجاني  هم: 
الزيتوني،  ومحمد  إنقريط  وحامد  العبيدي 

الزواوي. الراحل  الفنان  أعمال  إلى  باإلضافة 
الكاتب  ــا  أداره التي  الــنــدوة،  في  وتحدث 
ذكرياته  عن  كــرازة  الفنان  موسى،  بن  رضا 
التي  »المرأة«،  مجلة  في  الزواوي  الراحل  مع 
الجهمي  خديجة  السيدة  تحريرها  تــرأســت 
إلى  مشيرا  الماضي،  القرن  ستينات  منتصف 
تصميم  حول  بينهما  دارت  التي  المناقشات 
يتعلق  مــا  ــذا  وك للمجلة  األول  الــعــدد  غــاف 

باأللوان. الطباعة  بتقنية 
تقديم  على  الزواوي  حرص  إلى  كرازة  وألمح 
التدريبية  الدورات  أثناء  الفتية  لألجيال  خبرته 
والتصميم  الصحفي  اإلخــراج  فنون  مجال  في 

الجدد. للشباب  المجلة  نظمتها  التي 

الزواوي واقعية 
له  ورقته  في  الغماري  أحمد  الرسام  وتطرق 
تجربة  إلى  الوجدانية«  الزواوي  »واقعية  بعنوان 
اللوحة  رسم  مجال  في  الــزواوي  محمد  الراحل 
نظرا  جدا،  قليا  عددا  منها  أنتج  التي  الواقعية، 
وبشكل  الصحافة  مجال  في  الساخر  الرسم  ألن 

وقته. جل  على  استحوذ  يومي 
خصائص  أربــع  ورقته  في  الغماري  ورصــد 
غيرها،  عن  الواقعية  ــزواوي  ال لوحات  ميزت 

»المثالية  في:  المتمثلة  األولى  الخاصية  ذاكرا 
التي  المواضيع  تناوله  عند  النموذجية«  أو 
أشكال  في  لوحاته  عناصر  بإظهاره  ذلك  رسمها، 
هو  عما  تتفوق  نموذجية  وتكوينات  ــا  وزواي
فهي:  الثانية  الخاصية  أما  الواقع،  في  موجود 
ويقصد  الفوتوغرافية«  الذاكرة  أو  »التخيلية 
دون  الخيال  من  لوحاته  رسم  على  قدرته  بها 
الخاصية  أما  فوتوغرافية.  صور  إلى  العودة 
قال  التي  األداء«،  في  »العفوية  فهي:  الثالثة 
الــزواوي  كون  من  جــاءت  إنها  الغماري  عنها 
ولذا  الجميلة،  للفنون  بأكاديمية  يلتحق  لم 
وطرح  األداء  في  وعفوية  تلقائية  على  حافظ 
»تزامن  فهي:  الرابعة  الخاصية  أما  األفكار. 
في  ذلك  تجلى  وقد  الكاريكاتيري«  مع  الواقعي 

لوحاته،  شخوص  أشكال 
يكمن  ذلــك  في  والسبب 

تلبسته  الــــزواوي  أن  ــي  ف
ــريــة،  ــي ــكــاريــكــات ــوط ال ــط ــخ ال

الواقعية. لوحاته  على  فانعكست 

ولوحة موقف 
الزيتوني في شهادته للظروف  الفنان محمد  وعرج 
الزواوي،  محمد  الفنان  على  للتعرف  ساقته  التي 
منه  طلبت  حيث   ،1982 سنة  إلــى  ترجع  التي 
النقابة  عن  تصدر  كانت  التي  »المشعل«  مجلة 
عن  تعبر  للمجلة  غاف  لوحة  رسم  للنفط  العامة 
كان  الذي  ــزواوي  ال محمد  الفنان  مع  التضامن 
توريط  بسبب  التونسية،  بالدولة  مسجونا  وقتها 

إلى  منوها  سياسية،  حادثة  في  له  الليبي  النظام 
الزواوي  محمد  الفنان  بها  أعجب  اللوحة  تلك  أن 
إلى  وعودته  السجن  من  خروجه  بعد  رؤيتها  عند 
وطيدة  فنية  عاقة  نسج  في  سببا  وكانت  ليبيا 

. بينهما
إلى  كلمته  في  العبيدي  العجيلي  الرسام  وأشار 
بين  الراحل  بها  حظي  التي  المرموقة  المكانة 
منوها  العرب،  الكاريكاتيريين  الفنانين 
كل  في  ثابت  ركن  تخصيص  إلى 
الدولي  سورية  »معرض  دورات 
قبل  ــن  م لــلــكــاريــكــاتــيــر«، 
الرسام  المعرض  مشرف 
الذي  خليل  رائد  السوري 
بفن  ومعجبا  متأثرا  كان 

الزواوي. محمد 

الخاص عالمه 
قصص  ــام  ــ رس وتــوقــف 
عند  بلحاج  محمد  األطفال 
الزواوي  محمد  الفنان  بصمة 
التي  األطفال  رسوم  مجال  في 
التي  »األمــل«،  مجلة  في  خاضها 
لها  ورســـم  اإلخــراجــي  شكلها  وضــع 
الصغير«  »البطل  مسلسل  األولى  هما:  قصتين 

السبع«. قتل  واحدة  »بضربة  والثانية 
عن  الزواوي  حامد  المهندس  ابنه  تحدث  كما 
فيه  يمكث  الذي  مرسمه  في  يومه  قضاء  كيفية 
زمنا  وتخصيصه  لوحة،  إلنجاز  طــوال  لساعات 
إلى  منوها  األخبار،  نشرات  ومشاهدة  للقراءة 
والظهور،  األضــواء  تحب  شخصية  يكن  لم  أنه 
الرسم  بين  وقته  تنظيم  على  حريصا  كان  وأنه 

االجتماعية. والزيارات 

تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
الـ»52« التي تنتظم تحت شعار »في القراءة حياة«، خال 
الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض 

الدولية بمشاركة أكثر من 700 دار نشر مصرية وأجنبية.
وفيما يخص المشاركة الليبية، أفاد خليفة الحامدي خبير 
شؤون اإلعام والتواصل بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 
»الوسط« أن وزيرة الثقافة، مبروكة توغي عثمان، تحضر 
فعاليات المعرض على رأس وفد رفيع المستوى، وتتضمن 
زيارتها اللقاء بنظيرتها المصرية الوزيرة إيناس عبد الدايم 
في طار العاقات المشتركة بين ليبيا ومصر، وهو ما أكدته 
أخرى  لقاءات  إلى  الحامدي  وأردف  مصرية،  إعام  وسائل 
لتوغي، منها التباحث مع رئيس اتحاد الناشرين العرب حول 
سبل دعم ونشر الكتاب الليبي، وكذا إمكانية إعادة فعاليات 

معرض طرابلس الدولي للكتاب.

عناوين جديدة
 40 منها  بـ800عنوان،  تشارك  الثقافة  وزارة  أن  وأضاف 
تعرض ألول مرة، كما سيخصص لها جناحان؛ األول بالقاعة 
الرئيسية للمعرض، والثاني بجناح المبيعات، وقال المبروك 
الغالي مدير اإلدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية 
بالوزارة إن الجناح الرئيسي يمثل غالبية دور النشر الخاصة 
»الفضيل،  دور  وهي  الليبية،  المدن  مختلف  من  والعامة 
أويا،  الفرجاني،  جين،  الحسام،  البيان،  برنتشي،  الساقية، 
الشعب  دار  وكذلك  الكون،  الوليد،  الرمان،  حب  الحكمة، 
واألسمرية  مصراتة  جامعتي  أن  إلى  منوها  والـــزاوي« 
بين  أي  سنوات  ثاث  آخر  بإصدارات  ستشاركان  بزليتن 

»2019و2021« بواقع 30 عنوانا لألولى و10 للثانية.
الوقت ال يكفي

وأشار سالم سعدون، رئيس مجلس إدارة دار الرواد للنشر، 
بجناح  عنوانا   60 يقل عن  ال  بما  تشارك  »الرواد«  أن  إلى 

دار الفكر الجامعي، منها 10 إصدارات 
المثال نقرأ »طيح سعدك وأخواتها«  جديدة، فعلى سبيل 
غاني  ألشرف  الفاشلة«  الدول  »إصاح  الحجاجي،  لفريدة 
العالم« لعزة المقهور،  وكلير لوكهارت، »امرأة على حافة 

»أراك في كل مكان« لمحمد التليسي.
تواجد  دون  حال  الكافي  الوقت  وجود  عدم  أن  وأوضح 
مطبوعاتهم بجناح وزارة الثقافة، كما أن الوزارة لم تخاطب 
وفيما  المطلوبة،  النسخ  بخصوص  رسمي  بشكل  الــدار 

أن  نظره  وجهة  من  يرى  بالمعرض  يتعلق 
أجواء الصيف بالقاهرة عاوة على وباء »كورونا« لم تشجع 
الكثير من دور النشر للمشاركة، إذ كان من األجدى تأجيل 

إقامته إلى زمن دورته المعتادة وهو أواخر يناير.

الكون والفرجاني
الكون  دار  مكتبة  مدير  عيسى  بن  فتحي  الصحفي  ودون 
للطباعة والنشر على صفحته الشخصية بـ»فيسبوك« على 

جناح   »3« بالصالة  اإلصدارات  من  بباقة  الكون  مشاركة 
لهدى  زرقاء«  »ذاكرة  عناوينها  ضمن  من  ونطالع   »50«
»فضاءات  الفاخري،  لجمعة  يحبني«  اهلل  »ولكن  القرقني، 
تشكيلية« لفتحي العريبي، »شموس األيام البعيدة« لسالم 
العثماني  العهد  خال  الليبية  الصحافة  »تاريخ  الكبتي، 

الثاني« لفيصل الهمالي... إلخ.
وأكد الناشر أسامة الفرجاني لـ»الوسط« أن دار الفرجاني 
ستكون متواجدة في صالة »2« بجناح »38A« بنحو 100 
عنوان منها 15 إصدارا جديدا، منها روايات »العلكة والكلب 
الذهبي« للكاتب منصور بوشناف، »الشاطئ الرابع، طقس، 
اشتهاء« للكاتب السوداني أمير تاج السر، »نهارات لندنية« 
للكاتب جمعة بوكليب، »تيتانيكات أفريقية، ويد التاريخ«، 
كهال،  أبوبكر  اإلريتري  للروائي  مقاالت  مجموعة  وهو 
ويشارك الفرجاني بكتاب »حلبة السطور« وهو إصدار جديد 
يحوي مجموعة مقاالت صحفية للكاتب عبدالرحمن شلقم، 
كذلك إعادة نشر كتاب »رسوم من ليبيا« لمصطفى حجي.

كتب وكتاب
الفيتوري  أحمد  والناقد  الكاتب  صرح  ذاته  السياق  وفي 
المسؤول  والمحرر  »ميادين«  جريدة  تحرير  رئيس 
»الوسط«  من  كا  أن  الــوســط«،  »كتاب  سلسلة  عن 
و»الميادين« تشاركان بمجموعة من إصداراتهما بجناح دار 
الوسط »مختارات من  كتاب  عناوين  اليوم«، ومن  »أخبار 
وثائق اإلدارتين البريطانيتين في برقة وطرابلس الغرب« 
الككلي،  لعمر  الثقافي«  »التجريف  حمامة،  علي  لمحمد 
»ليبيا المكان والزمان واإلنسان« لمنصور محمد الكيخيا، 
يتجهم  »التاريخ  الوافي،  مختار  لعمر  واأللم«  األمل  »بين 
والحياة تضحك« وهو تأمات في ليبيا ما بعد 2011 لسالم 
العوكلي، »ليبيا في مهب الربيع العربي« ألحمد الفيتوري، 
نقرأ في  العمامي، كما  »قهوة سي عقيلة« لمحمد عقيلة 
لرمزي  والدوالر«  الدينار  »ليبيا  ميادين  منشورات  عناوين 
»كان  غندور،  لفاطمة  العربي«  الربيع  »نساء  مفراكس، 

زمان« لعبداهلل السباعي.

ثقافة 12www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 293

1 يوليو 2021 م اخلميس
21 ذو القعدة 1442 هـ

نصحت  حاليا(،  )سانتورين  ثيرا  جزيرة  والجفاف  القحط  أصاب 
ليبيا، وصلوا جزيرة )باتيا(  إلى  )الثيرانيين( بالهجرة  كاهنة دلفي 
المقام،  لهم  يطب  لم  الحالية(.  بمبا  )جزيرة  ق.م   639 العام 
وتزوجوا  )الجيلجيماي(  قبيلة  بهم  فرحبت  ثانية  عادوا  ثم  فرجعوا 
قالوا  أفضل إلقامتهم،  منهم، بعد ست سنوات دلوهم على مكان 
قبيلة  تعمدت  غزيرة.  أمطاره  ولذا  بالسماء«  ثقب  »فوقه  لهم 
حتى  الليل،  في  الخصبة  درنة  منطقة  بهم  تعبر  أن  )الجيلجيماي( 
)األسبوستاي(  قبيلة  لهم  سمحت  فيها!  المفام  لهم  يطيب  ال 
630 ق.م. إنها مدينة شحات الحالية،  بتأسيس مدينة قورينا سنة 
حيث الخضرة والغابات الوفيرة، وشجر العرعار. أسفل هذه األشجار 
سريعا  األخشاب.  من  ألعابه  سعيد،  اهلل  عبد  الطفل  صنع  السامقة 
الموارد  كلية  المختار،  عمر  جامعة  في  تخرج  أنه  إلى  انتبه  ما 
يعد  لم  حياته، مستقبله.  وأن هوايته هي  البيئة،  وعلوم  الطبيعية 

الخشب مادة ألعابه، ولكنه أصبح مادة فنه، الذي برع فيه.
قصير  وقت  في  ليصبح  الفني،  مشواره  بدأ   2011 سنة  منذ 
من  العديد  في  واقتدار  بفاعلية  شارك  بالبنان،  إليه  يشار  نحاتا 
اليوم  في  ليبيا  مثل   2015 سنة  ليبيا.  أنحاء  بمختلف  المعارض، 
أقيم في تركيا، بعد أن لملم وأحسن تعبئة  الذي  العالمي للخشب 
من  شحات،  في  نفسها  السنة  في  عرضها  قد  كان  التي  منحوتاته 
سماه  فقد  الثاني،  معرضه  أما  العرعر«،  »بوح  سماه  معرض  خال 
في  معارضه،  وتوالت  »وصال«، 
دار حسن الفقيه طرابلس العام 
أركنو  قاعة  والثاني   .2018

للفنون بنغازي 2019.
مدينة  ابــن  الفنان  النحات 
سعيد،  عبداهلل  العريقة،  شحات 
عاما(   30( اآلن  العمر  من  بلغ 
األشجار  بقايا  من  تحفا  فصنع 
متميزا،  فنا  منها  جعل  الميتة، 
تــراث  ــى  إل منها  الكثير  يرمز 
من  استوحي  التي  ليبيا،  وثقافة 

طبيعتها أفكارا لمعظم أعماله.
ــه لــلــفــنــان  ــان ــن ــت يـــكـــرر ام
مدينته  من  الطويل«  »أحميدة 
في  والمعلومات  كثيرة،  األشياء  من  الكثير  له  وفر  الذي  »شحات« 
مجال النحت، وشجعه على مطالعة الكتب التي تختص بهذا الفن، 
في  أستاذا  ليصبح  نفسه،  وجد  ما  وسريعا  وتقنية،  تكنيك،  من 
يقول،  مثلما  ليبيا،  في  إليه.  األقرب  يعتبره  الذي  المعاصر،  النحت 
أنه  غير  المجسم  النحت  وكذلك  التصويري،  بالفن  كبير  االهتمام 
مقتنع أن »العمل البسيط المبتكر، أفضل بكثير من أي عمل كبير 

ولكنه مقتبس«.
أعمال  مجموعة  »إنــه  ــال«:  »وص سماه  الــذي  عرضه  عن  قال 
الصنوبر.  خشب  من  الخام  له  استخدمت  نفسه،  المعنى  تحمل 
90سنتم  والمنحوتات فيه ضخمة نوعا ما، حيث ال يقل الطول عن 
الذي  المعنى  عن  أتحدث  أن  أردت  وإن  مترين.  على  يزيد  وال 
عز  باهلل  الامتناهية  عاقتنا  فهو  المعرض،  سطور  بين  وضعته 
وجل، وأيضا عاقة المرء مع األهل، واألقرباء، واألصدقاء، وتواصلنا 

جميعا، وارتباطنا بالمكان والمحيط«.
إلى  تؤشر  والتواءات  انحناءات  هناك  »وصال«  مجموعة  وفي 
نوع  أما  االنسيابي،  الشكل  أيضا  وهناك  والصعوبات،  المحن، 
وسرو،  »عرعر،  فهي  »وصال«  مجموعة  في  المستعملة  األشجار 
إليه  يشار  سوف  فنان  فهو  سعيد،  عبداهلل  تذكروا  وصنوبر«. 
المبهرة  أعماله  بعض  اليكم  البديع،  بالنحات  وعالميا  طويا 

تسميتها. على  العصية 

حق األربعاء 
محمد الدقاق

النحات البديع 
عبدالله سعيد

أسفل هذه 
األشجار السامقة 
صنع الطفل عبد 

الله ألعابه من 
األخشاب

الجمعية الليبية لآلداب تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الزواوي

ترميم مصطبة جنائزية من مصر 
القديمة تروي قصة الحياة

طرابلس: الوسط

● أعمال مشاركة في معرض الكتاب بالقاهرة

● منصور بوشناف

● من حفل إحياء ذكرى رحيل الزواوي

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

معرض  أن  بوشناف  منصور  الليبي  األديب  أعلن 
القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الجارية حاليا، التي 
أعماله  من  كتابين  وجود  تشهد  يونيو،   30 بدأت 

وهما »العلكة« و»الكلب الذهبي«.
من  أي  فيها  تتاح  التي  األولى  المرة  هي  وهذه 
الكتب  معارض  من  واحد  في  بوشناف  مؤلفات 
معرض  في  الفرجاني  دار  تشارك  حيث  العربية، 

.A38 القاهرة لتعرض إصداراتها بصالة 2 الجناح
وقال األديب الليبي في منشور له على صفحته في 
»فيسبوك«: »ألول مرة سيكون لي كتاب في معرض 
عربي أو حتى ليبي للكتاب.. العلكة والكلب الذهبي 

بمعرض القاهرة للكتاب«.
حوار  في  بوشناف  يقول  »العلكة«،  رواية  وعن 
نشرته »بوابة الوسط« في يناير 2016: »)العلكة( أو 
)سراب الليل( تعتبر فعال أول عمل سردي روائي يصدر 

لي، وكان ذلك سنة 2008. وللعلم هو مكتوب قبل 
سنة 2008، صدر في القاهرة وبكل أسف تم منعه 
في ليبيا، ولم يوزع. هذه الرواية، أقصد )سراب الليل( 
وبالتحديد  الثمانينات،  في  طرابلس  مدينة  تناولت 
الكبير  الفندق  بجانب  التي  والحديقة  البلدية  شارع 
تلك  في  يدور  كان  وما  الحمراء،  السرايا  ومتحف 
بالسفر  الليبيون  انشغل  الثمانينات  في  الفترة. 
صنعت  العلكة  وهذه  )العلكة(.  واستيراد  تركيا  إلى 
ومن  المجتمع،  هذا  في  مؤثرين  وأناسا  مليونيرات 
هنا كان التقاط هذا الموضوع، وهو موضوع سيادة 
العلكة في تلك الفترة، حيث تحول كل شيء إلى ما 
يصفه الليبيون التمضيغ أو اللوك الفارغ، تحوَّل علم 
فارغ،  لوك  إلى  والسياسة  فارغ،  لوك  إلى  االجتماع 
واألدب إلى لوك فارغ. كل شيء تحول إلى لوك علكة 

في تلك الفترة، ومن هنا كانت االلتفاتة للرواية«.

أعمال لـ منصور بوشناف في معرض القاهرة للمرة األولى

ــرز  أب أحـــد  أخــاثــيــتــيــب،  مصطبة  تستعيد 
متحف  فــي  المصرية  األثــريــة  المعروضات 
حجمها  إلــى  إعادتها  بعد  رونقها  اللوفر، 
األصلي، وذلك بعد انتهاء عملية الترميم التي 
الزائرين  بإمكان  وبات  أربع سنوات.  استغرقت 
التمعن بصورة أفضل بهذا العمل، الذي يروي 
قصة الحياة في مصر القديمة قبل أربعة آالف 

سنة، وفق »فرانس برس«.
القسم  تجديد  أعمال  إطار  في  ذلك  ويندرج 
في  المصرية،  لــآثــار  المخصص  ــع،  ــواس ال
القائمون  ويسعى  الشهير.  الباريسي  المتحف 
القطع  ــراز  إب تحسين  إلــى  القسم  هــذا  على 
المرممة  واألعمال  مجموعته  ضمن  الجديدة 

فيه.
تمثال  يقف  بــات  االستقبال،  قاعة  وفــي 
»كلب أسيوط«، المصنوع من الكلس والعائد 
البطلمية  األسرة  عصر  نهاية  إلى  األرجح  على 
)القرن األول قبل المياد( بعدما خضع ألعمال 
واجهة  الثانية،  القاعة  وفي  طويلة.  ترميم 
تربط  اآللهة«  »قاموس  اسم  تحمل  كبيرة 
»أ«  لحرف  ــون«  )»آم األبجدية  من  حرف  كل 
على سبيل المثال( بتماثيل ومجموعات مرفقة 
مصر  في  والديانة  الفنون  عن  بشروحات 

القديمة.
هذا  محطات  أبــرز  التالية  القاعة  وتشكل 
نهاية  ُأطلقت  حملة  فبفضل  الجديد.  المسار 
ُأعيد  يـــورو،  مليون  نصف  وجمعت   2016
أخاثيتيب«  بـ»مصطبة  يُعرف  معبد  تشكيل 
من  سقارة  مقابر  في  عليه  كان  الذي  بالشكل 
خال رفعها لسبعين سنتيمترًا إضافيًا مقارنة 

مع ما كان عليه قبًا.
حجرًا،  حجرًا  المصطبة  تفكيك  ــرى  وج
ثم  وتصويره  وترميمه  منها  كل  وتنظيف 
وبفضل  حاليًا،  يمكن  وبات  رقميًّا.  تحويله 
تفاصيل  كامل  على  تضيء  خاصة  إضـــاءة 

أفواج من  تأمُّل  األلوان،  المتعددة  المنحوتات 
الرجال في حركة نشطة.

حماية التراث
كان  أنه  إذ  مزدوجة،  وظيفة  الديكور  ولهذا 
تقديم  يتيح  كان  أنه  كما  المتوفى،  ثراء  يبرز 
األضاحي بصورة متواصلة إليه لضمان خاصه 
في  المصرية  اآلثار  قسم  مدير  ويوضح  األبدي. 
مصر  في  أنــه  رونـــدو،  فنسان  اللوفر،  متحف 
إنتاج  يبقى  أن  للمتوفى  يــراد  »كــان  القديمة 
كل  بالتالي  ونصوِّر  أبدية،  بصورة  هذا  الغذاء 
وتصور  الحصاد.  عز  في  القروي  العالم  هــذا 
ما  التفاصيل،  بــأدق  اليومية  الحياة  مشاهد 
الزراعية  التقنيات  قلب  في  نغوص  يجعلنا 

للتذرية ودرس الحنطة والنقل«.
نماذج  إلــى  تستند  فيديو  ــروض  ع وتتيح 
في  الديكور  ــة  رؤي للمعلم،  األبــعــاد  ثاثية 
الموقع ما يضفي حيوية على مشاهد العمل في 
الحقول. واستحوذ متحف اللوفر سنة 1903 من 
مقابر سقارة على هذه المصطبة لمنع تفتيتها 
على  يقضى  كان  »إذ  محليين،  تجار  جانب  من 
بحسب  تصورها«،  يمكن  ال  لدرجة  التراث  هذا 

فنسان روندو.
جيء  التي  المصطبة  وُضعت   ،1905 وفي 
قبل  اللوفر،  في  فلور  جناح  في  مصر  من  بها 

نقلها سنة 1932 إلى قاعة جناح سولي.
على  االســتــحــواذ  على  ــرن  ق ــرور  مـ وبــعــد 
المصطبة، عُثر تحت الرمال بفضل عمل صبور 
الدقيق،  الموضع  على  والحفريات،  البحوث  من 
الواسع الذي كانت  خصوصًا المجمع الهندسي 

جزًءا منه، ما أتاح رؤية الموقع بدقة.
أنشطة  يوليو  في  اللوفر  متحف  وسيخصص 
ابنة  من  نجله  تزوج  الذي  الثري،  أخاثيتيب  عن 
الملك آنذاك، تشمل بث مسلسل عبر اإلنترنت 

بشأن معبده ومصيره.

● الفنان محمد الزواوي

وزارة الثقافة تشارك بـ 800 عنوان ليبي في معرض القاهرة للكتاب
منها 40 عمال تعرض ألول مرة
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»ملتقى القاهرة السينمائي« يفتح باب التقديم ملشروعات األفالم العربية
الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
لمشروعات  التقديم  باب  فتح  الـ43،  دورته  في 
ملتقى  من  الثامنة  النسخة  في  العربية  األفالم 
المشترك  اإلنتاج  سوق  وهو  السينمائي،  القاهرة 
موعد  آخــر  يكون  أن  على  للمهرجان،  التابع 
أغسطس   5 هو  المشاركة  طلبات  الستقبال 

.2021
تنطلق  الــذي  السينمائي  القاهرة  ملتقى 

من  الفترة  في  العام  هذا  الثامنة  نسخته 
ساهم  قد  كان  ديسمبر(،   6 إلى   4(

في  الماضية،  الثالث  سنواته  خالل 
بأكثر  قيمتها  يقدر  جوائز  توفير 
أميركي،  دوالر  ألــف   600 مــن 
من  أكــثــر  دعــم  فــي  ساهمت 
من  عربي،  أفــالم  صانع   120
كوثر  اهلل،  نصر  يسري  بينهم 
مهدي  عــالء،  سامح  هنية،  بن 

حيدر  غندور،  باسل  البرصاوي، 
رشيد، ومي زايد وغيرهم.

حفظي،  محمد  قــال  جانبه،  من 
السينمائي  »القاهرة  مهرجان  رئيس 

من  ــم  ــرغـ ــالـ »بـ ــي«:  ــ ــدولـ ــ الـ
ــي تــواجــهــهــا  ــت ــات ال ــدي ــح ــت ال
الــوقــت  ــي  ف السينما  صــنــاعــة 

السينمائي  القاهرة  ملتقى  مهمة  فإن  الحالي، 
في  الخالقة  األصــوات  دعم  في  االستمرار  هي 
مثيرة  حكايات  للعالم  تقدم  وأن  العربي،  العالم 
من  مميزة  مجموعة  مع  وبالتعاون  لالهتمام، 
النسخة  تكون  أن  إلى  أتطلع  والرعاة،  الشركاء 
نسخة  السينمائي  القاهرة  ملتقى  من  المقبلة 

استثنائية«.
حفظي:  وأضــــاف 
بانضمام  أيــضــا  »نعتز 
ــن،  ــدي شـــادي زيـــن ال
ثالث  بعد  فريقنا  إلــى 
ســـنـــوات مـــن الـــدور 
القاهرة  لملتقى  يقدمه  كان  الذي  االستشاري 
المجال  فــي  خبرته  أن  فــي  أثــق  السينمائي. 
في  الفارق  يصنعان  ســوف  كفنان،  ومنظوره 

الملتقى«. برنامج 
الجديد  المدير  الدين،  زين  شادي  علق  فيما 
»أشعر  قائال:  السينمائي،  القاهرة  لملتقى 

مهرجان  فــريــق  إلــى  لالنضمام  بــالــســعــادة 
ملتقى  إدارة  عبر  الدولي،  السينمائي  القاهرة 
حيوية  سوقا  يعتبر  الذي  السينمائي،  القاهرة 
لصناع  إنتاجية  مساحة  يوفر  المشترك،  لإلنتاج 
إلى  ذلك  خالل  من  وأتطلع  والمنتجين،  األفالم 
وخارج  داخل  العربية،  المواهب  ودعم  اكتشاف 
السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  العربي«.   العالم 
لصناعة  القاهرة  »أيام  فعاليات  إطار  في  يقام 
منصة  وهي  ديسمبر(،   6 إلى   4 )من  السينما« 
»القاهرة  مهرجان  ينظمها  التي  السينما  صناعة 
مع  بالشراكة  الرابعة  للسنة  الدولي«  السينمائي 
إلجراء  مهما  فضاء  وتوفر  العربية،  السينما  مركز 

ــورش  وال واالجتماعات  والتواصل  النقاشات 
في  المواهب  دعم  وتستهدف  والمحاضرات، 

عليهم. الضوء  وتسليط  العربي  العالم 
لـ»أيام  الجديد  المدير  دغيدي،  ميريام  وقالت 
كان  الماضي،  »العام  السينما«:  لصناعة  القاهرة 
الدعم  توفير  في  السينمائي سببا  القاهرة  ملتقى 
إلى  باإلضافة  العرب،  ــالم  األف لصناع  المادي 
مع  حصرية  لقاءات  على  الحصول  فرصة  توفير 
وخارج  داخل  من  السينما  صناعة  محترفي  أهم 
مقابلة   150 من  أكثر  إجراء  وعبر  العربي.  العالم 
استثنائية،  الماضي  العام  نسخة  واجتماعا، جعلت 
لصناعة  القاهرة  ــام  أي تستمر  أن  نستهدف 
للترويج  ومنصة  السينما  لصناع  ملتقى  السينما 

العربي«. العالم  المستقلة في  السينما  لصناعة 
أن  السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  ويشترط 
وأن  عربيا،  المشارك  الفيلم  مخرج مشروع  يكون 
مرحلة  في  طويال  وثائقيا  أو  روائيا  الفيلم  يكون 
مخرج  يكون  وأن  اإلنتاج،  بعد  ما  أو  التطوير 
واحد  فيلم  على  العمل  له  سبق  قد  المشروع 

على األقل، سواء كان طويال أو قصيرا.
مهرجان  مــن  الــــ43  ــدورة  الـ تقام  ــوف  وس
من  الفترة  في  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
التدابير  كــل  اتــخــاذ  مــع  ديسمبر،   10 إلــى   1
المصرية  الحكومة  إلرشــادات  وفقا  االحترازية 
ضمان  أجــل  من  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
والجمهور  المشاركين  ــالم  األف صناع  سالمة 

المهرجان. وفريق 
الــدولــي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
العربي  العالم  في  المهرجانات  أعرق  أحد  هو 
بكونه  ينفرد  انــتــظــامــا،  ــر  ــث واألك وأفــريــقــيــا 
العربية  المنطقة  فــي  الــوحــيــد  الــمــهــرجــان 
الــدولــي  ــاد  ــح االت ــي  ف المسجل  واألفــريــقــيــة 

.)FIAPF( باريس  للمنتجين في 

يتضمن قصص ثأر وعدالة

بدأ، اإلثنين، عرض مسلسل الدراما 
االجتماعية »2020« على »MBC مصر« 

الذي يتضمن قصص الثأر والعدالة والحب 
وغيرها التي تجمع بين نادين نسيب نجيم 

وقصي خولي. تجسد نادين شخصية ضابط 
برتبة نقيب في قوى األمن الداخلي، تقرر 

إكمال مسيرة شقيقها الذي قتل على أيدي 
عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل 
اإلجرامي المدبر لتلك العصابة! هذا ما تكشف 
عنه الستار خفايا الدراما االجتماعية »2020« 

للكاتبين بالل شحادات ونادين جابر ومن 
توقيع المخرج فيليب أسمر.

وتوضح نادين نسيب نجيم التي تلتقي 
مع قصي خولي للمرة الثانية بعد مسلسل 

»خمسة ونص« أن الدور الذي تلعبه في 
العمل هو شخصية »سما« النقيب في قوى 

األمن الداخلي، وتضيف: »تضع ظروف العمل 
سما في صراع كبير بين مهنتها والهدف 

الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها 
الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها 

وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي 
جمعتها بـ»صافي« من جهة أخرى.

يؤكد قصي خولي أن شخصية صافي التي 
يقدمها استفزته عند قراءته للنص، وذلك 

بسبب أسلوب كتابة تلك الشخصية، مما دفعه 
للتحضير لها قبل تجسيدها. وأضاف قصي: 

»صافي هو شخص ال يثق باآلخرين، ويحمل 
الكثير من التناقضات والمفاجآت«. بموازاة 

ذلك عبر قصي عن امتنانه لسكان الحارة التي 
استضافت فريق العمل، ووصف المسلسل 

بـ»اإلنجاز المهم على صعيد مسيرتنا جميعا.. 
من شركة إنتاج إلى فنانين وكتاب وفنيين.. 

وجميع مفاصل العمل األخرى«.
يستهل الكاتب بالل شحادات حديثه 

بالتعريف عن عنوان العمل، فيقول إن 
»الفرضية الدرامية في المسلسل مبنية على 

الرقم 2020، وسيكتشفها الجمهور من خالل 
الحلقات، لكن أي توضيح قد يحرق جانبا 
من متعة المشاهدة«. ويشرح شحادات: 

»نحن أمام قصة بطلين، أحدهما من القاع 
أو ما يعرف بالعشوائيات والمناطق الشعبية 
الفقيرة، وبطلة من مستوى آخر، هي ضابط 

برتبة نقيب مكلفة بإحكام الطوق على 
العصابة«، معتبرا أن »داخل هذا القاع مجتمع 

خاص قائم على االتجار بالممنوعات، تحركه 
عدة شخصيات أبرزها صافي«. ويردف بالقول: 

»ما يحدث في الحارة الشعبية، يدفع النقيب 
سما إلى التدخل، وبطريقة ما، تفتح األحداث 

في القصة وتربط شخصيات المسلسل 
ببعضها بعضا«.

مسلسل »2020« من بطولة نادين نسيب 
نجيم، قصي خولي، كارمن لبس، فادي 

إبراهيم، حسين مقدم، روال بقسماتي، جنيد 
زين الدين، ماريتا الحالني، رنده كعدي وفؤاد 

شرف الدين وآخرين.. كما يطل النجم رامي 
عياش كضيف على العمل من خالل شخصية 

بارزة، تغير مجرى األحداث.

صراع نادين نجيم صراع نادين نجيم 
وقصي خوليوقصي خولي
 في » في »20202020««

● نادين نجيم

فاست  ذي   :9 »إف  فيلم  انتزع  عروضه،  انطالق  فور 
نهاية  عطلة  خــالل  التذاكر  شباك  ــدارة  ص ساغا« 

األسبوع في صاالت السينما األميركية الشمالية.
كوايت  »إيه  الرعب  فيلم  واصل  ذاته،  الوقت  وفي 

باليس بارت 2« أداءه الجيد، وفق »فرانس برس«.
العاشر  الجزء  المتصدر،  المطاردات  فيلم  ويشكل 
ويجمع  فيوريوس«،  آند  »فاست  أفالم  سلسلة  من 
دور  ــؤدي  ي ــذي  ال ــزل  دي فين  الممثل  بين  مجددا 
والممثلة  والسرعة،  الرياضية  للسيارات  عاشق 

ميشيل رودريغيز التي تتولى دور زوجته.
األسبوع  نهاية  عطلة  في  الحركة  فيلم  وحقق 
 70 قــدرهــا  إيــــرادات  عــروضــه  بــدء  األولـــى بعد 
المتحدة  الـــواليـــات  ــاالت  صـ ــي  ف دوالر  مــلــيــون 
الموقتة  لألرقام  وفقا  واألحــد،  الجمعة  بين  وكندا 
رياليشنز«  »إكزيبيتور  شــركــة  أصــدرتــهــا  الــتــي 

المتخصصة.
عطلة  في  لفيلم  األكبر  اإليـــرادات  هذه  وتعتبر 
بداية  منذ  الصاالت  في  طرحه  بعد  األولى  األسبوع 
ما  على  المتحدة،  الواليات  في  »كوفيد19-«  جائحة 
»ديدالين«  المتخصصتان  اإلعــالم  وسيلتا  أفــادت 

و»فرايتي«.
بأشواط  تاليا  ساغا«  فاست  ذي   :9 »إف  وتقدم 
للمخرج   »2 بارت  باليس  كوايت  »إيه  الرعب  فيلم 
حقق  إذا  زخمه،  يواصل  الــذي  كراسينسكي،  جون 
المستوى  على  دوالر  مليون   6.2 بقيمة  إيــرادات 
أكثر  إلى  التراكمية  مداخيله  رفع  مما  األسبوعي، 

من 136 مليونا في خمسة أسابيع.
باديغارد«  وايف  »هيتمانز  الكوميدي  الفيلم  أما 
سينمائية،  لسلسلة  تتمة  اآلخــر  هو  يشكل  الــذي 
رغم  دوالر  مليون   4.9 مع  الثالثة  المرتبة  في  فحل 
إيراداته  رفع  مما  بها،  قوبل  التي  الحادة  االنتقادات 

بفارق  وتاله  أسبوعين.  في  مليونا   26 إلى  المجمعة 
راناواي«،  ذي   :2 رابيت  »بيتر  األطفال  فيلم  بسيط 
إذ حل رابعا بأقل بقليل من 4.9 مليون دوالر، وبات 
العروض نحو  إجمالي ما حققه في ثالثة أسابيع من 

29 مليون دوالر.
ستون  إيما  تتولى  الــذي  »كرويال«  فيلم  وحقق 
األسبوع،  هذا  دوالر  مليون   3.7 فيه  البطولة  دور 
دوالر  مليون   71 إلى  اإلجمالية  إيراداته  رفع  مما 
في  الخامس  المركز  فنال  أســابــيــع،  خمسة  فــي 
فتوزعت  األولى،  العشرة  المراكز  بقية  وأما  الترتيب. 

على النحو اآلتي:

دويت«:  مي  مايد  ديفل  ذي  كنجورينغ:  »ذي   -  6
2.9 مليون دوالر هذا األسبوع، و59 مليون دوالر في 

أربعة أسابيع من العروض.
 24 و  دوالر،  مليون   2.2 هايتس«:  ذي  »إن   -  7

مليون دوالر في ثالثة أسابيع
 16 و  دوالر،  مليون  أنتايمد«:  »سبيريت   -  8

مليونا في أربعة أسابيع.
9 - »مايتي أورفانز«: 591 ألف دوالر و 2.3 مليون 

دوالر في ثالثة أسابيع.
مليون   27 و  دوالر،  ألف   560 »نوبادي«:   -  10

دوالر في 14 أسبوعا.

االحتفاء  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  يواصل 
تركوا  الذين  هؤالء  الخالدة،  السينمائية  باأليقونات 
العام  وهذا  العالمية.  السينما  مجال  في  بصماتهم 
كريستوف  الراحل  البولندي  المخرج  المهرجان  يتذكر 
لوفاته  الـ25  الذكرى  حلول  لمناسبة  كيشلوفسكي 
لعرض  الخاصة  العروض  قسم  تكريس  خــالل  من 
المهرجان معرضا استعاديا  أشهر أفالمه، كما سيقيم 

لالحتفاء بحياته وأعماله.
قائال:  المهرجان،  مدير  التميمي  انتشال  وعلق 
بتكريم  نلتزم  أن  مهمتنا  صميم  من  كان  »لطالما 
تكريس  خالل  من  العالمي  السينمائي  الفن  ماضي 
العظماء.  السينما  أساتذة  لتذكر  االستعادي  برنامجنا 
السينمائية،  كيشلوفسكي  بعبقرية  نشيد  العام  هذا 
من  تمكن  مميزة،  رؤيــة  ذو  سينمائي  مخرج  فهو 
فنية  بطريقة  مهمة  فكرية  مفاهيم  عن  التعبير 
أقوى  من  كواحد  نفسه  ووضــع  نوعها،  من  فريدة 

األصوات في السينما البولندية«.
تذكر  »إن  الفني:  المدير  رمسيس  أمير  وأضــاف 
للفنان  تكريم  هــو  عــامــا،   25 بعد  كيشلوفسكي 
إلى  إضافة  ــالم،  األف صانعي  من  أجياال  ألهم  الــذي 
لغة  اخترع  أفالمه،  خالل  من  الخالدة.  أعماله  تذكر 
أن  للسينما  يمكن  كيف  وعلمنا  جديدة  سينمائية 

تتحدث من خالل الصورة واللون والموسيقى«.
المزدوجة  »الحياة  فيلم  المهرجان  وسيعرض 
التحكيم  لجنة  بجائزة  الفائز   ،)1991( لفيرونيك« 
»كان  مهرجان  في  فيبريسي  وجائزة  المسكونية 
السينمائي« العام 1991، وجائزة أفضل ممثلة إليرين 
المرأتين  متوازيتين  قصتين  الفيلم  ويتتبع  جاكوب. 
في  واألخــرى  بولندا  في  تعيش  واحــدة  متطابقتين: 

حياتيهما  فإن  ببعض  معرفتهما  عدم  وبرغم  فرنسا، 
مرتبطتان بشكل وثيق.

ثالثية  المهرجان  سيعرض  ــك،  ذل ــى  إل إضــافــة 
لثالثة  جماعي  عنوان  وهو   ،)1994  ،1993( األلوان 
وهي  و»أحمر«  و»أبيض«  »أزرق«  أسماء  تحمل  أفالم 
بشكل  فيلم  كل  قصة  تستند  الفرنسي.  العلم  ألوان 
شعار  في  الثالثة  السياسية  المثل  أحد  إلى  فضفاض 
واإلخاء«.  والمساواة  »الحرية  الفرنسية:  الجمهورية 
إذ  طرحها،  عند  عالمية  إشادة  الثالثة  األفالم  تلقت 
»فولبي  وكأس  الذهبي«  »األسد  بجائزة  »أزرق«  فاز 
مهرجان  فــي  بينوش  لجولييت  ممثلة«  ألفضل 
جوائز  ثــالث  إلــى  إضافة  السينمائي«،  »فينيسيا 

»سيزار« ألفضل صوت وأفضل مونتاج وأفضل ممثلة 
الفضي«  »الدب  لبينوش. حصل »أبيض« على جائزة 
1994، ورشح  العام  السينمائي«  في مهرجان »برلين 
أفضل  ذلك  في  بما  »أوسكار«،  جوائز  لثالث  »أحمر« 
سينمائي  تصوير  وأفضل  لكيشلوفسكي،  مخرج 
ألفضل  »بافتا«  جوائز  وثالث  أصلي،  سيناريو  وأفضل 
ناطق  غير  فيلم  وأفضل  أصلي  وأفضل سيناريو  مخرج 
أفضل  لجائزة  ترشحه  إلى  إضافة  اإلنجليزية،  باللغة 

فيلم بلغة أجنبية في جوائز الـ»غولدن غلوب«.
القتل«  عن  قصير  »فيلم  المهرجان  يعرض  كما 
على  شاب  مسارات  لتداخل  يتعرض  الذي   ،)1988(
أجــرة  ســيــارة  سائق  مــع  المحاماة  ممارسة  وشــك 
التحكيم  لجنة  بجائزة  الفيلم  فــاز  طائش.  وشــاب 
السينمائي«  »كــان  مهرجان  في  فيبريسي  وجائزة 
ــي  األوروب الفيلم  جائزة  إلــى  إضافة   ،1988 العام 

ألفضل فيلم.
وبدأ  بولندا،  في   1941 العام  كيشلوفسكي  ولد 
مرة  ألول  حصل  الوثائقية.  لألفالم  مخرجا  مسيرته 
العام  الــدولــي  السينمائي  المجتمع  اهتمام  على 
»كاميرا  الطويل  ــروائــي  ال فيلمه  بــصــدور   1979
على  العمل  كيشلوفسكي  بدأ   ،1988 العام  بــوف«. 
أجــزاء  عشرة  من  مكونة  تلفزيونية  أفــالم  سلسلة 
المستأجرين  من  مجموعة  مع  بالتعاون  »العشارية« 
السلسلة  في  جزء  كل  وارسو،  في  سكني  مشروع  في 
الحق،  وقت  في  العشر.  الوصايا  من  لواحدة  يتعرض 
نقدية  بإشادة  حظت  التي  السلسلة  من  جزأين  حول 
الحب«  عن  قصير  »فيلم  طويلة:  روائية  أفــالم  إلى 
أنظار  األعمال  تلك  لفتت  القتل«،  عن  قصير  و»فيلم 
في  تصدره  ــذي  ال العالمي،  السينمائي  المشهد 
لفيرونيك«،  المزدوجة  »الحياة  طرح  مع  الحق  وقت 
ونيال  شهرة  أعماله  أكثر  األلوان  ثالثية  تعتبر  بينما 

لالحتفاء النقدي أيضا.

القاهرة - الوسط

»الجونة السينمائي« يحتفي باملخرج البولندي كيشلوفسكي
خالل دورته الخامسة

● إف9: ذي فاست ساغا

القاهرة - الوسط

فيلم »إف 9: ذي فاست ساغا« ينتزع الصدارة

● المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي

● من فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي 2020

● شادي زين الدين 
الرئيس الجديد لملتقى القاهرة السينمائي 

الوسط - محمد علوش

يقام في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر
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خطاب الكراهية برعاية 
املراكز اإلعالمية

الحدث

زين العابدين بركان

اإلعالمي  بالجانب  االهتمام  أن خطوة  ال شك 
إعالمية  مراكز  باستحداث  الرياضية  ألنديتنا 
وتعد  إيجابية،  خطوة  هي  األندية  لمختلف 
الرياضي  اإلعالم  عالم  في  جديدة  منصة 
يطل  ونافذة  مهمة  إعالمية  وواجهة  الجديد، 
الرياضي  الجمهور  خاللها  من  ويتعرف  عليها 
األلعاب  مختلف  في  النادي  نشاطات  على 
والرياضات وبرامجها وإبراز تاريخ المؤسسات 

الرياضية والتعريف برموزها.
مختلف  أمام  تتاح  فرصة  يعد  براح  هو 
قدراتها  إلبراز  الشابة  اإلعالمية  المواهب 
وإطالق العنان لمواهبها وما تقدمه من خدمة 
ولوسائل  الرياضي  للجمهور  مجانية  إعالمية 
اإلعالم، غير أنه بقدر ما سعدنا بهذه الخطوة 
وهذه المنابر اإلعالمية وبتنافس األندية على 
من  نستاء  بدأنا  اإلعالمي،  بالجانب  االهتمام 
ألنديتنا  اإلعالمية  المراكز  من  عدد  تصرفات 
من خالل ما تنشره وتبثه على صفحاتها من 
ومن  مدعوم،  وتحريض  للكراهية،  خطاب 
أخبار مستفزة وتعليقات غير الئقة على بعض 

األحداث الرياضية.
ال  المراكز  هذه  أن  على  يدل  هذا  كل 
إدارات  مجالس  من  ومتابعة  لرقابة  تخضع 
مؤهلة  إعالمية  لعناصر  وتفتقر  األندية، 
ومنضبطة تدرك خطورة ما تنشره وتداعياته 
الرياضي  المشهد  على  وانعكاساته 
سخرت  التي  األندية  إدارات  وأن  واإلعالمي، 
للظهور  اإلعالمية  لمراكزها  اإلمكانات  كل 
األندية  وتاريخ  بقيمة  تليق  التي  بالصورة 
على  لإلشراف  منتسبيها  من  عددًا  كلفت 
ذلك  على  وأمنتهم  اإلعالمية  المراكز  هذه 
الدخالء  من  البعض  جماح  كبح  على  قادرة 
المراكز  هذه  منتسبي  من  والمتعصبين 
تحويلها  البعض  يحاول  التي  اإلعالمية 
مدرجات  إلى  هادفة  توعوية  منابر  من 
من  بينهم  فيما  يتقاذفونه  وما  للمتعصبين 
بصلة،  الرياضي  لإلعالم  تمت  ال  تعليقات 
لتقريب  تهدف  التي  السامية  برسالته  وال 

المسافات بين شباب وأبناء الوطن الواحد.
وقفة  تتطلب  المرحلة  وخطورة  أهمية  إن 
يستفحل  أن  قبل  األندية  إدارات  من  جادة 
يتحملها  فالمسؤولية  حده،  على  ويزيد  األمر 
مراكزها  ضبط  مؤسسة  كل  وعلى  الجميع 
واجهتها  وتعد  تمثلها  التي  اإلعالمية 
تبث  منابر  إلى  تتحول  أن  قبل  اإلعالمية 
إدارات  من  ودعم  برعاية  الكراهية  خطاب 
فتلك  تدري  كانت  إن  التي  الرياضية،  أنديتنا 
مصيبة، وإن كانت ال تدري فالمصيبة أعظم.

اللجنة  رئيس  أن  »الوسط«  جريدة  علمت 
الزروق،  جمال  الدكتور  الليبية،  األولمبية 
أصبحا  الزنكولي،  خالد  للجنة  العام  واألمين 
ضمن المتواجدين في »أولمبياد طوكيو« خالل 
و8  يوليو   23 بين  إقامتها  المنتظر  الفعاليات 
أغسطس المقبلين، كما علمت جريدة »الوسط« 
األولمبياد  في  المشارك  الليبي  الوفد  أن  أيضًا 
األولمبية  للجنة  الثاني  النائب  برئاسة  سيكون 
التجديف  رياضي  ويضم  الصابر،  علي  الليبية 
ورياضي  فكرون،  أحمد  ومدربه  قنبور  حسين 
الجودو علي عمر ومدربه زكريا األسود، والسباح 

عدي حسونة في سباق 200 متر حرة، والمتسابق 
محمد الحريزي في سباق الماراثون، وهديل عبود 
في سباق 100 متر جري مع المدرب فتحي عبود، 

واإلداري وليد مبارك.
واختتم بطل التجديف الليبي حسين قنبور، معسكر 
إشراف  تحت  تونس  في  خاضه  الذي  اإلعداد 
المدرب التونسي أنيس الجويني، تمهيداً للدخول 
من  المعدة  للروزنامة  وفقًا  جديدة،  مرحلة  في 
قبل االتحاد الليبي للتجديف وبإشراف من االتحاد 
الدولي، ودخل العب التجديف الليبي قنبور معسكر 
إعداد أخيرًا في إيطاليا بدأ من 21 يونيو الماضي 
إلى  يسافر  ذلك  وبعد  الجاري،  يوليو   16 حتى 
اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث 

تنطلق منافسات التجديف في 27 يوليو المقبل.

الزروق في طوكيو.. والصابر رئيسًا للبعثة
باالتحاد  المسابقات  لجنة  وقعت 
مالية  عقوبات  القدم  لكرة  الليبي 
المدربين  من  عدد  على  وإدارية 
مدافع  أبرزهم  والالعبين، 
سالمة  علي  الدولي  النصر 
وغرمته  مباريات،  ثالث 
على  دينار،   1500
أحداث  خلفية 
أمام  الديربي 
بنغازي،  األهلي 
كما تقرر إيقاف العب أبوسليم محمد مخلوف 
وإيقاف  دينار،   1000 غرامة  مع  مباراتين، 
مباراة،  أوديرو  أسيك  المدينة  محترف 
المسابقات  لجنة  عاقبت  ذاته  السياق  وفي 
ثالث  باإليقاف  جميل  يوسف  النصر  مرافق 
تمت  كما  دينار،   1000 غرامة  مع  مباريات 
الكايخ  سعيد  رفيق  فريق  مرافق  معاقبة 
إضافة  واحدة  لمباراة  فريقه  مصاحبة  بعدم 
أقسى  وجاءت  دينار،   300 تغريمه  الى 
المدينة  لمدرب   14 الجولة  في  العقوبات 
مباريات  أربع  باإليقاف  أربيش،  عبدالحفيظ 
منه خالل  وقع  لما  دينار،   1500 غرامة  مع  متتالية 
الجولة  في  المصراتي  االتحاد  أمام  فريقه  مباراة 
النصر  تغريم  تم  األندية  عقوبات  وضمن  الماضية، 
منهما،  لكل  دينار   1000 بمبلغ  والوحدة 
دينار،   3000 بمبلغ  المصراتي  واالتحاد 
في  للمدرجات  الجماهير  دخول  بسبب 

المدينة. أمام  الفريق  مباراة 
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● العلم الليبي في مراسم أولمبية

طالب رئيس نادي »الوحدة« السابق عبدالمجيد العريفي، خالل تصريح خاص إلى 
جريدة »الوسط«، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بمخاطبة اللجنة األولمبية 

الدولية واالتحادات الرياضية الدولية، وجاءت مطالبة العريفي لوزير الرياضة، 
بهدف استثناء ليبيا من إجراء االنتخابات الرياضية، وقيام الوزارة بالتكليف 

والتعيين، ألن االنتخابات كانت في غالب األحيان ولألسف تزويرًا ومحاصصة، وقال: 
»إن بيان وزارة الرياضة األخير الموجه إلى اللجنة األولمبية الليبية خطوة ممتازة، 

والذي طالبها بعدة خطوات إلصالح الوضع الرياضي األولمبي المترهل«.

توج أبطال صالة نادي »بالخير« أللعاب الدفاع عن النفس في لعبة ◆
ليبيا وتونس  الرياضيين في  التايكوندو ببطولة تونس وسط مشاركة عديد 

لفئة األشبال، حيث توج الرياضي إبراهيم بريش من صالة نادي »بالخير« 
بالقالدة الذهبية وتحصل على كأس أفضل العب في البطولة، بينما توج 

أيضًا، حيث  بالخير  نادي  أبوقصيعة من  أيمن  الرياضي  الفضية  بالقالدة 
اثنين فقط،  البطولة برياضيين  شاركت صالة »بالخير« بطرابلس في هذه 

المشاركة. المطلوب من  الهدف  بالقالئد، محققين  االثنان  وتوج 

◆

الوسط - محمد ترفاس

● نشنوش في تدريبات األهلي طرابلس

● نشنوش

● شنقب

● مبابي

● مباراة إنجلترا وألمانيا في يورو 2020

على  سيطرت 
كيليان  الفرنسي 
منتخب  مهاجم  مبابي، 
فرنسا، ونجم فريق »باريس 
الحزن  من  حالة  جيرمان«،  سان 
خروج  في  تسبب  بعدما  الشديد، 
بطولة  نهائيات  من  مبكرًا  بالده  منتخب 
على   ،»2020 »يورو  األوروبية  األمم  كأس 
أكبر  من  واحدة  في  السويسري،  المنتخب  يد 
مفاجآت البطولة، وانتهت المباراة بين منتخب 
األصلي  وقتيها  في  السويسري  ونظيره  فرنسا 
الفريقان  ليلجأ   ،)3  -  3( بالتعادل  واإلضافي 
إلى ركالت الترجيح، التي انتهت بفوز سويسرا 
)5 - 4(، بعدما فشل كيليان مبابي في تسجيل 

الركلة الخامسة لفرنسا.
األمم  كأس  بطولة  مبابي  كيليان  وغادر 
كبير،  سلبي  برصيد   »2020 »يورو  األوروبية 
سوى  يقدم  ولم  هدف،  أي  يسجل  لم  حيث 
أنطوان  لزميله  وكانت  واحدة  حاسمة  تمريرة 
وعقب  تحديدًا،  منتخب سويسرا  أمام  غريزمان 
هذا اإلقصاء الصعب بعدما كان منتخب فرنسا 
على  الحزن  سيطر  اللقب،  لنيل  األول  المرشح 
مبابي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 
اعتذار  رسالة  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
وخروج  حدث  لما  أسفه  عن  وأعرب  للجماهير، 

المنتخب الفرنسي من البطولة.
مساعدة  في  أرغب  »كنت  مبابي:  وتابع 
صعبًا  النوم  سيكون  فشلت،  لكنني  الفريق 
ولكن لألسف، أحب تقلبات هذه اللعبة المثيرة 
بخيبة  ُأصيبوا  المشجعين  أن  أعلم  القدم،  كرة 
أمل، لكني ما زلت أود أن أشكركم على دعمكم 
من أجل اإليمان بنا دائمًا، األهم من ذلك هو 

النهوض سريعًا وبقوة من أجل التحديات التي 
تأهله  على  سويسرا  لمنتخب  وأبارك  تنتظرنا، 
وأتمنى أن يحالفه التوفيق في األدوار المقبلة«، 
وكتب غريزمان عبر حسابه الشخصي: »سيكون 
من الصعب جدًا طي هذه الصفحة. الحزن هائل 
من  نتمكن  لم  المرير،  اإلقصاء  هذا  بعد  جدًا 
ركلة  إهدار  على  للجميع  وآسف  هدفنا،  تحقيق 

الجزاء«.
من جانبه قال رئيس االتحاد الفرنسي لكرة 
يتسرع  لن  االتحاد  إن  جراي،  لو  نويل  القدم، 
الفني  المدير  مستقبل  بشأن  قرار  اتخاذ  في 
جريدة  ونقلت  ديشامب،  ديديه  للمنتخب 
»لم  قوله:  جراي  لو  عن  الفرنسية  »ليكيب« 
نصل إلى أهدافنا، لكننا وصلنا إلى أشياء أخرى، 
يمكنكم التفكير في أننا كنا نأمل في االستمرار 
في البطولة لوقت أطول، لكننا كنا أيضًا نشعر 

بالرضا عندما فاز بكل شيء«.
كان ديشامب، الذي يتولى تدريب المنتخب 
أن  المفترض  ومن   2012 العام  منذ  الفرنسي 
في   2022 العالم  كأس  حتى  عقده  يستمر 
بلقب  للتتويج  الفرنسي  المنتخب  قاد  قطر، 
المنتخب  وكان  روسيا،  في   2018 العالم  كأس 
إلى  األوروبي  اللقب  إضافة  في  يأمل  الفرنسي 
العامين  في  إنجازه  ليكرر  المونديال،  في  لقبه 
األوروبية  البطولة  ودع  لكنه  و2000،   1998

على يد نظيره السويسري.
وقال لو جراي: »لقد تعلمت أنه ال يجب على 
سنتحدث  عفوي،  بشكل  قرار  اتخاذ  اإلطالق 
بشأن ما سيحدث، لم يكن لدي الوقت للتحدث 
يكون  عندما  الهاتف  عبر  سنتحدث  ديديه،  مع 
أو  المقبل  األسبوع  في  وسنلتقي  باريس،  في 

األسبوع الذي يليه لنجري محادثات«.

عشر  خمسة  بعد  منصبه  لوف  يواكيم  يترك 
عاما على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب األلماني 
لكأس  النهائي  ثمن  الدور  من  مخيب  بخروج 
أمام  الخسارة  عقب  القدم  كرة  في  أوروبا 
إنجلترا )صفر2-(، تاركا صورة رجل لم يتمكن 
مع  الخالدة  أيامه  استعادة  من  األرجح  على 

»المانشافت«.
أحد  عنهما  تحدث  ضعفه  ونقطة  قوته، 
الكارثية  المشاركة  خالل  المقربين  مساعديه 
»يرى  روسيا:  في  العالم  كأس  نهائيات  في 
عالمه  في  ويعيش  للعالم  بطال  مدربا  نفسه 
العام  العالمي  لقبه  التاريخ  ويتذكر  الخاص«، 
قمة  إلى  أوصله  الذي  البرازيل،  في   2014
السيئ  السجل  أيضا  لكن  بالده،  في  الشهرة 
في  المهين  اإلقصاء  بعد  عهده،  نهاية  في 

الدور األول لمونديال روسيا 2018.
هانزي  السابق  لمساعده  المنصب  يترك 
بثالثية  بفوزه  اسما  لنفسه  صنع  الذي  فليك 
ودوري  المحليين  والكأس  الدوري  تاريخية 
أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في العام 2020. 
من  البالغ  المدرب  يعد  لم  فترة طويلة،  ومنذ 
بالده،  في  باإلجماع  يحظى  عاما   61 العمر 
السابقون  األلمانية  القدم  كرة  نجوم  طالب 
السنوات  مدى  على  باستقالته  وتكرارا  مرارا 

الثالث الماضية، لكن دون جدوى.
الطريق  على  يسير  بأنه  مقتنعا  لوف  صمد 
الصحيح في دفاعه، سيالحظ الخبراء أنه تمكن 
الثاني في أصعب مجموعة  المركز  من احتالل 
البرتغال  وأمام  فرنسا  خلف  البطولة  هذه  في 
ملعب  على  إنجلترا  مباراة  لكن  اللقب،  حاملة 

ويمبلي في ثمن النهائي لم تكن جيدة.
في الوقت نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى 
ونجم  ألمانيا  منتخب  العب  كروس،  توني  أن 

ريال مدريد اإلسباني يقترب من اإلعالن بشكل 
»الماكينات«،  مع  مسيرته  إنهاء  عن  رسمي 
وأشارت جريدة »بيلد« األلمانية إلى أن كروس 
سيعلن في األيام المقبلة تعليق حذائه الدولي 
سينهي  القرار  وبهذا  األلماني،  المنتخب  مع 
كروس مسيرته الدولية مع منتخب بالده، في 
دولي  كالعب  مباريات   106 طيلة  دام  مشوار 
السنوات األخيرة  للتركيز في  17 هدفا  وسجل 
المستديرة  الساحرة  مالعب  في  مسيرته  من 

مع ريال مدريد.
وكان كروس أحد أهم الالعبين في منتخب 
في  أساسية  وركيزة  األخير  العقد  ألمانيا خالل 
بلقب  توجت  التي  األلمانية  الماكينات  كتيبة 

وخاض  البرازيل،  في   2014 العالم  كأس 
كروس ثالث بطوالت أمم أوروبية، ومثلها في 
مع  رائعة  مسيرة  وسط  العالم،  كأس  بطولة 

منتخب ألمانيا.
وعلق توني كروس على اإلقصاء من بطولة 
أمم أوروبا، قائال: »المباراة كانت متوازنة حتى 
على  لم تحصل  وإنجلترا  األول،  الهدف  سجلوا 
فرص قبل تسجيل 1-0، أداؤنا كان قويا حتى 

الهدف األول، لكن الهدف غير كل شيء«.
كثيرا  يؤلمني  »اإلقصاء  كروس:  واختتم 
يتم  عندما  محبط  وأمر  الفاعلية،  وافتقدنا 
من  الرغم  على  النهائي،  ثمن  من  إقصاؤك 

تأهلنا في مجموعة معقدة«.

● سالمة

حراس »فرسان املتوسط« تخصص أرقام قياسية
نشنوش رابع حارس في تاريخ الدوري الليبي الممتاز يسجل رقماً قياسياً بخلو شباكه من األهداف

نشنوش  محمد  العمالق  الدولي  الحارس  سجل 
النادي  تاريخ  في  مرمى  حارس  كثالث  اسمه 
الدوري  تاريخ  في  والرابع  طرابلس«  »األهلي 
ببطولة  تاريخيًا  قياسيًا  رقمًا  يسجل  الذي  الليبي 
الدوري الممتاز بعد أن حافظ على نظافة شباكه 
أمام  الـ14الماضية  الجولة  في  فريقه  مباراة  في 
فريق »الشط« لينجح نشنوش في معادلة الرقم 
على  بالحفاظ  شنقب  مصباح  للعمالق  القياسي 

نظافة شباكه لـ11 مباراة على التوالي.

شنقب في مناسبتين
كان مصباح شنقب هو صاحب الرقم القياسي 
نظافة شباكه  على  الحفاظ  في  بنجاحه  التاريخي 
متتالية  مباراة  امتدت إلحدى عشرة  فترة  ألطول 
ولم  طرابلس«  »األهلي  مع  دقيقة   990 لمدة 
فريق  أمام  البطولة  نهائي  سوى  الفريق  يخسر 
فريقه  ليكتفي   ،84  -  83 موسم  في  »المدينة« 

بلقب وصيف بطل الموسم.
شنقب  خاض  أن  وبعد  الثانية،  المرة  وفي 
فريق  مع  مالطا  بمالعب  ناجحة  احترافية  تجربة 
بطولة  منافسات  في  معه  تألق  »بيركارة«، 
»األهلي  به  واستنجد  ناداه  األوروبية،  األندية 
في  ويسهم  ملبيًا  مسرعًا  إليه  ليعود  طرابلس« 
رحلة  معه  ليستأنف  التتويج  لمنصات  عودته 
األرقام  وتحطيم  األلقاب  ومعانقة  المشتاق 
الحفاظ على نظافة  ليسجل معه رقمًا جديدًا في 
مباريات  عشر  لعدد  نظيفة  وبقائها  شباكه 

متتالية لمدة 900 دقيقة.
للحارس العمالق مصباح شنقب رقم دولي 

الليبي  المنتخب  شباك  عن  دفاعه  خالل 
بالمكسيك  العالم  كأس  تصفيات  في 

العام 1986، حيث نجح في الحفاظ 
أربع  في  شباكه  نظافة  على 

مباريات دولية رسمية متتالية 
أمام منتخبي السودان ذهابًا 

وإيابًا وأمام غانا، ولم تهز 
بأقدام  سوى  شباكه 

المغربي  المنتخب 
حساب  على  المتأهل 
»فرسان  منتخب 
إلى  المتوسط« 
كأس  نهائيات 

العالم.

مطاردة نشنوش
نشنوش  يأمل 

مصباح  رقم  تحطيم  في 
حالة  في  المحلي  شنقب 
شباكه  نظافة  على  محافظته 

أمام  المقبلة  بالجولة  فريقه  مباراة  في  أيضًا 
الـ15  الجولة  مواجهات  ضمن  »السويحلي« 
قبل  من  نشنوش  واقتنص  الدوري،  ببطولة 
الجزاء  لضربات  التصدي  في  عربيًا  األفضل  لقب 
الرياضي  للجمهور  استفتاء  في  الترجيحية، 
المرمى  حراسة  عمالقة  على  متفوقًا  العربي، 
نسبة  أعلى  حصد  أن  بعد  العربي،  الوطن  في 
في  للنظر  الالفت  تألقه  خلفية  على  أصوات، 
المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة 
حسم  في  بقوة  أسهم  التي   ،2014 العام 
»فرسان  قاد  حيث  الليبي؛  للمنتخب  لقبها 
الغابون  منتخبات  لتخطي  المتوسط« 
في  وزيمبابوي  النهائي،  ربع  في 
النهائي،  في  وغانا  النهائي،  نصف 
تفوق  التي  الثالث  المباريات  وهي 
ركالت  بفضل  الليبي  المنتخب  فيها 

ركالت  لثماني  نشنوش  تصدى  حيث  الترجيح؛ 
كأس  ضمن  مباريات  ثالث  في  ترجيحية 
وأظهر  »الشان«،  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

الحارس  للضربات.  التصدي  في  كبيرة  براعة 
مواليد  من  نشنوش  محمد  العمالق  الدولي 
يونيو  من  عشر  الخامس  في  طرابلس  مدينة 
لفريق  كحارس  الرياضية  مسيرته  بدأ   ،1988
شباكه  عن  الدفاع  في  تألق  الذي  »الشط« 
جعل  مما  متتالية،  مواسم  ثالثة  من  ألكثر 
خدماته،  على  تتهافت  ليبيا  في  األندية  أكبر 
تجربته  أن  غير  »االتحاد«،  نادي  إلى  فتحول 
في  لينتقل  طوياًل،  تدم  لم  »االتحاد«  مع 
فريق  وشباك  عرين  عن  للدفاع   2013 أكتوبر 
صك  على  نشنوش  وحصل  طرابلس«،  »األهلي 
منتخب  مع  له  ظهور  أول  في  الدولية  النجومية 
تحقيق  في  أسهم  حيث  الكاميرون؛  أمام  بالده 
الكاميرون  أسود  على  لليبيا  تاريخي  فوز  أول 
بتونس،  صفاقس  ملعب  على  نظيف  بهدف 
 ،2014 بالبرازيل  العالم  كأس  تصفيات  ضمن 
التألق  أبواب  أمامه  فتحت  التي  المباراة  وهي 
منافسات  في  شارك  حيث  مصراعيها؛  على 
ومنافسات  وأفريقيا،  العالم  كأس  تصفيات 
بجنوب  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
األبرز  الحارس  جائزة  خاللها  نال  كما  أفريقيا، 
يخض  لم  أنه  رغم  البطولة،  في  واألفضل 
دولية  مباراة  عشرة  ثالث  سوى  المنتخب  مع 

رسمية.

تحطيم أبونوارة
كان الحارس العمالق خليفة أبونوارة، نجح في 
تسجيل أول رقم قياسي في تاريخ الدوري الليبي، 
ففي آخر مواسمه الكروية التي قاد خاللها فريقه 
ببطولة  بالتتويج  »الزعيم«  طرابلس  األهلي 
هو  قياسيًا  رقمًا  سجل   78  –  77 الليبي  الدوري 
شباكه  نظافة  على  حافظ  حين  نوعه  من  األول 
متتالية  مباريات  تسع  لعدد  نظيفة  وبقائها 
»االتحاد«  من  كل  أمام  شباكه  تهتز  أن  دون 
و»الشباب«  و»الجزيرة«  و»السويحلي«  و»عقبة« 
و»المدينة«  العسكري«  و»االتحاد  و»الوحدة« 

و»الترسانة«.

داود مع »األهلي بنغازي«
كما سجل حارس مرمى فريق »األهلي بنغازي« 
السابق، بريك داود، رقمًا قياسيًا في الحفاظ على 
مباراة  عشرة  اثنتي  لعدد  نظيفة  شباكه  بقاء 
وهو   92  –  91 الرياضي  الموسم  في  متتالية 
الموسم الذى سجل فيه فريقه »األهلي بنغازي« 
للمرة  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  لقب 
على  الحفاظ  في  نجح  حيث  تاريخه،  في  الرابعة 
األسبوع  من  تهتز  أن  دون  نظيفة  شباكه  بقاء 
الثامن في مباراة فريقه أمام »االتحاد العسكري« 
بهدف  بنغازي«  »األهلي  فريقه  فيها  تفوق  التي 
بطولة  من  األخيرة  قبل  ما  الجولة  حتى  لصفر 
مالحقه  عن  نقطة  بفارق  حسمه  الذي  الدوري، 

المباشر »األهلي طرابلس«.

بنغازي – زين العابدين بركان

990 دقيقة لـ11 مباراة تشهد 
نظافة شباك العمالق التاريخي 

مصباح شنقب مع »األهلي 
طرابلس« موسم 83 - 84

مبابي يعتذر.. ومستقبل ديشامب 
ينتظر املحادثات

لوف يودع »املاكينات« وكروس يقترب من االعتزال

● العريفي



يبدو أن كريستيانو رونالدو سيخوض 
صيفا هادئا، بعدما كانت كل األمور 

تشير إلى أن نجم يوفنتوس 
اإليطالي يرغب في الرحيل عن 
»البيانكونيري« وكتابة فصله 

األخير مع اليوفي، حيث اقترب 
رونالدو مع يوفنتوس من 

االستمرار لمدة عام أو عامين 
آخرين، بعدما أغلقت الطرق 

أمامه للعثور على وجهة 
جديدة. البداية كانت من 
ريال مدريد، ناديه السابق 

أغلق الباب أمامه في 
األسابيع الماضية، وكذلك مانشستر يونايتد 

ال يرغب في التحرك لهذه الصفقة، وصوال إلى 
باريس سان جيرمان الراغب في االعتماد على 

كيليان مبابي واستمراره في ملعب حديقة 
األمراء، وأمام كل هذا، قرر رونالدو التحدث 
مع ناديه الحالي، لتجديد عقده واالستمرار 
داخل السيدة العجوز. اجتماع مرتقب بين 

كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله لمناقشة 
مستقبله في يوفنتوس، ويأتي هذا القرار مع 
لحظة عصيبة يمر بها النادي بسبب أزمة ما 
بعد فيروس »كورونا«، وسيحصل يوفنتوس 
في الخريف على زيادة رأسمالية قدرها 400 

مليون بفضل عائلة أنييلي، وهو رقم مشابه 
لما كان سيحصل عليه مع مشروع السوبر ليغ، 

هذا المبلغ سيفتح مرحلة جديدة في صفوف 
يوفنتوس، لهذا سيتبقى لنا معرفة مستقبل 

رونالدو سواء باالستمرار في صفوف اليوفي أو 
الرحيل، بعد أن ودع مع منتخب البرتغال بطولة 

»يورو 2020«.

كريستيانو
يقترب من

التجديد لليوفي

15www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أروع  و»النصر«  بنغازي«  »األهلي  ناشئو  ضرب 
ألسرة  العزاء  واجب  بتقديم  قاموا  عندما  األمثلة، 
فقيد النادي »األهلي بنغازي« والكرة الليبية يوسف 
إبراهيم، أحد أبرز الذين برزوا وأولوا اهتمامًا كبيرًا 
في اإلشراف على قطاع الناشئين عبر مسيرة طويلة 
إعداد  في  أسهم  كما  الصغار،  مالعب  في  قضاها 
حيث  بعد،  فيما  برز  تربوي  جيل  من  أكثر  وتقديم 
الوطنية  والمنتخبات  بنغازي«  »األهلي  مع  تألق 
من  خاصة  معبرة،  جميلة  لوحة  لترسم  المتعاقبة، 
تعليم  على  الذين حرصوا  العريقين  الناديين  أسرة 
أبنائهم معنى الوفاء وتجسيد القيم النبيلة للرياضة 
المعاني  غرس  خالل  من  الشريفة،  ومنافساتها 
من  أبرز  اتجاه  الصغير،  النشء  نفوس  في  الجميلة 

سخر وقته وجهده لرعاية وإعداد وصقل الشباب.

وودعت أسرة الرياضية الليبية، األسبوع الماضي، 
نجم الكرة الليبية يوسف إبراهيم فكرون، بعد رحلة 
نجم  بدأ  حيث  المرض،  مع  طويل  وصراع  معاناة 
»األهلي بنغازي« مسيرته، ليتحول في العام 1970من 
مكانه  بعدها  ليحجز  األول،  الفريق  إلى  األشبال  فئة 
بجدارة، حيث كان له أسلوبه الخاص الذي تفرد به، 
بعد أن حاز ثقة المدرب المصري الراحل عبده صالح 
بثقة  وحظي  السريعة  انطالقته  واستمرت  الوحش، 
وإعجاب مدرب المنتخب الوطني وقتها حسن األمير، 
في  للمشاركة  األول  الوطني  للمنتخب  اختاره  الذي 
إلى  بطرابلس   1970 العام  الثانية«  »اإلجالء  دورة 

جانب أبرز نجوم الفريق آنذاك.
يوسف  مسيرة  في  الذهبي  العام  هو   1971
تألقه  استمر  إذ  بنغازي«،  »األهلي  مع  إبراهيم 
أمام  الودية  بنغازي«  »األهلي  فريقه  مباراة  في 
»األهلي  فيها  تفوق  التي  المصري،  »األهلي« 

بنغازي« بهدفين لهدف.

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات من بطولة كوبا 
أميركا، المقامة في البرازيل، وتستعد البطولة القارية لبدء 
مرحلة الدور ربع النهائي بمواجهات نارية، وتقام بطولة 
كوبا أميركا في البرازيل حتى العاشر من يوليو المقبل، 
بعد أن انسحبت األرجنتين وكولومبيا من تنظيم البطولة، 
األولى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد »كوفيد - 

19«، والثانية بسبب مشاكل سياسية.
حيث  مباراتان،  أقيمت  المجموعات،  دور  ختام  وفي 
بوليفيا  نظيره  على  الفوز  من  األرجنتين  منتخب  تمكن 
بنتيجة )4-1(، فيما حقق منتخب أوروغواي انتصارا ثمينا 

على نظيره باراغواي بهدف، ضمن المجموعة األولى.
هذا الفوز رفع رصيد منتخب األرجنتين إلى عشر نقاط 
أوروغواي  فيما حسم منتخب  األولى،  المجموعة  لتتصدر 
مركز الوصافة برصيد سبع نقاط، ثم باراغواي في المركز 

الثالث برصيد ست نقاط، وخلفه تشيلي بخمس نقاط.
وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب البرازيل برصيد 
بيرو، صاحب  نقاط عن  بفارق ثالث  نقاط، متفوقا  عشر 
المركز الثاني، فيما جاء كولومبيا في المركز الثالث بأربع 

نقاط، ثم اإلكوادور برصيد ثالث نقاط.
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا 
أن  يعني  ما  مجموعة،  كل  من  أربعة  منتخبات،  ثمانية 
البطولة من  يغادر  منتخبا واحدا فقط من كل مجموعة 
إذ  عديدة،  انتقادات  البطولة  نظام  ولقي  األول،  الدور 
تسبب في ضعف مستوى المنافسة في النهائيات القارية.

هما  األول  الدور  من  البطولة  ودعا  اللذان  المنتخبان 
بوليفيا وفنزويال، األول تذيل المجموعة األولى بال رصيد، 
والثاني  نقطة،  أي  يحصد  لم  الذي  الوحيد  الفريق  وهو 
احتل المركز األخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين 
النهائي،  ربع  الدور  في  ويلعب  وهزيمتين.  تعادلين  من 
الذي يبدأ غدا الجمعة، متصدر المجموعة األولى ضد رابع 
المجموعة الثانية، وكذلك متصدر المجموعة الثانية أمام 
رابع المجموعة األولى، كما يلتقي ثاني المجموعة األولى 
المجموعة األولى  الثانية، وثالث  المجموعة  ثالث  نظيره 
منتخب  سيلتقي  لذلك  الثانية،  المجموعة  وصيف  ضد 
ضد  البرازيل  تلعب  فيما  اإلكوادور،  نظيره  األرجنتين 

يتقابل  فيما  مع كولومبيا،  فتلعب  أوروغواي  أما  تشيلي، 
بيرو وباراغواي. ويحاول ميسي التركيز مع منتخب بالده، 

رغم أزمة بقائه من عدمها مع برشلونة، بعد أن واجه 
رئيس نادي برشلونة اإلسباني جوان البورتا تحديا، 

الرواتب  إجمالي  إلى خفض  الحاجة  يتمثل في 
بواقع 200 مليون يورو للوفاء بمتطلبات 

كرة  دوري  رابطة 
اإلسباني،  القدم 

عقد  وتجديد 
أوشك  إذ  ميسي،  ليونيل 

بقاء  »البرسا«  سيضمن  وبموجبه  إتمامه  على  الجانبان 
نجمه األرجنتيني عامين آخرين بصفوف »البلوغرانا« قبل 

أن يجرب الالعب حظه في إنتر ميامي األميركي.
بالالعبين  قائمة  توجد  نو«  »كامب  مكاتب  وفي 
القابلين لالنتقال لتحقيق هدف خفض 200 مليون ما بين 
الرواتب والمخصصات الواجب سدادها، لكن ال يبدو أن أيا 
من الالعبين على وشك المغادرة، ألنه في الظروف الحالية 
أن يتحمل ما  ناد يمكنه  العثور على  للغاية  الصعب  من 
النادي  منح  ثم  ومن  بالبرسا،  الالعبون  هؤالء  يتقاضاه 
مثل  لالعبين  أخرى  أندية  مع  التفاوض  حرية  الكتالوني 
صامويل أوميتيتي وأنطوان غريزمان ومارتين برايثوايت 
وجونيور فيربو وجوردي ألبا، ولكن إذا كان من الصعب 
أكثر  سيكون  فاألمر  لهؤالء،  جديدة  وجهات  إيجاد 
وعثمان  كوتينيو  فيليبي  المصابين  حالة  في  صعوبة 

ديمبيلي.
والوضع مخيب لآلمال بشكل خاص في حالة المهاجم 

وكان  المقبل،  الموسم  عقده  سينتهي  الذي  الفرنسي، 
من المنتظر أن يتوصل إلى صفقة انتقال أو تجديد هذا 
الصيف، ولكن أدت إصابته الخطيرة مع منتخب فرنسا في 
كأس أوروبا إلى تعقيد كل شيء، وفي العام 2019، تصدر 
اإلسبانية  »الليغا«  في  للرواتب  األقصى  الحد  برشلونة 
الدخل،  في  الحاد  االنخفاض  لكن  يورو،  مليون  بـ671 

بسبب جائحة فيروس كورونا وسوء اإلدارة االقتصادية 
للكيان الكتالوني أديا إلى خفضه في العام 2020 

بنسبة 43 %، ليصل إلى 383 مليونا.

● قمة األهلي بنغازي والنصر في الدوري الممتاز

● ميسي

»األب الروحي« يستحوذ على تقدير 
شباب »األهلي بنغازي« و»النصر«

بنغازي - زين العابدين بركان

البحث عن قالدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

العام  ليبية  أولمبية  مشاركة  أول  منذ 
1964 الزال البحث متواصاًل عن قالدة 
األلعاب  في  ليبيا  اسم  تسجل  أولمبية 
ذهب،  من  بحرف  وتدونه  األولمبية 
وعبر ما يقرب من ستين سنة ظل هذا 
شاركت  أخرى  دول  حققته  فيما  الحلم، 
األولمبية،  األلعاب  في  ليبيا  بعد 
دورة  اقتربت  كلما  قائمًا  الحلم  ويبقى 

جديدة.
قالدة  إحراز  صعوبة  ندرك  كنا  إن 
تطورت  الرياضة  ألن  حاليًا  أولمبية 
تطورها  نواكب  لم  ونحن  كبير،  بشكل 
بنفس السرعة، كما أن مشروع صناعة 
الدعم  يجد  لم  الزال  ليبيا  في  األبطال 
يكن  ولم  الدولة،  من  الكافي  المالي 

ضمن اهتمامها يومًا من األيام.
من  الطفرات  بعض  وجود  ورغم 
على  فردية  ألعاب  عدة  في  الرياضيين 
متفاوتة،  فترات  وفي  سنوات  مدار 
التعويل  الممكن  من  كان  والذي 
لألسف  لكن  قالئد،  إحراز  في  عليهم 
فرص  وغابت  بهم  االهتمام  يتم  لم 
تدخل  ليبية  أولمبية  قالدة  إحراز 
نقطة  وتكون  الليبية  الرياضة  تاريخ 
أولمبية  انطالق جديدة، ومع كل دورة 
بعدها  التي  للدورة  باالستعداد  نطالب 
والتخطيط ألربع سنوات مقبلة وتأخذنا 
العاطفة والحماس ونتكلم ونطالب وال 
لعمل  أسرى  الزلنا  ألننا  ذلك  يتحقق 

اليوم وليس لتخطيط طويل األمد.
قالدة  إحراز  ثقافة  زرع  أن  كما 
نرسخها  أن  البد  العالمية  والمنافسة 
الرياضيين،  من  الجديدة  األجيال  في 
نضع  كي  الفردية  األلعاب  خاصة 
التفاؤل  من  أكبر  مساحة  أمامهم 
محليًا  طموحهم  جعل  وعدم  والتحدي 

أو عربيًا أو أفريقيًا فقط.
من  جادة  لوقفة  كذلك  نحتاج 
الدولة لالهتمام بالرياضة، ووضع هذا 
الرياضة  وزير  خارطة  على  الموضوع 
عدة  من  مهامه  تسلم  الذي  الجديد 
التحديات،  من  كثير  وأمامه  أشهر 
هذا  منها  يكون  أن  ويفترض 
تغيب  فلماذا  األولمبي..  االستحقاق 
في  المشاركة  رغم  اآلن  حتى  القالدة 

14 دورة أولمبية؟!

نهائي »الكونفدرالية« بنكهة ليبية
قمة مرتقبة في بنين 10 يوليو بين الطبال مع »شبيبة القبائل« الجزائري والورفلي مع »الرجاء« المغربي

دوري  بطولتي  من  الحاليتان  النسختان  كادت 
حدثًا  تشهدان  و»الكونفدرالية«  أفريقيا  أبطال 
أربعة  بوصول  مسبوق،  وغير  نوعه  من  فريدًا 
العبين ليبيين إلى النهائييْن، لوال خروج حمدو 
أمام  النهائي  نصف  من  »الترجي«  مع  الهوني 
مع  الالفي  مؤيد  ووداع  المصري،  »األهلي« 
نفس  من  المغربي  البيضاوي«  »الوداد  فريقه 
أفريقي،  الجنوب  تشيفز«  »كايزر  أمام  الدور 
بينما نجح النجم الليبي محمد الطبال مع فريقه 
إلى  الوصول  في  الجزائري  القبائل«  »شبيبة 
نهائي »الكونفدرالية«، وكذلك سند الورفلي مع 
فريقه »الرجاء البيضاوي« المغربي، ليضربا معًا 
لقاًء مهمًا في ختام مشوار األندية األفريقية هذا 

الموسم.

نهائي الكونفدرالية
في  القبائل«  »شبيبة  صفوف  الطبال  سيعزز 
 10 يوم  إقامته  المقرر  »الكونفدرالية«  نهائي 
يوليو الجاري على ملعب الصداقة في بنين، فيما 
»الرجاء«  فريق  صفوف  الورفلي  سند  سيدعم 
المغربي، في واحدة من الظواهر اإليجابية للكرة 
في  العبيها  وأفضل  أبرز  انتشار  بعد  الليبية، 
المواسم  تعثر  خلفية  على  الجوار،  دول  دوريات 
القبائل«  »شبيبة  فريقا  تأهل  حيث  الماضية، 
النهائية  للمباراة  البيضاوي«  و»الرجاء  الجزائري 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس  ببطولة 
القبائل«  فوز»شبيبة  عقب  »الكونفدرالية«، 
على ضيفه »القطن« الكاميروني )3/ صفر( في 
وسجل  البطولة،  من  النهائي  قبل  الدور  إياب 
بواقع  بولحية  زكرياء  القبائل«  »شبيبة  أهداف 
هدفين، وبدر الدين سوياد من ركلة جزاء، وكان 
التي  الذهاب  مباراة  في  فاز  القبائل«  »شبيبة 
ُأقيمت بالكاميرون )2/ 1( ليصعد فائزًا بمجموع 

مباراتي الذهاب واإلياب )5/ 1(.
فريق  تأهل  الثاني،  النهائي  نصف  وفي 
عقب  النهائية  للمباراة  المغربي  »الرجاء« 
 )4  /5( المصري  »بيرامديز«  على  فوزه 
جمعت  التي  المباراة  خالل  الترجيح  بركالت 
النهائي من  الدور قبل  إياب  الفريقين في  بين 
بطولة »الكونفدرالية«، وانتهى الوقت األصلي 
للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى 
ركالت الترجيح، وسجل لـ»بيراميدز« في ركالت 
الترجيح عبد اهلل السعيد ومحمود وادي وأحمد 
سامي وأسامة جالل، بينما أهدر رمضان صبحي 
حمدي،  ومحمد  توفيق  وأحمد  فاروق  ومحمد 
وزكرياء  رحيمي  سفيان  لـ»الرجاء«  وسجل 
زريده وعبد  الوردي ومحمود بن حليب ومحمد 

وفي القاهرة - الوسط »الترجي«،  العب  شتي  إلياس 
شريف  محمد  أحرز  الثاني  الشوط 
لـ»األهلي«،  الثاني  الهدف 
بعدما تكفل بتسجيل هدف 
الفوز في رادس، ثم سجل 
الشحات  حسين  زميله 

الهدف الثالث.
موعدًا  »األهلي«  ضرب 
النهائية  المباراة  في 
تشيفز«  »كايزر  مع 
الذي  أفريقي،  الجنوب 
تأهل للنهائي على حساب 
المغربي  »الوداد«  ضيفه 
بمشاركة الجناح الدولي الليبي 
مؤيد الالفي، بعد أن تعادال سلبيًا 
فاز  حين  في  اإلياب،  مباراة  في 
في  بهدف  تشيفز«  »كايزر 
بالمغرب،  الذهاب  مباراة 
النهائية  المباراة  وتقام 
للبطولة القارية يوم 17 
يوليو الجاري على ملعب 
الرياضي  »المركب 
الخامس«  محمد 
ويتطلع  المغرب،  في 
اللقب  حامل  »األهلي« 
الثاني  القاري  باللقب  للفوز 
في  والعاشر  التوالي  على 
القياسي  الرقم  لتعزيز  تاريخه 
حجز  كما  به،  ينفرد  الذي 
تشيفز«  »كايزر  فريق 
دوري  نهائي  في  مقعده 
األولى  للمرة  األبطال 

في تاريخه.

أزمة الورفلي
الدولي  المدافع  عاش 
سند الورفلي أزمات كبرى 
قبل  المغربي،  »الرجاء«  مع 
التلويح  بعد  أخيرًا،  تحل  أن 
تمرده  بسبب  ماليًا،  بمعاقبته 
والتدريبات  المباريات  خوض  ورفضه 
على  الحصول  بعد  إال  المغربي،  ناديه  رفقة 
عالقة  لتسوء  القديمة،  المالية  مستحقاته 
في  بتورطه  بدءًا  فترة،  منذ  بفريقه  الورفلي 
شجار مع زميله زكرياء الهبطي في رحلة الفريق 
صوب تنزانيا لمالقاة نادي »نامونغو« في كأس 
الكونفدرالية، مرورًا بخالفه مع عدد من الالعبين 
بعد  اللعب  عن  االمتناع  ليقرر  بالتدريبات، 
العودة من اإلصابة، وهو ما نتج عنه استبعاده 
المتواصل والمستمر من طرف المدرب التونسي 

اإلله مدكور، وأهدر بين ماالنغو وسند الورفلي 
التي  الذهاب  مباراة  وكانت  نجوما،  وفابريس 
السلبي  بالتعادل  انتهت  القاهرة  في  ُأقيمت 

الفريقين. بين 

دوري األبطال
أبطال  دوري  لنهائي  المصري  »األهلي«  تأهل 
ضيفه  على  الساحق  بفوزه  القدم  لكرة  أفريقيا 

الدولي  الجناح  بمشاركة  التونسي  »الترجي« 
الليبي حمدو الهوني )-3صفر( في إياب المربع 
بثالثية  »األهلي«  فوز  وجاء  للبطولة،  الذهبي 
رد  دون  بهدف  فاز  أن  بعد  السالم،  استاد  على 
في  ليتفوق  الذهاب،  مباراة  خالل  رادس  في 
ومهد  رد،  دون  أهداف  بأربعة  اللقاءين  مجموع 
بتسجيله  »األهلي«  لفوز  معلول  علي  التونسي 
طرد  مع  تزامنت  جزاء  ضربة  من  التقدم  هدف 

الفريق  قائمة  عن  أقصاه  الذي  الشابي،  األسعد 
ضمن  الملكي«،  »الجيش  أمام  مباراته  في 
الورفلي  ليتصدر  المغربي،  الدوري  مواجهات 
مشهد الخالفات في »الرجاء البيضاوي«، وانضم 
سوء  مشهد  ليشكال  الهبطي  زكرياء  زميله  إلى 
إدارة  مجلس  تلقى  حيث  النادي،  في  االنضباط 
النادي البيضاوي، تقريرًا يفيد بخروج الثنائي عن 
النص بشكل كبير، بعد مباراة »نامونغو«، ووقع 
نهاية  الحكم  إعالن  بعد  الثنائي  بين  اشتباك 
المواجهة؛ ليتدخل زمالء لهما، من أجل أن يحوال 
بينهما وبين مواصلة المشاجرة، وعرض الثنائي 
ليقول  للفريق،  التابع  التأديبي  المجلس  على 
موقف  إلى  االستماع  مع  الموضوع،  في  كلمته 
الواقعة،  في  بدوره  الشابي،  األسعد  المدرب 

ومعرفة أسباب الصدام.

تشكيل المحترفين
المحترفين  أعمدة  أحد  الورفلي  ويشكل 
الليبيين في الخارج، وعلى الرغم من أن قماشة 
الليبي  المحترف  فإن  محدودة،  باتت  الالعبين 
كانت  أن  بعد  نفسه،  فرض  يحاول  يزال  ال 
في  األخيرة،  الفترة  خالل  االنتشار  في  آخذة 
ظل حالة الهلع المسيطرة على الجميع؛ بسبب 
عالميًا،  المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار 
الحياة  مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب  الذي 
ويحد  والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
سلبًا  ليتأثر  العالم،  حول  الدوريات  إقامة  من 
فيروس  ظهور  سبق  حيث  الليبي؛  المحترف 
في  الليبيين  المحترفين  رقعة  تزايد  »كورونا« 
الخارج، وتحديدًا بدول الجوار، مع تزايد غموض 
الممتاز  بالدوري  الخاصة  المحلية  المسابقة 
لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعالن 
الماضي،  سبتمبر  في  المقبل  الموسم  بداية 

وهو ما لم يحدث.
الليبي  الدولي  الجناح  هناك  الورفلي  وبجانب 
»الصفاقسي«  بصفوف  المحترف  صولة،  محمد 
الليبيين  الالعبين  أيضًا  يضم  الذي  التونسي، 
أخيرًا  المنضمين  غيضان  وفرج  الشبلي  أنس 
فلم  األول،  الكرة  لفريق  األفريقية  القائمة  إلى 
اهتمام  يستقطبون  الليبيون  الالعبون  يكن 
بالدوري  اللعب  أن  كما  التونسية،  األندية 
لكن  منهم،  كثيرين  يستهوي  يكن  لم  الممتاز 
2018 - 2019، ومع توقف نشاط  منذ موسم 
هناك،  األوضاع  توتر  بسبب  الليبي؛  الدوري 
وجد العديد من العبي الكرة الليبية في األندية 
الموسم  وشهد  المثالية،  الوجهة  التونسية 
الحالي  والموسم   2020  -  2019 الماضي 
ليبيًا  العبًا   20 من  أكثر  توافد   2021  -  2020
بعد أن أثبتت التجربة نجاح عدد كبير من هؤالء 

في االندماج سريعًا في أجواء الكرة التونسية.

●  أكرم توفيق يبطل تحركات الهوني في قمة األهلي والترجي

عدنان  برئاسة  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  أولى خطوات  في 
البكباك؛ بهدف تطوير المنتخبات الوطنية وعودتها إلى الواجهة 
من جديد، تم اإلعالن أخيرًا عن تكليف مدربي منتخبات المناطق 
فوق  فما   2003 مواليد  من  المميزين  الالعبين  الختيار  الثالث 
شهر  خالل  للناشئين  العربية  البطولة  في  للمشاركة  استعدادًا 
عدد  اختيار  تم  حيث  التونسية،  بالجمهورية  المقبل  أغسطس 
من المدربين الوطنيين لتولى اإلشراف على منتخبات المناطق 

الثالث.
طارق  الطائرة،  للكرة  الليبي  لالتحاد  العام  األمين  ووجه 
الفرعية  االتحادات  رؤساء  إلى  رسميًا  خطابًا  صولة،  مصطفى 
االتحادات  بين  »االتفاق  فيه  جاء  وطرابلس  ومصراتة  ببنغازي 
القبائلي  فرحات  المدربين  مع  بالتنسيق  والمدربين،  الفرعية 
عن المنطقة األولى، وعادل تنتون عن المنطقة الثانية، وجمال 
البارزة  المواهب  أفضل  الختيار  الثالثة  المنطقة  عن  المريمي 
الحالي  للموسم  الماضية  الفترة  خالل  عامًا   17 تحت  بفئة 
خالل  مصراتة  بمدينة  سيكون  الذي  بالتجمع  لاللتحاق  وذلك 
الفترة القريبة المقبلة لغرض اختيار المنتخب الوطني المشارك 

بالبطولة العربية للناشئين بتونس«.
لالتحاد  العمومية  الجمعية  جددت  الماضي،  يونيو  وفي 
الليبي للكرة الطائرة، ثقتها في رئيسها الحالي عدنان البكباك، 

رئيسًا لفترة جديدة مقبلة بداية من 2021 حتى 2025، خالل 
بمدينة  البلدى  المسرح  بقاعة  عقدت  التي  االنتخابية  الجلسة 
بزليتن، وحصول قائمة البكباك على 38 صوتًا مقابل 28 صوتًا 
لقائمة منافسه محمد عجينة، ليتكون المكتب التنفيذي الجديد 
برئاسة عدنان البكباك ونائبه مصباح البغدادي والعضو المالي 
وطارق  إدريس  وعيد  زوبي  عبدالوهاب  وعضوية  الشريف  بدر 
ناديًا   41 حضور  شهدت  انتخابات  خالل  النوال،  وعايدة  صوله 
من  الطائرة،  للكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  قوام 
أصوات،  بثالثة  منها  وكل  األولى،  الدرجة  من  ناديًا   15 بينها 
و»أساريا«  و»الجزيرة«  بطرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  وهي: 
و»النصر«  و»الهالل«  بنغازي«  و»األهلي  الويفات«  و»الوحدة 
المصراتي«  و»االتحاد  و»السويحلي«  و»البراق«  و»المروج« 

و»التحدي مصراتة« و»التصدي« و»األفريقي زليتن«.
26 ناديًا تمثل بصوت واحد فقط وهي أندية:  أيضًا تواجد 
و»البطنان«  و»الهالل«  الجغبوب«  و»بدر  غريان«  »ناصر 
الخمس«  و»الهدي  طبرق«  و»الروابي  و»التقدم«  و»الرباط« 
المحلة«  و»نجوم  طرابلس«  و»الترسانة  زليتن«  و»اإلشعاع 
و»صقورالعاللقة  المعمورة«  و»الهدف  بولي«  و»القره 
و»الخليج«  سبها«  و»النهضة  الزاوية«  و»األولمبي  صبراتة« 
و»التوعية«  أجدابيا«  و»البيضان  الصحراء«  و»جوهرة 
و»االتحاد  و»ككلة«  البيضاء«  و»األخضر  جالو«  و»التضامن 
عن  وتغيَّب  كاباو«  و»النضال  األصابعة«  و»الجبل  الكفرة« 

االجتماع نادي الشروق بالزنتان.

الطائرة الليبية تتحرك لتشكيل منتخبات املناطق
طرابلس - الصديق قواس

ووكيل  شقيق  الالفي،  رياض  كشف 
مؤيد  الليبية  الكرة  نجم  أعمال 
»الوداد  بصفوف  المحترف  الالفي، 
العملية  نجاح  المغربي  البيضاوي« 
في  مؤيد  لها  خضع  التي  الجراحية 
وكتب  أنفه،  في  الماضية  الساعات 
على  الشخصية  صفحته  عبر  رياض، 
الكرة  جمهور  مطمئنًا  »فيسبوك«، 
الدولي،  الالعب  حالة  عن  الليبية 
أنفه  في  قوي  لتصادم  تعرض  الذي 
»كايزر  أمام  فريقه  مباراة  خالل 
السبت  أفريقي،  الجنوب  تشيفز« 
الماضي، في إياب نصف نهائي دوري 

أفريقيا. أبطال 
»فيسبوك«:  عبر  رياض،  وقال 
أخي  تعرض  اهلل،  شاء  إن  »طهورًا 
على  كسر  إلى  الالفي  مؤيد  الالعب 
جراحية  عملية  وأجرى  األنف،  مستوى 
إلى  تعرضه  بعد  األنف،  مستوى  على 
في  الوداد  فريق  مباراة  في  إصابة 
فريق  أمام  األبطال  دوري  منافسة 

كايزر.. ألف ال بأس«.

جنوب  في  »الوداد«  وتعادل 
»كايزر  أمام  أهداف  دون  أفريقيا 
ذهابًا  خاسرًا  كان  أن  بعد  تشيفز«، 
دوري  ليودع  بهدف،  المغرب  في 
بينما  النهائي،  نصف  من  األبطال 
مع  الطبال  محمد  الليبي  النجم  نجح 
فريقه »شبيبة القبائل« الجزائري في 
»الكونفدرالية«،  نهائي  إلى  الوصول 
فريقه  مع  الورفلي  سند  وكذلك 
المغربي، ليضربا  البيضاوي«  »الرجاء 
مشوار  ختام  في  مهمًا  لقاًء  معًا 

الموسم. األفريقية هذا  األندية 
»شبيبة  صفوف  الطبال  ويعزز 
»الكونفدرالية«  نهائي  في  القبائل« 
الجاري  يوليو   10 يوم  إقامته  المقرر 
فيما  بنين،  في  الصداقة  ملعب  على 
فريق  صفوف  الورفلي  سند  سيدعم 
من  واحدة  في  المغربي،  »الرجاء« 
الليبية،  للكرة  اإليجابية  الظواهر 
في  العبيها  وأفضل  أبرز  انتشار  بعد 
دوريات دول الجوار، على خلفية تعثر 

الماضية. المواسم 

عملية جراحية ناجحة لالفي

ربع نهائي ناري في »كوبا أميركا«

●  صولة

●  الورفلي

● الطبال

●  الالفي بعد العملية الجراحية
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لماذا: يقرؤها كل من في السلطة وفقا لما يراه؟

ماذا: تتضمن؟

من: له حق تفسيرها الصحيح؟

متى: ينتهي التالعب بمضمونها؟

أين: هي من القضايا المفصلية؟

كيف: يتم حسم الجدل بشأنها؟

خريطة الطريق
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشاعر الجيالني طريبشان
الشاعر  لرحيل  العشرين  الذكرى   2021/7/2 الغد  يوم  يصادف 
الرجبات  مساجد  من  واحد  في  إنه  قيل  الذي  طريبشان،  الجيالني 
بين  مصحف  طيتي  بين  ودفنه  وعاد  السماء،  نحو  رأسه  رفع  العتيقة، 
هذه  يعرف،  أحد  ال  الراحة«!  من  قلياًل  إلهي  »يا  يقول:  وهو  يديه، 
هناك  ما  كل  روحية؟  أم  جسدية  هي  هل  ينشدها؛  كان  التي  الراحة 
طريبشان  الفور.  على  اهلل  فأخذه  صدره،  في  يعتمل  بما  باح  أنه 
نشر  في  أخذ  ومنها  طرابلس  في  عاش   ،1944 سنة  بالرجبان  وُلد 
 ،1978 1974« العام  أشعاره. صدر ديوانه األول »رؤية في ممر عام 
هاجر  نون«.  للسيدة  »ابتهال  الثاني  ديوانه  صدر   1999 سنة  وفي 
واندمج  ليبيا  إلى  رجع  العراق.  في  لسنوات  استقر  ثم  أوروبا،  إلى 
ديوان   2019 العام  وفاته،  بعد  له  نُشر  الثقافية.  الحياة  في  بصمت 
لست  بالد  في  تفعله...  جئت  الذي  »ما  فيها:  قال  التي  »مكابدات« 
رحمه اهلل. ودفن  فاستراح  أن تستريح«.  لك  آن  قد  أحدًا.  فيها  تعرف 

وفاته. يوم  الرجبان  في 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

جدا،  وشعبية  العالم،  بلدان  مختلف  في  محبوبة  أنها  القدم  كرة  لعبة  يميز  ما 
وتضيق المسافات بين عشقها والجنون الجميل أحيانا، وفي أحيان أخرى الجنون 
الخارج عن نطاق السيطرة. شعبية اللعبة وانتشارها عالميا تأسست عليه وحوله 
ما  جانب  إلى  الفرق،  على  أسماء وصفات  إطالق  ومن ضمنها  التقاليد،  من  كثير 
عرفت به من أسماء رسمية، من قبل أنصارها وخصومها، الزمها تاريخيا والتصق 

بها، واشتهرت به.
الحقا،  ذكرها  على  سآتي  يعقوب،  نفس  في  لحاجة  فإنني  السياق،  هذا  وفي 
الحديث  وأقتصر  العالم،  بلدان  مختلف  في  الكرة  ألنصار  التعرض  أتفادى  سوف 
عن  تختلف  ال  اإلنجليزية  القدم  كرة  جماهير  تحديدا.  اإلنجليز  الكرة  عشاق  عن 
مشجعو  يطلق  المثال  سبيل  وعلى  العالم.  مناطق  في  الكرة  عشاق  من  غيرها 
الشتهار   ،)Gunners  - )المدفعجية  اسم  فريقهم  على  اللندني  األرسنال  فريق 
منطقة شمال لندن في الماضي، حيث مقر الفريق، بصناعة المدافع. وعلى غاللة 
الفريق توجد عالمة المدفع. ومثلهم فريق ويستهام المعروف لدى أنصاره باسم 
)المطرقيون أي أصحاب المطارق - Hammers( وعلى غاللة الفريق توجد عالمة 
لمطرقتين متقاطعتين. وهناك فرق أخرى يطلق عليها أسماء طيور، والسبب، ألن 
ألوان الغاللة الرسمية لتلك الفرق تشابه في ألوانها ألوان ريش الطيور المسماة 
الفرق  من  مثال،  نوريش  فريق  بها.  تتصف  سلوكية  ألوصاف  استعارة  أو  عليها، 
صفراء  غالالت  مبارياتهم  في  أعضاؤه  يرتدي  إنجلترا،  شرق  شمال  في  العريقة 
اللون ممزوجة باخضرار. واصفرار لونها واخضراره يشبه لون ريش طائر الكناري. 
نيوكاسل،  فريق  أيضا  ومثله  االسم.  بنفس  شعبيا  يعرف  الفريق  صار  لذلك 
يسمى  طائر  إلى  نسبة   ،)Magpies  - )ماقبايز  اسم  أنصاره  عليه  يطلق  الذي 

)ماقباي - Magpie(، المعروف عربيا باسم غراب العقعق. 
الفريق  أعضاء  يرتديها  التي  الغاللة  بين  للتشابه  وذلك 
خطوط  العقعق.  غراب  ريش  في  السائدين  واللونين 
جميل  طائر  العقعق  وغــراب  ــوداء.  وس بيضاء  عمودية 
ولم  صغيرا.  ليس  وبحجم  وأبيض،  أسود  بريش  الشكل، 
تسجل دفاتر ذاكرتي بين سطور صفحاتها له شبها من 
الطيور الليبية. ولم ترصده مطلقا عيناي في السواني أو 
في المزارع. وعدم رؤيتي له، أو تعرفي عليه، ال يعني أنه 
غير موجود في بالدنا أو عدم وجود شبيه له. وهو طائر 

على قدر من غرابة في السلوك.
ومعروف في التراث البريطاني، وفي الذاكرة الشعبية 
فالبريطانيون  والتيمن.  بالتطير  لعالقته  البريطانية، 
ويتطيرون  الطائر،  ذلك  كراهية  يحبون  اختالفهم  على 
سوء  تجلب  أنها  العتقادهم  وحيدا،  كان  إن  رؤيته  من 
إلى  البريطانيون  يلجأ  ذاك،  الحظ  لسوء  وتفاديا  الحظ. 
تحية العقعق إن كان وحيدا وقابلهم. ويتيمنون برؤيته 
طيور  عدد  زاد  وكلما  جنسه.  بني  من  غيره  مع  موجودا 
أو  الحدائق  أو في  الطريق  المرء في  تقابل  التي  العقعق 
غيرها من األماكن، ازداد االرتياح النفسي للرائي. وغراب 
يبني  ال  بأنه  عنه  ومعروف  بعدائية،  يتسم  طائر  العقعق 

التحديد  وجه  على  السلوك  وهذا  ويستوطنها.  ويحتلها،  يغتصبها  بل  أعشاشا 
هو ما قادني إلى الخوض في هذا الموضوع، واختياري للحديث عن عشاق الكرة 
ابتدع  العقعق هو من  الدقة إن كان طائر  اإلنجليز. وشخصيا، ال أعرف على وجه 

ذلك السلوك غير األخالقي أم أنه استعارة من مراقبته لبني البشر.
ورغم  ليبيا،  بالدنا  األول. وفي  ترجيحا من  أكثر  األخير  األمر  أن  اعتقادي  وفي 
من  والعقارات  البيوت  اغتصاب  فإن  علمي(،  حد  )على  العقعق  طائر  وجود  عدم 
تطبيقا  العسكري،  النظام  حقبة  خالل  واستفحل  وشائع،  معروف  أمر  أصحابها 
من  غيرها  على  أيضا  يسري  بالدنا  على  ينطبق  وما  لساكنه"،  "البيت  لمقولة 
أوطانا كاملة تغتصب  أن هناك  األسوأ من ذلك  العالم، وبنسب متفاوتة.  بلدان 

في وضوح النهار، وما حدث في فلسطين ليس عنا ببعيد.
وكم  األفكار.  اغتصاب  أيضا  هناك  ــان،  واألوط العقارات  اغتصاب  ومثل 
رفعها  قضايا  من  والنامي،  المتقدم  العالم  مدن  في  المحاكم،  قاعات  شهدت 
بعد  الفكرية  حقوقهم  السترجاع  وموسيقيون  وفنانون  ومفكرون  مؤلفون 
اإلنترنت،  وظهور  المالي.  مردوها  من  واالستفادة  آخرين،  قبل  من  انتحالها 
الفكري.  االنتحال  ظاهرة  استشراء  في  كبير  حد  إلى  ساهم  مزاياه،  كل  رغم 
وما  وخواطر  وحكايات  وقصص  وأشعار  مقاالت  من  ينشر  مما  الكثير  وهناك 
غربلة.  إلى  حاجة  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  فنية  لوحات  من  يعرض 
الظهور  إما حبا في  البشر،  المرء يعتقد أن قطاعا واسعا من  الذي يجعل  األمر 
من   Magpies  – عقعق  غربان  إلى  تحولوا  األسباب،  من  غيرها  أو  والشهرة، 
أمره،  اكتشاف  بعد  حتى  بعضهم  إن  بل  خجل  أو  حياء  يعتريهم  أن  دون 

وثالثة. ثانية  الكرّة  أعاد  وانتحاله،  سرقته  وافتضاح 

غربان اإلنترنت

للكوليرا  لقاح 
لألكل صالح 

توصل علماء أحياء يابانيون إلى أول 
لقاح ضد الكوليرا في العالم يصلح 

لألكل، باستخدام حبوب األرز المعدلة 
 Lancet« وراثيا، حسب ما نشر بمجلة

البيولوجية.  »Microb
وقال البروفيسور في جامعة طوكيو، 
هيروسي كيونو: »توحي نتائج تجاربنا 
األولى بالتفاؤل بالنسبة إلى مستقبل 
لقاحنا. وردت مناعة المتطوعين على 

الجرعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
وزادت كل مرة من قوة رد فعلها على 

الكوليرا«. بروتينات بكتيريا 
يذكر أنه وفقا للمعلومات الواردة 

من منظمة الصحة العالمية فإنه يصاب 
بمرض الكوليرا كل عام نحو 1.3 – 4 

ماليين شخص يتوفى منهم 20 – 140 
ألف شخص من العدوى التي غالبا ما 

يكون الماء والطعام مصدرا لها.
وتعود غالبية حاالت اإلصابة بالكوليرا 

إلى البلدان النامية في آسيا وأفريقيا. 

طبق على  رأسك 
من باريس إلى نيويورك مرورا 

بكوااللمبور، يقدم متحف بالعاصمة 
الكرواتية زغرب خدمة »مدهشة« 

لزواره، إذ إن في استطاعة أي شخص 
تقديم رأسه على طبق، من دون إراقة 

قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه يمشي 
على السقف. ويقول روكو زيفكوفيتش 

)39 عاما( الذي كان العقل المدبر 
للمشروع، مع صديقه توميسالف 

باموكوفيتش »إنه أمر مختلف، يتعلق 
بالدماغ لكنه أيضا أمر طريف«.

افتتح الرجالن »متحف األوهام« العام 
2015 سعيا إلى إثراء فرص األنشطة 

الثقافية في العاصمة الكرواتية مع 
تزايد إقبال السياح عليها، واستوحيا 

الفكرة من مسلسل »برين غيمز« 
األميركي الشهير الذي يستكشف العلوم 

المعرفية. ويحفز المتحف أدمغة زواره، 
وفي الوقت نفسه يتيح لهم االستمتاع 

بوقت مسٍل من خالل العشرات من 
الخدع واألوهام البصرية واأللغاز.

من أجل تقييم حالة 
المواقع األثرية الواقعة 

في المنطقة بين مدينتي 
شحات والقبة، انطلقت أعمال 

المسح الميداني، بالتعاون 
بين مصلحة اآلثار الليبية 

والجمعية األميركية لألبحاث 
.)ASOR( الخارجية

صندوق السفراء األميركي 
لحماية الموروث الثقافي 

)AFCP( يرعى المشروع الذي 
يستمر لنحو ثالثة أسابيع، 

والذي يديره أثريون ليبيون، 
وبرئاسة الدكتور أحمد سعد 

وعدد من باحثي ديوان 
مصلحة اآلثار ومراقبتي آثار 

بنغازي وشحات.

آثار شحات والقبة.. سحر وتاريخآثار شحات والقبة.. سحر وتاريخ

ُأشيع  ما  كل  الوهاب  عبد  شيرين  المصرية  الفنانة  نفت 
بعد  سابق  وقت  في  حبيب  حسام  المطرب  زوجها  وعن  عنها 
أنه  فيه  يدعو  األخير  من  المقربين  األشخاص  ألحد  تسريب 
أنقذها  وأنه  ملكه،  كلها  أنها  على  مشددة  زوجته،  يستغل 
عبر  شيرين  وقالت  بـ»الثعابين«.  وصفتهم  أشخاص  من 
يوجد  وال  بخير،  أنني  يحبني  من  كل  أطمن  »عايزة  »تويتر«: 
للرد،  ويحتاج  حدث،  لما  بالنسبة  حياتي،  على  أو  علي  خطر  أي 
حسام  إن  أقول  اسمحولي  كلمتين،  في  أرد  أن  نفعًا  يجدي  ال 
أكثر  ويحبني  الدنيا،  في  من  أنظف  من  عاشرته،  الذي  زوجي، 
أمنحكم  لكنني  القسوة،  هذه  كم  منكم  يستحق  وال  نفسه  من 

شيئًا«. تعلمون  ال  ألنكم  العذر 
في  طريقي  في  اهلل  »وضعه  وواصلت: 
لي  بنى  ومكسرة،  مدمرة  كنت  وقت 
نفسي.  إلى  الثقة  وأعاد  شخصيتي، 
يفعل  ال  واهلل  اهلل،  من  هدية  حسام 
أكثر  يحبني  حسام  لي،  سيء  شيء 
أننا  وبدليل  وبناتي،  أنا  نفسه  من 
شيء  بأي  يستفد  لم  تزوجنا  منذ 

أي  بــعــمــل  يــقــم  ــم  ولـ
لكي  ويعيش  لنفسه،  شيء 
يــخــشــى عــلــي أنــا 
من  وأطــفــالــي 

شيء«. كل 

أقوالهمأقوالهم

»االستقرار واألمن والرخاء، وتقديم 
المساعدة للسلطات الليبية هدفنا«

وزير الخارجية التركي
 مولود تشاووش أوغلو

»نسعى إلحياء طريق العبور وتجارة 
الترانزيت وجعل تونس وليبيا بوابة 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى«.

رئيس مجلس األعمال
 التونسي األفريقي

 أنيس الجزيري

»خالصة تجربتي مع نهاية مهمتي 
كسفير ألمانيا، أن الصراع الليبي 

يمكن حله«.

السفير األلماني لدى ليبيا
 أوليفر أوفتشا

 »ليبيا نقطة مركزية لتوازن البحر 
األبيض المتوسط ولسياسة إيطاليا 

الخارجية واألمنية«.

الرئيس اإليطالي
 سيرجيو ماتاريال

شيرين.. 
حب وتسريبات

 ال أعرف على 
وجه الدقة 

إن كان طائر 
العقعق هو 

من ابتدع ذلك 
السلوك غير 

األخالقي أم أنه 
استعارة من 
مراقبته لبني 

البشر!
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