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صعود

فضاء

تجاوز سعر خام برنت 80 دوالرًا 
للبرميل، الثالثاء، في مؤشر جديد على 
تجاوز الطلب لإلمدادات المعروضة في 

ظل تراجع المخزونات.
وسجل الخام القياسي أعلى مستوى 

منذ أكتوبر 2018، كما ارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط. ورجحت وكالة 

بلومبرغ لألنباء، أن يعتمد جزء كبير من 
توقعات األسعار على برودة شتاء نصف 

الكرة الشمالي. ورفع بنك غولدمان 
ساكس توقعه لخام برنت بحلول نهاية 

العام إلى 90 دوالرًا للبرميل. 

نفط

كل شيء

اللغز

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 30  سبتمبر  2021 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 306السنة السادسة 23 صفر 1443 هــ

03

04

05

تحركات أميركية لتحجيم التواجد الروسي..وبرملانيون ينفون استدعاء»فاغنر«

نجالء
لم يتوقع أكثر الناس تفاؤاًل في تونس، 

أن يختار الرئيس قيس سعيد، امرأة 
لترأس الحكومة الجديدة، ولتكون 

أول سيدة تتولى هذا 
المنصب عربيًا.

نعم هي نجالء بودن 
رمضان رئيسة الحكومة 
التونسية الجديدة، حسب 

بيان الرئاسة التونسية، 
األربعاء.

نجالء من مواليد 1958 
بوالية القيروان، وكانت 

تشغل وظيفة أستاذ 
تعليم عال بالمدرسة 

الوطنية للمهندسين، 
وهي متخصصة في علم 

الجيولوجيا، وتعمل حاليًا 
ضمن تنفيذ خطة برامج 

البنك الدولي بوزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي.

الرئيس سعيد راهن على 
نجاح نجالء في قيادة حكومة 
تواجه الفساد والفوضى، بعد 

شهور من أزمة اقتصادية 
واحتقان سياسي.. فهل تنجح 
نجالء في مهمتها، وهل ينجح 

الرئيس في مواجهته مع 
النهضة وأتباعه؟.

يعتبر إشعاع غاما أكثر أشكال الضوء 
نشاطًا في الكون. ورغم أن الضوء 

والجسيمات األكثر نشاطًا في الكون 
تظل لغزًا دائمًا؛ فإن علماء الفلك وجدوا 

تفسيرًا لفائض أشعة غاما »اللينة«.
فريق من الباحثين بقيادة عالم الفلك 

شيجيو كيمورا، من جامعة توهوكو في 
اليابان، توصل إلى أن الفائض قد يأتي 

من مصدر غير متوقع، وهو الثقوب 
السوداء الهائلة التي تكون نائمة تقريبًا.

فريق كيمورا أوضح أن فائض أشعة 
غاما في نطاق الطاقة المنخفض، يمكن 

إنتاجه عن طريق الثقوب السوداء الهائلة 
التي تتراكم عند مستوى منخفض بحيث 
تكون باهتة للغاية بالنسبة لتلسكوباتنا 

على األرض.

محاوالت في الظل لتمييع الموعد االنتخابي وتمديد المرحلة االنتقالية

عقـود واتفاقات »إعــادة اإلعمــار« تحــرك تنافــس دول الجـوار

»وداعًا للسالح«.. مبادرة حكومية لدمج املسلحني في سوق العمل

حضور سياسي وأمني أميركي يبحث مصير االنتخابات واملرتزقة
الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة،  رئيس  كسب  فيما 
المجلس  رئيس  عــاد  الثقة،  سحب  »موقعة« 
الرئاسي محمد المنفي من نيويورك إلى طرابلس 
االنتخابات،  بشأن  واضحة  دولية  بمواقف  مثقاًل 
ـ  يعرقالنها  عنصرين  أن  الحقًا  تمليحاته  لتوحي 
شخصيات جدلية تعتزم ترشيح أنفسها ـ ومجلسي 
معادلة  لفرض  مساٍع  موازاة  في  والنواب،  الدولة 

ليبية على معرقلي الداخل والقوى الغربية.
عدة  رسائل  توجيه  على  واشنطن  وحرصت 
لقاء  عبر  وخارجه،  الليبي  الداخل  إلى  متزامنة 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  قائد 
»أفريكوم«، الجنرال ستيفن تاونسند، مع المنفي، 
ومع الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع، وحضوره اجتماع 
العاصمة  في  المشتركة  العسكرية   )5+5( لجنة 
السابقة  االجتماعات  غير  على  مرة  ألول  طرابلس 
بحضور  اللجنة،  مقر  ــرت،  س في  عُقدت  التي 
لدى  وسفيرها  الخاص  األميركية  اإلدارة  مبعوث 
ليبيا ريتشارد نورالند، ما يعني دفعًا جديدًا للملف 
مستفيدة  األمنية  المؤسسات  وتوحيد  العسكري 
من قرب تثبيت مراقبين دوليين لوقف إطالق النار، 
في مسعى الستنساخ خطوة إنشاء القوة العسكرية 
النهر  لتأمين  الشويرف  بمنطقة  المشتركة 
أخرى،  »تماس«  مواقع  في  وتطبيقها  الصناعي، 
سواء تلك المتعلقة بتأمين مواقع النفط أو لتأمين 

الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الدول المجاورة.
ليبيا  بين  والعسكري  األمني  التعاون  أوجــه 
اإلرهــاب  مكافحة  وجهود  المتحدة،  والــواليــات 
الليبي،  الجنوب  مناطق  في  المنظمة  والجريمة 
ليبية  مصادر  وفق  المباحثات،  صلب  في  كانت 
الهواجس  نقل  قد  الدبيبة  أن  بدا  فيما  متطابقة، 
الجماعات  نشاط  عودة  من  واألميركية  الليبية 
النيجر  رئيس  إلى  الهشة  المنطقة  إلى  اإلرهابية 
نيامي  إلى  قادته  خاطفة  زيارة  خالل  بازوم  محمد 
االتفاقية  تفعيل  ضرورة  استعجل  حيث  األربعاء؛ 
الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة 
رغم  »ليبيا  أن  األخير  قال  فيما  الجوار،  دول  مع 
أن  تزال دولة يمكن  التي تواجهها، ال  الصعوبات 
تساعد النيجر بشكل كبير في المجال األمني« وفق 

ما صدر عن رئاسة النيجر.
الجفرة  باتجاه  الجنوبي،  سرت  محيط  وفي 
األجنبية،  والقوات  المقاتلين  تجمع  نقاط  إحدى 
المجتمع  الفاعلة في  األطراف  التنسيق مع  أن  بدا 
إلنهاء  طريق  خارطة  رسم  إلى  أفضى  الدولي 

متزامنة،  تدريجية  بخطوات  تبدأ  قد  وجودهم 
االنتخابات  بعد  ثــم  المرتزقة،  ــروج  خ أولــهــا 
سحب  يتم  المقبل،  ديسمبر   24 في  المقررة 
الطريق  لخارطة  امتثااًل  األجانب  والجنود  القواعد 
المعنيتان  والدولتان   ،)5+5( لجنة  ومخرجات 
كانت  وإن  وتركيا  روسيا  هما  مباشرة  بصورة 
تواجدها  استمرار  في  بحقها  تتمسك  الثانية 
العسكري استنادًا إلى توقيع اتفاق بالخصوص مع 
المفاجأة  لكن  السابقة،  الوطني  الوفاق  حكومة 
قوات  بوجود  مرة  ألول  روسيا  اعتراف  عبر  جاءت 
لها في ليبيا، بعد أن كانت تنفي األمر الذي بررته 
الوطني  والجيش  النواب،  مجلس  من  بـ»طلب 
وزير  وفق  العامة،  القيادة  إلى  إشارة  في  الليبي« 
نيويورك  من  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 

في تصريحات أثارت احتجاج 48 برلمانيًا.
األطــراف  بعض  عرقلة  واشنطن  وتوقعت 
الداخلية وقوى خارجية مسار االنتخابات المفترضة 
على  مستجد  بفرض  فعجلت  العام،  هذا  نهاية 
أميركي  قانون  مشروع  خالل  من  الليبية،  الحالة 

معاقبة  على  ينص  النواب،  مجلس  عليه  وافــق 
عسكري،  أو  سياسي  طرف  وأي  األجنبية  الجهات 
إطالق  اتفاق  ووقف  الموقتة  الحكومة  انهيار  حال 
النار. مقدمًا صالحيات لواشنطن بمالحقة الجهات 

المعرقلة لتحقيق االستقرار.

القاهرة  استقبال  من  أسبوعين  من  أقل  وبعد 
الدبيبة  ثم  صالح،  وعقيلة  حفتر،  خليفة  المشير 
التزامه  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  جدد  الحقًا، 
خالل مشاورات مع مستشار األمن القومي األميركي 
جيك سوليفان، بتعزيز الجهود الدولية ذات الصلة 
باالنتخابات المقبلة في ليبيا في محادثات أجرياها 
األربعاء بالعاصمة المصرية، في وقت أشار السفير 
األميركي نورالند في تصريحات صحفية، اإلثنين، 
بشقيها  االنتخابية  التشريعات  صدور  قرب  إلى 

الرئاسي والبرلماني.
ويرى متابعون للشأن الليبي، أن مشروع القانون 
ــراف  األط إلــى  ضمنية  رسائل  يحمل  األميركي 

الداخلية، على خلفية التوتر المتكرر فيما بينها.
وينتظر لقاء مرتقب بين وفدي مجلسي النواب 
للعمل  أميركية  بمشاركة  المغرب  في  والدولة، 
الالزمة  التشريعات  توافق بشأن إصدار  إحراز  على 
أصدر  النواب  مجلس  بأن  التذكير  مع  لالنتخابات، 
مجلس  ورفضه  جداًل  أثار  الرئيس  النتخاب  قانونًا 
إلى  النص  العليا  المفوضية  وأعــادت  الــدولــة، 

كخطوة  المواد  بعض  وتصحيح  لتعديله  البرلمان 
إلبعادها عن مأزق التخندق، في حين أعلن مجلس 
النواب تأجيل جلسة لدراسة مقترح مشروع قانون 
االنتخابات البرلمانية، أما المجلس األعلى للدولة، 
لالنتخابات  انتخابية،  تشريعات  ثالثة  اعتمد  فقد 
الرئاسية والبرلمانية وقاعدة دستورية، وأحالها إلى 
بل  ردًا؛  يتلقى  أن  لمناقشتها دون  النواب  مجلس 
اتهم عقيلة صالح خالل مقابلة تلفزيونية، الثالثاء، 
االنتخابات«،  بأنه »ال يريد أن تتم  الدولة  مجلس 
اآلن  الليبية  السلطة  في  من  »كــل  أن  مضيفًا 

يرفضون االنتخابات خوفًا على مصالحهم«.
من جهته، حث المنفي، الذي لمس عدم تحمس 
غربي لترشح شخصيات موصوفة بالجدلية، هؤالء 
توافق  هناك  يكن  لم  ما  المشاركة،  عدم  على 
للتصويت، ألنه يعتقد بكون  القانوني  على اإلطار 
»المشكلة ليست فقط قانونية بل سياسية أيضًا«، 

مثيرًا مخاوف غياب ضمانات قبول النتائج.
إعالم  وسائل  تداولت  التصريحات،  هذه  وعقب 
مزعومة  مجهولة  إلكترونية  رسالة  حول  تسريبات 
األمم  في  األعضاء  الــدول  بعض  بعثات  تلقتها 
رئيسي  »تواطؤ«  من  تحذر  بنيويورك،  المتحدة 
محاولة  في  للدولة،  واألعلى  الرئاسي  المجلس 
تأجيل االنتخابات الرئاسية، ومنع ترشح الشخصيات 

الجدلية إلى جانب تجميد مجلس النواب.
ــان«  غــاردي »ذا  جــريــدة  رأت  الــســيــاق،  ــي  وف
نهائية  قوانين  على  االتفاق  عدم  أن  البريطانية، 
ضابطة لالنتخابات حتى اللحظة، قد يُشكل فرصة 
السياسي  المأزق  من  مستفيدة  الحالية  للحكومة 

للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
سياسية  رؤيــة  محللين  عن  الجريدة  ونقلت 
يتمثل  الحالية،  األزمة  من  للخروج  حليْن  تتضمن 
الحكومة  على  المتحدة  األمم  ضغط  في  أولهما 
بفرض  المتحدة  األمــم  تفويض  لقبول  الليبية، 
االعتراف  في  فيتمثل  الثاني  أما  انتخابي،  قانون 
بصعوبة إجراء االنتخابات في موعدها، والبدء من 
جديد في تهيئة الظروف المثالية إلجرائها مستقبال.
في  أملها  عن  تعبر  المتحدة  االٔمــم  تزال  وال 
في  األممية  البعثة  واليــة  األمــن  مجلس  تجديد 
المقبل،  أكتوبر  من  الثاني  في  تنتهي  التي  ليبيا، 
ما  وهو  كوبيش  يان  جهود  تراجع  في  تسبب  ما 
عكسه أعضاء في ملتقى الحوار السياسي في رسالة 
انهيار  مخاطر  حول  طارئة  جلسة  بعقد  طالبته 
العملية السياسية، وهو الطلب الثالث، وفق عضوة 
على حسابها  تغريدة  في  إلهام سعودي،  الملتقى 

على »تويتر«.
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قانون أميركي يعاقب الجهات 
األجنبية وأي طرف سياسي أو 

عسكري حال انهيار الحكومة الموقتة 

واشنطن حرصت على توجيه 
رسائل عدة متزامنة إلى الداخل 

الليبي وخارجه

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

 عرض أول في لندن 
لفيلم »جيمس بوند« 

الجديد

لمنصة »تيك 
توك« الصينية 

شهريًا بعد 4 
أعوام من إنشائها

)رويترز(

مليار
مستخدم

اتحاد كرة القدم 
يعتمد موعد انطالق 

الدوري املمتاز

أولى رحالت 
»األفريقية« تصل 

مطار القاهرة
وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، 

مساء الخميس، أولى رحالت 
الخطوط الجوية األفريقية قادمة 

من مطار معيتيقة في العاصمة 
طرابلس، بعد االتفاق على 

استئناف الرحالت المباشرة بين 
مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا 
ومطار القاهرة لشركتي الخطوط 

الجوية الليبية والخطوط 
األفريقية، حسب تأكيد ركاب 

على متن الرحلة لـ»الوسط« بعد 
وصولهم إلى القاهرة.

وتعد هذه الرحلة هي األولى 
لشركات الطيران الوطنية 
الليبية إلى مطار القاهرة 

بعد توقف دام أكثر من سبع 
سنوات، حسب بيان مصلحة 
الطيران المدني نشرته على 
صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.

»إيني« تطلب تنفيذ 3 مشروعات نفطية في ليبيا

مشروعات  ثالثة  تنفيذ  اإليطالية  »إيني«  شركة  من  وفد  طلب 
ليبيا، منها تطوير حقلي نفط، وتنمية مناطق مجاورة لعملياتها  في 
النفطية. جاء ذلك خالل استقبال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط 
اإليطالية  »إيني«  لشركة  التنفيذي  المدير  اهلل،  صنع  مصطفى 
ومشاريع  المشترك  التعاون  تطوير  لبحث  ديسكالزي؛  كالوديو 
تنفيذ  في  رغبة»إيني«  ديسكالزي  وأكد  اإلنتاج.  وزيادة  االستثمار 
تطوير حقل  منها مشروع  النفط،  قطاع  في  الحيوية  المشاريع  عديد 
منطقة  حقول  وتطوير  هـ(،  )أ،  والتركيبين  الثانية(  )المرحلة  البوري 
الحمادة ومنطقة االمتياز )م–ن 7 أ(، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة 
والمسؤولية  المستدامة  التنمية  برامج  في  استراتيجي  كشريك 
االجتماعية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية، وذلك عبر إدارة 

بالمؤسسة. المستدامة  التنمية 
مسؤولو الشركة اإليطالية العمالقة، أكدوا مواصلة الدعم المقدم 
المستلزمات  بتوفير  »كورونا«  جائحة  لمكافحة  الصحي  المجال  في 
واألجهزة الالزمة، كما تطرق الجانبان إلى مساهمة الشركة في مشروع 

معالجة األورام لألطفال بمدينة بنغازي.
النفط  شركات  عون،  محمد  والغاز  النفط  وزير  دعا  جهته،  من 
األجنبية، خاصة األميركية إلى العودة إلى ليبيا. وقال: »نحن بحاجة إلى 

الكثير من العمل لتطوير وصيانة منشآتنا النفطية«.
أضاف عون، في مقابلة مع وكالة »بلومبرغ« األميركية في إيطاليا 
عيّن  الدبيبة  عبدالحميد  ــوزراء  ال »رئيس  إن  مؤتمرًا،  يحضر  حيث 
إقناع شركات الطاقة  المتحدة، سيحاول  مؤخرًا مبعوثًا خاصًا للواليات 

باالستثمار في ليبيا«.

طرابلس- الوسط

بمعسكر تركي.. »فرسان املتوسط« يستعدون ملواجهة »الفراعنة«
في  وبمعسكر  المجموعة،  متصدر  بروح 
الوطني  المنتخب  التركية، يستعد  أنطاليا 
المنتخب  لمواجهة  القدم،  لكرة  األول 
المصري، على ملعب »برج العرب«، ضمن 
منافسات الجولة الثالثة، لحساب المجموعة 
المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات  السادسة 
 .»2022 العالم »قطر  نهائيات كأس  إلى 
من  الرابع  حتى  يستمر  الليبي  المعسكر 
منتخب  سيتوجه  وبعدها  المقبل،  أكتوبر 
اإلسكندرية،  إلى  المتوسط«  »فرسان 
موعد  قبل  األخيرة  تدريباته  لمواصلة 

المباراة المرتقبة.
في  مصر،  أمام  األولى  المباراة  وتقام 
التاسعة مساء 8 أكتوبر المقبل على ملعب 
للمدير  العرب«، وهي االختبار األول  »برج 
الذي  كيروش  كارلوس  البرتغالي  الفني 
يقود المنتخب المصري للمرة األولى بعد 
المباراة  تقام  فيما  البدري،  حسام  إقالة 
في  مساء11أكتوبر  التاسعة  في  الثانية 

مدينة بنغازي.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة 
قائمة  أعلن  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني 
إلى  انضمامهم  المقرر  النهائية  الالعبين 
معسكر المنتخب بمدينة أنطاليا التركية. 

أي  ولم تشهد  العبًا؛   27 القائمة  وضمت 
تغيير عن قائمة مواجهتي الغابون وأنغوال، 
المحترف  لالعب  الدعوة  تجديد  باستثناء 

المعتصم باهلل المصراتي.
بصدارة  الوطني  المنتخب  وينفرد 

نقاط،  ست  برصيد  السادسة،  المجموعة 
على  بالفوز  مثالية  بداية  قــدم  بعدما 
منتخب الغابون، ثم الفوز خارج الديار على 
المركز  مصر  منتخب  يحتل  بينما  أنغوال، 
يحتل  بينما  نقاط،  أربــع  برصيد  الثاني 
بنقطة  الثالث  المركز  الغابون  منتخب 
المركز  أنغوال في  يقبع منتخب  واحدة ثم 
األخير دون نقاط. المنتخب الوطني الليبي 
18 مباراة، في  المصري في  التقى نظيره 
المصري  المنتخب  حقق  مناسبات،  عدة 
الفوز في 12 مواجهة، فيما نجح »فرسان 
المتوسط« في الفوز بـ3 مواجهات، وحسم 

التعادل نتائج 3 مباريات.
للمرة  الشقيقان  المنتخبان  والتقى 
بــدورة   1953 أغسطس   6 فــي  األولـــى 
األلعاب العربية باإلسكندرية، وفاز منتخب 
مصر بأكبر نتيجة 10-2، بينما كانت آخر 
مواجهات المنتخبين في 2016، في مباراة 
ودية وانتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

< املنتخب الوطني الليبي لكرة القدم

»إنترنت« <  لقاءات عسكرية بني الواليات املتحدة وليبيا      
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»يوتيوب« تطلق قوائم األغاني الرائجة
ليلة »تاريخية« في مقديشو مع أول ليلة »تاريخية« في مقديشو مع أول 

عرض سينمائي منذ عقودعرض سينمائي منذ عقود
إطالق  »يوتيوب«،  العالم  في  األشهر  الفيديو  تطبيق  إدارة  أعلنت 
األغاني  قوائم  وهي   ،»YouTube Charts« الرائجة  األغاني  خدمة 
السعودية  من  كل  في  شعبية  األكثر  والفنانين  األغاني  تصنف  التي 
الموسيقي  للوسط  يوفر  ما  أسبوعي،  أساس  على  واإلمارات  ومصر 

وأغانيهم. موسيقاهم  شعبية  لقياس  وشفافية  بساطة  أكثر  طريقة 
كبرى  مع  عديدة  سنوات  مدى  على  »يوتيوب«  منصة  وتعاونت 
والمعارف  باألدوات  لتزويدها  المنطقة  في  الموسيقي  اإلنتاج  شركات 
كان   ،2021 أغسطس  وفي  الموسيقية  أعمالها  لتنمية  الضرورية 
170 قناة موسيقية على »يوتيوب« في منطقة الشرق األوسط  هناك 

 18 وشمال أفريقيا تضم كل منها أكثر من مليون مشترك، مقارنة بـ 
وفي  بالمئة.   800 قدرها  بزيادة  أي   ،2017 أغسطس  في  فقط  قناة 
أبودلو،  ليليانا  قالت  الجديدة،  الميزة  هذه  إطالق  على  لها  تعليق 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الموسيقى  قسم  مديرة 
على  يوتيوب  منصة  تأثير  بنفسي  شهدت  »لقد  »يوتيوب«:  لدى 
كبير  تغيير  بإحداث  هذه  ساهمت  حيث  العربية؛  الموسيقى  صناعة 
على  والترويج  اإلنتاج  حيث  من  ألعمالهم  الفنانين  تقديم  طريقة  في 
وميزات  جديدة  تنسيقات  اآلن  يجربون  الفنانون  وأصبح  يوتيوب«. 

معجبيهم.  مع  للتفاعل  مختلفة 

على  تتنقل  صغيرة  روبــوتــات  تتقاطع 
أنيقة،  بيضاء  صناديق  مع  ست  عجالت 
اهتمام  تثير  أن  دون  من  الرصيف  على 
السكني  كينز  ميلتون  حي  ففي  ــد..  أح
لندن،  شمال  كيلومترًا   80 بعد  على 
للتوصيل  المستخدمة  األجهزة  هذه  باتت 
منذ  المشهد  من  جــزءًا  للطلبيات  اآللــي 
نحو  يجوب  حيث  سنوات،  ثالث  من  أكثر 
البلدة  شوارع  الروبوتات  هذه  من  مئتين 
حيث  الــمــجــاورة؛  نورثامبتون  ومدينة 
وجبات  أو  المشتريات  للزبائن  توصل 
 ،500 إلى  قريبًا  عددها  وسيرتفع  الطعام. 
خمس  ليشمل  عملها  نطاق  سيتوسع  كما 

منطقة  فــي  خصوصًا  جــديــدة  بلديات 
إنجلترا. بشمال  كامبريدج 

في  المسؤول  كورتيس،  أندرو  ويقول 
»ستارشيب  شركة  عمليات  عن  بريطانيا 
الروبوتات  هذه  تصنع  التي  تكنولوجيز« 
الطلب  زاد  الجائحة،  ــع  »م وتشغلها، 
ضرورية  باتت  التي  الروبوتات  على  كثيرًا 
توصيل  لعمليات  الجميع  حاجة  ظل  في 
عدد  الشركة  وزادت  تالمس«،  دون  من 
أضعاف،  أربعة  بواقع  التوصيل  عمليات 
البالد،  في  يوميًا  عملية  ألف  تجري  وباتت 
رفع  مــع  يتراجع«  لــم  »الطلب  أن  كما 
فيروس  تفشي  بمكافحة  المرتبطة  القيود 

كورتيس. بحسب  »كورونا«، 
مع  جديدًا  اتفاقًا  أخيرًا  الشركة  ووقعت 
شركائها  أحد  »كو-أوب«،  متاجر  سلسلة 
تصرفها  في  بموجبه  تضع  التاريخيين، 
نهاية  بحلول  جــديــد  روبـــوت  ثالثمئة 
التوصيل  عمليات  عدد  سيزيد  ما  العام، 
متاجر  أحد  وأمــام  أضعاف،  ثالثة  بواقع 
الذي  األول  هو  كينز  ميلتون  في  الشركة 
مئة  نحو  ينتظر   ،2018 سنة  أبوابه  فتح 
أشبه  اآللــيــة  ــزة  ــه األج وهـــذه  روبـــوت. 
التي  هوائياتها  مع  متصادمة  بسيارات 
أجل  من  صغيرة  برتقالية  رايــة  تعلوها 

الشارع. االنتباه لدى مرورها في  لفت 

توقفت خدمات تطبيق »سيغنال« للمراسلة، في 
مناطق واسعة حول العالم، بسبب عطل واجهه 
التطبيق، وأشار التطبيق إلى »عطل في خدمات 

االستضافة يؤثر على جزء من خدماتنا«، وأفاد 
موقع »داون ديتكتر« بتسجيل أعطال في الخدمة 

طالت الواليات المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ 
ومناطق أخرى، مشيرًا إلى أن العطل تسبب في 
حاالت توقف موضعية في خدمات أخرى، وعادت 
خدمات المراسلة إلى طبيعتها على نطاق واسع 
حيث كتبت »سيغنال« عبر »تويتر«: »لقد عادت 

خدمة المراسلة لدى 99 % من المستخدمين 
لكننا ال نزال نعمل إلعادتها لـ1 % المتبقية«، 

متقدمة »باعتذار عن اإلزعاج« الناجم عن العطل.
وتزامن العطل مع »تراجع في أداء« خادم 

للحوسبة السحابية تابع لـ»أمازون ويب سرفيسز« 
)إيه دبليو إس( في والية فيرجينيا األميركية، وفق 

»سيغنال«، وأفادت »إيه دبليو إس« في تقرير 
تناولت فيه هذا العطل »يمكننا تأكيد أن التدابير 

العالجية نجحت وبدأنا نشهد عودة لألمور إلى 
طبيعتها«، وتحدث مستخدمون عن أعطال أخرى 
متزامنة طالت تطبيق المواعدة »تيندر« ومنتدى 

»ريديت« اإللكتروني. صنف الخبراء »سيغنال« 
الذي أسس سنة 2014، أحد تطبيقات المراسلة 

األكثر أمانًا في السوق خصوصًا بفضل قدرته 
على الترميز التام للرسائل أو االتصاالت بالصوت 

أو بالفيديو بين جانبي المحادثة.

توقف موقت
لخدمات »سيغنال«

أوروبا تسعى لتوحيد 
شواحن الهواتف

أطلق أردنيون غاضبون هاشتاغ »#مهرجان_جرش_ال يمثلني« 
احتجاجًا على السماح بالتجمعات وسط جائحة فيروس »كوفيد–19« 

المعروف بـ»كورونا« المستجد؛ حيث تصدر الهاشتاغ منصات التواصل 
االجتماعي، متسائلين هل اتُخذت اإلجراءات المناسبة لمنع انتشار 

فيروس كورونا خالل المهرجان، واعتراضًا على السماح بالتجمعات خالله 
في ظل منعها في أماكن أخرى، والسؤال اآلخر هل كان شرط الحضور 

أخذ المطعومين، أم ألن المردود الربحي اآلن أهم منا ومن مصالح 

الشعب كله.
وانطلق مهرجان جرش، مساء األربعاء الفائت، في نسخته الخامسة 

والثالثين، بعد غيابه العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا وأقيم 
حفل االفتتاح على المسرح الشمالي بأوبريت وطني من تأليف، ماجد 
زريقات، وألحان، أيمن عبداهلل، وإخراج لينا التل، وبمشاركة عدد كبير 
من الفنانين األردنيين، أعقبه حفل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي 

على المسرح الجنوبي.

عبر تطبيق يعتمد على حركات الوجه، أطلقت »غوغل«، الخميس، 
أدوات جديدة موجهة لألشخاص المصابين بإعاقات بالغة، ممن 
أو  الصوت  على  باالعتماد  هواتفهم  استخدام  يستطيعون  ال 
اليدين، وفي هذا التطبيق الذي يحمل اسم »بروجكت أكتيفايت«، 
ترصد الكاميرا حركات الوجه، بما يشمل عقد الحاجبين أو فتح 
الفم أو االبتسام أو النظر يمينًا أو يسارًا، ما يتيح تفعيل خصائص 
نصية  رسالة  إرسال  أو  بجملة  اإلدالء  بينها  من  مسبقًا  محددة 
األشخاص  إلى  خصوصًا  التطبيق  ويتوجه  باتصال.  القيام  أو 
الشلل  أو  العضلي  الضمور  أو  اللويحي  بالتصلب  المصابين 
الدماغي، قالت مديرة البحوث بشأن هذا المنتج ليزي ليليانفيلد 
خالل مؤتمر صحفي: »كنا نريد إنجاز شيء يعمل بصورة مستقلة 
عن تقنيات المساعدة األخرى ويكون يسير التكلفة وقاباًل للحمل 
وسريعًا«، وبات تطبيق »بروجكت أكتيفايت« متوافرًا باإلنجليزية 
في الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا. وبموازاة ذلك، 

تطلق المجموعة األميركية العمالقة خاصية »كاميرا سويتشز« 
عبر  الوصول  بإمكانية  المرتبطة  باألدوات  مباشرة  المدمجة 
نظام التشغيل »أندرويد« المستخدم في األكثرية الساحقة من 
الهواتف الذكية حول العالم، وتعمل األداة التي تخضع لتجارب 
حركات  على  التعرف  أي  عينه  المبدأ  وفق  أشهر،  تسعة  منذ 
الوجه. وهي تتيح للمستخدمين تصفح الشاشة أمامهم الختيار 
»كاميرا  تكييف  للمستخدمين  يمكن  المثال.  على سبيل  أغنية 
الخاصة، من خالل تحديد حجم  سويتشز« بحسب تفضيالتهم 
الجهاز، وحدثت  لتفعيل خاصية ما على  الالزمة  الحركة  أو مدة 
المجموعة أيضًا تطبيقها »لوك أوت« الذي أطلقته سنة 2019 
والموجه إلى األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية ويُستخدم للتعرف 
إلى األجسام أو النصوص في بيئة المستخدم، ويتواصل التطبيق 
مع المستخدمين بالصوت وبات في إمكانه قراءة نصوص في 23 

لغة مختلفة، حتى لو كانت مكتوبة بخط اليد باللغات الالتينية.

»غوغل« تطلق تطبيقًا 
ألصحاب اإلعاقات البالغة

روبوتات التوصيل تغزو الشوارع البريطانية

CINEMA
CINEMA

من  ــاء،  ــع األرب مساء  مقديشو،  سكان  تمكن 
أول  بفضل  السابع  الفن  عالم  في  الغوص مجددًا 
عرض سينمائي في المدينة منذ ثالثين عامًا، في 
مشددة  أمنية  تدابير  ظل  في  أقيم  ثقافي  حدث 

المضطربة. الصومالية  العاصمة  شهدتها 
الصومالي  الوطني  المسرح  تاريخ  ويشهد 
تسي  ماو  الصيني  الزعيم  من  كهدية  شُيد  الذي 
االضطرابات  من  عقود  على   ،1967 سنة  تونغ 
وفق  األفريقي،  القرن  في  الواقع  البلد  هذا  في 
استضاف  الذي  الموقع  وشهد  برس«.  »فرانس 
في  افتتاحه،  إعادة  لمناسبة  السينمائي  العرض 
زعماء  استخدمه  كما  انتحارية  هجمات  الماضي 
عبدالقادر  المسرح  مدير  وكان  لهم.  قاعدة  حرب 
عبدي يوسف، أكد في وقت سابق أن هذا الحدث 
الصوماليين«،  لجميع  تاريخية  »ليلة  سيشكل 
الصومالي يسعى  الوطني  المسرح  أن  إلى  مشيرًا 

المحليين. للفنانين  للتعبير  مساحة  ليكون 
صوماليان  عمالن  األربــعــاء،  مساء  ــرض،  وعُ
للمخرج  قصيران  فيلمان  وهما  ــى  األول للمرة 
فروم  و»دايت  »هوس«  بعنوان  إم  سي  إبراهيم 

هيل«.
عشرة  العرض  لهذا  الدخول  تذكرة  سعر  وبلغ 
سكان  من  للكثير  مرتفع  سعر  وهــو  دوالرات، 

مقديشو.
وخضع الحاضرون للتفتيش في نقاط عدة قبل 
لحراسة  خاضعة  منطقة  في  الواقع  المسرح  بلوغ 
القصر  خصوصًا  تضم  المدينة  فــي  مــشــددة 
الرئاسي ومقر البرلمان. وأفادت مصادر عدة بأن 

العرض ُأقيم من دون أي حوادث أمنية.

كثيرة  قاعات سينمائية  تحوي  مقديشو  وكانت 
أغلقت  المواقع  هذه  لكن  الذهبي،  عصرها  خالل 
سنة  األهلية  الحرب  ــدالع  ان مع  أبوابها  كلها 

.1991
أبوابه  فتح  الصومالي  الوطني  المسرح  وأعاد 
دمر  لكنه  اإلهمال،  من  سنوات  بعد   ،2012 سنة 
الشباب  حركة  مقاتلي  يد  على  أسبوعين  بعد 
والتي  القاعدة  بتنظيم  المرتبطة  الصومالية 
الصومالية. العاصمة  في  باستمرار هجمات  تشن 

افتتاح  إعادة  ترجع  دقيقة،  ترميم  أعمال  وبعد 
أكثر هناء في  بال كثر ذكريات أليام  إلى  المسرح 

المدينة.
بالسينما  المولع  عثمان  يوسف  عثمان  وأكد 
على  معتادًا  كنت  الجميل،  الزمن  ــام  أي »فــي 
درامية  ومسرحيات  حفالت  لمشاهدة  المجيء 
فلكلورية  ورقصات  البوب  لموسيقى  وعــروض 
أرى  أن  ويحزنني  الوطني،  المسرح  في  وأفــالم 
التي كانت تزخر  الليلية  الحياة  مقديشو من دون 
لم  جيدة..  بداية  »هذه  قال  لكنه  سابقًا«.  بها 
أن  غير  الليلة«.  التاريخي  الحدث  هذا  أكن ألفوت 
الوضع  إزاء  قلًقا  أبدوا  إذ  أكثر حذرًا؛  كانوا  آخرين 

المكان. األمني في 
وقالت حكيمو محمد وهي أم لستة أبناء كانت 
لياًل  يخرجون  كانوا  »الناس  المكان:  رواد  من 
ذلك.  أرادوا  ما  إذا  متأخرة  ساعات  حتى  ويبقون 

لكني ال أظن أن المكان آمن جدًا اآلن«.
قبل  الشباب من مقديشو  مقاتلو حركة  وُأخرج 
على  يسيطرون  يزالون  ال  لكنهم  سنوات،  عشر 

واسعة. ريفية  مناطق 

شعر الحكمة
اللي زعلك ما اتعاديه ***مرات تبقى موش منه
واللي يقهرك ما اتزابيه***يجنه اوقات يقهرنه
واللي يبدلك ما تعطيه ***قدام العرب قول لنا
واللي قطمرك ال تزكيه***ايجنه اوقات يهلكنه
واللي بكاك ال تبكيه ***ديما خليك خير منه

واللي يهلبك ال تناديه ***يعوضك اهلل خير منه

»تيك توك« تجتاز عتبة 
مليار مستخدم نشط

كلمة1000

كشف مشروع قانون أوروبي، يثير معارضة 
مجموعة »أبل« األميركية العمالقة، وتسعى 

المفوضية األوروبية إلى توحيد أجهزة 
شحن الهواتف المحمولة، وسائر األجهزة 
الكهربائية الصغيرة، من خالل االستعانة 
بنوع محدد يُعرف بـ»يو إس بي -سي«، 

باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين والبيئة، 
وترمي المذكرة المقترحة من المفوضية 

األوروبية، والتي ال يزال يتعين موافقة أعضاء 
البرلمان األوروبي ودول االتحاد عليها، إلى 
توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية والكاميرات 
والخوذات الصوتية وأجهزة األلعاب 

المحمولة.
وكانت المفوضية األوروبية أطلقت في 

العام 2009 هذا المشروع الذي شكل أيضًا 
في يناير 2020 محور قرار أصدره البرلمان 

األوروبي، لكنه اصطدم طوياًل بمعارضة 
الشركات العاملة في القطاع، رغم التراجع 

الكبير في عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة 
على مر السنوات، بعدما كان عددها يقرب 

من ثالثين في العام 2009، بات هناك ثالثة 
أنواع من الشواحن: كابل الشحن من نوع 
»مايكرو يو إس بي« الذي استُخدم طوياًل 

للهواتف. كشاحن 

أكدت شبكة »تيك توك«، اإلثنين، أن عدد مستخدميها النشطين )اتصال واحد شهريًا على 
األقل بالخدمة( بات يتخطى المليار، بعد أربع سنوات فقط على إطالق هذا التطبيق التابع 
لمجموعة »بايت دانس« الصينية، واستقطبت »تيك توك« أكثر من 300 مليون مستخدم 
جديد منذ يوليو 2020، تاريخ آخر إعالن من الشبكة عن عدد مستخدميها، وعززت الشبكة 
المحببة خصوصًا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خالل 
جائحة »كوفيد- 19« بفعل فترات اإلغالق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس 
»تيك  على  المصورة  المقاطع  طول  كان  وبعدما  بُعد،  من  العمل  على  الماليين  واعتماد 
توك« محصورًا بخمس عشرة ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 
ثانية، ثم إلى ثالث دقائق مطلع يوليو الستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة 
»يوتيوب«. من ناحيتها، أطلقت »يوتيوب« التابعة لـ»غوغل« خدمتها »شورتس« التي باتت 
تغطي أكثر من مئة بلد منذ يوليو الماضي، بهدف منافسة »تيك توك« في مجال المقاطع 
المصورة القصيرة، لكن »تيك توك« ال تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على 
»يوتيوب« التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2.3 مليار العام 2020، وتسعى »تيك توك« 
إلى زيادة اإليرادات المالية المتأتية من منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها، 

وسرّعت الشبكة االجتماعية خطواتها في مجال اإلعالنات العام الماضي.

غاضبون يطلقون هشتاغ »#مهرجان_جرش_ال يمثلني«
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لقاءات دبلوماسية وعسكرية.. واشنطن تلقي بثقلها في امللف الليبي
 نورالند: اجتماع اللجنة العسكرية في طرابلس خطوة نحو المصالحة

03

فيما يقترب موعد االنتخابات الليبية المقررة في 24 
الدولية بضرورة  المطالبات  ، تكثر  المقبل  ديسمبر 
االلتزام بالموعد، ال سيما من الواليات المتحدة التي 
أكدت على لسان أكثر من مسؤول أنها تدعم إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الجاري، فيما 
النواب األميركي قانون »دعم االستقرار  أقر مجلس 

في ليبيا«.
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  قائد 
إلى  ــارة  زي أجــرى  تاونسند  ستيفين  »أفريكوم« 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  لقاءات  شملت  ليبيا 
االنتقالية  الوحدة  حكومة  ورئيس  المنفي،  محمد 

عبدالحميد الدبيبة.
الجهود  »دعــم  مواصلة  ضــرورة  أكد  تاونسند 
رئاسية  انتخابات  إجــراء  لضمان  الدبلوماسية 
وبرلمانية في ديسمبر« في ليبيا، مشددًا على دعم 
»عملية المصالحة السياسية وانسحاب جميع القوات 

األجنبية« من البالد.

االجتماع األول للجنة العسكرية في طرابلس
زيارة تاونسند إلى ليبيا رافقه فيها المبعوث األميركي 
سفير واشنطن في ليبيا ريتشارد نورالند، كما حضر 
المشتركة  العسكرية  للجنة  األول  االجتماع  االثنان 
اللجنة  تأسيس  منذ  وذلك  طرابلس،  في   »5+5«
جدول  وضع  لمناقشة  وذلك  الماضي؛  العام  خالل 
والمقاتلين  األجنبية  القوات  النسحاب  وخطة  زمني 

األجانب والمرتزقة.
في  ليبيا  داخل  لها  اجتماع  أول  اللجنة  وعقدت 

مدينة سرت خالل نوفمبر 2020، فيما
الجتماع  طرابلس  استضافة  أن  نورالند  اعتبر 
نحو  أخــرى  »خطوة  المشتركة  العسكرية  اللجنة 

المصالحة الوطنية وإنهاء سنوات من الصراع«.
أيضًا  ستشكل  ديسمبر   24 »انتخابات  إن  وقال 
وموحدة  مستقرة  وطنية  حكومة  نحو  خطوة 
مواصلة  مؤكدًا  الليبيين«،  الناخبين  من  بتفويض 
وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ  لدعم  »العمل  بالده 
القوات  جميع  انسحاب  ذلك  في  بما  النار  إطــالق 

األجنبية والمقاتلين وفقًا لرغبات الجمهور الليبي«.
الدولية  المؤسسة  مدير  مع  نورالند  والتقى 
لألنظمة االنتخابية )IFES( لمنطقة الشرق األوسط 
وناقشا  روبنستين،  دانيال  السفير  أفريقيا  وشمال 
العليا  الوطنية  المفوضية  لجهود  األميركي  »الدعم 
إلجراء  تمامًا  مستعدة  ليبيا  أن  لضمان  لالنتخابات 

االنتخابات في 24 ديسمبر«.
اللجنة  اجتماع  أن  األميركية  السفارة  ورأت 
العسكرية في طرابلس »خطوة تاريخية في التقريب 

بين الليبيين، ال سيما في المجال األمني«.
تزال  ال  المتحدة  »الواليات  إن  بيان  في  وقالت 
أكتوبر  التفاقية  الكامل  التنفيذ  بتسهيل  ملتزمة 
لوقف إطالق النار، واالنسحاب الكامل لجميع القوات 
الكامل  التوحيد  عن  فضاًل  والمقاتلين،  األجنبية 

للمؤسسات العسكرية الليبية«.

سولفيان يلتقي السيسي
مستشار  اجتماع  عن  األبيض  البيت  أعلن  بــدوره، 
الرئيس جو بايدن لألمن القومي جيك سوليفان مع 
االنتخابات  لبحث  القاهرة  في  مصريين  مسؤولين 
الرئيس  مع  لقائه  في  ناقش سولفيان  وقد  الليبية. 

القوات  سحب  ملف  السيسي  عبدالفتاح  المصري 
العسكرية  المؤسسات  وتوحيد  والمرتزقة،  األجنبية 
واألمنية. وشدد السيسي على أن مصر مهتمة بشكل 
كبير بـ»إنجاح المسار السياسي وسحب جميع القوات 
في  الوطنية  االنتخابات  إجــراء  وكذلك  األجنبية«، 
موعدها، معتبرًا أن السبيل الفعال لتحقيق االستقرار 
في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات 

إلى »إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل«.

إقرار الكونغرس لقانون االستقرار
والثالثاء الماضي، أقر مجلس النواب األميركي قانون 
من  المقدم  وتعديالته  ليبيا«  في  االستقرار  »دعم 
لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بعدما صوت 385 
عضوًا بـ»نعم« مقابل 35 صوتًا بـ»ال«، وامتناع 12 

عضوًا آخرين عن التصويت.
ولكي يصبح القانون نافذًا يتعين أن يصدق عليه 
في  الشيوخ  مجلس  موافقة  بعد  األميركي  الرئيس 
الدبيبة  قال  الخطوة،  هذه  على  وتعليقًا  واشنطن. 

إن إقرار القانون يعبر عن دعم الكونغرس األميركي 
لتحقيق االستقرار، معتبرًا أن القانون يمكن السلطات 
لتحقيق  المعرقلة  الجهات  مالحقة  من  األميركية 

االستقرار في ليبيا.
وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة الشؤون 
الخارجية بالمجلس 13 تعدياًل على مشروع القانون 

الذي يحمل اسم »دعم االستقرار في ليبيا«، 

وركزت التعديالت على »الحل السلمي لألزمة في 
ليبيا، ودعم القرارات األممية، فيما يخص فرض حظر 
توريد األسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا 
واستقاللها وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية«.

ليبيا بين بوتين وإردوغان
وكان الملف الليبي على طاولة اجتماع بين الرئيس 

رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي 
األربعاء  الروسية  سوتشي  مدينة  في  إردوغـــان 
الماضي؛ حيث أكدا أن بلديهما يتعاونان بنجاح على 
الوضع في  ما يخص  بما في ذلك  الدولية،  الساحة 
ليبيا وسورية. قمة بوتين- إردوغان جاءت في وقت 
يدور فيه نقاش متشعب حول ملف إخراج المرتزقة 
اشتراط  خلفية  على  ليبيا،  من  األجنبية  والقوات 

موسكو أن يكون االنسحاب بشكل متزامن، وتحجج 
أنقرة باتفاقات مع حكومة الوفاق السابقة تتيح لها 

الحفاظ على حضورها في طرابلس.
وجوده  خالل  المنفي،  بحث  الماضي،  واألسبوع 
في نيويورك، مع إردوغان وكذلك مع وزير الخارجية 
المصالحة  مواضيع  الفـــروف  سيرغي  الــروســي، 
على  ليبيا  في  السياسية  التسوية  وتقديم  الوطنية 

هامش اجتماعات األمم المتحدة.

اجتماع برلماني في المغرب
من  المشكلتان  اللجنتان  تعقد  السياق،  في 
 )13+13( للدولة  واألعــلــى  ــنــواب  ال مجلسي 
توافق  إلى  للتوصل  وذلك  المغرب،  في  اجتماعًا 
الدستورية  والقاعدة  لالنتخابات  قوانين  بشأن 
موعد  اقتراب  رغم  بشأنهما  الخالف  ظل  في  لها، 

االستحقاق.
أن  بوريطة  ناصر  المغرب  خارجية  وزير  وأكد 
إلى  العون  يد  لتقديم  االستعداد  أتم  على  بالده 
ليبيا التي تستعد إلجراء االنتخابات. وقال بوريطة 
إيجاد  في  للمساعدة  جهودها  تواصل  المغرب  إن 
الدائم  وقوفها  مبرزًا  الليبي،  للصراع  سلمي  حل 
ودعم  الشرعية«،  الليبية  المؤسسات  »جانب  إلى 
إطار  في  األزمة  حل  إلى  الهادفة  الدولية  الجهود 
الليبية،  األطراف  مختلف  بين  عليه  االتفاق  تم  ما 
المستوى  رفيع  االجــتــمــاع  ــالل  خ كلمة  حسب 
المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  الـــ76  للدورة 
ويرى  اإلثنين.  مساء  المرئي  التحاضر  تقنية  عبر 
إال  يأتي  لن  ليبيا  في  األزمــة  »حل  أن  بوريطة 
التدخالت  عن  بمنأى  أنفسهم،  الليبيين  من 
واألجندات الخارجية«، مضيفًا أن الحوار الليبي هو 
إلى  الليبي  الشعب  تطلعات  لتحقيق  وسيلة  أنجع 
وأضاف  والتنمية.  الوطنية  والمصالحة  االستقرار 
تؤمن  »المغرب  أن  المغربية  الدبلوماسية  ممثل 
ليبيا  في  االنتخابات  لتنظيم  القصوى  باألهمية 
مؤكدًا  السالم«،  تحقيق  درب  في  كخطوة حاسمة 
أن المملكة على أتم استعداد لتقديم يدن العون 

الليبية. المؤسسات  جميع  مع  بالتنسيق 

تأمين االنتخابات
من جانبه، بحث وزير الداخلية خالد مازن مع نائب 
الثالثاء  أبوجناح،  رمضان  الوحدة  حكومة  رئيس 
الماضي، استعدادات وزارة الداخلية لتأمين وحماية 

االستحقاقات االنتخابية المقبلة.
المتحدة  المملكة  سفيرة  مع  الوزير  التقى  كما 
لدى ليبيا كارولين هوريندال، مشيرًا إلى وضع خطة 
عرضها  وجرى  المقبلة،  االنتخابات  لتأمين  أمنية 
الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء  الــوزراء  رئاسة  على 
األمنية؛  التحديات  »برغم  أنه  وأضاف  ليبيا.   لدى 
فإن الوزارة تسعى إلنجاح االنتخابات باعتبارها الحل 
والسياسي  األمني  االستقرار  في  لليبيين  الحقيقي 
من  وفد  مع  الدبيبة  ناقش  كما  واالقتصادي«. 
البريطانية اإلثنين الماضي إعادة بناء  الدفاع  وزارة 

المؤسسة العسكرية الليبية.
العامة  األركــان  رئيس  أيضًا  فيه  شارك  اللقاء 
الفريق محمد الحداد وعدد من المستشارين بوزارة 
البريطاني مستشار  الوفد  فيما ضم  الليبية؛  الدفاع 
جن  األوسط  والشرق  أفريقيا  لشمال  الدفاع  وزارة 
المتحدة  المملكة  سفيرة  بحضور  سميتون،  مارتن 

لدى ليبيا.

القاهرة- الوسط

مجلس النواب األميركي يمرر قانون دعم استقرار ليبيا

تحركات أميركية لتحجيم التواجد الروسي
في ليبيا..  ونواب ليبيون ينفون دعوة قوات روسية

الوجود  تحجيم  إلى  المتحدة  الواليات  تسعى 
والروسي  عمومًا،  ليبيا  في  األجنبي  العسكري 
خصوصًا، منتهزة طموح المجلس الرئاسي الليبي 
من  تأييد  وانتزاع  األجنبي،  الوجود  إنهاء  نحو 
قيادة »أفريكوم« لحشد المواقف الدولية لتحقيق 
من  قلق  األميركية  اإلدارة  وينتاب  الهدف.  هذا 
»قوس المقاتلين« في جوار الصحراء الكبرى الذي 
يشكل مصدر إزعاج لواشنطن، الساعية كذلك إلى 
تفعيل قانون دعم استقرار ليبيا الذي أقره مجلس 

النواب األميركي أخيرًا.

لقاءات عسكرية بين واشنطن وليبيا
وعلى ضوء استمرار التهديدات من قبل الشبكات 
في  المترسخة  األجنبية  والجهات  اإلرهابية 
أفريقيا  في  األميركية  القوات  قائد  جدد  األرض، 
لقاءاته  تاونسند،  ستيفن  الجنرال  )أفريكوم(، 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  مع 
أشهر  أربعة  بعد  عسكريين  وممثلين  الموقتة 
جديدة  طرق  عن  البحث  وجرى  اجتماع.  آخر  من 
وتجديد  المتبادلة  األمنية  المخاوف  لمعالجة 
لمواجهة  شركائها  مع  بالعمل  واشنطن  التزام 
بشأن  القلق  تزايد  في ظل  المشتركة،  التحديات 
األمن اإلقليمي؛ في حين كان الهدف غير المعلن 
بايدن  جو  إدارة  تتهمها  التي  روسيا  مواجهة 
الالفت  والجديد  بليبيا.  النزاع  تأجيج  بمواصلة 
بحضور  طرابلس  إلى  تاونسند  ستيفن  زيارة  في 
نوالند،  ريتشارد  ليبيا،  لدى  األميركي  السفير 
حضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( 
التي تضم وفدين يمثالن القيادة العامة للجيش 

الوطني وقوات تابعة لحكومة الوحدة.

خطوة تاريخية لمعالجة الملف األمني
»خطوة  بأنه  اللقاء  األميركية  السفارة  ووصفت 
البعض،  ببعضهم  الليبيين  لجمع  تاريخية 
بتسهيل  متعهدة  األمني«،  الجانب  في  خاصة 
إطالق  لوقف  أكتوبر  التفاقية  الكامل  التنفيذ 
األجنبية  القوات  لجميع  الكامل  واالنسحاب  النار، 
والمقاتلين، فضاًل عن التوحيد الكامل للمؤسسات 

العسكرية الليبية.

من  أميركية  خشية  االجتماع  هذا  مثل  ويعني 
على  خاصة  النزاع،  طرفي  بين  الهدنة  انهيار 
شأن  شكوك  تثار  التي  االنتخابات  من  مقربة 
ديسمبر   24 في  موعدها  في  بعقدها  االلتزام 
تهيئة  على  األميركية  القيادة  وتعمل  المقبل. 
لمراقبة  أمميين  مراقبين  عشرة  لنشر  األرضية 
وهم  المقبة،  المرحلة  خالل  النار  إطــالق  وقف 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  الذين سيعملون مع 
)5+5( لرصد الخروقات وأيضًا متابعة وضع جدول 
زمني وخطة النسحاب القوات األجنبية والمقاتلين 
األجانب والمرتزقة، وسط جدل يخص فاعلية آلية 

اإلشراف على انسحاب 20 ألف مقاتل.

مناقشة ثالثة ملفات رئيسية
أما حكومة الوحدة، فقد أزالت كثيرًا من نقاط 
األميركية،  العسكرية  الجولة  بشأن  الغموض 
ملفات  ثالثة  مناقشة  على  ركــزت  أنها  كاشفة 
رئيسية هي: إخراج المرتزقة، ووجود قوات أجنبية 
الدول  مع  المبذولة  والجهود  الليبي،  بالجنوب 

الحدودية حيال هذا الشأن.

الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  واتفق 
وتونساند الذي التقى أيضًا رئيس المجلس محمد 
التعاون  مواصلة  على  الماضي،  الثالثاء  المنفي، 
وواشنطن  طرابلس  بين  المشترك  االستراتيجي 
جانب  إلى  المنطقة،  وأمن  استقرار  يخدم  فيما 
تنسيق الجهود لمكافحة اإلرهاب بالجنوب الليبي.

ويتجسد الخطر األكبر حاليًا في الجنوب الليبي، 
من  فيه  المرتزقة  من  الكثير  استقرار  تأكد  حيث 
من  وآخرون  والسودان  تشاد  أبرزها  دول،  عدة 

مقاتلي »فاغنر« الروسية وسورية.
واطلعت واشنطن عن كثب على فحوى تفعيل 
والنيجر  السودان  مع  المشتركة  األمنية  االتفاقية 
خصوصًا  سنوات،  ثالث  منذ  المجمدة  وتشاد 
مع  للتعامل  خطوة  يراها  الرئاسي  المجلس  أن 
فيها  بما  ليبيا،  في  الموجودة  الفصائل  من  فئة 

المعارضة التشادية.

ال اتفاق نهائيًا بشأن المرتزقة
مقترحات  بوجود  الرئاسي  المجلس  ويعترف 
األجانب،  المقاتلين  تركة  من  للتخلص  مطروحة 

منها الحديث عن انسحاب متزامن؛ إال أنه لم يتم 
إلى  الحاجة  بسبب  حاليًا  منها  أي  بشأن  التوافق 

تعاون وإشراف دولي.
الذي  ليبيا«،  استقرار  »دعم  قانون  شأن  ومن 
الثالثاء  األميركي  النواب  مجلس  عليه  وافــق 
الماضي ويحتاج إلى مصادقة بايدن بعد موافقة 
مجلس الشيوخ، أن يعاقب الذين يدعمون الجنود 
وينتهكون حظر  الميليشيات  ويدعمون  المرتزقة 
ويرتكبون  المتحدة،  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة 
واألهــم  ليبيا،  في  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 
بسبب  وتركيا  روسيا  على  إلزامية  عقوبات  فرض 

تدخالتهما في البالد.

لقاء بين بوتين وإردوغان
هو  لواشنطن  المطمئن  غير  اآلخـــر  ــر  واألمـ
الدبلوماسية الثنائية القائمة بين الرئيس الروسي 
رجب  طيب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير 
إردوغان، مع إعالن عقد اجتماع بينهما في مدينة 
األســود.  البحر  على  المطلة  الروسية  سوتشي 
مناقشة  حول  بوتين  مع  إردوغــان  لقاء  ويتمحور 

مختلف القضايا، من التوترات في ليبيا إلى سورية 
وأفغانستان.  وأرمينيا،  أذربيجان  بين  الصراع  إلى 
بين  اليوم  الحقيقي  الخالف  فإن  مراقبين  ووفق 
فعلى  ليبيا؛  وليس  دمشق،  حول  وموسكو  أنقرة 
فصيلين  سنة،  نحو  قبل  دعمهما،  من  الرغم 
التفاهم  من  نوع  إلى  البلدان  توصل  متعارضين، 
حكومة  مع  الوقوف  فأكدا  البعض،  بعضهما  مع 
أنهما  كما  ديسمبر.  وانتخابات  المقتة  الوحدة 
العسكري.  تواجدهما  على  بالمحافظة  يتمسكان 
في  متخصصة  مواقع  تزال  ال  ذاته  السياق  وفي 
والبحر  إيطاليا  فوق  الطائرات  تحركات  مراقبة 
تابعة  شحن  طائرات  تحركات  ترصد  المتوسط، 
لسالح الجو التركي نحو قاعدة الوطية ومصراتة. 
الروس  المرتزقة  المتحدة، فقد قدم  ووفقًا لألمم 
ذلك  ومع  ليبية.  ألطراف  مباشرة  مساعدة  أيضًا 

نفى الكرملين صالته بمجموعة »فاغنر«.

أهداف موسكو في ليبيا
تقرير  أحدث  في  أرجع  للسالم  »كارنيغي«  معهد 
إلى  ليبيا  الجديدة في  الروسية  األهداف  له خبايا 
الدبلوماسية  إلحباط  انتهازي  »بشكل  سعيها 
طريق  عن  عدوانية  مبادرات  خالل  من  األوروبية 
القوة العسكرية وأشكال أخرى من التدخل الخبيث 
توسيع  أو  سحبها  ويمكن  روسيا  تلعبها  التي 

المشاركة  من  أخرى  بأنواع  تكملتها  أو  نطاقها 
استجابة لتغير السياقات المحلية والدولية«.

المتوتر للسلطة  االنتقال  نتيجة  واعتمادًا على 
أن  لموسكو  يمكن  االنتخابات،  إلى  ليبيا  في 
تستأنف بسهولة سياسة أكثر عدوانية تتمثل في 

تقديم الدعم العسكري ألي طرف ليبي.
المستقبل  إلى  بالنظر  أنه  المعهد  وأضــاف 
التحركات  على  الخارجيون  المؤثرون  يبقى 
الروسية في أي من االتجاهين هي سياسات تركيا 
التي تمارس نفوذها بال منازع على غرب ليبيا من 
أقل  وبدرجة  والقواعد،  العسكرية  القوات  خالل 
العسكري  تدخلها  عبر  باإلمارات  الخاصة  تلك 

طويل األمد في ليبيا.

رد من مجلس النواب على جلب التدخل الروسي
محاوالت  على  النواب  مجلس  يرد  مرة  وألول 
خلفية  على  الروسي  التدخل  جلب  في  توريطه 
نفي 48 نائبًا، الثالثاء الماضي، صحة ما جاء على 
الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  لسان 
الليبي  الشرق  في  األجنبية  القوات  تواجد  بأن 
كافة  مطالبين  المجلس،  طلب  على  بناء  تم 
الليبية  األراضــي  من  بالخروج  األجنبية  القوات 
فورًا دون قيد أو شرط. وتتحرك بالموازاة البعثة 
للمساعدة  كوبيش،  يان  مبعوثها،  عبر  األممية 
أخطار  ظل  في  المقبلة  االنتخابات  تحصين  على 
وزير  ونائب  كوبيش  بين  لقاء  عقد  فيما  أمنية، 
الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حول الوضع 
العسكري السياسي الحالي في ليبيا، بما في ذلك 
المقرر إجراؤها  الوطنية  االستعدادات لالنتخابات 
اتفاق  تنفيذ  في  والمساعدة  ديسمبر،   24 في 
وقف إطالق النار بين الليبيين وفق بيان للخارجية 
الروسية. وانضم وزير الخارجية اإليطالي، لويغي 
المطالبين  إلى  تلفزيونية  مقابلة  في  مايو،  دي 
وفاغنر  التركية،  مثل  األجنبية  القوات  بـ»إخراج 
في  المنتشرين  األجانب  والمرتزقة  الــروس، 
عسكريين  ــال  إرس مسألة  أن  مؤكدًا  الــبــالد«، 
حذر  كما  مطروحة.  تعد  لم  ليبيا  إلى  إيطاليين 
هذه  تقويض  يحاولون  »مخربين  وجــود  من 
الليبي إجراءها  أراد الشعب  االنتخابات، ولكن إذا 

فعلينا أن نساعد في ذلك«.

السيسي في اجتماع مع مستشار بايدن:
مصر مهتمة بإجراء انتخابات

ليبيا في موعدها

 قائد القيادة العسكرية األميركية  »أفريكوم«  
يلتقي المنفي والدبيبة ويؤكد ضرورة 

عقد االنتخابات وإتمام المصالحة

الملف الليبي على طاولة اجتماع 
الرئيسين الروسي بوتين والتركي 

أردوغان في سوتشي

إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية 
بالجنوب الليبي ملفان ناقشهما 

تاونسند مع حكومة الوحدة

< الدبيبة خالل لقائه تاونسند ونورالند < املنفي خالل لقائه مع تاونسند ونورالند 

< السيسي خالل استقباله جيك سوليفان مستشار الرئيس األميركي جون بايدن

الوسط–عبد الرحمن أميني

»أرشيفية« < اجتماع سابق للجنة العسكرية المشتركة 5+5      
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»وداعًا للسالح«.. مبادرة حكومية لدمج املسلحني في سوق العمل

انطالق ماراثون امتحانات شهادة 
إتمام التعليم األساسي

مشروعات الكهرباء الجديدة 
محاوالت لتفادي »اإلظالم التام«

مشكلة  حل  في  تسهم  ربما  جديدة  خطوة  في 
العمل  وزير  أعلن  ليبيا،  في  المسلح  الشباب 
الموقتة علي  الوطنية  الوحدة  والتأهيل بحكومة 
أكتوبر   23 يوم  وطنية  مبادرة  إطالق  العابد، 
تأهيل  تستهدف  التحرير،  عيد  لمناسبة  المقبل، 
وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيالت 

المسلحة في صفوف العمل.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوزير العمل 
وهيئات  لوزارات  اإلعالمي  المركز  صفحة  نقلتها 

ومؤسسات حكومة ليبيا على »فيسبوك«.
لجان  بتشكيل  »قمنا  اإلثنين:  العابد،  وقال 
األركان  رئاسة  بحضور  اجتماعات  وعقدنا  فرعية 
إلعادة  الليبي  البرنامج  وأيضًا  الداخلية  ووزارة 
التأهيل بشأن وضع الخطط الكفيلة، ونحن اآلن 
المبادرة في مؤتمر كبير يقام في  بصدد إطالق 
اإلدماج  وإعادة  الشباب  تأهيل  بشأن  طرابلس 

بسوق العمل«.
في  المشاركة  الشركات  إلزام  أكد  الوزير 
قوة  من   %  30 بتخصيص  اإلعمار  إعادة  برنامج 
العمل لديها لليبيين، وفق القوانين والتشريعات 
العابد:  وتابع  ليبيا.  في  العمل  لسوق  المنظمة 
»أي شركة تستجلب عمالة تلتزم بتشغيل 30 % 
إلى  باإلضافة  العمل،  عن  الباحثين  الليبيين  من 

20 % تدريب«.

منح الزواج
وفي سياق قريب جاءت مبادرة الحكومة بتوزيع 
رئيس  سلم  حيث  الزواج،  لدعم  منحة  صكوم 
عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
دعم  منحة  صكوك  من  األولى  الدفعة  الدبيبة، 

الزواج للمستحقين البالغ عددهم 60 شابًا.
جميع  الحكومة  دعم  على  شدد  الدبيبة،  كان 
الشباب  تستقطب  التي  والمسابقات  األنشطة 
مؤكدًا  والصراعات،  الحروب  أجواء  عن  وتبعدهم 
تستثمر  أن  يجب  وطاقاتهم  الشباب  »جهود  أن 

في التنمية والبناء، ال في الحروب والصراعات«.

النويري يرحب
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  ورحب 
دعم  منحة  صكوك  صرف  ببدء  النويري،  فوزي 
هذه  تحقق  أن  »نرجو  قائاًل:  لمستحقيها،  الزواج 
الخطوة ما نصبو إليه من إبعاد الشباب عن تجار 
الحروب، واالستفادة من طاقتهم الكبيرة في بناء 

العسكرية  المؤسسة  بناء  »إعادة  البريطانية 
الليبية«، اإلثنين.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن اللقاء شارك 
محمد  الفريق  العامة  األركان  رئيس  أيضًا  فيه 
الدفاع  بوزارة  المستشارين  من  وعدد  الحداد، 
الليبية، موضحًا أن الوفد البريطاني ضم مستشار 
وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق األوسط جن 
مارتن سميتون، بحضور سفيرة المملكة المتحدة 

لدى ليبيا.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية مساعدة لندن لليبيا 
الليبية،  العسكرية  المؤسسة  بناء  »إعادة  في 
لجنة  جهود  دعم  تناول  كما  الجيش«.  وتوحيد 
األجانب.  والمقاتلين  المرتزقة  وملف   »5+5«
واتفق الطرفان على عقد لقاء نهاية الشهر الجاري 
لمناقشة مختلف التفاصيل حول هذا الدعم، وفق 

البيان.

أوامر بالقبض على العشرات
من جانبه، أعلن النائب العام الصديق الصور، 
عشرات  على  بالقبض  أوامر  صدور  اإلثنين، 

»المتورطين في المقابر الجماعية«.
وقال الصور، في مداخلة هاتفية مع قناة »ليبيا 
ملف  في  جارية  تزال  ال  »التحقيقات  أن  األحرار«، 
المعنية  الجهات  بالتنسيق مع  الجماعية،  المقابر 

بالخصوص«.
وتابع: »التحقيقات جارية بشكل دائم ويومي، 
المفقودين  هيئة  مع  يتابع  العام  النائب  ومكتب 
أن هناك  كما  والتحاليل«،  الشرعي  الطب  وإدارة 
المتهمين  عشرات  بحق  صدرت  قبض  »أوامر 
في هذه الجرائم، وتم ضبط عدد من األشخاص 
الثانويين ممن ليسوا أطرافًا رئيسية، الفتًا إلى أن 
مكتب النائب العام »يتابع ويضغط على الجهات 

األمنية للقبض على كل المتهمين«.
البحث  إدارة  فرق  عثرت  سابق،  وقت  وفي 
على  والتعرف  للبحث  العامة  بالهيئة  الرفات  عن 
المفقودين على خمس جثث مجهولة الهوية في 

مدينة ترهونة.
موقعيْن  استكشاف  عمليات  بعد  ذلك  جاء 
حيث  كيلو«،   5« الزراعي،  المشروع  منطقة  في 
من  جثث  وأربع  األول،  الموقع  من  جثة  انتُشلت 
الثاني، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
باقي  في  التحري  استمرار  الهيئة  وأعلنت 
الهيئة  أعلنت  واألحد،  إليها.  الواردة  البالغات 
إلى  باإلضافة  الموقعين،  هذين  فرقها  اكتشاف 

مقبرة أخرى بمكب مدينة ترهونة العام.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

سيتم إعالنها 23 أكتوبر في طرابلس

وفد »الداخلية« يتفقد تأمين صيانة محطة مصراتةوسط إجراءات احترازية.. وكمامة لكل طالب

العابد: شكلنا لجاناً فرعية وعقدنا اجتماعات بحضور رئاسة األركان ووزارة الداخلية والبرنامج الليبي إلعادة التأهيل

●  عناصر من المليشيات المسلحة المنتشرة في أرجاء ليبيا

●  امتحانات شهادة إتمام التعليم األساسي 26 سبتمبر 2021.

●  تركيب التوربينة الثالثة بمحطة كهرباء غرب طرابلس، 23 سبتمبر 2021.

وفي  والدمار«.  السالح  الوطن عوضًا عن  وتقدم 
على  »أشد  النويري:  قال  الماضي،  سبتمبر   15
يد الحكومة، والحكومات القادمة ألجل استكمال 
العمل  وفرص  السكن،  لتوفير  الوطني  المشروع 
الحياة  متطلبات  نستوفي  حتى  الشباب؛  لجميع 
ألبنائنا؛ لبناء مجتمع ينعم باالستقرار في مناحي 
الفراغ  حالة  من  شبابنا  وننقل  كافة،  الحياة 
ببالدنا  ونمضي  والعطاء،  البذل  إلى  واالستغالل 
حسب  االستقرار«،  حالة  إلى  الفوضى  حالة  من 
تدوينة على حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« .
»الجيد«  الدبيبة مسابقة كأس  وخالل حضور 
منتصف  أقيمت،  التي  واألصلية  الهجينة  للخيول 
رئيس  أكد  مصراتة،  بمدينة  الماضي  مايو 
الحكومة الموقتة أن الليبيين قادرون على إعادة 
تماسك النسيج االجتماعي على ما كان عليه من 
خالل األنشطة الرياضية والمجتمعية، التي تضم 

مشاركين من مختلف مناطق ليبيا.
مشتركة  مسؤولية  والتنمية  »البناء  إن  وقال 
مساهمة  يجب  بل  الحكومة،  على  تقتصر  وال 
كل الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء 
بالرخاء  ليبيا  تنعم  حتى  المدني  المجتمع 

واالستقرار.
حكومة  وزراء  مجلس  وافق  قريب  سياق  في 

الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على 
مشروع قرار بإنشاء المجالس المحلية والمجلس 
باسم  الناطق  نشره  بيان  وفق  للشباب،  الوطني 
الموقتة محمد حمودة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 

اإلثنين ،على »فيسبوك«.

إن  اإلعالمي،  المكتب  عن  صادر  بيان  وقال 

ناقش   2021 للعام  السابع  العادي  االجتماع 
الخدمية،  المهمة  والملفات  المواضيع  من  عددًا 
لتحسين  المتخذة  والقرارات  اإلجراءات  ومتابعة 

الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.
ومناقشة  استعراض  بعد  االجتماع،  وانتهى 
من  والتدابير،  اإلجراءات  من  جملة  إلى  بنوده، 
اللجنة  تنظيم  إعادة  قرار  مشروع  »اعتماد  بينها 

الوطنية للعمل التطوعي للشباب«.
واعتمد االجتماع مقترح وزارة العمل والتأهيل 
 - )سرت  لمدن  تدريبية  مراكز  خمسة  بإنشاء 
اعتمد  كما  سبها(،   - الكفرة   - درنة   - طمينة 
المخصصات  توزيع  »جداول  الوزراء  مجلس 
والركون   ،2021 للعام  اإلدارية  للوحدات  المالية 
للعام  الحكومي  لإلنفاق  قانونية  كمرجعية  إليها 

المالي 2021
الدفاع  وزير  الموقتة،  الحكومة  رئيس  وناقش 
الدفاع  وزارة  من  وفد  مع  الدبيبة،  عبدالحميد 

الوزير: إلزام الشركات المشاركة في 
برنامج إعادة اإلعمار بتخصيص 

30% من قوة العمل لديها لليبيين

145 ألف طالب وطالبة يدرسون 
تجهيز محطة كهرباء »7 أكتوبر« في 3941 مؤسسة تعليمية

بمعدات جديدة.. ونقل محوالت مشروع 
مصراتة االستعجالي من الميناء الحكومة تخصص 2.25 مليار 

دينار لدعم مرتبات العاملين 
دخول الوحدة الغازية الثانية بالتربية والتعليم

بمحطة السرير إلى الشبكة 
الكهربائية بقدرة 250 ميغاوات

الحكومة تعتمد إنشاء المجلس الوطني 
للشباب.. وأوامر قضائية بالقبض على 

عشرات المتورطين في »المقابر الجماعية«

انتشار  ظل  في  التوالي  على  الثاني  للموسم 
مارس  منذ  المستجد«  »كورونا  فيروس 
األحد،  وطالبة،  طالبًا   145046 بدأ   ،2020
التعليم  مرحلة  إتمام  شهادة  امتحانات 
2020 - 2021، في  األساسي للعام الدراسي 

الليبي. التراب  كامل 
لالمتحانات،  الوطني  المركز  مدير  وقال 
لوزارة  بيان  في  مسعود،  أحمد  السيد 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة  التعليم 
إلجراء  تقدموا  وطالبة  طالبًا   145046 إن 
الذكور،  من  و18  ألفًا   75 منهم  االمتحانات، 
في  يدرسون  اإلناث،  من  و28  ألفًا  و70 
مراقبة   113 تتبع  تعليمية  مؤسسة   3941

. تعليمية
 20 إلشراف  تخضع  االمتحانات  أن  وتابع 
 10302 في  وتجرى  مالحظين،  و604  ألفًا 

قاعة امتحانية تم مراعاة التباعد داخلها.
مسعود، أشاد بجهود »شركاء الوزارة« في 
هذه االمتحانات، متمثلين في المركز الوطني 
اإلجراءات  متابعة  في  األمراض  لمكافحة 
و»بريد  الرصد،  بعمليات  والقيام  االحترازية 
اللجان  لكافة  األسئلة  أوصلت  التي  ليبيا«، 
في  اإلعالم  وسائل  إلى  إضافة  االمتحانية، 

للجميع. الصورة  إيصال 
لالمتحانات  المتقدمين  الطالب  أن  وأكد 
االمتحان،  قاعات  دخولهم  قبل  يخضعون 
لكل  كمامة  واستالم  الحرارة  درجة  لقياس 
االحترازية  اإلجراءات  ضمن  امتحاني،  يوم 

لمجابهة فيروس »كورونا«.

دعم المرتبات
نفسها،  التعليمية  العملية  سياق  وفي 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  أعلنت 
تخصيص مليارين و250 مليون دينار، لوزارة 
العاملين  مرتبات  لدعم  والتعليم  التربية 
سبتمبر  مرتبات  من  بدءًا  التعليمي،  بالقطاع 

الماضي.
على   ،425 رقم  حمل  الذي  القرار،  ونص 
التربية  لوزارة  دينار،  مليار   2.250 تخصيص 
بالقطاع  العاملين  مرتبات  لدعم  والتعليم 
 ،2018 لسنة   4 رقم  للقانون  وفقًا  التعليمي، 

بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر الحالي.
التربية  وزارة  تتولى  القرار،  نص  وبحسب 
المستحقين  العاملين  تحديد  والتعليم، 

المالية. للزيادة وإحالتهم لوزارة 
الوحدة  حكومة  رئيس  أصدر  والخميس، 
لتنفيذ  قرارًا  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية، 
عن  الصادر   2018 لسنة   )4( رقم  القانون 
مرتبات  زيادة  يقر  الذي  النواب  مجلس 
تنفيذها  في  البدء  يتم  أن  »على  المعلمين 
وفق  الجاري«  للعام  سبتمبر  شهر  من  اعتبارًا 

»حكومتنا«. منصة 
بقية  في  العاملين  الدبيبة  وطمأن 

وحكومة  للكهرباء  العامة  الشركة  تبذل 
مستمرة  جهودًا  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
في محاولة لتفادي تكرار انقطاع الكهرباء 
يشهد  التي  الليبية،  المدن  عديد  عن 
في  التام  اإلظالم  من  ساعات  بعضها 
إلى  تلجأ  إنها  الكهرباء  شركة  تقول  وقت 
الشبكة  »النهيار  تفاديًا  األحمال  طرح 
اإلنتاجية  القدرة  ضعف  بسبب  الكهربائية 
زيادة  إلى  إضافة  النقل،  شبكة  وتهالك 

الصيف«. االستهالك في فصل 
دائرة  فنيو  بدأ  الجهود،  هذه  إطار  في 
توزيع  إلدارة  التابعة  العامة  التركيبات 
محطة  تجهيز  في  اإلثنين،  طرابلس، 
المركز بمعدات  كهرباء بمنطقة طرابلس 

جديدة.
للكهرباء،  العامة  الشركة  وقالت 
بموقع  صفحتها  عبر  مقتضب  بيان  في 
محطة  جهزوا  الفنيين  إن  »فيسبوك«، 
طرابلس  بمنطقة  أكتوبر«   7« تحويل 
المركز بمعدات جديدة جهد »11 ك. ف«.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، األحد، 
بمحطة  الثانية  الغازية  الوحدة  دخول 
الكهربائية  الشبكة  إلى  السرير  كهرباء 

250 ميغاوات. بقدرة إنتاجية تصل إلى 
على  صفحتها  عبر  الشركة،  وأوضحت 
الغازية  الوحدة  دخول  أن  »فيسبوك«، 
على  السرير  كهرباء  بمحطة  الثانية 
»اختبارات«  عملية  ضمن  يأتي  الشبكة 
الصيانة  أعمال  إجراء  أن تم  الوحدة »بعد 

لها«.
المحوالت  نقل  الشركة،  أعلنت  كما 
مصراتة  بمشروع  الخاصة  والمعدات 
البحري  مصراتة  ميناء  من  االستعجالي 

المشروع. إلى مقر 
بموقع  صفحتها  على  الشركة،  ونشرت 
الجمعة  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
الماضي، صورًا من عمليات نقل المحوالت 

والمعدات.
الشركة  أعلنت  الماضي،  والخميس 
في  الثالثة  التوربينة  تركيب  من  االنتهاء 
وكانت  طرابلس.  غرب  كهرباء  محطة 
نقل  بدء  أعلنت  للكهرباء،  العامة  الشركة 
ومولديهما  والرابعة  الثالثة  التوربينتين 
موقع  إلى  البحري  طرابلس  ميناء  من 

مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس.
والحفريات  المدنية  األعمال  وبدأت 
طرابلس  غرب  كهرباء  محطة  بمشروع 
إطار  في  الماضي،  مايو  في  االستعجالي 
للرفع  للكهرباء  العامة  الشركة  مساعي 
على  والقضاء  اإلنتاجية،  القدرات  من 

مرتباتهم  في  الزيادة  بأن  العامة  القطاعات 
هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى 
والداخلية،  الصحة  بقطاعي  العاملون  رأسهم 
موحد  مرتبات  جدول  اعتماد  أن  مؤكدًا 
العدالة  وتحقيق  بالدولة،  العاملين  لجميع 
تقع  تاريخية  مسؤولية  المنشودة  االجتماعية 

على عاتق هذه الحكومة.
أنها  الحكومة  أكدت  سابق  وقت  وفي 
الميزانية  المعلمين في  زيارة مرتبات  أدرجت 
تعتمد  لم  التي  الجاري،  للعام  للدولة  العامة 
وزير  أعلنه  ما  وفق  النواب،  مجلس  من  بعد 

المقريف. محمد  موسى  والتعليم،  التربية 
والتعليم  التربية  وزير  بحث  جهته،  من 
ومشايخ  أعيان  مع  المقريف،  محمد  موسى 
عن  اإلفراج  تأخر  أسباب  عتبة،  وادي  بلدية 

مرتبات عدد من معلمي البلدية.
في  المقريف،  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
مكتبه أعيان ومشايخ بلدية وادي عتبة؛ حيث 

الكهربائية،  الشبكة  في  الحاصل  العجز 
االستراتيجي  المخطط  ضمن  وذلك 
إنشاء ثالث محطات،  الذي يشمل  للشركة 
بقدرة  مصراتة  محطة  في  واحدة  منها 
بقدرة  طبرق  في  وأخرى  ميغاوات،   640

740 ميغاوات.

تأمين محطة مصراتة
بقيادة  أمني  وفد  زار  ذاته،  السياق  في 
أمن  بمصلحة  والتدخل  الدعم  قوة  رئيس 
المرافق والمنشآت المقدم أسامة معتوق، 
محطة كهرباء مصراتة؛ حيث تقوم شركة 

وصيانتها. بتطويرها  التركية  »إنكا« 

تأخر  في  المتمثلة  مالحظاتهم  إلى  استمع 
البلدية،  اإلفراج عن مرتبات عدد من معلمي 
التعليمية،  العملية  تواجه  التي  والمشاكل 

وفق بيان للوزارة الثالثاء.
في  التعليم  يواجه  ما  بحل  الوزير  وتعهد 

بلدية وادي عتبة من عراقيل ومشاكل.
التربية  وزارة  أعلنت  سابق،  وقت  وفي 
والتعليم، بدء االكتتاب للعام التربوي )2022 
- 2021(، لمرحلة رياض األطفال من األربعاء.

األطفال  رياض  إدارة  مديرة  وقالت 
تصريح  في  أبوغرارة سعيد،  حميدة  بالوزارة، 
التربوي  للعام  االكتتاب  إن  الوزارة،  نقلته 
أمس  من  اعتبارًا  بدأ   ،)2021  -  2022(
والتعليم،  التربية  وزير  أن  مضيفة  األربعاء، 

اعتمد رسوم التسجيل بـ100 دينار.
وزير  وقع  الجامعي،  التعليم  صعيد  وعلى 
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
مباني  صيانة  عقد  األحد،  القيب،  عمران 
سرت  بجامعة  للطالبات  الداخلي  القسم 
رئيس  بحضور  أبوهادي،  بمحلة  الواقع 
من  ومسؤولين  البلدية  وعميد  الجامعة 

والبلدية. الوزارة 
في  سرت  لجامعة  العام  الكاتب  وقال 
»أفق  شركة  إن  »الوسط«،  إلى  تصريح 
ستقوم  التي  هي  بسرت  للمقاوالت«  اإلعمار 
الداخلي  القسم  مباني  صيانة  أعمال  بتنفيذ 
للطالبات بجامعة سرت، مقدرًا تكلفة األعمال 
التنفيذ  مدة  وأن  دينار،  ألف   598 بنحو 
انطالق  تاريخ  من  يومًا   45 خالل  ستكون 
القسم  مباني  وتتكون  الصيانة.  أعمال 
الداخلي للطالبات بجامعة سرت من طابقين.
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وأكد 
ضرورة  الصيانة،  عقد  توقيع  مراسم  خالل 

التقيد بما جاء ببنود عقد االتفاق.

إن  بيان،  في  الداخلية،  وزارة  وقالت 
الشركة  تأمين  عن  مسؤولة  الدعم  قوة 
على  اجتماع  عقد  إلى  مشيرة  التركية، 
وذلك  اإلثنين،  تمت  التي  الزيارة  هامش 
لالطالع  التأمين؛  المكلفة  العناصر  مع 
على المشكالت والعراقيل التي تواجههم.
كافة  حل  على  بالعمل  معتوق  وتعهد 
العناصر  تواجه  التي  والعراقيل  المشكالت 
المكلفة عمليات التأمين والحراسة. وشدد 
ضرورة  التأمين،  المكلفة  العناصر  على 
بتنفيذ  وااللتزام  واالنتباه  باليقظة  التحلي 

والحراسة. بالحماية  المتعلقة  التعليمات 
العاملين  مع  آخر  اجتماع  عقد  أيضًا 
مجهودات  على  أثنوا  »الذين  الشركة  في 
األمن  فرض  سبيل  في  تبذل  التي  القوة 
الموقع،  للعمل داخل  بيئة مناسبة  وتوفير 
وفق  العمل«،  في  االنضباط  على  كذلك 

الوزارة.
شركة  أعلنت  الماضي،  يناير  وفي 
»إنكا« التركية شراكة مع شركة »سيمنز« 
ميونيخ  ومقرها  العمالقة  الهندسية 
في  للطاقة  محطتين  بناء  في  األلمانية 
المتزايدة  البالد  احتياجات  لتلبية  ليبيا 

الكهرباء. من 
أنها  لها،  بيان  في  »إنكا«،  وأوضحت 
إنشاء  ستباشر  »سيمنز«  مع  باالشتراك 
ذات  كهرباء  لمحطة  سريعة  مشاريع 
مصراتة  مدينة  في  ميغاوات   650 قدرة 
 671 بطاقة  وأخرى  الغربية،  الساحلية 

ميغاوات في طرابلس.
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»مكافحة األمراض« يسمح بإعطاء »إسترازينيكا« للمطعمني بـ »سبوتنيك«
تزويد المنطقة الشرقية بتجهيزات مختبرات »كورونا« من مركز التقنيات الحيوية

التقرير الوبائي: انخفاض اإلصابات.. وزيادة متوسط الوفيات األسبوع الماضي.. و339 ألف إصابة منذ تفشي الوباء.. و1.3 مليون شخص تلقوا اللقاح األول

»كورونا«  بفيروس  اإلصابات  أرقام  تراجعت 
المركز  أعلن  فيما  األسبوع،  هذا  ليبيا خالل  في 
تراجع  الثالثاء،  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
بفيروس  الوفيات  في  وزيادة  اإلصابات  عدد 
مقارنة  الماضي،  األسبوع  خالل  »كورونا«، 

السابق. باألسبوع 
الوبائي  للموقف  نشرته  في  المركز،  وقال 
 26 إلى  20 سبتمبر  الفترة من  األسبوعي خالل 
سبتمبر الجاري لفيروس »كورونا المستجد«، إن 
عدد العينات المفحوصة ارتفع إلى 32.831 ألف 
عينة مقارنة باألسبوع الوبائي السابع والثالثين 

32.038 ألف عينة.
المؤكدة  الحاالت  عدد  انخفاض  أكد  المركز 
إلى 5864 حالة، وبمعدل إيجابية 18 %، مقارنة 
البالغة  والثالثين  السابع  الوبائي  باألسبوع 

6812 حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 21 %.
ولفت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 100 حالة 
باألسبوع  مقارنة   ،%  1.7 وفاة  وبمعدل  وفاة 
وفاة  حالة   76 المسجل  والثالثين  السابع 
اإلصابات  عدد  أن  وأوضح   .%  1 وفاة  وبمعدل 
ارتفع في مدن بنغازي، الخمس، سرت، الزنتان، 
السبيعة،  تاورغاء،  درنة،  الزهراء،  امساعد، 

شحات، القيقب، صرمان، زوارة، غريان.
لمكافحة  الوطني  المركز  نشرة  وحسب 
األمراض، ارتفع عدد الذين تلقوا تطعيم الجرعة 
إلى  المستجد«،  »كورونا  فيروس  ضد  األولى 
1.372 مليون مطعم، فيما بلغ عدد المطعمين 
مقارنة  مطعم،  ألف   194.529 الثانية  بجرعة 
حيث  والثالثين،  السابع  الوبائي  باألسبوع 
 1.305 األولى  بالجرعة  المطعمين  عدد  كان 
الثانية  بالجرعة  المطعمين  مليون مطعم وعدد 

159.259 ألف مطعم.

الحصيلة اليومية
الجاري،  األسبوع  أيام  حصيلة  توزيع  وجاء 

وفق بيانات المركز الوطني المعلنة كالتالي:
السبت: 989 إصابة جديدة.. و18وفاة

كما  الماضي،  السبت  يوم  حصيلة  شهدت 
جديدة،  إصابة   989 تسجيل  المركز،  أعلنها 
وفاة  تسجيل  تم  فيما  شفاء،  حالة  و1371 

18حالة مصابة.
الوبائي  الوضع  بيان  في  المركز  وأوضح 
أن  األحد،  أصدره،  الذي  للفيروس،  المحلي 
مختبراته تسلمت 5826 عينة، أظهرت التحاليل 
4837 حالة، بينما تأكدت  المعملية لها، سلبية 

و164  جديدة   825 منها  حالة،   989 إصابة 
مخالطة، بنسبة حاالت موجبة %17.

األحد: 910 إصابات.. و11 حالة وفاة
إصابات   910 تسجيل  تم  األحد  يوم  وفي 
حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  إحصائية 
توفي  حين  في  مصابًا،   1226 للشفاء  وتماثل 
على  المنشورة  اإلحصائية  وفق  آخرون،   11
االجتماعي  التواصل  بموقع  المركز  صفحة 

اإلثنين. »فيسبوك«، 
وبلغت نسبة اإلصابات الجديدة 17.2 % من 
5268 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت  إجمالي 

4 عينات. سلبية 

اإلثنين: 686 إصابة جديدة.. و8 وفيات
يوم  االصابات سجل  لعدد  واضح  تراجع  وفي 
»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   686 اإلثنين 

المستجد«، و1092 حالة شفاء و8 حاالت وفاة.
لمكافحة  الوطني  المركز  مختبرات  وتسلمت 
التحاليل  أظهرت  عينة،   4139 األمراض 
3753 حالة، بينما تأكدت  المعملية لها، سلبية 
إصابة 686 حالة، منها 180 حالة حرجة، وبلغت 

نسبة الحاالت موجبة 16.5 %.

الثالثاء: 693 إصابة جديدة.. و11وفاة
في هذا اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة 
693 إصابة جديدة بفيروس  األمراض، تسجيل 
حرجة،  حالة   175 منها  ليبيا،  في  »كورونا« 

و1361 حالة شفاء و11 وفاة.
أن  الثالثاء،  بيان  في  المركز،  وأوضح 
أظهرت  عينة،   4566 الثالثاء  تلقت  مختبراته 
فيما  عينة،   3873 سلبية  المعملية،  التحاليل 

حاالت  بنسبة  حالة،   693 إصابة  تأكدت 
.%15 موجبة 

بفيروس  المصابة  الحاالت  عدد  وارتفع 
الوباء  ظهور  منذ  ليبيا  في  المسجلة  »كورونا« 
حالة،  و269  ألفًا   339 إلى   2020 مارس  في 
76 ألفًا و59 حالة نشطة حتى اآلن، بينما  منها 
 4636 وسجلت  حالة،  و574  ألفًا   258 تعافى 

بالفيروس. وفاة 

تجهيزات خاصة
الصحية  الطوارئ  غرفة  تسلمت  جهتها  من 
الشرقية  بالمنطقة  الصحة  وزارة  بديوان 
 »19  - »كوفيد  بمختبرات  خاصة  تجهيزات 

قادمة من مركز البحوث والتقنيات الحيوية.
في  سيشرع  التي  التجهيزات  وشملت 
الشرقية؛  بالمنطقة  مختبرًا   15 على  توزيعها 
مواد تشغيل لـ70 ألف اختبار، و70 ألف مسحة، 
»كورونا  فيروس  عن  للكشف  معامل  وخمسة 
الخميس  الصحة  لوزارة  بيان  وفق  المستجد«، 

الماضي.

التطعيم بلقاحين مختلفين
الوطني  المركز  أذن  التطعيم،  صعيد  على 
»أسترازينيكا«  لقاح  بإعطاء  األمراض  لمكافحة 
من  األولى  الجرعة  تلقوا  للذين  ثانية  كجرعة 
مضى  يكون  أن  على  في«،  »سبوتنيك  لقاح 

على الجرعة األولى ثالثة أشهر على األقل.
المركز، حيدر  عام  جاء ذلك في خطاب مدير 
لحملة  التنفيذيين  المديرين  إلى  السائح، 
المستجد«  »كورونا  فيروس  ضد  التطعيم 
وصدر   ،2506 رقم  حمل  الذي  بالبلديات، 
إمكانية  إلى  الخطاب  وأشار  الماضي.  الخميس 
الطعوم  من  نوع  بأي  المرضعة  المرأة  تطعيم 

حاليًا. المتوفرة  لـ»كورونا«  المضادة 

إنجاز دوائي
وزارة  احتفت  نفسه  الصحي  السياق  وفي 
الدوائية  األصناف  بتسجيل  اإلثنين،  الصحة، 

المسموح بتداولها في ليبيا، وهو »إنجاز لطالما 
إدارة  مديرة  تعبير  حد  على  تحقيقه«،  تعثر 

العربي. ليلى  الصيدلة، 
الصحة  وزارة  وكيل  تحدث  االحتفال،  وخالل 
عن  كوكو،  سمير  والديوان،  الفنية  للشؤون 
جهود موظفي إدارة الصيدلة، لتسجيل األصناف 
مرة  ألول  تسجل  سابقة  في  ليبيا،  في  الدوائية 
على  الوزارة  نشرته صفحة  بيان  وفق  ليبيا،  في 

»فيسبوك«.
»هذا  إن  الصيدلة  إدارة  مديرة  وقالت 
رئيس  دعم  لوال  ليتحقق  كان  ما  النجاح 
»عملية  أن  وتابعت  الصحة«.  ووزير  الحكومة 
من  الدولة  ستمكن  الدوائية  األصناف  تسجيل 
آمن،  دواء  على  بحصوله  المستهلك،  حماية 
الجيدة  واألصناف  األدوية  حصر  خالل  من 
األصناف  تسجيل  عملية  ستضمن  إذ  وفرزها، 
المصنعة(،  )الشركات  المصادر  جودة  الدوائية 
والتحاليل  الوثائق  بتقديم  ستلتزم  التي 
الذي  األمر  الليبية،  الصحة  وزارة  إلى  والتجارب 
الغش  مكافحة  في  فعال،  بشكل  سيسهم 
والعالمات  األدوية،  بعبوات  والتالعب  الدوائي، 

باألدوية«. الخاصة  التجارية 
ليبيا  »ستمكن  الخطوة  تلك  أن  وأضافت 
للشركات  المحليين  الممثلين  متابعة  من 
الوطني،  االقتصاد  وحماية  لألدوية،  المصنعة 
أسماء  استيراد  في  اإلفراط  منع  خالل  من 
يؤدي  كان  الذي  األمر  الصنف،  لنفس  متعددة 
الدوائية  األصناف  تراكم  إلى  السابق،  في 
يصعب  طبية،  مخلفات  شكل  على  المختلفة 

وإتالفها«. معها  التعامل 
الشركات  بعض  تسلمت  متصل،  سياق  وفي 
وكالئها  عبر  لألدوية  المصنعة  الكبرى  العالمية 
التزامهم  على  تقدير  شهادات  المحليين، 
الدولة  أقرتها  التي  الشروط  كل  باستيفاء 

الليبية.
بحكومة  مسؤولون  اإلشهار  حفل  حضر 
وزير  مستشاري  من  وعدد  الوطنية،  الوحدة 
ومديري  الطبي،  اإلمداد  جهاز  ورئيس  الصحة، 
المحليين  الوكالء  من  وعدد  الوزارة،  إدارات 

المصنعة لألدوية. الكبرى  العالمية  للشركات 
بإدارة  التسجيل  قسم  رئيسة  وأكدت 
أن  الحفل،  خالل  المسعودي،  نادرة  الصيدلة 
أشهر  ستة  مدى  على  استقبلت  الصحة  وزارة 
لتسجيل  الكبرى  العالمية  الشركات  طلبات 
وحدة  رئيس  قدم  كما  الدوائية،  األصناف 
عرضًا  عيسى،  بن  حمزة  األصناف  تسجيل 
واللوائح  التسجيل  عملية  حول  تقديميًا 

التسجيل. لعملية  المنظمة  الليبية  والقوانين 

● حملة المسح الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة الشرقية

● جانب من حملة المسح الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة الشرقية

طرابلس ـ الوسط

»الصحة« تعلن: للمرة األولى 
في تاريخ البالد.. تسجيل 
األصناف الدوائية في ليبيا

بعد اإلعالن عن بعضها والتحضير لدخول مليون عامل مصري

عقود واتفاقات »إعادة اإلعمار« تحرك تنافس دول الجوار

إعمار  إعادة  أن  الحويج كشف  الوطنية، محمد 
الدراسات  وفق  دوالر،  مليار   200 تتكلف  ليبيا 
إن  وقال  الدولي.  البنك  ودراسات  المحلية 
مع  األعمال  رجال  مع  ملتقيات  عقدت  ليبيا 
دول عدة، منها مصر وإيطاليا وتركيا وتونس 
األولوية  أن  إلى  الفتًا  وفرنسا،  والجزائر 
ستكون للعقود القديمة الموقعة مع عدد من 

الدول.
لالتحاد  السامي  الممثل  قال  جانبه،  من 
جوزيب  واألمنية  الخارجية  للسياسة  األوروبي 
ستتطلب  ليبيا  إعمار  إعادة  إن  بوريل، 
البالد  وأن  دوالر،  مليار   100 بنحو  استثمارات 
النفط،  صادرات  من  ضخمة  موارد  تمتلك 
مليار   60 على  يزيد  سيادي  ثروة  وصندوق 
عن  صادر  حديث  تقرير  عن  ونقل  دوالر. 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة 
مكاسب  إجمالي  أن  »اإلسكوا«،  آسيا  لغرب 
 160 سيتجاوز  ليبيا،  في  السالم  من  المنطقة 
كما   ،2025-2021 الفترة  خالل  دوالر  مليار 
ومصر  تونس  من  كل  في  البطالة  ستنخفض 

والسودان.
سينعكس  ليبيا  في  السالم  إن  قال  بوريل 
غير  الهجرة  مسألة  على  كبيرة  بدرجة 
حوالي  ليبيا  استضافة  إلى  مشيرًا  النظامية، 
الثورة،  اندالع  قبل  أجنبي  عامل  مليون   2.5
3 ماليين  وبحسب التقديرات هناك حاجة إلى 
يد عاملة في السنوات المقبلة إلعادة اإلعمار، 

قوله. حسب 

حد  على  الليبيين  والمشغلين  والمستهلك 
تعبيره.

لنيل  التنسيق  ضرورة  عن  الذوادي  ودافع 
معتبرًا  الكبرى،  المشاريع  من  تونس  نصيب 
سيمكنه  التونسيين  األعمال  رجال  اتحاد  أن 
واألوروبية  التركية  الشركات  مع  المنافسة 

ليبيا. في  المتمركزة 
التونسية  االقتصادية  األوساط  وتنتهز 
حيث  أسواقها؛  القتحام  كبرى  ليبية  معارض 
لصفاقس  والصناعة  التجارة  غرفة  أكدت 
وحدة  آالف  بخمسة  ضخمًا  مشروعًا  أن 
عرضه  سيتم  ليبيا  في  إنجازها  مزمع  سكنية 
للبناء  المتوسطي  للصالون   16 الدورة  في 
من  الغرفة  تقيمه  الذي   »2021 »ميديبات 
بمشاركة  بصفاقس  المقبل  أكتوبر   9 إلى   6

17 دولة. حوالي 
حسب  ليبيا  التونسية،  الغرفة  وخصت 
معلنة  شرف،  ضيف  لتكون  صحفي،  بيان 
»مشاريع  شعار  يحمل  الذي  الحدث  مشاركة 
ليبيا«  إعمار  الليبية وإعادة  التونسية  الشراكة 
والتونسية  الليبية  البنوك  من  عدد  بمشاركة 
الليبية  االستثمارية  الهيئات  من  ومجموعة 
التعاون  مجلس  ودعا  المسؤولين.  وكبار 
المؤسسات  التونسي   - الليبي  االقتصادي 
وأصحاب  اختصاصاتها  بجميع  التونسية 
المشاركة في معرض  إلى  التونسيين  األعمال 
 21 17 إلى  بنغازي الدولي الذي سينطلق من 
حوالي  يستقطب  أن  والمتوقع  المقبل  أكتوبر 

ليبيا،  إعمار  إعادة  فاتورة  عن  اإلعالن  تزامن 
توجه  مع  بعينها،  دول  على  عقود  عدة  ورسو 
ردود  تباينت  التي  الليبي  الجوار  دول  أنظار 
وكان  والمغرب،  والجزائر  تونس  بين  أفعالها 
مسؤولين  لسان  على  جاء  ما  حدة  أكثرها 

انتقاد سلطات بالدهم. تونسيين في 
عن  وطرابلس  القاهرة  إعالن  يمر  ولم 
إلى  مصري  عامل  مليون  لدخول  التحضير 
خطة  إطار  في  المقبل،  أكتوبر  بداية  ليبيا 
المتعاملين  على  الكرام  مرور  اإلعمار،  إعادة 
ال  الجوار،  دول  في  والسياسيين  االقتصاديين 
عبدالحميد  الوحدة  حكومة  رئيس  وأن  سيما 
 14 الدبيبة عاد من مصر قبل أيام بعد توقيع 
19 مليار دينار ليبي؛  اتفاقية اقتصادية بقيمة 
عقود   6 جانب  إلى  دوالر،  مليار   4.2 نحو  أي 

تنفيذية.
المهتمة  البلدان  أكثر  تكون  ربما  تونس 
لكن  نفوذها،  واستعادة  ليبيا  في  باالستثمار 
التجارية  المبادالت  حجم  بين  ربطوا  خبراء 
الوطني  المعهد  نشرة  حسب  المنخفض 
االشهر  عن  إحصائية  مؤشرات  في  لإلحصاء 
تراجع  وبين   2021 سنة  من  األولى  السبعة 
تتجاوز  أال  متوقعين  االقتصادي،  حضورها 
في  سجلت  دوالر  مليون   550 العامة  األرقام 
عن  بعيدة  تزال  ال  إحصاءات  وهي   2019
متابعين  حسب  واألهم   ،2010 العام  أرقام 
التي  األرقام  عن  كليًا  بعيدة  أنها  تونسيين 

ليبيا. مبادالتها مع  تحققها مصر في 
األسبق  التونسي  للرئيس  تدوينة  وحملت 
الرئيس  على  كبيرًا  تحاماًل  المرزوقي،  منصف 
الحالي قيس سعيد حين وصفه بأنه »مبتدئ« 
في  العمل  فرص  التونسيين  آالف  على  يضيع 
تدوينة  في  المرزوقي  كتبه  ما  ويحيل  ليبيا، 
وقعتها  التي  االتفاقات  إلى  »فيسبوك«  عبر 
إعادة  بشأن  والمصرية  الليبية  الحكومتان 
المقيم  السياسي  اعتبر  حيث  ليبيا؛  إعمار 
من  تونس  حرمت  سعيد  سياسة  أن  بالخارج 
اعمار  إعادة  في  يسهم  الذي  البلد  تكون  أن 

واستثماراته. وشركاته  العاملة  بيده  ليبيا 
التونسية  االقتصادية  للغرفة  العام  األمين 
في  اعتبر  الذوادي،  علي  المشتركة  الليبية   -
يمكن  ال  أنه  تونسية  إعالم  لوسائل  تصريح 
ألي طرف المس من مكانة تونس االقتصادية 
للعقود  تضخيمًا  هناك  أن  معتبرًا  ليبيا،  في 
عامل،  مليون  بنحو  ليبيا  مع  الممضاة  األخيرة 
يقصد  ـ  ليبيا  في  البلد  هذا  مكانة  قدم  فرغم 
مصر ـ فإنه ال يمكن إزاحة سمعة المؤسسات 
التجار  لدى  التونسية  والعمالة  االقتصادية 

الوسط: عبد الرحمن أميني

● معبر الدبداب بين ليبيا والجزائر● الكوني مع سفير تونس لدى ليبيا

من  الكوني  موسى  الرئاسي  بالمجلس 
تبون. عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس 

تعفف مغربي
أما المملكة المغربية فلم تعلن صراحة عن 
البالد  ليبيا؛ حيث تقوم  أي رهان مادي لها في 
المؤسسات  لتوحيد  حثيثة  سياسية  بجهود 
السيادية والتقريب بين مجلسي النواب واألعلى 
مباحثات  ثم  الصخيرات  باتفاق  بداية  للدولة 
»هسبريس«  لجريدة  تقرير  ونقل  بوزنيقة. 
في  الرباط  حظوظ  حول  تساؤالت  المغربية 
عقود إعادة إعمار ليبيا واستندت إلى رأي أستاذ 
إن  قال  الذي  بلوان،  حسن  السياسية  العلوم 
لتبنيه  الليبيين  لدى  ومكانة  ثقة  حاز  المغرب 
سياسة متوازنة بعيدة عن األطماع االقتصادية 
أو األجندات السياسية، »رغم العروض المغرية 
الليبية فيما يتعلق  القيادات  التي تقدم له من 

باالستثمار وإعادة اإلعمار« وفق قوله.
بين  الكبير  التنافس  رغم  أنه  بلوان  وأوضح 
سياسيًا  الليبي  الملف  في  المغاربية  الدول 
المغرب  وخاصة  معظمها،  فإن  واقتصاديًا؛ 
والجزائر، بعيد عن مربع الصراع الذي يحتدم أكثر 
بين مصر وروسيا وتركيا وإيطاليا، باإلضافة إلى 
الواليات المتحدة األميركية، ال سيما أن معظم 

هذه الدول لها موطئ قدم في الداخل الليبي.

200 مليار دوالر
الوحدة  بحكومة  االقتصاد  وزير  كان 

توربينات   8 تأجير  عبر  ميغاوات،   160 بطاقة 
تعمل بالغاز، في وقت أعلن عن التحضير لمد 
التونسية.  الشبكة  عبر  ليبيا  إلى  الكهرباء 
فعينها  »سوناطراك«  الكبرى  المؤسسة  أما 
في  االنتخابات  إجراء  بعد  ما  االستقرار  على 
في  نشاطها  الستئناف  المقبل  ديسمبر   24

أحواض غدامس.
الجزائرية  للشركة  العام  المدير  وقال 
المحلية،  لإلذاعة  تصريح  في  حكار  توفيق 
لتطوير  دراسات  على  تعكف  شركته  إن 
ليبيا مستقباًل، دون أن يحدد  استكشافات في 

إضافية. تفاصيل 
مع  الجزائر  اتفقت  نفوذها،  ولتعزيز 
البري  الدبداب  معبر  فتح  إعادة  ليبياعلى 
الجزائر  تحضر  بينما  النقل،  عمليات  لتسهيل 
وفتح  طرابلس  إلى  الجوية  الرحالت  لعودة 
موعدًا  تحدد  أن  دون  سبها  في  القنصلية 
النائب  تلقاها  وعود  وفق  لذلك،  دقيقًا 

500 شركة من تونس  300 ألف زائر، وقرابة 
والمغرب. ومصر  والجزائر 

حصتهم  بأن  التونسيين  ولطمأنتهم 
والتعمير  اإلسكان  وزير  دعا  محفوظة، 
الغاوي،  أبوبكر  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
خطة  في  المشاركة  إلى  التونسية  الشركات 
السفير  استقباله  خالل  وذلك  الحياة«،  »عودة 

العجيلي. لسعد  التونسي 

فرص جزائرية
شركة  في  مسؤولون  أعلن  الجزائر،  وفي 
في  المتخصصة  الجزائرية  »كوسيدار« 
أنها  والسدود  والطرقات  البناء  أشغال 
فرص  لتقييم  مشاورات  في  الدخول  بصدد 
واستبقت  ليبيا.  مع  بصفقات  االستثمار 
وتمكنت  الوضع  الحكومية  »سونلغاز«  شركة 
الكهرباء  شركة  مع  عقود  بعدة  الظفر  من 
بطرابلس،  كهربائية  محطة  لبناء  »جيكول« 

الجزائر تتفق على إعادة
فتح معبر الدبداب البري 

لتسهيل عمليات النقل

بلوان: المغرب حاز ثقة الليبيين 
لتبنيه سياسة متوازنة بعيدة عن 

األطماع االقتصادية والسياسية

المرزوقي: سياسة سعيد أضاعت آالف فرص العمل على التونسيين في ليبيا
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»عودة الروح«.. يسار الوسط األملاني يستعيد »مقر الحكم«
المستشار الجديد يفتقد إلى الكاريزما

االنتخابات  في  الديمقراطيين  االشتراكيين  فوز  كرس 
اعتبر قبل وقت قصير  األلمانية نهضة حزب  التشريعية 
في طور الزوال، غير أنه نجح في إخماد خالفاته الداخلية 
المستشارة  عهد  أواخر  في  المحافظين  تعثر  واغتنام 
الرسمية  النتائج  أشارت  أن  بعد  وذلك  ميركل.  أنغيال 
االشتراكي  الحزب  فوز  إلى  الماضي  اإلثنين  الصادرة 
على  االنتخابات بحصوله  في  بفارق ضئيل  الديمقراطي 
25.7 % من األصوات، في مقابل 24.1 % لليمين الوسط 
بزعامة ميركل، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة 
المستشار  دشنه  الذي  الحكم(  )مقر  المستشارية  مبنى 
في  شرودر  جيرهارد  السابق  الديمقراطي  االشتراكي 

العام 2001.
توصيف  حسب  الكبير«،  االنتخابي  »اليوم  هذا  خالل 
وكالة »فرانس برس«، تمكن أقدم األحزاب األلمانية من 
االحتفاظ ببلدية العاصمة برلين والحصول على حوالي 
انتخابات محلية في ميكلمبورغ  40 % من األصوات في 
»الحزب  شبيغل  در  صحيفة  وكتبت  البالد.  شرق  في 
االشتراكي الديمقراطي يحتفل بنهضته«. وبعد انضمامه 
إلى ثالث حكومات كـ»شريك صغير« للمحافظين، يعتزم 

الحزب هذه المرة استعادة المستشارية.
نسبة  تدنت  أن  إلى  التراجع  الحزب مرحلة من  وعرف 
استطالعات  في   % أقل من 15  إلى  عام  قبل  له  التأييد 
في  تمامًا  هامشيًا  يصبح  أن  البعض  له  وتوقع  الرأي، 
فيلب  ديفيد  سودا  وقالت  األلمانية.  السياسية  الحياة 
فاند«  مارشال  »جيرمان  مركز  في  السياسية  الخبيرة 
للدراسات في برلين: »كان العديد من الخبراء يعتبرونه 
بحكم المنتهي إلى حد ما، وعلى استعداد لالنتقال إلى 

المعارضة لتضميد جراحه«.
والحقيقة أن الحزب الذي أنشئ العام 1863 أعطى على 
مدى عقدين صورة حركة فقدت بوصلتها. والسبب األول 
خلف ذلك يكمن في إرث »حزب العمال« الذي فرض عليه 
سياسة ليبرالية الوحي قادها المستشار جيرهارد شرودر 
في مطلع القرن، وتضمنت إصالحًا لسوق العمل لم يحظ 
المقابل  البطالة لكنه أضعف في  بتأييد شعبي، حد من 

استقرار الوظائف.
ومع تصاعد الخالفات الداخلية بين الجناحين اليساري 
مع  التحالفات  مر  على  هويته  وفقدان  والوسطي، 
المحافظين، بدا الحزب في طريقه إلى الزوال. وتفاقمت 
االنتخابات  في  الكبرى  هزيمته  مع  الوجودية  أزمته 
التشريعية العام 2017 حيث لم يحصل سوى على 20 % 
من األصوات، ثم النكسة التي لحقت به في االنتخابات 

األوروبية العام 2019.
قبل  الحزب  وافق  للحكم،  أخرى  خيارات  أي  انعدام  ومع 

في  مشاركته  تجديد  على  السنة  ونصف  سنوات  ثالث 
ائتالف أنغيال ميركل، غير أن هذه التجربة أضعفته وخرج 
منها منقسمًا بشدة. وتخلص الحزب في فترة قياسية من 
رئيسين له، قبل أن يعين العام 2019 على رأسه شخصين 
مغمورين منبثقين من الجناح اليساري، سعيًا لقطع الطريق 

تحديداً على طموحات الوسطي أوالف شولتز.
الحركة  عمدت  وفيما  الحقًا،  انقلبت  األوضاع  لكن 
قبل  من  فعل  كما  خالصها  عن  بحثًا  يسارًا  التوجه  إلى 
اختار  فرنسا،  في  واالشتراكيون  بريطانيا  في  العماليون 

»الرفاق« في نهاية المطاف وزير المال ونائب المستشارة 
أوالف شولتز الذي اكتسب في هذه األثناء هالة اإلداري 
تذهب  ألمانيا  في  االنتخابات  أن  أثبت  فالتاريخ  المتين. 
إلى الوسط. وكسب الحزب رهانه هذا، فيما مني اليسار 

الراديكالي األلماني بهزيمة ساحقة، األحد.
وتعطي نتيجة االنتخابات األلمانية دفعًا إضافيًا للتيار 
التي  األزمة  وسط  األوروبي  الديمقراطي  االشتراكي 
يعيشها. ويتموضع الحزب االشتراكي الديمقراطي لتولي 
الحكم في ألمانيا، بعدما وصل إلى السلطة في السويد 

والدنمارك وفنلندا وربما النرويج قريبًا.
على  المستشار  مهام  شولتز  أوالف  تولي  حال  وفي 
الرغم من افتقاره إلى الكاريزما، فسوف ينضم إلى نادي 
ما  مرحلة  في  الديمقراطيين  االشتراكيين  المستشارين 
الثانية، وهم فيلي برانت )1969- العالمية  الحرب  بعد 

وهلموت  الشرق،  على  االنفتاح  سياسة  واضع   )1974
-1998( شرودر  وجيرهارد   )1982-1974( شميت 

2005(. لكن هل يحافظ الحزب على وحدته؟
فقد يستاء الجناح اليساري من التسويات التي سيضطر 

شولتز حتمًا إلى عقدها مع ليبراليي الحزب الديمقراطي 
إليها  ينضم  غالبية  ذات  حكومة  تشكيل  أراد  إن  الحر 

الخضر أيضًا.
الذين  الليبراليون  يعارض  المثال،  سبيل  وعلى 
الضرائب  في  زيادة  أي  ميركل،  يمين  إلى  يصنفون 
وفرض أي ضرائب على ذوي الدخل المرتفع، في حين أن 
االشتراكيين الديمقراطيين دعوا في حملتهم االنتخابية 

إلى فرض ضريبة على الثروة.
معهد  أجراه  للرأي  استطالع  وفي  المقابل،  في 
ألغماينه«  »أوغسبورغه  صحيفة  لصالح  »سيفاي«، 
 71 اعتبر  فيلة«  »دويتشة  موقع  ونشره  األلمانية، 
التحالف  مرشح  ادعاه  ما  »خطأ«  أنه  األلمان  من   %
صدور  عقب  الشيت  أرمين  الديمقراطي  المسيحي 
منصب  في  حقه  حول  التشريعية  االنتخابات  نتائج 
المستطلعة  من   %  60 النسبة،  وشملت  المستشارية. 
 10 مقابل  تمامًا«  »خاطئ  أمر  إنه  قالوا  ممن  آراؤهم 
الشيت  كالم  ساند  المقابل  في  »خطأ«.  إنه  قالوا   %

.% 22
جعل  ألمانيين  حزبين  أكبر  بين  البسيط  الفارق 
األلمانية  للقناة  مباشر  تلفزيوني  حوار  في  الشيت 
)ARD( بّث فور اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات، 
حكومة  لتشكيل  تفويضًا  منحه  الناخب  أن  يعتبر 
حتى  قوية  انتقادات  ذلك  بعد  وواجه الشيت  ائتالفية. 
اليوم  في  متحدثًا  التراجع  إلى  دفعته  حزبه،  داخل  من 
التالي عن »عرض« يقدمه حزبه للمشاركة في تحالف 
والحزب  الخضر  الصغيرين،  الحزبين  مع  حكومي 
المعسكر  يصل  أن  جدًا  الوارد  ومن  الحر.  الليبرالي 
المحافظ إلى مكتب المستشارية في حال فشل غريمه 
قد  ثم  ومن  ائتالفية،  حكومة  تشكيل  في  االشتراكي 

القادم. ألمانيا  بالفعل مستشار  يصبح الشيت 
غير أن أول استطالع للرأي يُجرى بخصوص تصريحات 
مساندة  على  سوى  األخير  يحصد  لم  تحديدًا،  الشيت 
من   %  55 أعرب  حيث  المحافظ؛  معسكره  ناخبي 
التحالف  ناخبي  من  أو  أعضاء  من  آراؤهم  المستطلعة 
المسيحي الديمقراطي عن تفهمهم لموقف الشيت. في 
الوقت ذاته، بلغت نسبة المعارضين داخل الحزب 33 %.
به  قام  للرأي  آخر  استطالع  أظهرها  مشابهة  نتائج 
معهد »إنسا« لصالح صحيفة »بيلد«، نشرت نتائجه أيضا 
الثالثاء، إذ رفض 51 % من األلمان تولي الشيت منصب 
المستشارية مقابل 21 % أيدوا ذلك، بينما بلغت نسبة 
الديمقراطي  المسيحي  االتحاد  معسكر  من  المؤيدين 
44 %. أما بين المتعاطفين مع األحزاب األخرى فلم تتعد 
 %  43 المقابل صوت  في  لصالح الشيت.   %  13 النسبة 
من المستطلعة آراؤهم بدعمهم لتولي االشتراكي أوالف 

شولتز منصب المستشار.

●   الفتات دعائية في االنتخابات األلمانية

●   الفتات دعائية في االنتخابات األلمانية

●   أوالف شولتز

برلين - وكاالت

القاهرة - الوسط

 »االشتراكي الديمقراطي« عاش 
مرحلة من التراجع في استطالعات 

الرأي إلى أقل من 15 % قبل عام

 نتيجة االنتخابات األلمانية تمنح دفعاً 
إضافياً للتيار االشتراكي الديمقراطي 

األوروبي وسط أزمة يعيشها

في ظل استبعاد متزايد للمرأة

»الزعفران« آخر سالح نسائي ضد »طالبان«
تتعهد سيدة أعمال أفغانية توظف مئات النساء في حقول 
الزعفران والدفاع عن حقوق العامالت لديها و»عدم التزام 
الحركة  وتستبعد  »طالبان«،  حكم  ظل  في  الصمت« 
منذ  العامة  الحياة  من  النساء  متزايد  بشكل  المتشددة 
استولت على السلطة في منتصف أغسطس، ما دفع العديد 
من صاحبات المشاريع إلى الفرار من البالد أو التواري عن 

األنظار، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
اتباع نهج حكمها  الحركة  ويخشى كثيرون من معاودة 
السابق من العام 1996 حتى 2001 عندما كانت تحظر على 
النساء ارتياد المدارس أو العمل، ولم يسمح لهن بمغادرة 
شفيقة  وتقول  الذكور،  أقاربهن  أحد  بصحبة  إال  منازلهن 
هرات  مدينة  في  للزعفران  شركتها  أسست  التي  عطائي، 
إلى  أصواتنا حتى تصل  العام 2007، »سنرفع  البالد  غرب 
مسامعهم«، مضيفة: »لن نمكث في المنازل مهما حصل. 

بذلنا جهودًا كبيرة«.
التي  للنساء«،  زرغون  بشتون  زعفران  »شركة  وتقوم 
أسستها عطائي، بإنتاج وتعليب وتصدير نوع التوابل األغلى 
ثمنًا في العالم، مستخدمة يدًا عاملة تكاد تقتصر بالكامل 
على النساء، وتقطف أكثر من ألف امرأة الزعفران ذا اللون 
في  هكتارًا   25 على  الممتدة  الشركة  أراضي  في  الزاهي 
إليران،  المحاذية  هرات  والية  في  زرغون  بشتون  منطقة 
وهناك 55 هكتارًا أخرى مملوكة لجهات مستقلة وتديرها 
جمعية أسستها عطائي للنساء العامالت في قطف الزعفران، 

والممثلة من قبل قادة نقابات.
إعالة  لهن  يتيح  النساء  توظيف  أن  إلى  عطائي  وأشارت 
عائالتهم، وإرسال أطفالهن إلى المدارس وشراء المالبس 

وغيرها من األساسيات.
جاهدة  »عملت  عامًا:   40 البالغة  األعمال  سيدة  وقالت 
لتأسيس شركتي، ال نريد أن نجلس بصمت ويتم تجاهلنا. 
حتى وإن تجاهلونا، لن نصمت«، وشجعت الحكومة السابقة 
المدعومة من الغرب، التي أطاحتها حركة »طالبان«، على 
زراعة الزعفران المستخدم في مختلف األطباق من البرياني 
زراعة  المزارعين عن  البايال، في مسعى إلبعاد  إلى  وصواًل 
الخشخاش التي تشكل قطاعًا ضخمًا في أفغانستان، لكن ال 
تزال أفغانستان أكبر بلد منتج لألفيون والهيروين إذ توفر ما 

بين 80 و%90 من اإلنتاج العالمي.
التي  »طالبان«،  قامت  السابقة،  حكمها  فترة  وخالل 

الجزء  بتدمير  تمردها،  لتمويل  األفيون  بيع  استخدمت 
الستئصالها،  سعيها  مؤكدة  المزروعات،  هذه  من  األكبر 
رغم أن معارضيها أشاروا إلى أن الهدف الحقيقي كان رفع 
أسعار مخزوناتها الضخمة منها، وازدهرت زراعة الخشخاش 
مجددًا في السنوات األخيرة مع ازدياد الفقر وعدم االستقرار. 
وتفيد األمم المتحدة بأن مساحات إنتاجها في أفغانستان 
باتت حاليًا أكبر بنحو أربع مرات مما كانت عليه في 2002، 
وتنتج والية هرات الجزء األكبر من الزعفران األفغاني، ويعد 
الزعفران أغلى نوع توابل في العالم، إذ يصل سعره إلى أكثر 
من 5000 دوالر للكيلوغرام. وتنتج شركة عطائي ما بين 

200 و500 كلغ في السنة.
واستخدمت »مدقة الزهرة« حول العالم على مدى قرون 
في الطهي والعطور واألدوية والشاي وحتى كمنشط جنسي. 
في  األحمر«  »الذهب  عليها  أطلق  سعرها،  الرتفاع  ونظرًا 
وتنمو  زراعتها،  على  يعتمدون  الذين  األشخاص  أوساط 
زهور الزعفران البنفسجية تحت الشمس الحارقة وتحصد في 
أكتوبر ونوفمبر على أيدي عمال معظمهم نساء في العقد 
الخامس أو السادس من العمر يبدأن القطاف فجرًا قبل أن 

تذبل النبتة مع مرور اليوم.

الرقيقة  البنفسجية  األوراق  ذلك  بعد  العمال  وينزع 
في  الباهتة،  الصفراء  واألسدية  الفاقعة  الحمراء  والمياسم 
عملية منهكة تتطلب الكثير من التركيز والمهارة، وال تشعر 
عطائي بالقلق على مستقبل تجارتها فحسب، بل كذلك على 
النساء في أنحاء أفغانستان اللواتي يعشن حالة غموض حيال 

الوظائف والتعليم وتمثيلهن في الحكومة.
وقالت »بما أن حكومة اإلمارة اإلسالمية تتولى السلطة 
اآلن، نشعر بقلق بالغ من احتمال منعنا من العمل«، مضيفة: 
»لم يعطوا الفتيات اإلذن للعودة إلى المدارس والجامعات، 
بالقلق  أشعر  الحكومة،  في  منصبًا  امرأة  أي  يمنحوا  ولم 
مما قد يحصل«، وأردفت: »ال أفكر بنفسي فقط، أفكر بكل 
أولئك األشخاص الذين تساعدهم هذه الشركة في كسب 
عيشهم«، مشيرة إلى أن »بعض موظفاتها يتولين وحدهن 
مهمة إعالة أسرهن«، وختمت حديثها بالقول: »أشعر بالقلق 

من ذهاب 20 عامًا من عمل هؤالء النساء الشاق هدرًا«.
واشنطن  بقيادة  قوات  إطاحة  بين  الـ20  السنوات  وفي 
حكم »طالبان« العام 2001 وعودة المتطرفين إلى السلطة، 
مثل  مدن  في  خصوصًا  أعمال  سيدات  النساء  عديد  بات 
التي لطالما كانت مركزًا تجاريًّا  المدينة  هرات، وشهدت 
قرب حدود إيران وتركمانستان فرار عديد سيدات األعمال في 

األشهر األخيرة.
وأفاد رئيس غرفة التجارة في المدينة يونس قاضي زاده 
أن تقوم »طالبان« بإعالن  يأمل في  بأنه  »فرانس برس« 
رسمي توضح من خالله أنه: »يمكن للنساء العودة ومزاولة 
نشاطاتهن التجارية في ظل هذه الحكومة أيضًا«، لكن حتى 
اآلن، يبدو مصير شركات كتلك التي تديرها عطائي معلًقا، 
ومعربًا عن »أمله في أن نطلق أعمال النساء التجارية مجددًا 

في بلدنا«.
بدورها، أكدت عطائي أنها ستبقى في الوقت الراهن في 
بلدها ألنها متشبثة بـ»شيء من األمل« بأن تتمكن شركتها 

من الصمود.
وقبل االنسحاب األميركي تم إجالء 124 ألف شخص 
بإمكاني  وأكدت عطائي: »كان  كابل،  تقريبًا من مطار 
العمل  هذا  كل  ألن  أغادر  لم  لكنني  أيضًا.  المغادرة 
سدى«،  يذهب  أن  يجب  ال  بذلناه  الذي  والجهد  الشاق 
إشارة  في  عملنا«،  سيمنعون  أنهم  أعتقد  »ال  مضيفة: 
من  بالكامل  تدار  شركة  »نحن  وقالت:  »طالبان«،  إلى 
ما يكفي  النساء وتوظف نساء، ال يوجد رجل يملك  قبل 
من الشجاعة لوقف ذلك. ال يمكن تهميش امرأة حرثت 

اليوم«. حقولها طوال 

سيدة أعمال أفغانية: عملت جاهدة 
لتأسيس شركتي .. حتى وإن 

تجاهلونا.. لن نصمت

رئيس غرفة تجارة هرات: نأمل إعالنا 
رسميا من طالبان يمكِّن النساء من 
العودة لمزاولة نشاطاتهن التجارية

أزمة الوقود تستدعي الجيش البريطاني
الوقود  نقص  أزمة  خط  على  البريطاني  الجيش  دخل 
وسط  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  المتحدة  المملكة  في 

القلقين. السيارات  الذعر« من سائقي  »شراء بدافع 
ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الهلع، فقد تهافتوا 
على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها 
المواد  إمدادات  على  تؤثر  التوصيل  في  صعوبات  تواجه 
كوفيد  تداعيات  جراء  السوبرماركت،  متاجر  في  الغذائية 

وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
بيان  في  الطاقة  وزارة  وقالت 
سائقي  من  محدودًا  »عددًا  إن 
سيتم  العسكرية  الصهاريج 
ونشرهم  تأهب  حالة  في  وضعهم 
من  مزيد  لتحقيق  األمر  لزم  إذا 
توريد  سلسلة  في  االستقرار 
ليتون،  في  محطة  وفي  الوقود«. 
اصطفت  لندن،  شرق  أحياء  أحد 

الساعة  من  بدءًا  سيارة   50
أمضى  فيما  اإلثنين   06.30
من  قسمًا  المستهلكين  بعض 
الليل في انتظار التزود بالوقود، 

وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
أو  وقود«  »ال  الفتات  تزايدت  البالد،  أنحاء  كل  وفي 
في  بما  الخدمة«،  »خارج  تقول  بالفتة  المغطاة  المضخات 
بي(  )بي  بتروليوم  بريتيش  محطات  من   %  30 نحو  ذلك 
تجار  »رابطة  ووفق  األزمة.  بهذه  تأثرت  التي  العمالقة 
نصف  حوالي  من  الوقود  نفد  فقد  إيه(  آر  )بي  البترول« 
المتحدة،  المملكة  في   8000 عددها  البالغ  المحّطات 

األحد.
بالقلق،  الطبي  المجال  في  العاملين  اتحادات  وتشعر 
تتلقى معلومات  إنها  تقول  التي  »إيفري دكتور«  غرار  على 
عطلة  »أمضوا  بأنهم  تفيد  أعضائها  من  العديد  من 
العثور على وقود دون نتيجة«.  نهاية األسبوع في محاولة 
طاقة  أزمة  تسببت  حين  السبعينيات  بحقبة  الوضع  ويذكر 
أيام.  ثالثة  إلى  العمل  أسبوع  وتقليص  الوقود  بتقنين 
وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى 

إغالق المصافي وشل النشاط في البالد ألسابيع.
سياسة  تعديل  السبت،  الحكومة،  قررت  الضغط،  وتحت 
ما  ومنح  األوروبي  االتحاد  بريطانيا من  خروج  بعد  الهجرة 
إلى  أكتوبر  من  موقتة،  عمل  تأشيرة   10500 إلى  يصل 
سائقي  عدد  في  الحاد  النقص  عن  للتعويض  ديسمبر 
الرئيسية  القطاعات  في  الموظفين  وكذلك  الشاحنات 
أعفت  كذلك،  الدواجن.  تربية  مثل  البريطاني،  لالقتصاد 
الحكومة قطاع موزعي الوقود موقتا من قوانين المنافسة 
إعطاء  من  يتمكنوا  حتى 
المناطق  إلى  للتسليم  األولوية 

إليه. األكثر حاجة 

تجار  »رابطة  رئيس  وحدّ 
من  مادرسن  براين  البترول« 
ألن  بالجيش  االستعانة  تأثير 
االشتعال،  الشديد  الوقود،  نقل 
»متخصصين  سائقين  يتطلب 
محددة.  إجراءات  مع  جدًا« 
عودة  باحتمال  يتعلق  ما  وفي 
الذين  األوروبيين  السائقين 
رجعوا إلى بلدانهم بسبب الوباء وبريكست، قال إن هناك 
وأشار  القارية.  أوروبا  في  السائقين  عدد  في  نقصًا  أيضًا 
يمكن  ال  التي  الثقيلة  المركبات  قيادة  رخص  مشكلة  إلى 
ألف   40 »هناك  أن  موضحًا  الصحي،  الحجر  أثناء  إصدارها 
ثقيلة  مركبات  قيادة  تراخيص  على  للحصول  معلق  طلب 

البريطانيين«. قبل  من 
بقرار  رحبت  بتروليوم  بريتيش  مجموعة  أن  ورغم 
الموقتة لسائقي  التأشيرات  الحكومة منح عدد إضافي من 
الشاحنات، حذرت من أن »القطاع سيحتاج إلى وقت لتعزيز 

البيع«. مواقع  في  المخزونات  وتجديد  التسليم  عمليات 
في  الوقود  في  نقص  يوجد  ال  أنه  على  الحكومة  وتصر 
المستهلكين  تهافت  عن  ناجمة  األزمة  إن  بل  البالد، 
المثيرة  التصريحات  عن  متسائلة  شرائه،  على  القلقين 
والتي زرعت  البري  النقل  اتحاد شركات  التي أطلقها  للقلق 

الذعر لديهم. بذور 

األزمة دفعت الحكومة لتعديل 
سياسة الهجرة ومنح نحو 

10500 تأشيرة عمل موقتة

الحكومة تتهم المواطنين

●   عناصر من الجيش البريطاني
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ما بعد محاولة االنقالب

أزمة العسكريني واملدنيني تهدد 
االنتقال الديمقراطي في السودان قرار تاريخي.. أول سيدة ترأس حكومة تونس

كلف  عربي،  أي  إليها  يسبقه  لم  خطوة  في 
األربعاء،  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس 
امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي 
نجالء بودن 63 عامًا، تشكيل حكومة جديدة 
بعد نحو شهرين من توليه السلطات وإقالة 

رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.
البالد،  تاريخ  في  األولى  المرة  وهذه هي 
السلطة  رأس  على  امــرأة  تعيين  يتم  التي 
مقاومة  أهمها  بإصالحات،  للقيام  التنفيذية 
الفساد. وبودن من مواليد محافظة القيروان، 
المهمشة في وسط البالد، وأستاذة جامعية 

متخصصة في الجيولوجيا.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان: »كلف 
األربعاء،  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس 
تشكيل  رمضان  حرم  بودن  نجالء  السيدة 
حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب اآلجال«.

في  أعلن سعيد،  الماضي  يوليو   25 وفي 
خطوة مفاجئة، تجميد أعمال البرلمان وإقالة 
وتولي  المشيشي  هشام  الحكومة  رئيس 

السلطات في البالد.
تدابير  أســبــوع  منذ  الرئيس  ــدر  وأصـ
بمقتضاه  أصبحت  رئاسي  بأمر  »استثنائية« 
الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه 
ما  البرلمان،  عن  عوضًا  التشريعات  إصدار 
اعتبره خبراء تمهيدًا لتغيير النظام السياسي 
في البالد بداًل عن البرلماني الذي نص عليه 

دستور 2014.

تكريم
السياسي  المشهد  في  بــودن  تظهر  ولــم 
أو  حزبية  انتماءات  لها  أن  يُعرف  وال  سابقًا 
اصطفافًا وراء توجهات سياسية معينة. وجاء 
عدد  الرئاسي  األمر  »بأحكام  عماًل  تعيينها 
سبتمبر   22 في  المؤرخ   2021 لسنة   117
وخاصة  استثنائية  بتدابير  المتعلق   2021
في  سعيد  ــد  وأك منه«.   16 الفصل  على 
موقعها  على  الرئاسة  نشرته  فيديو  مقطع 
»التاريخي«  البعد  على  »فيسبوك«  على 
تونس  تاريخ  في  مرة  »ألول  وقال:  لخياره، 
التدابير  نهاية  حتى  الرئاسة  تتولى  امرأة 
االستثنائية، وسنعمل معًا على القضاء على 

الدولة«. التي عمت  الفساد والفوضى 
وتكريم  لتونس  شــرف  ــذا  »ه وتــابــع: 
والمرأة  تاريخية،  مسؤولية  وهذه  للمرأة، 
ــرجــل«.  ــادة...مــثــل ال ــقــي قـــادرة عــلــى ال
في  حكومة  تشكيل  بـــودن  وستتولى 
المقبلة«،  القليلة  ــام  واأليـ »الــســاعــات 
الحقوقية،  الناشطة  وكتبت  لسعيد.  وفقًا 
على  صفحتها  في  حميدة،  بالحاج  بشرى 
رئيسة  امــرأة  »رمزيًا  »فيسبوك«:  موقع 
تميز  سعيد  أن  خاصة  مهم،  قرار  حكومة 
المساواة  قضية  تجاه  السلبية  بالمواقف 

الجنسين«. بين 
المتعددة  الوسائط  في  الطالبة  وأبدت 
بالقرار  ترحيبًا  عامًا(   21( بلحسن  ياسمين 
بتعيين  سعيدة  وأنا  للتو،  »علمت  وقالت: 
ال  هذا  لكن  مــرة...  ألول  للحكومة  رئيسة 
ماذا  نــدرك  ال  ألننا  كثيرًا  نفرح  أن  يعني 

باستطاعتها أن تفعل«.
للنساء  التونسية  وقالت رئيسة »الجمعية 
الزغالمي، في تصريح  نائلة  الديمقراطيات« 
»طالبنا  الخاصة،  إم«  إف  »موزاييك  إلذاعة 

ولكن  الرئيس،  مع  جلسة  أول  منذ  بهذا 
امرأة،  الحكومة  رئيسة  تكون  أن  يكفي  ال 
رئيس  من  السلطات  تخفيف  سيتم  هل 
سيكون  وهل  لبودن؟  وإسنادها  الجمهورية 

لها مطلق الصالحيات؟«.

مقاومة الفساد
وأضاف الرئيس التونسي في مقطع الفيديو: 
»سنعمل على مقاومة الفساد، ثم االستجابة 
لمطالب التونسيين والتونسيات في التعليم 

والصحة والنقل والحياة الكريمة«.
على  مشرفة  عامة  مديرة  بــودن  كانت 
برنامج في وزارة التعليم العالي، وهي حاصلة 
الجيولوجيا.  علوم  في  الدكتوراه  درجة  على 
أقرها  التي  للتغييرات  وفقًا  بودن  وستعمل 
سعيد على السلطتين التشريعية والتنفيذية 
إشــراف  وتحت  مراقبًا  نشاطها  وسيكون 
الرئيس. وجاء في بعض بنود األمر الرئاسي 
الذي أصدره سعيد أنه »يتم إصدار القوانين 
مراسيم  شكل  في  التشريعية  الصبغة  ذات 
هذه  وتتحول  الجمهورية«،  رئيس  يختمها 
البرلمان  عن  عوضًا  سعيد  إلى  الصالحيات 

المجمدة أعماله.
الرئيس  »يمارس  آخر  فصل  في  ورد  كما 
حكومة  بمساعدة  التنفيذية  السلطة 
و»تتكون  الــحــكــومــة«  رئــيــس  يــرأســهــا 
دولة  وكتاب  ووزراء  رئيس  من  الحكومة 

الجمهورية«. رئيس  يعينهم 
يد  فــي  ــًا  ــاس أس التنفيذية  والسلطة 
بموجب  البرلمان  أمام  ومسؤولة  الحكومة 
أنها  أعــلــن  سعيد  لكن   ،2014 دســتــور 
الجمهورية  رئيس  أمــام  مسؤولة  ستكون 
صالح  السياسي  المحلل  وقــال  مستقباًل. 
إن  برس«  »فرانس  لوكالة  الجورشي  الدين 
تعيين بودن »اعتراف بدور النساء في تونس 

وقدرتهن على اإلدارة والنجاح«.
تجارب  لها  »ليس  الجورشي:  ــاف  وأض
ندري  ال  الحساسة...  المواقع  في  وإسهامات 
هل ستكون قادرة على مواجهة هذه الملفات 

الضخمة والمعقدة«.
أهم  من  الفساد  مقاومة  ملف  أن  ويبدو 
اتهم  فقد  بـــودن.  تنتظر  التي  الملفات 
المجمد  البرلمان  في  نوابًا  سعيد  الرئيس 
األموال«،  »مقابل  قوانين  على  بالمصادقة 
األعمال  رجال  من  العديد  إخضاع  تم  كما 
السفر،  وحظر  الجبرية  لإلقامة  وسياسيين 

وذلك في إطار حملة »تطهير« ضد الفساد.
تعدياًل  سعيد  رفض   2021 العام  ومطلع 
وزاريًا قام به رئيس الحكومة السابق هشام 
حول  تحوم  فساد  بسبب شبهات  المشيشي 

شخصيات تم تكليفها بوزارات.
وتواجه تونس وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا 
وباء  تداعيات  تعميقه  في  زادت  مترديًا 
19«، في ظل نسبة بطالة تناهز  »كوفيد – 

18 %، ونسبة تضخم من 6.2 %.
شهرين  قبل  سعيد  قـــرارات  وقوبلت 
بردود فعل واسعة، وتظاهر بضعة آالف من 
»الشرعية  شعار  رافعين  األحد،  التونسيين، 
السلطات  بـ»احتكار  ومنددين  االنتخابية« 
نبه حقوقيون وخبراء  بيد رجل واحد«. كما 
قانون وسياسيون من »انحراف سلطوي«.

قراراته  إعــالن  وليلة  ذلــك،  مقابل  في 
من  وعدد  العاصمة  شهدت  يوليو،   25 في 
لقرارات  مساندة  احتفاالت  البالد  واليات 

الجمهورية. رئيس 

المدنيين  والساسة  العسكريين  بين  التوتر  وصل 
في السودان إلى ذروته هذا األسبوع في أعقاب محاولة 
االنقالب األسبوع الماضي بعد أن دعا مسؤولون كبار 
سحب  أعقاب  في  الحتجاجات  االستعداد  إلى  الناس 

حراسات أمنية رسمية.
ودفع تدهور العالقات بين الجانبين االنتقال الهش 
منذ  له  وضع  أخطر  إلى  الديمقراطي  المدني  للحكم 
عامين،  قبل  البشير  عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة 
العسكريون  الشركاء  وتبادل  »رويترز«  وكالة  وفق 
في  الذعة  انتقادات  االنتقالية  الفترة  في  والمدنيون 
موالون  جنود  بها  قام  التي  االنقالب  محاولة  أعقاب 
للبشير يوم الثالثاء. واتهم القادة العسكريون الساسة 
بشكل  الحكم  في  والفشل  المسلحة  القوات  بانتقاد 
الجيش  مدنيون  مسؤولون  اتهم  حين  في  صحيح، 

بالتحريض من أجل االستيالء على السلطة.
نظام  تفكيك  لجنة  أعضاء  قال  فارقة،  خطوة  وفي 
العامة  األموال  واسترداد   1989 يونيو  من  الثالثين 
يوم األحد إنهم ُأبلغوا في الصباح بأن الجيش سحب 
حمايته من مقر اللجنة و22 من أصولها. وأضافوا أنه 
اللجنة،  وتعرضت  شرطة.  بأفراد  الجنود  استبدال  تم 
المخلوعة  الحكومة  أجهزة  تفكيك  إلى  تهدف  التي 
الجيش  قادة  قبل  من  النتقادات  والمالية،  السياسية 

المشاركين في المرحلة 
والذين  االنتقالية 
خدموا في عهد البشير.

الفكي  محمد  وقال 
اللجنة  رئيس  سليمان 
السيادة  مجلس  وعضو 
والمدني  العسكري 
سلطة  أعلى  المشترك، 
تم  إنه  السودان،  في 
األمنية  الحراسة  سحب 
به.  الخاصة  الرسمية 

وفي حديثه إلى حشد كبير ردد شعارات مؤيدة للثورة 
طلب  اللجنة،  مقر  في  العسكري  للحكم  ومعادية 
سليمان من الناس االستعداد للعودة إلى االحتجاجات 
في الشوارع إذا لزم األمر. وقال »سندافع عن حكومتنا 
وعن شعبنا وعن التحول الديمقراطي حتى اخر قطرة 
دم، وإذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنمأل 

الشوارع وسنتقدم الصفوف بحكم مسؤوليتنا«.
التي  الجهة  السودانيين،  المهنيين  تجمع  ودعا 
ساعدت في قيادة ثورة 2018 و2019 التي أدت إلى 
عزل البشير، في بيان إلى إنهاء الشراكة مع الجيش. 
وفي وقت سابق يوم االحد، قال رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب إن الجيش 
لن ينقلب على المرحلة االنتقالية، لكنه ما زال ينتقد 
المسلحة  »القوات  البرهان  وقال  المدنيين.  الساسة 

لديها التزام قاطع بأال تنقلب على ثورة ديسمبر«.
وقال رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك في بيان صدر 
في ساعة متأخرة من مساء يوم األحد »الصراع الذي 
يدور حاليا هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، 
المدني  بالتحول  المؤمنين  بين  صراع  هو  بل 
والساعين  والعسكريين،  المدنيين  من  الديمقراطي 

إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين«.
منذ  السودان  في  سابقة  انقالب  محاوالت  وقعت 
على  فيها  باللوم  مسؤولون  ألقى  بالبشير  اإلطاحة 
المنحل. وهناك  الرئيس السابق وأعضاء حزبه  أنصار 
وصل  إذ  السودان،  في  االنقالبات  من  طويل  تاريخ 
البشير نفسه، الذي كان لواء سابقا، إلى السلطة بعد 
االنقالب العسكري المدعوم من اإلسالميين في عام 

.1989
به  اإلطاحة  منذ  محتجزا  السابق  الرئيس  ومازال 
ويواجه  بالخرطوم،  الحراسة  شديد  كوبر  سجن  في 
السلطة.  إلى  الذي أوصله  االنقالب  المحاكمة بسبب 
وأدانت األمم المتحدة محاولة االنقالب. ودعا المبعوث 

السودان  في  األطراف  مختلف  بيرتس  فولكر  األممي 
إلى االلتزام بالفترة االنتقالية.

ولم تكن المخاوف المحدقة بالفترة االنتقالية في 
السودان، غائبة عن كلمة رئيس الوزراء السوداني عبد 
اهلل حمدوك، أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
نيويورك، إذ قال حمدوك في كلمته إن »السودان ورغم 
توديعه بدماء شهدائه 
البطش  من  عقودا 
ورغم  والظلم،  والقمع 
اإلنجازات التي تحققت 
الفترة  هذه  خالل 
ثورته  بعد  الوجيزة 
المجيدة ، إال أن عملية 
االنتقال ما زالت تواجه 
التحديات  من  عددا 

الجسام«.
تجمع  وكان 
المهنيين السودانيين، الذي لعب الدور األكبر في ثورة 
ديسمبر 2018، التي انتهت باالطاحة بحكم الرئيس 
إلى  دعا  قد  البشير،  حسن  عمر  السابق  السوداني 
»إنهاء الشراكة« مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة 
الدستورية. مطالبا بتشكيل حكم مدني خالص، واصفا 

السلطة االنتقالية بـ»المعطوبة«.
محاولة  أي  من  تحذيرية  رسالة  واشنطن  وأرسلت 
من قبل العسكريين في السودان، لتقويض االنتقال 
القومي  األمن  البالد، وأكد مستشار  الديمقراطي في 
األميركي، جاك سوليفان، الجمعة 24 سبتمبر، التزام 
إدارة الرئيس جو بايدن، بدعم االنتقال الديمقراطي، 

الذي يقوده المدنيون في السودان.
خالل  األبيض،  للبيت  بيان  وفق  سوليفان  وقال 
مكالمة له مع رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك، 
لتقويض  العسكرية،  الجهات  من  محاولة  أي  إن 
المعايير المتفق عليها لإلعالن الدستوري السوداني، 
الثنائية،  العالقات  على  وخيمة  عواقب  لها  ستكون 
التي  والمساعدات  والسودان،  المتحدة  الواليات  بين 

تخطط واشنطن لتقديمها إلى الخرطوم.
ضوء  في  السودان  مستقبل  سيناريوهات  وتتعدد 
الحوار  هو  السيناريوهات  هذه  وأقرب  التطورات  هذه 
بين الطرفين لتجاوز األزمة، وفق وكالة أنباء األناضول 
إن  حسابو  إسماعيل  السياسي،  المحلل  يقول  إذ 
»الضغوط الدولية واإلقليمية على الطرفين بالتأكيد 
الخالف«.  هذا  تنهي  لصيغة  توصلهم  عن  ستثمر 
السياسية  القوى  رفض  أن  »كما  حسابو:  وأضاف 
والشارع لسيطرة العسكريين على السلطة، على الرغم 
عن عدم رضاهم عن الضائقة االقتصادية بالبالد كفيل 

بجعل الطرفين يتجهان للتفاوض«.
ويشير إلى أن المجتمع الدولي واإلقليمي سيضغط 
واستالم  التوافقي،  الحل  نحو  األمور  دفع  باتجاه 

المدنيين لرئاسة المجلس إلكمال الفترة االنتقالية.

الخرطوم - وكاالت تونس - وكاالت

بغداد - وكاالت

● رئيس مجلس السيادة السوداني
 عبد الفتاح البرهان

● موظفة في أحد مراكز االقتراع في انتخابات سابقة بالعراق

محلل سياسي: الضغوط الدولية واإلقليمية 
على الطرفين ستثمر عن توصلهما لصيغة 

تنهي هذا الخالف

هي  أكتوبر،  من  العاشر  في  عامة  انتخابات  العراق  يجري 
قادته  الذي  الغزو  أطاح  منذ  الخامسة  البرلمانية  االنتخابات 
المتحدة بصدام حسين وأوجد نظامًا معقدًا متعدد  الواليات 
أو  السياسية على أسس طائفية  القوى  فيه  تتنافس  األحزاب 

عرقية.
وكان من المفترض إجراء االنتخابات في العام المقبل، لكن 
تقرر التبكير بها إرضاًء للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 
العام 2019 بسبب تفشي الفساد وضعف الخدمات واالعتقاد 

الواسع بأن النخبة أساءت استغالل السلطة إلثراء نفسها.
ومن المتوقع أن تظل جماعات مكونة من األغلبية الشيعية 
على دفة القيادة مثلما هو عليه الحال منذ إقصاء نظام صدام 

الذي كان يقوده السُنة.
نفوذ  بينها  من  ألسباب  بشدة  منقسمون  الشيعة  لكن 

الجارة الشيعية إيران.
بكاملها  السياسية  الطبقة  إلقصاء  سعوا  الذين  والنشطاء 
منقسمون حول ما إذا كان عليهم دخول المنافسة أم ال، ومن 
المتوقع أن يفوزوا بعدد قليل من المقاعد على أفضل تقدير. 
البرلمان  في  مقعدًا   83 أيضًا  جديد  انتخابي  قانون  ويضمن 

على األقل للنساء.
مقاعد  على  التي ستنافس  الرئيسية  الجماعات  يلي  وفيما 
وكالة  نشرتها  خارطة  وفق  مقعدًا،   329 وعددها  البرلمان 

»رويترز«:

 التيار الصدري
وهو  الصدري،  التيار  يكون  أن  واسع  نطاق  على  المتوقع  من 
الصدر،  مقتدى  الدين  رجل  يقودها  التي  السياسية  الجماعة 

أكبر جناح في البرلمان.
في  مقعدًا   54 الصدر  بقيادة  »سائرون«  تحالف  وشغل 
انتخابات العام 2018 مما منح الصدر نفوذًا حاسمًا في تشكيل 
الحكومة. واستخدم تياره قوته البرلمانية في بسط سيطرته 

على أجزاء واسعة من البالد.
سعيًا  وطني  ببرنامج  االنتخابات  الصدري  التيار  ويخوض 

لفصل نفسه عن الجماعات الشيعية التي تساندها إيران.
كان الصدر قاد الشيعة في مواجهة القوات األميركية بعد 
والده،  يوقرون  الذين  فقرائهم  بين  عليا  مكانة  ونال  الغزو 

محمد صادق الصدر، الذي قتله نظام صدام.

جماعات متحالفة مع إيران
أكبر تجمع لألحزاب المتحالفة مع إيران، الذي يقوده زعماء 
الفتح«  »تحالف  لواء  تحت  ينضوي  تجمع  هو  مسلحة  فصائل 

بقيادة الزعيم السياسي هادي العامري الذي جاءت كتلته في 
المرتبة الثانية في انتخابات العام 2018 وشغلت 48 مقعدًا.

ويشمل »تحالف الفتح« الجناح السياسي لجماعة »عصائب 
إرهابية  منظمة  المتحدة  الواليات  صنفتها  التي  الحق«  أهل 
مع  طويلة  عالقات  تربطها  التي  بدر«  »منظمة  أيضًا  ويمثل 
إيران والتي قاتلت إلى جانبها في الحرب العراقية - اإليرانية 

من العام 1980 إلى العام 1988.
هزيمة  في  كبيرًا  دورًا  الشيعة  البرلمانيين  جميع  ولعب 
العراق بين  الذي استولى على ثلث  الدولة اإلسالمية  تنظيم 

العامين 2014 و2017.
االنتخابات  إيران  مع  المتحالفة  األحزاب  بعض  وتخوض 

التي  »حقوق«  حركة  بينها  ومن  الفتح  تحالف  مظلة  خارج 
»كتائب  وهو  إليران  مواٍل  فصيل  أقوى  عن  حديثًا  تشكلت 

حزب اهلل«.
 تحالفات شيعية أخرى

الحكمة  وتيار  العبادي،  حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  ضم 
الصفوف  الحكيم،  عمار  الشيعي  الدين  رجل  بقيادة  الوطني 

وأسسا تحالف »قوى الدولة الوطنية«.
وحل تحالف العبادي في المرتبة الثالثة في انتخابات العام 
2018 وشغل 42 مقعدًا في البرلمان بعد أن قاد العراق إلى 
هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية. وشغل تيار الحكمة الوطني 
السابق،  الوزراء  رئيس  المالكي  نوري  ويرأس  مقعدًا.   19

حزب  وهو  العراق  أحزاب  أقدم  من  واحد  في  البارز  القيادي 
 25 شغل  الذي  القانون  دولة  ائتالف  اإلسالمية«،  »الدعوة 
مقعدًا في البرلمان في انتخابات العام 2018. والمالكي متهم 
للسنة  المناوئة  والطائفية  الفساد  بتمكين  واسع  نطاق  على 

التي ساعدت تنظيم الدولة اإلسالمية في كسب أتباع.

 أحزاب سنية
تحالف  الحلبوسي  محمد  السني  النواب  مجلس  رئيس  يقود 
الشمال  من  السنة  الزعماء  من  عددًا  يضم  الذي  »تقدم« 
والغرب، حيث األغلبية السنية، ومن المتوقع أن يحظى بكثير 

من أصوات السنة.

خميس  األعمال  رجل  هو  للحلبوسي  الرئيسي  والمنافس 
الخنجر الذي انضم إلى تحالف الفتح الذي تسانده إيران بعد 
الخنجر  يقوده  الذي  التحالف  ويسمى   .2018 العام  انتخابات 

تحالف »عزم«.
الوالءات  لكسب  السنية  األحزاب  تسعى  العادة  وفي 
العشائرية. ولم تظهر الجماعات السنية قدرًا كبيرًا من الوحدة 
الناخبون السنة، قائلين  2003 وهو ما يشكو منه  منذ العام 

إنه يضعفهم لدى محاولة منافسة سلطة الشيعة.
في  المشاركة  على  عزمهم  تثبيط  وتم  السنة  وهوجم 
أول انتخابات عراقية بعد العام 2003، وذلك من جانب سنة 
عارضوا  متشددين  إسالميين  قبل  ومن  صدام  أيدوا  آخرين 

الديمقراطية.

 األكراد
ظل إقليم كردستان في شمال العراق يتمتع بحكم ذاتي 
بحكم األمر الواقع منذ العام 1991، وصار رسميًا تحت حكم 
ذاتي بموجب دستور العام 2005. ودائمًا ما تشارك أحزابه 

في االنتخابات، وهي قوة مهمة في تشكيل الحكومات.
الديمقراطي  الحزب  هما  الرئيسيان  الكرديان  والحزبان 
في  الكردية  الحكومة  على  يهيمن  الذي  الكردستاني 
يهيمن  الذي  الكردستاني  الوطني  واالتحاد  أربيل  العاصمة 
مدينة  في  ومقره  اإليرانية  الحدود  بمحاذاة  مناطق  على 

السليمانية.
مقعدًا   25 الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  شغل 
الوطني  االتحاد  حزب  وشغل   2018 العام  انتخابات  في 
األسد  بنصيب  الحزبان  وسيحتفظ  مقعدًا.   18 الكردستاني 
األحزاب  وشغلت  أصغر.  أحزاب  تليهما  األكراد  أصوات  من 

.2018 العام  58 مقعدًا في انتخابات  الكردية مجتمعة 

نشطاء
استقالة  إلى  أدت   2019 العام  احتجاجات  أن  رغم 
وبرز  الحين.  ذلك  منذ  الكثير  يتغير  لم  السابقة،  الحكومة 

المتظاهرين. مع  المميتة  القوة  استخدام  االحتجاجات  في 
ويدعو بعض النشطاء الذين شاركوا في االحتجاجات إلى 
انضموا  أو  أحزابًا  شكلوا  آخرين  لكن  االنتخابات،  مقاطعة 

والحكيم. العبادي  تحالف  ائتالفات معتدلة مثل  إلى 
وحركة »امتداد« أحد األحزاب القليلة التي شكلها نشطاء 
وهو  الركابي  عالء  الصيدالني  ويرأسها  بمرشحين،  وتقدمت 
بعض  شهدت  التي  الجنوب،  في  الناصرية  مدينة  أبناء  من 

أشرس الهجمات ضد المتظاهرين في العام 2019. 

من يتنافس في انتخابات العراق؟

● سعيد يكلف نجالء بتشكيل الحكومة التونسية

● نجالء بودن

الرئيس التونسي: المرأة قادرة 
مثل الرجل.. وسنعمل معاً للقضاء 

على الفساد والفوضى

صالح الدين الجورشي: اعتراف 
بدور النساء وقدرتهن على

اإلدارة والنجاح

 نجالء بودن أستاذة الجيولوجيا المولودة في القيروان المهمشة



اقتصاد

كالم في األرقام

دينار مليارات 
الدولة  المقدم من  الدعم  قيمة 

ليبيا في  للمحروقات 

قالوا

08

وئام  للكهرباء،  العامة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  شدد 
الكورية بشكل عاجل  الشركات  العبدلي، على ضرورة عودة 

ليبيا. في  المتوقفة  المشاريع  الستكمال 
الثالثاء  ليبيا،  لدى  كوريا  سفير  مع  العبدلي  واجتمع 
الماضي، لمناقشة كيفية عودة الشركات الكورية الستكمال 

المتوقفة. المشاريع 
وتكررت أخيرًا الدعوة لعودة الشركات الكورية للعمل في 
المحطات. وفي يونيو الماضي زار وفد من الحكومة الكورية 
على  لالطالع  البخارية  طرابلس  غرب  محطة  مشروع  موقع 
الظروف  وتقييم  الفنية  الفرق  تجريها  التي  الكشف  أعمال 

للعمل. المالئمة 

»الكهرباء«: الشركات الكورية يجب أن تعود

مستعدون لدعم قمة ليبيا 
للطاقة واالقتصاد المقرر 
عقدها في طرابلس 
خالل نوفمبر المقبل

السفيرة الفرنسية 
لدى ليبيا 
بيتريس دوهيلين

5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5564دوالر أميركي
5.3232يورو

6.1743الجنيه االسترليني
1.2146الريال السعودي
0.3734درهم إماراتي

0.205االيوان الصيني

2021  /9/29 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

رئيس لجنة اإلدارة بشركة البريقة لقناة »الوسط«: 

أسعار استرشادية ملشروعات التنمية.. وإلغاء خطة ميناء سرت التجاري

بشكل  يعقد  الذي  للحكومة  السابع  كان  االجتماع 
عادي منذ تشكيلها، وتناول عددًا من الملفات الخدمية 
الخدمات  لتحسين  المتخذة  والقرارات  واإلجراءات 

والوضع المعيشي للمواطن.

سوق لبلدية طرابلس 
العامة  للهيئة  اإلذن  منح  المجلس  قرر  كما 
للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات 

التابعة  األرض  ملكية قطعة  نقل  على  ووافق  عالمية. 
إنشاء  لغرض  وليد؛  بني  العامة  األشغال  لشركة 
تخصيص  إلى  باإلضافة  بالمدينة،  الكبير  الجامع 
سوق الظهرة المحلية لصالح بلدية طرابلس المركز.

خالل  الحكومة  وافقت  النفط،  قطاع  يخص  وفيما 
االجتماع على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة )جنوب 
في  اإلذن  ومنح  الطهي،  لغاز  ومصنع  ليبيا(،  غرب 
الشركات  المستحقة على  اإلتاوات والضرائب  استثمار 

الصيانة. أعمال  إنجاز  المشاركة وعقود االمتياز في 
الحادية  الدورة  اجتماع  المجلس محضر  اعتمد  كما 
المشتركة،  المصرية   - الليبية  العليا  للجنة  عشرة 
أوضاع  تسوية  متابعة  نتائج  اعتماد  إلى  باإلضافة 
المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، والمعوقات 
اعتماد  عن  فضاًل  عودتهم؛  واجهت  التي  والمشاكل 
العقارات  مالك  مع  التفاوض  المكلفة  اللجنة  نتائج 
الخليج  لمحطة  الطبيعي  الغاز  خط  مسار  في  الواقعة 

بسرت.
الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  وكان 
رمضان أبوجناح، أكد تخصيص ميزانية خاصة إلنشاء 

الجنوب. مصفاة ومصنع غاز في 

30 % للتوطين 
العابد،  علي  والتأهيل  العمل  وزير  أكد  ذلك،  إلى 
إلزام الشركات بتخصيص 30 % من قوة العمل لديها 
لسوق  المنظمة  والتشريعات  القوانين  وفق  لليبيين، 
»ليست  المصرية  العمالة  أن  واعتبر  ليبيا.  في  العمل 
حددت  الوزارة  وأن  الليبي«،  المجتمع  عن  غريبة 
العمالة،  استجالب  في  الراغبة  للشركات  سياسات 
ووفق  األفراد  وأيضًا  تنفذها  التي  المشروعات  حسب 

الفردي. النشاط  احتياجات 
تلتزم  عمالة  تستجلب  شركة  أي  أن  وأوضح 
العمل،  عن  الباحثين  الليبيين  من   %  30 بتشغيل 
العابد  أعلن  أن  وسبق  تدريب.   %  20 إلى  باإلضافة 
أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على األقل 

الراهنة. الفترة  خالل 
العمالة  إدخال  عملية  بتسهيل  الدبيبة  وعد  فيما 
والمعدات المصرية إلى ليبيا »بسرعة قياسية«، مؤكدًا 
المشروعات  ستنفذ  من  »هي  المصرية  الشركات  أن 
المتفق عليها« بين ليبيا ومصر، قائاًل: »نحن مقتنعون 
رأيناه من  بأنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما  للغاية 

تنفيذها المشروعات الكبرى في مصر«.

وزير العمل: إلزام الشركات بتخصيص 
30 % من قوة العمل لديها لليبيين

إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة 
ومصنع لغاز الطهي

القاهرة- الوسط 

18 مليون لتر.. استهالك ليبيا من الديزل والبنزين يوميًا 
النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  كشف 
من  يوميًا  ليبيا  استهالك  حجم  أن  أبوبريدعة،  إبراهيم 
مادتي الديزل والبنزين يبلغ نحو 18 مليون لتر، مشيرًا إلى 

أن شبكة الكهرباء هي المستهلك األكبر بنسبة 50 %.
وأوضح أن فاتورة دعم المحروقات تبلغ خمسة مليارات 
دينار، الفتًا إلى أن شركة البريقة تسعى إلنهاء أزمة الوقود 
قناة  مع  هاتفية  وذلك حسب مداخلة  اإلمكانات،  قلة  رغم 

الوسط »wtv«، اإلثنين الماضي.

لماذا تستورد ليبيا الوقود؟
كبير  ليبيا بشكل  اعتماد  وراء  السبب  أبوبريدعة  وأرجع 
على استيراد الوقود من الخارج إلى تراجع نسبة مساهمة 
لبعض  التحتية  البنية  تهالك  بسبب  المحلية  المصافي 
صرف  وتأخر  البريقة  ضمنها  ومن  النفط،  قطاع  شركات 

الميزانيات للقطاع.
تسهم  المحلية  المصافي  كانت   2010 العام  وقبل 
حاليًا  لكن  بنزين،   % و30  الديزل  مادة  من   %  100 بنحو 
أصبحت تسهم بـ50 % ديزل و20 % بنزين، حسب رئيس 
لجنة اإلدارة الذي تحدث عن المحروقات األخرى مثل الزيت 
في  بالكامل  إنتاجهما  يتم  إنه  قائاًل  والكيروسين،  الثقيل 

ليبيا ومتوفران بشكل كبير ويتم تصدير الفائض منهما.
الوقود  إمدادات  نقص  مشكلة  على  التغلب  أكد  كما 
انحسار  وبدء  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  مع  بالتعاون 

االزدحام على المحطات.
وعن أزمة الوقود، قال إنها تعود إلى »تباطؤ الموردين 
في التزاماتهم، ما سبب عدم تدفق الوقود بشكل طبيعي، 

وفي موعده حسب الجداول الزمنية المعدة مسبقًا«.

انقسامات لها آثار سلبية
التزويد  عمليات  تتولى  كانت  البريقة  »شركة  وأضاف: 

والتوزيع حتى العامين 2007 و2008، ولكن نتيجة لتبعات 
العامة سابقًا بشأن  الشعبية  اللجنة  الصادرة من  القرارات 
نفط  وليبيا  )الراحلة  وهي  جديدة  توزيع  شركات  تشكيل 
والشرارة( أصبحنا نعاني عدم اتزان في بعض المحطات«.

جرى  التي  الثالث  التوزيع  شركات  أن  إلى  ولفت 
إنشاؤها من داخل شركة البريقة سواء كعمالة أو أصول 
العمليات  »وكانت  التوزيع،  عمليات  مهمة  إليها  ُأوكلت 
لها  الداخلية  المشاكل  بسبب  لكن  جيد،  بشكل  تسير 

تعاني  أصبحت  إداراتها  بمجالس  الحاصلة  واالنقسامات 
عدم اتزان، مما أربك المشهد العام«.

مخزون يكفي 15 يومًا
من  اإلمكانات  قلة  رغم  تمكنت  الشركة  أن  إلى  ونوه 
بخزانات  احتياطي  كرصيد  لتر  مليون   75 نحو  استرجاع 
طرابلس، وهي تكفي لسد احتياجات السوق المحلية لمد 
15 يومًا، »ولكن إخفاق الموردين وتأخر توريد الوقود من 

الخارج يسبب إرباكًا في السعات التخزينية بشكل عام«.
ملء  عمليات  في  كامل  بشكل  »البريقة«  وتعتمد 
كل  وتقوم  النفطي،  الزاوية  ميناء  على  بالوقود  خزاناتها 
ثالثة أيام بضخ عبر خطوط النقل كمية تقدر نحو 30 ألف 

طن من الوقود للخزانات، حسب أبوبريدعة.

اجتماع حكومي لمتابعة أزمة التوزيع
ولمتابعة أزمة الوقود في شركة البريقة لتسويق النفط، 
عقد وزير االقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعًا مع لجنة 
إدارة الشركة لبحث آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع 

وسبل تنفيذها.
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  حضره  االجتماع 
شركات  ورؤساء  الخصخصة  وشؤون  االستثمار  لتشجيع 
تواجه  التي  المشاكل  بالتفصيل  وتناول  الوقود،  توزيع 
توريد  عمليات  سير  في  التوزيع  وشركات  البريقة  شركة 

وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها.
األخرى  التوزيع  وشركات  البريقة  شركة  الوزير  وطالب 
بالعمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد 
والتوزيع على محطات الوقود وتضمن انسياب مادة الوقود 
بشكل منظم والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص لحلحلة 

المشاكل القانونية والمالية التي تواجهها في أداء عملها.
ليبيا  بمصرف  الصرف  سعر  تعديل  لجنة  عضو  وكان 
عن  حديثه  سياق  في  استنكر  العكاري،  مصباح  المركزي، 
الغالء وسعر الصرف استيراد الوقود من الخارج »على الرغم 

من أن ليبيا تمتلك تاسع احتياطي نفطي في العالم«.

طرابلس - الوسط 

 تهالك البنية التحتية لشركات النفط
وتأخر صرف  الميزانيات وراء استيراد الوقود 

 انقسام شركة البريقة  بعد 2008 
أثر سلباً على عمليات التوزيع في ليبيا 

●  شاحنة وقود في مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

الثقة من  النواب سحب  إعالن مجلس  أيام من  بعد 
إلى  األخيرة  اتجهت  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
ضبط خططها االقتصادية، مع تأكيدها على وضع أسعار 
المناطق،  مختلف  في  التنمية  لمشروعات  استرشادية 
وكذلك إعالنها إلغاء بعض المشروعات وتفعيل أخرى، 

فيما يبدو أنه رد فعل على ورقة الضغط البرلمانية.
الثقة من  الماضي، سحب  المجلس، األسبوع  وأعلن 
مبديًا  أعمال،  تسيير  كحكومة  واستمرارها  الحكومة 
اعتراضه على نهج الحكومة في التعاقد على مشروعات 
طويلة المدى، على الرغم  من كونها موقتة، فضاًل عن 
عدم اعتماد المجلس الموازنة العامة عن السنة الجارية.

استرشادية  أسعار  وضع  على  الحكومة  واتفقت 
التطورات  سياق  »في  البالد  في  التنموية  للمشروعات 

التي تشهدها السوق الليبية أخيرًا.

أسعار محددة للمشروعات 
جاء ذلك خالل االجتماع األول للجنة، األحد الماضي، 
 243 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  بقرار  المشّكلة  وهي 
إعداد الئحة تضع أسسًا ألسعار  والمكلفة   2021 لسنة 
االقتصاد  ووزراء:  المواصالت،  وزير  برئاسة  التعاقد، 
والتعمير،  واإلسكان  والمعادن،  والصناعة  والتجارة، 
وتطوير  تنمية  جهاز  إدارة  لجنة  ورئيس  والتخطيط، 

المراكز اإلدارية.
انطالق  تواجه  التي  العراقيل  معالجة  اللجنة  وبحثت 
القانونية  واألسس  بالبالد،  التنمية  مشروعات  تنفيذ 
والتجارية لوضع الئحة أسعار جديدة تتماشى مع الواقع 

في السوق الليبية.
اإلثنين  يوم  الحكومة  وزراء  مجلس  اجتماع  وفي 
العقد  إلغاء  المجلس  قرر  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
المبرم بين وزارة المواصالت وشركة »رويال هاسكونيق 
مشروع  وتصميم  دراسة  بشأن  االستشارية«  العالمية 

ميناء سرت التجاري.

الحكومة تضبط االستراتيجية االقتصادية 

ق
وا

س
األ

ما 
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بان

ثورة الغاز الطبيعي
كل  وبخالف  فجأة  الجاري،  سبتمبر  منتصف  في 
التوقعات التي كانت سارية منذ ثالثة أشهر مضت، 
الفورية  السوق  في  الطبيعي  الغاز  أسعار  قفزت 
من  كثيرة  أجزاء  عبر  الطبيعي  الغاز  أنواع  لكل 
حرارة  وحدة  مليون  دوالرًا/   25 إلى  لتصل  العالم 
األميركي  الغاز  كان  الوحيد  واالستثناء  بريطانية، 

لمنصة »هنري هب«.
بالمقارنات  األخذ  يمكن  المختصون  غير  لو 
 145 تعادل  الفوري  للغاز  الحالية  األسعار  التالية: 
بمعدل  أكثر  وهو  نفط،  مكافئ  للبرميل  دوالرًا/ 
سجل  الذي   2020 العام  سعر  مستوى  عن   %  600

4.30 دوالر/ مليون وحدة حرارة بريطانية.
15 دوالرًا/ مليون وحدة حرارة  وهو أعلى بمعدل 
للغاز  المدى  طويلة  العقود  أسعار  عن  بريطانية 

المسال. الطبيعي 
كل  صدم  الحقيقة  في  الفجائي  التطور  هذا 
تجاهل  منهم  فالكثير  الغاز،  لسعر  المراقبين 
عندما  أعلى  إلى  السعر  لحركة  المبدئية  اإلشارة 
حرارة  وحدة  مليون  دوالرًا/   30 مستوى  خبط 
في  مكافئ  نفط  برميل  دوالرًا/   174 أو  بريطانية 
حينها  اللوم  إلقاء  تم  وقد  السنة،  هذه  يناير  شهر 
السعر  السوق؛ مما أخرج  المعلومات في  على نقص 

القواعد المحددة له. عن 
لكن ما هذه القواعد؟

القاعدة األولى: أن يكون سعر الغاز أقل من سعر 
ويمكن  نفط،  مكافئ  برميل  دوالر/  بمعيار  النفط 

ما  وهو  المرفق  الرسم  خالل  السلوك،  هذا  تتبع 
تقوم عليه جميع أنظمة المضاربة على سعر الغاز 

الطبيعي سواء في آسيا أو أوروبا.
األسعار  بين  الفروق  أن  هي  الثانية:  القاعدة 
موسميًا،   %  30-20 تتجاوز  ال  للغاز  الموسمية 
النصف  في  الشتاء  في  األسعار  تكون  حين 

قوة. أكثر  الشمالي 
الثالثة:  القاعدة 
في  وفرة  هناك  أن 
نتيجة  الغاز  معروض 
أنابيب  شبكات  بناء 
من  للقارات  عابرة 
أفريقيا  وشمال  روسيا 

تدفق  مع  أوروبا  إلى 
من  المسال  الغاز 
وقطر  وماليزيا  أستراليا 
بكميات ضخمة، هذا بجانب ما أضيف له من تدفق 
كبير من الواليات المتحدة بعد ثورة الغاز الصخري 

هناك.
الطاقات  إلى  السريع  التحول  أن  الرابعة:  القاعدة 
تصاعدية  حركة  أي  ويحدد  سيضعف  المتجددة 
الشمس  طاقات  أن  خصوصًا  الطبيعي  الغاز  ألسعار 
في  الطبيعي  الغاز  شريحة  نفس  تستهدف  والرياح 

الكهرباء. الطاقة وهي توليد  سوق 
فترة  في  التوالي  على  الثانية  وللمرة  فجأة  ولكن 
أقل من سنة يكسر الغاز كل هذه القواعد المحددة 

قياسية. إلى مستويات  ليصل  لحركته 
هناك أبعاد متعددة للموضوع وربما هناك بعض 
هو  األول  والبعد  حوله.  تحوم  المؤامرة  نظريات 
يمكن  وهنا  مستقباًل،  األسعار  هذه  استدامة  مدى 
القول إن هذا المستوى ال يمكن دعمه على المدى 
لتغيير  للغاز  المستهلكون  سيتجه  حيث  األطول، 
اليابانية  الكهرباء  شركات  فإن  وفعاًل  مصادرهم، 
بصدد  أنها  أعلنت  للغاز  العالم  في  مستهلك  أكبر 
المنتجات  على  تعتمد  التي  البديلة  األنظمة  تفعيل 
على  الضغط  من  للتخفيف  الفحم  حتى  أو  النفطية 

الغاز. سعر 
القفزة  هذه  تأثير  مدى  في  يتمثل  الثاني  البعد 
يمكن  وهنا  النفط،  سعر  مسار  على  الغاز  سعر  في 
اإلشارة إلى أن ارتباط سعر الغاز بسعر النفط حقيقة 
مؤكدة، ليس من ناحية االستهالك فقط، بل أيضًا 
من ناحية تكامل اإلنتاج.. والتوقع البسيط المباشر 
هو ارتفاع نسبي ألسعار الديزل وأسعار زيت الوقود 
ما  وإذا  للغاز،  بدياًل  وقودًا  يعتبران  اللذين  الثقيل 
نجده  النفط  وسعر  الغاز  سعر  بين  الفرق  حسبنا 
اللقاء  أن  يعني  وهذا  للبرميل،  دوالرًا   70 إلى  يصل 
مما  للبرميل،  دوالرًا   35 عند  سيكون  المنتصف  في 
100 دوالرًا  باتجاه  النفط  إلى تحرك سعر  قد يشير 

للبرميل.
سوء  تأثير  عملية  في  ينعكس  الثالث  البعد 
المتجددة  الطاقة  مصادر  إلى  التحول  سرعة  تقدير 
سينتج  هذا  الحال،  واقع  يتيحه  مما  أكثر  بالتفاؤل 
يمكن  ما  وهو  والغاز،  النفط  استثمارات  في  تعطاًل 
أسواق  استقرار  مهددًا  متكررة،  بصورة  نشهده  أن 

العالم. عبر  الطاقة 
روسية  مؤامرة  عن  يقال  ما  وهو  الرابع  البعد  أما 
والذي  الطبيعي  الغاز  عرض  في  التحكم  إلى  تهدف 
العقوبات  نظام  على  فعل  كرد  مخططًا  يكون  قد 
موسكو،  ضد  واألوروبية  األميركية  االقتصادية 
بسبب  العملية  الناحية  من  يطول  قد  أمر  وهو 
في  روسيا  بها  تتمتع  التي  االحتكارية  القوة  تزايد 
الغاز، خصوصًا في ظل تراجع اإلنتاج من بحر  سوق 

المتوسط. البحر  عبر  التزويد  الشمال ومشاكل 

اقتصادي خبير   *

 البعض يتحدث عن مؤامرة 
روسية للتحكم في المعروض 

من الغاز الطبيعي رداً على 
العقوبات األميركية

 محمد أحمد *

●  جانب من االجتماع األول للجنة وضع األسعار االسترشادية للمشروعات.

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

السنة السادسة
العدد 306 23 صفر 1443 هـ
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●  حقل الشرارة النفطي



اقتصاد 09

أعلن حقل الرمال قرب تشغيل مهبط الحقل المتوقف 
عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.

ومفتش  مليتة  لشركة  التابع  الطيران  قسم  وفد  وزار 
األسبوع؛  منتصف  المهبط،  المدني  للطيران  تابع 
للوقوف على جاهزية المهبط، حيث تمت مناقشة األمور 
االتصاالت  وقسم  الحقل  إدارة  مع  بالمهبط  تتعلق  التي 
والخدمات لتهيئة المهبط ليكون جاهزا في أسرع وقت.
قد  التي  العراقيل  عالج  على  المكلفة  اللجنة  ووقفت 
جميع  أن  تبين  حيث  المهبط،  تشغيل  أمام  عائقا  تقف 

للشركة. الداخلية  بالموارد  إنجازها  يمكن  الصعاب 

تشغيل قريب ملهبط حقل الرمال بعد توقف 10 سنوات
7 مشاريع بالبنية التحتية في بلدية املرج

السعر بالدوالرنوع الخام

40.59برنت

74.81غرب تكساس

72.61دبي

77.73سلة أوبك

73.54أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/29/ 2021

الشركات اإلسبانية تنفذ مشاريع 
متوقفة وجديدة في ليبيا

متابعة حكومية إلنشاء 
املنطقة الحرة في الكفرة

إدارة جديدة لشركة »الخليج 
العربي« لعالج األزمة املالية

الحرة،  المناطق  لتفعيل  آليات  والتجارة  االقتصاد  وزارة  ناقشت 
خصوصًا في منطقة الكفرة، وتوظيفها لتوطين الصناعات وتحقيق 

التنمية المكانية، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة.
وتناول اجتماع حكومي، اإلثنين الماضي، خطة الوزارة والهيئة 
المناطق  لتفعيل  الخصخصة  وشؤون  االستثمار  لتشجيع  العامة 
الحرة، باإلضافة إلى استعراض خطة عمل المجلس البلدي الكفرة 
في إنشاء المنطقة الحرة بالمدينة، وتنشيط تجارة العبور بهدف 

تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.
وأكد وكيل وزارة االقتصاد لشؤون المناطق الحرة، نوري محمد 
أن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة في ربوع البالد كافة يسهم في 
تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة، وتحسين 
الواقعة ضمن نطاقها، ورفع  والمناطق  بالمدن  الخدمات  مستوى 

معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.
االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
خالل  من  الوطنية،  الوحدة  حكومة  أن  إلى  الخصخصة  وشؤون 
تفعيل المناطق الحرة، تهدف إلى تحسين بيئة التجارة وخلق فرص 
الوطني والنهوض  استثمارية حقيقية تسهم في تنمية االقتصاد 
المحلية. االجتماع حضره وكيل وزارة االقتصاد ورئيس  بالصناعة 
الحرة  المنطقة  وإدارة  االستثمار  تشجيع  هيئة  إدارة  مجلس 

المريسة بنغازي، ونائب عميد بلدية الكفرة.
 

مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قرر 
للنفط،  العربي  الخليج  إدارة شركة  لجنة  إعادة تشكيل  صنع اهلل، 
الشركة،  الكريم محمد فرج، وذلك بعد إعالن  برئاسة صالح عبد 
مواصلة  في  االستمرار  عن  تمامًا  عاجزة  أنها  سابق،  وقت  في 

نشاطها دون تخصيص األموال الالزمة.
وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها، وفق القرار، فرج مسعود 
حمد المشاي، وأبوبكر عبدالرحمن بن عامر، وفرج أحمد إحطيبة، 

وعبد المطلب مصالح آدم.
وحدد المنشور أسماء كل من خيراهلل صالح عبدالسالم، وخالد 
وإتمام  لحضور  وذلك  الهوني،  وأبوبكرفرج  الخفيفي،  عبدالهادي 
رئيس  إلى  وإحالته  بمحضر  وتوثيقها  واالستالم  التسليم  عملية 

مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت لجنة اإلدارة لشركة الخليج 
العربي للنفط أن »الشركة أصبحت عاجزة تمامًا عن االستمرار في 
الالزمة  األموال  تخصيص  دون  أعمالها  وتنفيذ  نشاطها  مواصلة 
لذلك«.وفي يناير من العام الجاري، وعد رئيس المؤسسة الوطنية   
للنفط، مصطفى صنع اهلل، بالعمل على توفير الميزانيات الالزمة 
لتمكين شركة الخليج العربي للنفط من استكمال أعمال الصيانة 

الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.
 

االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  أكد 
اإلسبانية  الشركات  أن  النويصري،  جمال  الخصخصة،  وشؤون 
العمل على استئناف مشروعات متوقفة وبدء أخرى جديدة  تعتزم 

خالل الفترة المقبل.
اإلسبانية  الشركات  مسؤولي  من  عدد  مع  النويصري  والتقى 
خطة  االجتماع  واستعرض  الليبية.  بالسوق  االستثمار  في  الراغبة 
مع  بالشراكة  االستثمارية  المشاريع  من  عدد  تنفيذ  في  الهيئة 
إطار  في  المتوقفة،  المشاريع  استكمال  وإمكانية  الخاص،  القطاع 
خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتحريك عجلة التنمية 

ودعم االقتصاد الوطني.
الشركات  مع  التعاون  تعزيز  على  الهيئة  حرص  إلى  وأشار 
اإلسبانية وعقد شراكة حقيقية في مجال االستثمار وتنفيذ مشاريع 
بمناطق البالد كافة وفق الخارطة االستثمارية، والبحث عن فرص 

واعدة بمشاركة القطاع الخاص المحلي واألجنبي.
على  األخيرة،  الفترة  خالل  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وتعكف 
المشروعات  واستكمال  التنموية  المشروعات  من  عدد  تنفيذ 

المتوقفة، في إطار خطة إعادة اإلعمار.
من  »جملة  الوزراء  مجلس  أصدر  الجاري،  سبتمبر   12 وفي 
المواصالت  مشروعات  تنفيذ  لجهازي  والقرارات  اإلجراءات 
عدد  وتأهيل  صيانة  على  للعمل  والمرافق  اإلسكان  ومشروعات 
وتنفيذ  تصميم  وكذلك  أخرى،  وصيانة  جسور  وإنشاء  الطرق  من 

محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا«.
قطاعات  في  المشروعات  من  عدد  لتنفيذ  التعاقد  تقرر  كما 
للمضي  الحكومة  مساعي  ضمن  والتعمير  واإلسكان  المواصالت 

في مشروع »عودة الحياة« لالقتصاد الوطني.

●  اجتماع النويصري مع مسؤولي عدد من الشركات اإلسبانية

 

»إيني« تسعى للتواجد بكثافة في أفريقيا

استفتاء شعبي في العام 1987(«. ولفت إلى فقدان 
العديد من المهارات في هذا القطاع، بينما ظهرت 
لي  يبدو  »وباختصار،  أخرى،  قطاعات  في  مهارات 
النووية،  الطاقة  في  التفكير  جدا  الصعب  من  أنه 
علينا  يجب  أنه  أعتقد  الرابع..  الجيل  كانت من  وإن 
قدر  أكبر  فيها  اكتسبنا  التي  التقنيات  على  التركيز 
الطاقة  من  جزء  يأتي  حال  كل  وعلى  الخبرة..  من 
من  التحديد  وجه  على  فرنسا  من  نستوردها  التي 

النووية«. الطاقة 
»إيني«  مجموعة  امتالك  إلى  ديسكالزي  وأشار 
للكربون  محايدة  بموجبه  تصبح  تحول،  برنامج 
هذا  إلى  الوصول  أجل  »ومن   ،2050 العام  بحلول 
التكنولوجيا..  من  الكثير  إلى  حاجة  هناك  الهدف، 
على  أصبحنا  الماضية  الثماني  السنوات  مدى  فعلى 
الحلول  إنشاء  تحاول  تكنولوجية  متزايد شركة  نحو 

تحتاجها«. التي 
 

يجب تزويد أفريقيا بالبنى التحتية 
إلنتاج الطاقة وتوفيرها أوالً للسكان 

ثم تصدير الباقي

بالمصافي  مرورا  الهيدروجين،  من  استخدامه، 
ثاني  انبعاثات  )وتخزين(  التقاط  إلى  الحيوية، 

المثال ال الحصر«. الكربون، على سبيل  أكسيد 
في  النووية  الطاقة  الستخدام  العودة  وعن 

عن  توقفنا  إيني،  »كمجموعة  قال:  إيطاليا، 
وفي  عاما،  أربعين  منذ  النووية  الطاقة  استخدام 
نفسها  عن  الدولة  عبرت  أن  بعد  الفترة  هذه 
بوضوح بشأن المسارات التي يجب اتخاذها )نتيجة 

ديسكالزي: التوجه إلى الجنوب 
مطلوب.. ونقدم الغاز لالستهالك 

المحلي في مصر ونيجيريا

روما - وكاالت

●  عامل في محطة تابعة لشركة إيني اإليطالية للطاقة.

اعتمادها  للطاقة  »إيني«  مجموعة  كشفت 
أكد  إذ  األفريقية،  السوق  في  أكبر  بشكل  التواجد 
للطاقة  اإليطالية  إيني  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
لتنويع  أفريقيا  إلى  التطلع  ديسكالزي  كالوديو 
وشرق  شمال  على  فقط  االعتماد  من  بدال  الموارد 

أوروبا.
طاقة  أمن  خطة  تبني  إلى  ديسكالزي  ودعا 
األمد، مضيفا في مقابلة  أوروبية، مهيكلة وطويلة 
مع صحيفة »ال ريبوبليكا«، أنه »يتعين على االتحاد 
أي  اليوم،  لديه  ليس  بما  نفسه  يجهز  أن  األوروبي 

خطة أمن طاقة مهيكلة وطويلة األمد«.
الطاقة  من   %  92 تستورد  إيطاليا  أن  وأوضح 
األوروبي  االتحاد  أن  حين  في  تحتاجها،  التي 
يستورد عمليا كل الغاز الذي يستهلكه وجزءا كبيرا 

النفطية. احتياجاته  من 

إيطالي األفريقية هدف  السوق 
للطاقة،  أجنبية  مصادر  على  هيكليا  أوروبا  وتعتمد 
تأتي  التي  اإلمدادات  مواجهة  في  اليوم هي  ولكن 
بشكل رئيسي من الشرق، أي روسيا أو من الشمال، 
إلى  للتطلع  الكبيرة  »الفرصة  وأمامها  النرويج،  أي 

أفريقيا«، وفق قوله. إلى  الجنوب، 
على  إيني،  تفعله  ما  »هذا  ديسكالزي:  وأضاف 
ومصر،  وغانا  والكونغو  نيجيريا  في  المثال  سبيل 

المحلي«. الغاز لالستهالك  نقدم  حيث 
مليون   650 هناك  أفريقيا،  في  أنه  وأوضح 
لهم  وتوفيرها  الكهرباء،  على  يحصلون  ال  شخص 
يعني فرصة عظيمة للتطور والرفاهية وخلق روابط 
مشروع  »هذا  وواصل:  أيضا.  األوروبيين  تساعد 
من  أو  وطني،  بعد  األقل  على  له  يكون  أن  يجب 
وحدها  شركتنا  مثل  فشركة  وطني،  فوق  األفضل 

ال تكفي«.
يتعلق  األمر  أن  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ويرى 
أيضا، وليس بسياسة طاقة  المستقبل  إلى  بالتطلع 
بالسياسة والجغرافيا، »ألنه يجب علينا  فحسب، بل 
التحتية  بالبنى  أفريقيا  تزويد  شيء  كل  وقبل  أوال 
إلنتاج الطاقة، وتوفيرها أوال للسكان المحليين، ثم 

تصدير ما لم يتم استخدامها هناك«.

البديلة الطاقة  نحو  التحول 
ديسكالزي  يرى  الطاقة،  مجال  في  التحول  وبشأن 
إلى  للوصول  فقط«  واحدة  وسيلة  توجد  »ال  أنه 

هذا الهدف، »بل حزمة من الوسائل«.
وتابع: »بالتأكيد ال توجد تقنية واحدة في مجال 
كل  لتلبية  المستقبل  في  كافية  ستكون  الطاقة 
التحيزات  من  خاٍل  نهج  إلى  نحتاج  لهذا  الطلب.. 
يمكن  ما  كل  االعتبار  في  يأخذ  األيديولوجية 

الرئيس التنفيذي للشركة:

أعلن المجلس التسييري لبلدية المرج عن 7 مشاريع في 
البنية التحتية، اعتمدتها وزارة الحكم المحلي، ومنها إنشاء 
خط إنارة من مفترق الشعبية الحمراء إلى الطريق الساحلي 

وطريق مسجد أبوبكر الصديق ومدخل المرج الغربي.
الممتد من مفترق  الشارع  اعتماد مشرع رصف  كما جرى 
الرازي،  عيادة  حتى  بالسيلس  مرورًا  الصناعية  المنطقة 
والمشروع الثالث يتمثل في رصف الشارع الممتد من عيادة 
الرازي حتى مدخل المرج الجنوبي المعروف بمفترق طريق 

األبيار.

الرابع يركز على إنشاء خط نقل مياه الصرف  والمشروع 
الصحي بمنطقة )أ(، والخامس إنشاء إشارات مرورية لتنظيم 
ومفترق  اتجاهات،  أربعة  النادي  مفترق  على  السير  حركة 
المرج  مستشفى  ومفترق  اتجاهات،  ثالثة  المرج  جامعة 

ثالثى اتجاهات.
أما المشروع السادس، فهو إنشاء خط إنارة من الكباري 
إلى الضريح وشارع مديرية األمن، وسابع المشروعات رصف 
مفترق  حتى  القديم  المرج  مفترق  من  الممتد  الطريق 

المشتل.
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●  اجتماع لجنة اإلدارة الجديدة لشركة الخليج العربي للنفط

العالمي  الطلب  إن  »أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  قالت 
أن  متوقعة   ،2045 العام  حتى  االرتفاع  في  سيستمر  النفط  على 
وأضافت  الحالي.  العقد  في  ستسجل  الزيادة  هذه  معظم  تكون 
النفط  على  العالمي  الطلب  آفاق  عن  السنوي  تقريرها  في  المنظمة 
بمقدار  الطلب  زيادة  المتوقع  من  أنه  الماضي  الثالثاء  الصادر 
حسب  و2045،   2020 العامين  بين  يوميا  برميل  مليون   17.6

برس«. »فرانس  وكالة 
 108.2 الوقت  ذلك  بحلول  اإلنتاج  سيببلغ  التوقعات،  وحسب 
توقعته  مما  بقليل  أقل  االرتفاع  هذا  ويعد  يوميا.  برميل  مليون 

لها. مقرا  فيينا  من  تتخذ  التي  المنظمة  الماضي،  العام 

نفطية انتعاشة 
لهذا  مقدمته  في  قال  باركيندو  محمد  للمنظمة  العام  األمين 
في  كبير  بشكل  والنفط  الطاقة  على  الطلب  »انتعش  التقرير: 

 ،2020 العام  في  المسجل  الكبير  االنخفاض  بعد   ،2021 العام 
الطويل«. المدى  على  االنتشار  استمرار  المتوقع  ومن 

النامية،  الدول  في  ملحوظا  سيكون  االرتفاع  أن  المنظمة  وترى 
التابعة  الغنية  الدول  في   2023 العام  من  اعتبارا  سينخفض  بينما 
من  وعالميا،  االقتصادي.  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة 
أن  قبل  األولى،  السنوات  في  كبيرا  الطلب  نمو  يكون  أن  المتوقع 
برميل  مليون   100 بعد   ،2035 العام  بعد  ليستقر  تدريجيا  يتباطأ 
العام  في  اليوم  في  برميل  مليون   90.6 ثم   ،2019 في  اليوم  في 

كورونا. جائحة  أزمة  خالل  الماضي 
يوميا  برميل  مليون   103.6 إلى  الطلب  يرتفع  أن  المتوقع  ومن 
2030، ثم  2025، و106.6 مليون برميل يوميا في العام  في العام 

.2035 العام  في  يوميا  برميل  ماليين   107
برميل  مليون   108.2 عند  النمو  يستقر  أن  المنظمة  ترى  كما 

.2045 العام  في  يوميا 
لوضع  الدولية  الطاقة  وكالة  دعوة  مع  المنحى  هذا  ويتعارض 
ومكافحة   2050 العام  بحلول  الكربوني  الحياد  طريق  على  العالم 
بالنصف  مقارنة  مئوية،  درجة   1.5 يقارب  الذي  الحراري  االحتباس 

عشر. التاسع  القرن  من  الثاني 
الدولية:  الطاقة  كالة  قالت  الربيع،  في  نشر  صادم  تقرير  في 
فيتعين  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  كبح  يريد  العالم  كان  »إذا 
التي  ذروته  النفط  بلوغ  وعدم  متزايد  بشكل  الكهرباء  استخدام 
في  يوميا  برميل  مليون   72 إلى  لينخفض   2019 العام  في  وصلها 
كما   .»2050 العام  في  يوميا  فقط  برميل  مليون   24 ثم   2030

للتنقيب. جديد  مشروع  أي  عن  التخلي  إلى  دعت 

ارتفاع متوقع للطلب على النفط حتى 2045
الوسط - وكاالت

التقرير السنوي لـ »أوبك«:

 17.6 مليون برميل يومياً زيادة متوقعة بين 
عامي 2020 و2045
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التجربة البرملانية في ليبيا )2(
)1969 -1908(

سالم الكبتي

حكايات تشبه السيرة
1 -عن اإلنسانية

ال أحد، ال أحد على اإلطالق، يحب أن يعيش »وحيدًا كحجر صوان أملس ال ينمو، ال فوقه وال 
تحته وال على جوانبه حتى الشوك« وحتى إن عاش كذلك ألسبابه الخاصة فإنه بالتأكيد ال 
يود أن يرحل وحيد كقطرة مطر سقطت في فم ضفدعة«. لم أعش يومًا وحيدًا أو حاسس 
بأبعادها كافة بين أهلي  بوحدة بأي حال من األحوال، ولم أعش لنفسي فقط؛ بل عشتها 
بيني  يحول  به من  أقذف  أحيانًا كـ»حجر صوان« متحفز  أكون  قد  كافة،  وأصدقائي  ورفاقي 
وبين إنسانيتي. فاسمحوا لي أن أحدثكم عن هذه اإلنسانية، التي قالت لي عنها، ذات مرة، 
بكل  عاش  إنسان  حياة  عن  أحدثكم  سوف  اإلنسانية!«.  بهذه  »قطعّتنا  غاضبة:  صديقة 
وانتقام،  وكره  وغرام،  وإيمان وكفر، وحب  وقبح،  رقي وجمال، ومن خسة  الحياة من  في  ما 
كان  كلها  األحوال  في  ولكن  أمقت،  وثراء  مقيت  وفقر  وانتصارات،  وهزائم  وخذالن،  وكفاح 

النصر على الدوام لإلنسانية التي تفردنا بها من دون مخلوقات اهلل كافة.
هذه الليلة المباركة، التي تصادفت أنها ليلة عيد ميالد أحد أقرب أصدقائي، الذي عندما 
الثمانين، وكنت بمفردي أسفل سماء صافية وقمر منير، وتصادف ذلك مع  أنه بلغ  انتبهت 
بقية  يتركه  لم  ولكن  لها،  هائل  نموذج  أنه  انتبهت  اإلنسانية،  في مسألة  وتأملي  تفكيري 
وكأنهم  مني،  ساخرين  مبتسمين  وجلسوا،  صعدوا  بمفرده،  المنصة  في  األربعة  أصدقائي 
وتحسست  العواء«  العيون  على  جيئنا  نحن  أم  لنا،  ترضاه  مكان  لنا  وجد  »فكر  يقولون: 
السلوك  في  باإلنسانية،  القناعة  هو  بينهم  المشترك  أن  اهلل  وأشهد  إراديًا  ال  هكذا  عيني 
وفي الحياه، والثقافة، في الفرح وفي الغضب، وفي الحزن والبهجة. وانتبهت أنها هي التي 

جمعت طوال حقب متصلة لم تنقطع نحن كل الظروف.
فيا أصدقائي الخمسة اقبلوا مني هذه الحكاية كما هي، سوف أكتبها إليكم على حلقات، 
أخطأت،  أو  نسيت  أو  سهوت،  قد  أكون  وقد  أحداثها،  وفي  بيننا،  قرّب  فيما  نشترك  وألننا 
فوجب التصحيح قبل أن يضمها كتاب، والكتاب مستند لذوينا وأصحابنا وللتاريخ. أنا أكتب 
القاهرة، وهي مثلما تعرفون باستثناء واحد منكم،  الليلة من حديقة شقتي في  إليكم هذه 
القدس  بالمناسبة في شارع  تقع  مباركة  األخير في عمارة  )13(، وهو  الدور  )63( في  رقمها 
 )Penthouse(الشريف. يفترض حسب رسومات الخريطة أن تكون ما تعارف على مثلها بـ
تكون  أن  ويفترض  غرفتين،  غالبًا،  مساحتها،  تتجاوز  ال  السطح  فوق  صغيرة  شقيقة  وهي 
صغيرة.  وشجيرات  بمظالت،  يكون  السطح  مساحة  من  كبيرًا  جزءًا  أن  باعتبار  صغيرة  فيال 
فيها  أرتــاح  وأنا  خفيف«  »دمها  إنما  السطوح!  فوق  شقة  مجرد  هي  القاهرة،  في  ولكن 
رائعة. عندما اشتريتها من حوالي  وأنام ملء جفوني، وغالبًا ما تكون أحالمي فيها  للغاية، 
أربعين عامًا، مثلما تعرفون، لم تكن مقرًا لسكني بقدر ما كانت استراحة إلقامتي بداًل من 
الفنادق الفخمة التي أنفقت ورفاقي بها الكثير، فالقاهرة كانت واحتنا الدافئة المريحة، عبر 
تعلمنا  والمفتوح،  منها  المنغلق  الرسمية،  وغير  الرسمية،  ومحاضراتها  وندواتها  مكتباتها 
في  مصريون  أساتذة  علمنا  جياًل  كنا  أيضًا.  واآلخرة  الدنيا،  للحياة  الحقيقية  السبل  وعرفنا 
إلى  رحالتنا  الجامعية.  سنواتنا  عبر  للحياة،  بنا  دفعوا  ثم  والثانوية،  واإلعدادية،  االبتدائية، 
القطيعة  تلك  خالل  سوى  تنقطع  ولم  الماضي،  القرن  ستينيات  مطلع  من  متصلة،  مصر 
األستاذ  صديقنا  سمع  جيل  من  أنا  لزيارتها.  سباًل  أوجدنا  ذلك  ومع  سنوات،  استمرت  التي 
أحبتك،  أحببتها  إن  »مصر  حديث:  ذات  في  يقول  قاجيجي  مهدي  الكبير  والكاتب  اإلعالمي 
زاد  ما  وهو  الحب،  هذه  عشت  ألنني  »الحقيقة،  بهذه  ُأخذت  وأنا  كرهتك!  كرهتها  وإن 

بقناعتي أن أجعل منها »مسك« تقاعدي االختياري«.
محمد  شارع  في  جدتي  بيت  منها  صغيرة،  عديدة  بيوت  في  بنغازي  في  ترعرعت  لقد 
البيوت  بدأت مسيرة  زمرم،  برحيل جدتي  ولكن  لم يكن مؤجرًا!  الذي  الوحيد  موسى، وهو 
المؤجرة، في شارع نبوس، وفي شارع لحيول، وشمسه والرعيض، وانتهى أمري في)دارتين( 
ذكريات  فيهما  لي  الوافر.  والخير  الجيدة  السمعة  ذات  الغربية،  الفويهات  في  شاسعتين، 

ملونة، وجميلة، ولكن للشقة )63( طعم خاص وعالقة مستمرة تكاد تصل نصف عمري !.
)61( لكان مناسبًا لحالتي النفسية  قلت في نفسي ذات مرة، لو أن رقم هذه الشقة كان 
اآلن! لماذا أقول لكم ذلك؟ ألنه للرقم )61( معنى ليبي خاص، فالقول أن: »الواحد والستين 
في اليد.. يعني العب ورق لعبة )السكمبيل( الليبية قد كسب نقطة واحدة، وخصمه خاسر، 
ومع ذلك ال يزال يسعى نحو )الكبوط( فيتحصل على نقطتين، بعد اجتياز 81 نقطة. ولعبة 
أو إسقاط،  رغبة،  وأيضًا بستة، ولعل ذلك بسبب  بأربعة،  أو  بنفرين،  أما  تُلعب  )السكمبيل( 

قد يكونان دفينين، في اجتياز ما حلله الشرع«!
أنني ظللت طوال حياتي  فالواقع  المبارك، بال سبب محدد،  اليوم  ولقد صحوت فجر هذا 
حديقتي  في  أغفو  اآلن،  بدأت  أنني  صحيح  بعده!  وليس  نومي،  قبل  الفجر  جمال  أعيش 
من  وأنواع  وريحان،  وفل  ياسمين  بشجيرات  مزروعة  أغلبها  ُأصُص،  بمجموعة  المحاطة 
الراقية،  فللسيدة  والزهور.  الخضرة  دائمة  وغالبًا  الشديد،  الصيف  لحر  مقاومة  صبار  زهور 
معلقة،  حديقة  منها  فجعلت  والخضرة،  بالزهور  وله  الشقة،  هذه  في  حياتي  تشاركني  التي 
متأماًل  المغرب،  بنسائمها  أستقبل،  أن  الغالب  في  أفضل  المسائية،  استراحتي  أصبحت 
بثمانية  عمارتي  تعلو  عمارة  من  العلوية  الطوابق  تقسيمات  من  متخذًا  بري  حمام  أسراب 
طوابق، مقرات لقضاء ليلها الذي يبتدى تمامًا مع غروب الشمس، أراقبها تتشاكس، تقترب 
ويخبو  تستكين،  أن  إلى  يتأملها،  من  سوى  إليها  ينتبها  ال  برشاقة  وتتراقص  وتتباعد 

هديلها.
وأيضًا  القاهرية،  وسبتمبر  أغسطس  شهري  ليالي  نجوم  وبريق  وأضواء،  الليل،  نسائم 
المصريين  بفرحة  وأحس  عاشها  من  يعرفها  مايو،  من  كبير  جزء  وأحيانًا  وأبريل،  مارس 
الفجر. يكون الحمام انطلق في رحلته الصباحية،  إليها قبيل أذان  واستمتاعهم بها. وأعود 
رياضية  تشكيالت  تشبه  تحركات  هي  من  بقدر  الطعام  وراء  سعي  أنها  أبدًا  أظن  ال  التي 
أصص  حيث  المطبخ  نافذة  من  وإنما  المفتوحة،  حديقتي  خالل  من  ليس  ألنني  جماعية، 
رياضته  بعد  إاّل  منها  يقترب  ال  ولكنه  القمح،  من  حبات  له  أضع  زجاج،  عنه  يفصلني  لزهور 
أية حركة  الصباحية. ينتقى منها بالحذر كله، إن استمررت في نقر حروف جهازي من دون 
حركة  وفي  بغتة  ينطلق  مفاجئة،  حركة  بأية  قمت  إن  أما  الحب،  التقاط  في  يستمر  مباغة، 

جماعية!
منه  تتخذ  قد  مناسبًا،  مأوى  نعد  أن  اقترحت  بالحمام،  الهتمامي  زوجتي  انتبهت  ولما 
ال  دقيق«  أل  أن »سبر  أخبرني  عقيلة  ولكن سي  ذلك  أتمنى  كنت  أجبتها  لها.  حمامة عشًا 
يربون الحمام، وفسرت لي أمي وأنا طفل أن تربية الحمام في البيت قد تكلف العائلة رقبة!. 
الذي  دقيق«  »محمد  والحاج  »زمزم«  وقد سمعته من جدتك  معروفة  حقيقية  »هذه  قالت: 
تدري.  أن  دون  من  صنعته  بإحياء  أنت  قمت  ربي،  حكمة  وهذه  ذلك،  وفوق  اسمه،  حملت 
جدك محمد دقيق كان أفضل من يصنع وينقش »رقع الصبايا«. الرقعة مثل الذي تسمونه 
)البوت( وكانت العائالت تشترط رقعته ضمن ما يتعين على العريس توفيره لعروسه«. ولما 

حاولت إقناع »سي عقيلة« بتربيته، بعيدًا إن اعتقادات خاطئة أقنعني بجدية:
يأكل صاحبه؟  واحد  يقعد صاحبك. صح؟ حسنًا، معقولة  تربي حيوان  لما  إنت  - »شوف، 
لصرامته  تعد  ولم  قاله،  بما  اقتنعت  التشبيه ألنني  أحسن  أنه  ويبدو  يأكله؟«  أحد  يترك  أو 
مصر،  وعلى  عليك  حمام،  تأكل  تبي  »اسمع  رقته:  وعادت  نبرته،  تغيرت  حاجة،  الرفض  في 
يعرفوا كيف يربونه، وكيف يأكلونه.. أوووه »يا حميدا« الحمام المصري المحشي بالفريك، 
وتتذوقه..  مصر  إلى  تمشي  سوف  زيدوني.  وتقول  أربع  أو  ثالث  تأكل  ماتتصورش..  حاجة 
خمسة  بحوالي  الحمام  عن  حكايته  بعد  واكتشف  صغار«.  وإحنا  زمان  منا  كليني  ما  يا 
وعشرين سنة، أن كل ما رآه من العالم »قمينس« ومكة المكرمة! ومن بنغازي إلى مقبرة 
وفي  بل  تربيتنا،  في  أسلوبه  أن  انتبهت  ما  كثيرًا  إليه،  ويحسن  يرحمه  إله  اعبيد،  سيدي 
عالقته برفاقنا هي تلك التربية التي تعلمتها من أستاذي محمد علي العريان، عندما كانت 
التي  )البراغماتية(  مع  المتناغمة  جيمس  وليم  الفيلسوف  أفكار  على  متأسسة  محاضراته 
يعتمد استخدامها على الشخص الذي يحملها، وأن »العالم عبارة عن فسيُفساء مكون من 
تجارب متنوعة تفهم بالتطبيق، وهذا ما وهبه له بفطره، فهو رحمه اهلل )أمّى( تمامًا، ويقرأ 
وال يكتب، تجربته الحياتية هي مدرسته: »اترك الحمام يطير مثلما خلقه اهلل، وعندما تريد 
تذبحه..«  وال  تربيه  ال  مهمتك  ليست  وطهيه،  بقتله  وأمره  اهلل  خلقه  من  إلى  اذهب  أكله 
مبتهج  وهآنا  عقاب...  وال  أوامــر  وال  تعنث  بال  ببساطة،  معلوماته  تصلني  كانت  هكذا 
بالحمام، وسعيد أن يبتعد عن حبوب القمح التي نثرتها له، وهو يعرف أنني من فعل ذلك، 

ولكن ما أن أقوم بحركة مباغتة حتى تطير الحمامات في آن !«.
بعض  أن  أعتقد  ال  التي  سيرتي،  كتابة  محاواًل  الكبار  الكتاب  تقليد  في  فكرت،  ما  كثيرًا 
أريد كتابته، سبق وأن مررت عليه  الفكرة أكثر من مرة، فما  ألغيت  جوانبها حسن، ولكنني 
رائعة،  بشخصيات  التقيت  سيرتي  طوال  ألنني  ذلك  كتاباتي،  أغلب  في  مباشر،  غير  بسرد 
كثيرًا ما حزنت أن سِيرها لم توثق، ولقد حاولت، قدر المستطاع، أن أنوه، أو أشير، أو أرمز 
سردي  بأسلوب  كتبته  الذي  عقيلة  سي  قهوة  كتابي  في  الشخصيات،  هذه  من  الكثير  إلى 
الجمل«، فلقد وظفت فقرات من فصولها  رواية »ليلة عرس  أما  بالتواريخ واألسماء،  مباشر 
»كوامي  روايــة  وكذلك  قرقارش«  ولبن  سيوة  »تمر  روايــة  ومثلها  سيرتي.  من  ألجــزاء 
مقدمة  حتى  بل  العين«  جدار  على  »وشم  رواية  وأيضًا  شفيق«  بنت  »وردة  ورواية  أيايا«، 
بطلها  أنني  إما  شخصية،  تجارب  فأغلبها  القصص  مجموعات  أما  التاريخية.  »الكراكوز« 
أن تكون  أتمنى  التي  السيرة  الكثير من مقاالتي جزء من هذه  أيضًا  أحداثها.  وشاهد على 

في عيون الناس حسنة، وهو أمر قد يكون بعيد االحتمال!
فال  وبي،  بهم،  اهلل  لطف  ولكن  الكثير،  عني  يعرفون  الحقيقيون،  وأصدقائي  رفاقي 
كتابتها.  يصعب  خوارق  عن  حدثوكم  لكانوا  وإال  »الكتابة«،  لوثة  أصابته  منهم  أحد 
المتقاطعة  كلماتي  إلى  العودة  آخر  بمعنى  أو  تذكره،  أستطيع  ما  أكتب  أن  قررت  ولذلك 
وقت  اآلن،  وحــان،  تمامًا،  أتناوله  لم  جانباًَ  إليها  وأضــف  الماضية،  السنين  طــوال 
القارئ  وبمقدور  سيرة،  منها  ويجعل  الكلمات  هذه  يجمع  الذي  هو  يكون  فقد  كتابته 
انتبهتم  لعلكم  كلها.  الحكاية  تناسب  أنها  يرى  التي  الصفة  إليها  يضف  أن  الكريم 
ما  هو  النصف  فهذا  حياتي،  عن  أبدًا  يغب  لم  الذي  اآلخر!  اإلنسانية  نصف  أغفلت  أنني 
النصف  وهذا  الوجدان،  هذا  عناصر  أهم  يكون  بحيث  وجداني  في  عقيلة«  »سي  زرعه 
لهن  يكون  إاّل  مبرر  من  وليس  ورفيقاتي،  صديقاتي  أيضًا  وهو  أبنائي،  أمهات  هم 
وأيضًا  بجمالها  هي!  كما  أكتبها  قررت  الذي  وأنا  كيف؟  ولكن  السيرة!  هذه  في  مكان 

المحاولة. من  فال ضرر  ذلك  ومع  بخيباتها! 

محمد عقيلة العمامي

.. وقبل ذلك كله ووصواًل إليه - أعني إجراء االنتخابات 
وقيام مجلس النواب في برقة - تنبغي اإلشارة إلى أنه 
كان من األحداث البارزة التي نشأت وسط هذا الحراك 
األمير  إعالن  ــوام..  األع تلك  في  والتفاعل  السياسي 
1949 رغم تحفظ  يونيو   1 برقة في  استقالل  إدريس 
اإلعالن  هذا  على  البالد  داخل  في  القوى  من  الكثير 
الذي استوجبته ظروف ذلك الوقت. وقد أكد األمير في 
التنفيذية  الثالث:  السلطات  توليه  اإلعالن  عبر  الواقع 
وطنية  حكومة  تشكيل  حتى  والقضائية  والتشريعية 
ويتكون  لالنتخابات  قانونًا  بأمره  تصدر  دستورية 
األمير  وتمنى  للنواب.  مجلس  القانون  هذا  بموجب 
في نهاية خطاب اإلعالن من قاعة قصر المنار ببنغازي 
نالته  ما  األفاضل  زعمائها  بحكمة  طرابلس  )تنال  أن 
أختها برقة وأن تتحدا في رئاسة واحدة( وبهذا أضحى 
باستالم  إيذانًا  برقة  في  الذاتي  الحكم  أو  االستقالل 
مقاليد األمور من اإلدارة العسكرية البريطانية الموقتة 
1943. وصار رئيس  العام  اعتبارًا من  التي تولت ذلك 
اإلدارة يسمى بالمعتمد البريطاني وتألفت أول حكومة 
 6 في  الكيخيا  عمر  فتحي  د.  برئاسة  برقة  في  محلية 

يوليو 1949.
وإن  أخرى  بطريقة  ولكن  نفسه  التاريخ  أعاد  وهنا 
إمارته  إلى  إدريس  األمير  رجع  فقد  التفاصيل.  اختلفت 
وصول  1923عــقــب  العام  مصر  إلــى  غــادرهــا  التي 
الفاشست للسلطة في روما. ولم تعد الحكومة )حكومة 
األمير  وسيتولى  برقة(  )حكومة  أضحت  بل  إجدابيا( 
المرة بمساعدة حليفته )بريطانيا(  إمارته هذه  شؤون 
ضد  األخيرة  العالمية  الحرب  في  معه  وقفت  التي 
إيطاليا وسينفذ ومعاونوه الذين كان بعضهم معه في 
فترة إمارته األولى.. خطوات مشابهة لما حدث سابقًا 

من خطوات.
صدر   1949 سبتمبر  من  عشر  الثامن  اليوم  في 
الدستور  فقهاء  بعض  من  بمعاونة  البرقاوي  الدستور 
الحكومة  برئيس  عالقة  ذوي  مصر  في  والقانون 
من  وباالستفادة  أيضًا  قانون  رجل  وهو  الكيخيا  فتحي 
البالد.  بها  مرت  التي  اإليطالية  األساسية  القوانين 
وستين  وثماني  فصول  عشرة  الدستور  هذا  تضمن 
وتفاصيل  الشعب  حقوق  مجملها  في  بينت  ــادة  م
ومجلس  الــوزراء  ومجلس  الثالث  السلطات  مسؤولية 
وتعطيل  المدنية  والخدمة  المالية  والنظم  النواب 
من  وغيرها  القضاء  ونظام  الطوارئ  عند  الدستور 

األسس.
لقانون  ووفــقــًا  الدستور  هــذا  إصــدار  ضــوء  على 
 17 في  الداخلية  وزير  من  الصادر   )8( رقم  االنتخاب 
لترشيح  االنتخابات  إجراء  في  الشروع  تم   1950 إبريل 
مناطق  في  يتنافسون  عضوًا   50 من  المجلس  أعضاء 
المدن االنتخابية وعددها )9( في مدن بنغازي والمرج 
ودرنة وفي مناطق القبائل االنتخابية في نفس المدن 
الذين  المرشحين  فوز  تم   .)41( وعددها  حولها  وما 
الحقًا  األمير  عين  فيما  والقبائل  المدن  هذه  يمثلون 
بموجب المادة )43( من الدستور أحد عشر عضوًا في 

المجلس بعد انتهاء االنتخابات.
ويونيو  مايو  ــالل  خ االنتخابات  أيــام  وشــهــدت 
المجلس  زيارة  فقد تصادف  الوقائع  الكثير من   1950
أدريان  مندوبها  برئاسة  المتحدة  لألمم  االستشاري 
في  كثيرًا  وذكــرهــا  منها  جانب  على  الــوقــوف  بلت 
)في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  المقدم  تقريره 
ضخم  مجلد  وفي  الطابعة  باآللة  مرقونًا   1950 إبريل 
أشار  الدولية(  المنظمة  من  الوقت  ذلك  في  صــادر 
البالد.  في  الدستوري  التقدم  خطوات  من  بأنها  فيه: 
بجداول  مصحوبًا  دقيقًا  االنتخاب  تنظيم  كان  كما 
وبيانات وتوضيحات بناء على متابعة من األمير نفسه 
فقد  كاسبلز.  المستر  مفتشيها  وكبير  الداخلية  ووزير 

زيــارة  بشأن  األميركية،  الخارجية  وزارة  أصــدرت 
 ،)2021-09-15( طرابلس  العاصمة  إلى  مستشارها 
بيانًا أبرزت فيه تشديدها على دعم الواليات المتحدة 
الموقع  النار  إطــالق  وقــف  التفاق  الكامل  للتنفيذ 
جميع  انسحاب  ذلك  في  بما   )2020-10-23( في 
األراضي  من  األجنبية  والقوات  والمرتزقة  المقاتلين 
مبعوث  يرافقه  األميركي  المسؤول  زيارة  أتت  الليبية. 
بعد  وسفيرها  ليبيا  إلى  الخاص  المتحدة  الواليات 
الجوار  دول  شملت  الرئاسي  المجلس  رتبها  زيــارات 
حدود  لحماية  التنسيق  أجــل  من  لليبيا  األفريقي 
إن  عبرها.  ليبيا  في  األمــن  زعزعة  ومنع  الجنوب، 
بالناجحة،  الزيارات  لهذه  األميركي  المسؤول  وصف 
دول  أبدته  الــذي  التخوف  مع  أميركيًا  تجاوبًا  يأتي 
في  األمنية  الحالة  من  األفريقية،  والصحراء  الساحل 
تخومهما الحدودية مع ليبيا بما فيها دولة مالي التي 
وشك  على  أنه  الحاكم  العسكري  مجلسها  عن  يُشاع 
مرتزقة  بدخول  روسيا  مع  وشيك  اتفاق  إلى  الوصول 
لمقاتلين  التصدي  لغرض  بــالده  إلى  فاغنر  وكالة 
كما  ــش«.  و»داعـ »القاعدة«  بتنظيمي  صلة  لهم 
التدخل  إتباع  من  أيضًا  تنبع  األميركية  الخشية  أن 
تدخلهم  بمسلسل  مالي  في  بالمرتزقة  الــروســي 
أفريقيا  في جمهورية  والسافر  ليبيا  في  عليه  المتستر 
النشاطية األميركية المتسارعة تأتي تعبيرًا  الوسطى. 
األمني  التضامن مع قلق فرنسا من توسع روسيا  عن 
عمليتها  يقوض  تراه  التي  السابقة،  مستعمراتها  في 
الذي  اإلرهــاب  لمكافحة  سنوات   10 منذ  المستمرة 
في  المسلحة  اإلسالمية  المجموعات  ُأواره  تؤجج 
منطقة الساحل الغربي األفريقي، في وقت تسعى فيه 
آالف   5 فيها  يشارك  التي  »برخان«  عملية  لتقليص 
مزيدًا  تضم  حتى  القوة  تشكيل  إعادة  بهدف  جندي، 

من الشركاء األوروبيين.
في  بدأب   2021 ـ   20 العامين  بين  بناؤه  تم  ما 
الحاسم  الضلوع  يحطمه  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
التى  اإلنسانية  االنتهاكات  في  الروس  فاغنر  لمرتزقة 
يرتكبها الجيش هناك للسيطرة على البالد، فتتالشى 
يوضع  بأن  واعــدة  كانت  التي  الضعيفة  المؤشرات 
وراء  الوسطى  األفريقية  للجمهورية  البائس  الماضي 
الظهر. وساعدت في ذلك مجموعة من وكاالت األمم 
المجتمع  وجماعات  اإلنسانية  والمنظمات  المتحدة 

وشرح  النقاط  من  الكثير  للناس  التنظيم  هذا  حدد 
ألغراض  أنه  إلى  أشار  فمثاًل  الغوامض..  من  العديد 
وهي  رئيسية  مناطق  لثالث  البالد  تقسم  االنتخاب 
المناطق  هذه  من  كل  وتقسم  ودرنة  والجبل  بنغازي 
ووضح  بالمجلس.  ممثلون  لهما  يكون  منطقتين  إلى 
تكون  الرئيسية  الثالث  المناطق  حدود  أن  التنظيم 
في كٍل من هذه الحاالت تلك الحدود اإلدارية المادية 
االنتخابية  المدن  مناطق  بين  ما  الفارقة  الحدود  أما 
هذه  من  كل  في  فتكون  االنتخابية  القبائل  ومناطق 
في  عليه  منصوص  هو  كما  البلدية  حــدود  الحاالت 
أمثلة  يضرب  التنظيم  وظل  البلديات.  مجالس  قانون 
لالنتخاب  الفرعية  المنطقة  )لفظة  يقول:  ما  على 
من  المعينة  األقسام  أو  القسم  ذلك  معناها  القبائلي 
أو  قبيلة  أي  من  والمأهولة  القبائلي  االنتخاب  منطقة 
القبيلة  فرع قبيلة معينة أو من أي فرد من أفراد تلك 
االنتخاب  منطقة  في  األمكنة  جميع  فمثاًل  الفرع.  أو 
أي  وجود  كان  أينما  أنه  غير  منتشرة  لبنغازي  القبائلي 
فرد أو أفراد من قبيلة المجابرة فإنهم يشكلون قسمًا 
من المنطقة االنتخابية لتلك القبيلة. أما األمكنة التي 
يقيم بها أفراد قبيلة المجابرة في المناطق االنتخابية 
لدرنة أو الجبل فهم في هذه الحالة ال يعتبرون قسمًا 
إبريل  وفي  المجابرة(.  لقبيلة  االنتخابية  المنطقة  من 
في  النواب  لمجلس  الداخلية  الالئحة  صدرت   1950
كتيب طبع في مصر وصار متداواًل بين الناس وتضمن 
المجلس  وتفاصيل  بالشرح  اختصت  أقسام  سبعة 
والخاصة  الدائمة  ولجانه  وتأجيلها  وجلساته  ونظامه 
والعرائض  والتصويت  األعمال  وترتيب  واإلجــراءات 
وعرضها  القوانين  ومشروعات  واالقتراحات  واألسئلة 
وقراءتها مرة أولى ثم ثانية ثم ثالثة وإقرارها وقواعد 
والسماح  والصحافة  والجمهور  المجلس  في  السلوك 

لهما بحضور الجلسات العلنية.
يتابعون  الدواخل  في  خاصة  المناطق  مديرو  وظل 
ووفقًا  عليها  وبناء  باالنتخابات  الخاصة  اإلجـــراءات 
في  لوضعه  األمير  إلى  التقارير  يرفعون  لمشاهداتهم 
 1950 مايو   16 يوم  ففي  بأول.  أواًل  يجري  ما  صورة 
مفصاًل  تقريرًا  إرحومة  علي  سعد  األبيار  مدير  أرسل 
أوضح فيه بعض األمور المهمة وما يقترحه من إجراء 
يوم االنتخاب وذكر فيه: )لقد حررت على كل المشائخ 
قواعد  في  المذكورة  بالشروط  والتزامات  تعهدات 
وعرضتهم  العظمى  المسؤولية  وحملتهم  االنتخابات 
للعقوبة القصوى إذا حصل من أي واحد منهم أي خلل 
في شرط من شروط االنتخابات من زيادة أو نقص أو 
إدخال من ال يجيز إدخاله القانون إلى غير ذلك. وكله 
رغم  ولكني  حدته.  على  شيخ  كل  بإمضاءاتهم  مذيل 
هذا كله ال أزال متخوفًا من تصادم ربما أدى إلى ما ال 
تحمد عقباه. يجد فيه أهل الضالل بابًا يلجون منه إلى 
عقيدة الناس حول الموضوع. أو نكون بسببه أضحوكة 
القرن العشرين في القواعد االنتخابية أو يكون برهانًا 
من  مسمع  على  به  يسموننا  وما  همجيتنا  في  للغير 
إزعاج غير مالئم  ارتكاز في  األقل نقطة  أو على  العالم 
أعتبر  أن  وهو  برأي  أتقدم  لهذا  الحاضر  الوقت  في 
المركز  إلى  أنفاره وال نحضر األفراد  كل شيخ بأصوات 
تفاديًا من هذا التصادم المتوقع. يعني نكتفي بالشيخ 
أنفاره في بيان المنتخب أما إذا حضرت  ليوقع أصوات 
األفراد فال بد من حدوث تصادم مهما كانت لديّ من 
الستعمالها  سلطة  من  أعطيت  ومهما  لقمعها  قوة 

وقصدي دائمًا التفادي للنتائج غير المرضية(.
المبنى  فــي  بنغازي  فــي  مقره  المجلس  اتخذ 
بعد  سيصبح  والذي  برقة  حكومة  رئاسة  يضم  الذي 
لبنك  البرقاوي ثم  التشريعي  للمجلس  االستقالل مقرًا 
ليبيا في شارع عمر المختار وافتتح األمير المجلس في 
بأيام  رمضان  شهر  حلول  قبيل   1950 يونيو   12 يوم 

وإذ  األجنبية.  والــدول  الحكومية  ــوزارات  وال المدنى 
أهلية  حرب  بعد  البالد  بناء  إعادة  إلى  التوصّل  َقرُب 
هـ  أفاد  ما  حسب  فالبالد  ضعيفًا  األمل  بدا  كارثية 
األزمات  مجموعة  فى  المحللين  كبير  هيونجوب  .م. 
أكثر  فصل  فى  المرتزقة  عامل  بسبب  دخلت  الدولية 
قتامة، وال أحد يعرف إلى أين تتجه األمور. وقد تصبح 
فى  للحكم  قابلة  غير  الوسطى  األفريقية  الجمهورية 

األشهر المقبلة.
على  بالتوكؤ  ليبيا  فــي  األمـــر  هــو  كما  ليس 
اكتسبت  متوهم.  ليبي  لجيش  مخرومة  مشروعية 
جمهورية  فى  قدمها  موطئ  وعلنية  شرعية  موسكو 
أفريقيا الوسطى بعد أن التقى وزير الخارجية الروسى 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  برئيس  الفروف  سيرغي 
بدأ   .2017 أكتوبر  فى  تــواديــرا  أرشانج  فوستين 
والذخيرة  باألسلحة  بالتبرع  البلدين  بين  التحالف 
من   175 قوامها  مرافقة  قوة  إلى  باإلضافة  للجيش 
هناك  بالطبع  المدربين.  والمرتزقة  العسكريين 
أهمها سعى  وراء ذلك،  واستراتيجية  اقتصادية  حوافز 
الغرب  إزاء  الحاسمة  بصمته  وضــع  إلــى  الكرملين 
أن  من  يتردد  ما  يعززه  وهذا  أفريقيا.  فى  والصين 
جمهوريات:  تشمل  أنشطة  »فاغنر«  المرتزقة  لوكالة 
وغينيا  وغينيا  ومدغشقر  وأنغوال  وزيمبابوي  السودان 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وموزمبيق  بيساو 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وضع  حساسية  كما  فرنسيًا،  مالي  وضع  حساسية 
نفى  فقد  المواربة.  إلى  موسكو  ألجأتا  أوروبيًا،  ليبيا 
الناطق باسم الرئاسة الروسية، وجود عسكريين روس 
في مالي. وفيما إذا كان الكرملين يعلم بالمفاوضات، 
كرر نفس اإلجابة السابقة، فيما يخص ليبيا بأنه: »ال 
يوجد ممثلون عن القوات المسلحة الروسية هناك، وال 

مفاوضات رسمية جارية بالخصوص«.
لرجل  »فاغنر«  مرتزقة  مسؤولية  موسكو  توكل 
أوروبية  استخباراتية  وسائل  تربطه  روســي،  أعمال 
له  صلة  أي  نفى  ولكنه  بالكرملين.  رأســًا  وأميركية 
مكتبه  يعلق  ولم  مالي.  مع  اتفاقه  عن  يشاع  بما 
عينها  المصادر  أكدت  حين  في  التقارير.  هذه  على 
إلعاقة  الدبلوماسية  الفرنسية  المساعي  أن  على 
الواليات  مثل  شركاء  مساعدة  طلب  تتضمن  االتفاق، 
مالي بعدم  العسكري في  المجلس  إقناع  المتحدة في 

قليلة. واستمع بحضور النواب إلى خطاب العرش الذي 
عرض  الساقزلي.  محمد  السيد  حكومته  رئيس  ألقاه 
المالية  والشؤون  والخارج  الداخل  أمور  إلى  الخطاب 
اإلنشاء  وسياسة  والميزانية  والصحية  والتعليمية 
والتعمير لخرائب الحرب وطلب التعويضات من إيطاليا 
وتوفير  االجتماعية  الشؤون  ومراعاة  األمية  ومحاربة 
بالزراعة  والنهوض  ــراض  األم من  والوقاية  الغذاء 
ورحب الخطاب بشروع مجلس األمم المتحدة في ليبيا 
البالد مؤكدًا على شرعية  في أعماله لتحقيق استقالل 
الشعب  ومساعدة  الدولية  المتحدة  األمــم  مقرارات 

الليبي وصواًل إلى حل للقضية الليبية.
رشيد  الحاج  من  وتكونت  المجلس  هيئة  اختيرت 
نائبًا له والنائبين  الكيخيا رئيسًا وعوض لنقي  منصور 
سكرتيرين  األطــرش  وسالم  البعباع  منير  المعينين 
يوم  حتى  بلغت  التي  جلساته  واصل  فيما  للمجلس 
ناقش  جلسة  وثالثين  اثنتين  إلى   1951 يونيو   4
دولي  اهتمام  واألمور وسط  القضايا  من  العديد  فيها 
استقالله  تحقيق  وقرب  الليبي  لألمر  عالمية  ومتابعة 
أواًل  المحاضر  يــدون  وكــان   .1951 ديسمبر   24 في 
التائب  ومحمود  شنيب  فؤاد  أحمد  األستاذان:  بأول 
كما اقترح المجلس في فترة الحقة اختيار السيد محمد 
شؤون  لتولي  العدل  بــوزارة  الموظف  الرمالي  رفعت 
إدارة سكرتارية المجلس. كما تابع المجلس في دورته 
المواطنين  شــؤون  من  الكثير  عامًا  استغرقت  التي 
وشكاواهم وكانت الصحف الصادرة في بنغازي تنقل ما 
يدور به وتتداول أخباره. وقد فقد أحد أعضائه النائب 
إثر حادث غرق  إبراهيم األسطى عمر  درنة  عن مدينة 

قرب درنة في سبتمبر 1950.
وبعد افتتاح المجلس بيوم )13 يونيو 1950( وجه 
النواب.. عبدالرازق شقلوف وصالح بويصير ومصطفى 
سعيد  وعبدالحميد  عمر  األسطى  وإبراهيم  عامر  بن 
الكيخيا  رشيد  الحاج  المجلس  رئيس  إلى  رسالة  نجم 
رئيسًا  انتخاباته  إجراءات  في  ما حدث  إلى  فيها  أشاروا 
من   47 المادة  أن  )بما  لنقي:  عوض  السيد  نائبه  مع 
الدستور تشترط أن يصادق سمو األمير على تنصيب 
على  السامي  التصديق  أن  وبما  ونائبه.  الرئيس 
فيه  تــداول  فيما  الشروع  قبل  يحصل  لم  تنصيبكما 
المجلس. فإن جميع القرارات التي اتخذت أثناء الجلسة 
ما عدا اإلجراء الذي أسفر عن انتخابكما.. تعتبر باطلة 
بحكم الدستور الذي ال يعتبر المجلس مرؤوسًا برئيس 
شرعي ما لم يصادق سمو األمير على تنصيبه. ومعلوم 
أن كل إجراء يتخذه المجلس دون رئيس شرعي باطل 
دستوريًا وقانونيًا. ومعلوم أيضًا أن المجلس لم يحط 
أعماله  مواصلة  تخوله  التي  السامية  بالمصادقة  علمًا 
األخرى.  اإلجــراءات  في  الشروع  قبل  الشرعي  برئيسه 
تنص  الدستور  من   51 المادة  من   2 الفقرة  أن  وبما 
األمير  يأمر  أن  إلى  النواب  أن تدوم دورة مجلس  على 
على  وبناء  تزال مستمرة  ال  الدورة  نعتبر  فإننا  بفضها 
الالزمة إلصالح  الخطوات  اتخاذ  منكم  تقدم نطلب  ما 
هذا الخطأ الدستوري الستدعاء المجلس لالجتماع في 
من  لديه  فيما  والنظر  جلساته  واستئناف  فرصة  أقرب 
التي  الدستور  المهمة طبقا ألحكام  األساسية  األعمال 
نحرص جميعًا على المحافظة عليها في مستهل حياتنا 

النيابية(.
بخطواته  برقة  في  النواب  مجلس  سار  وعموما 
من  الكثير  وضم  البرلمانية  التجربة  ترسيخ  نحو 
القائم  الدستور  مراعاة  على  حرصوا  الذين  الوطنيين 
اهتمام  الدوام  على  ذلك  أثار  وقد  النافذة.  والقوانين 
ليبيا ومجلسه. ثم اتجهت  المتحدة في  مندوب األمم 
البرلماني  تاريخها  في  مهمة  أخرى  تجربة  إلى  البالد 
والنيابي برعاية دولية تصل بها إلى حلم أبنائها منذ 

زمن بعيد.

إرسال  الصدد تم  االتفاق. وفي هذا  المضي قدمًا في 
دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي إلجراء محادثات. 
ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب بالتعليق، 
تدخل مجموعة  انتقد  فرنسيًا  دبلوماسيًا  لكن مصدرًا 

»فاغنر« في الدول األفريقية األخرى.
اتفاق  بإعاقة  لفرنسا  األميركي  العون  أن  الظاهر 
أواًل  سيطرق  الروسية  فاغنر  مرتزقة  مع  مالي  حكومة 
مستشار  لزيارة  األرجح  التفسير  وهو  الليبية.  البوابة 
فالوجود  آنفًا.  المذكور  األميركية  الخارجية  وزارة 
الحال  هو  كما  يستند،  ال  ليبيا،  في  المرتزق  الروسي 
مالي،  في  تم  ما  وإذا  الوسطى،  أفريقيا  في جمهورية 
به  عبر  الذي  التبجح  وأن  الطالبة،  الدولة  شرعية  إلى 
ال  طبرق،  برلمان  بشرعية  الروسي  الخارجية  وزيــر 
العسكرية  المساعدة  طلب  ألن  أساس.  إلى  تستند 
بها  التي تستظل  البرلمانات  وليس  الحكومات  مهمة 
حكومات ال شرعية دولية لها، وفي الحالة الليبية فإن 
بال  سنوات  منذ  لقبوعه  شرعيته  تهلهلت  البرلمان 
المصطنع  جيشه  قائد  مسمى  ودعم  طبرق،  في  عمل 
العاصمة  على   2020 الــعــام  ــر  أواخـ ــه  عــدوان فــي 

طرابلس.
أن  الفرنسي  أفريك«  »موند  لموقع  تقرير  يرصد 
حاليًا  تضم  »فاغنر«  الروسية  المرتزقة  المجموعة 
سرت  في  تواجدها  وتواصل  ليبيا،  في  مقاتل  ألفي 
الــواليــات  فرضت  الماضي،  الــعــام  وفــي  والــجــفــرة. 
وخمسة  أشخاص  ثالثة  على  عقوبات  أيضًا  المتحدة 
كيانات مرتبطة بالوكالة الروسية بعد اتهام المرتزقة 

بزرع ألغام في طرابلس وحولها.
سفير  زيارة  بعد  أنه  السالفة  المعطيات  تؤكده  ما 
المسؤول  ــارة  زي أتــت  لطرابلس  األوروبـــي  االتحاد 
بهدف  عنها  معلن  هو  كما  العاصمة  إلى  األميركي 
إلجــراء  الفنية  الترتيبات  على  كثب،  عن  االطــالع 
جاهزية  من  والتأكد   ،2021 ديسمبر   24 انتخابات 
تنفيذها،  في  للشروع  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
الــواليــات  أن  الكواليس  وراء  مــن  رشــح  مــا  ولكن 
القبول  باتجاه  الدولي  المجتمع  مع  تدفع  المتحدة 
علم  رغم  البرلمان،  أصدره  الذي  االنتخابات  بقانون 
لحسابات  وذلك  عليه،  الليبي  التوافق  بغياب  الجميع 
سياسية تستعجل مسألة اختيار رئيس لليبيا تكون له 

الشرعية الليبية الكاملة لطرد المرتزقة.

تابع املجلس في 
دورته التي استغرقت 

عامًا الكثير من 
شؤون املواطنني 
وشكاواهم وكانت 

الصحف الصادرة 
في بنغازي تنقل ما 

يدور به وتتداول 
أخباره. وقد فقد أحد 

أعضائه النائب عن 
مدينة درنة إبراهيم 

األسطى عمر إثر 
حادث غرق قرب درنة 

في سبتمبر 1950

في العام املاضي، 
فرضت الواليات 
املتحدة أيضًا 

عقوبات على ثالثة 
أشخاص وخمسة 

كيانات مرتبطة 
بالوكالة الروسية بعد 

اتهام املرتزقة بزرع 
ألغام في طرابلس 

وحولها
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كتابها

والتعبر عن رأي »             «

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

املراحل الليبية واملقارنة املجحفة

فيما  الجنة،  دخول  ووكد  ابتغى  ليبي  حول  تدور  النيهوم،  الصادق  للكاتب  قصة  قرأت  أني  أذكر،  فيما 
واحدة،  طريقة  ثمة  أن  عرف  الجنة،  المبتغي  الليبي  الجنة.  في  إبليس  طمع  قائاًل:  منه  يسخر  صديقه 
لبلوغه الهدف، وطريقًا أحد، وقد اقترب عيد األضحى: أن يضحي بكبش، ليس كمثله كبش. لهذا عصب 
حباًل على البطن، حتى كاد أن يموت جوعًا، واضطر أيضًا، إلى طرد زوجته إلى بيت أهلها، حتى تمكن من 
مراده الكبش. ما عند شراءه، ركبه كما بغل عند رأس الشارع، ممسكًا بقرنيه كمقود، ثم به دخل أمنا 
بيته. غب العيد، لألسف، مات الليبي المبتغي الجنة، في المساء بعد دفنه مباشرة، كان يركب الكبش 

بزهو واختيال، متشمتًا في صديقه، فهو عند باب الجنة. لكن جهنم، بقوة حرارتها، أيقظته من أحالمه.
راودتني قصة النيهوم هذه بغتة، وقد كنت مغمورًا، بسيل من التوكيدات الليبية، فالجيران عن قرب 
النهائي، فصل االنتخابات. وقد تلفت شرقًا، فوجدت مثل  الحل  الدولي: أن  التوكيد  وعن بعد، وخاصة 
في  االنتخابات  أن  أي  العراقية،  االنتخابات  أيضًا  تطال  الليبية،  االنتخابات  تطال  كما  التوكيدات،  هذه 
هذه الحالة: البلسم الشافي، طوق النجاة. ولم أجد إجماعًا كما ذا اإلجماع، على أن حل المسألة الليبية، 
الساحر ما تخرج  اليد: الصندوق عابر كل االحتماالت، قبعة  الال حل، ممكن وتحت  الحل  وتجاوزها حال 
التوكيدات القطعية، توكدوا من تأجيل كل مسائل المسألة، إلى ما  المتابعون، هذه  األرنب. كما تابع 
ما  وحتى  والسهلة.  الصعبة  المشاكل  من  للخالص  الالزمة،  اإلجراءات  فيها  كامن  ما  االنتخابات،  بعد 
ليبيا، حتى  في  تواجد  بأي  تعترف  كأداء، حيث ال  عثرة  الكبرى، حجر  الدولة  روسيا  أن  تردد مؤخرًا، من 
هذا ممكن اجتيازه بالصندوق. وأيضًا حتى إن ذهبنا من هذا، إلى ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية 
نجالء المنقوش، أثناء زيارتها لروسيا، من احتمال تأجيل االنتخابات. ومن هذا االحتمال إلى ما صرح به، 
رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، أثناء تواجده بنيويورك، لحضور جلسات الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة: حول ال معقولية أن تكون ثمة انتخابات، دون أسس قانونية، ووفاق حولها، وسبل لتنفيذها 

فالقبول بنتائجها.
وفي رواية أخرى للنيهوم، أن جحا الليبي وضع البيض في سلة واحدة، أو هكذا دبر-عليه- في ليل، 
فما تدبر أمره من تونس الجارة، التي وضع فيها الغنوشي: الدستور أمام العربة، ودون لجام المحكمة 
الدستورية، فتغدى به من أراد أن يتعشى بهم. وكذا الحاصل مع الجارة الجزائر، ما أعادت الكرّ، فيما 
السودان دون كهرباء، تتلمس طريقها في ظالم دامس. هكذا الليبي، من يحيا مفردًا في كوكب المريخ، 
ليس له من سبيل إال السبيل المغربي، بكفالة أميركية، مرجحة من إجماع دولي ليس كمثله شيء. وفي 
وسط هذا اإلجماع، يلعب الليبيون، المسيطرون على األرض، دور االنقسام، ويخوضون ألجل ذلك، حرب 
السالم، بعد أن سكتت المدافع، وهم بهذا وكأنهم قادرون، على عرقلة مسيرة االنتخابات، التي يدفع 
إليها األميركيون، وخلفهم حلفاء ُكثر من اإلقليم والعالم، ويجيء هذا في ظرف مميز؛ حيث ثمة تفاهمات 
الفاعالن في  الطرفان  السابقين، مثل ما يحدث بين مصر وتركيا، وهما كما هو معرف،  الخصوم  بين 
المسألة الليبية، وفي السياق يعمل الليبيون ألول مرة، على تليب، المؤتمرات الدولية الكثيرة التي تعقد 
حول ليبيا، وذلك بعقد مؤتمر دولي بطرابلس، في أول أكتوبر، وهم بهذا يجمعون كل الممثلين، على 

خشبة الحدث.
فيكون المختصر المفيد: تكثر المراهنات في مسألة االنتخابات الليبية، لكن رغم ذلك، من لزوم ما 
يلزم، أن تكون ليبيا، كما المغرب حتى دون مقومات. حيث كما يبدو، أن ليس لليبيين غير هذه الروشتة، 
لكن دونه  الشفاء،  غير موكد  العلقم  الدواء  فإن هذا  المرض ومسبباته.  االختالف حول تشخيص  بعد 
الموت، فالكل متوكد بهالك ليبيا، من غير تجربة االنتخابات. وحتى وإن كان ليس ثمة يقين، من إمكان 
االنتخابات، لكن اليقين، أن ليس باإلمكان أبدع من االنتخابات. فلسان الحال: أجمل ما في الحياة، أن 

أوهامنا معنا، أو كما يقول الشاعرمفتاح العماري:
بالشوارع التي تذبل تحت نعالنا ماذا نصنع بهذا الرماد 
أن نتحسس أعناقنا هل يكفي   

لنهتف معًا ثم نختبئ خلف السرير عاريين 
ألن أوهامنا معنا ما أجمل الحياة   
تظل جديرة بنا ألن قبالتنا لحظة أن نخاف 

أن يفقد أحدنا أظفاره هل يكفي   
ثم نهتف: ما أجمل الحياة. لكي يحفر ظاًل هزياًل ألسراره الباردة 

ال شك في أن الحرية شكلت في الفكر أيقونة جميع قضايا اإلنسان وصواًل إلى فكرة ربط الحرية بقضية 
العدل، فالحرية، خارج منظومة العدل ستكون ترسيخًا لحالة فوضوية، تتضارب فيها األطياف والنزاعات 
والمصالح ألنها؛ الحرية، تعتبر حيزًا مفتوحًا تشاع فيه لإلرادة كل ما تميل إليه وترغب فيه، في حين أن 

العدل ضابط قيمي يحمي الجميع بما يوفر من ضمانة لمصالح الكل ضمن فضاءات الحرية ذاتها.
فإشكالية العدل والحرية، كقضايا بارزة في دولنا المعاصرة، هما سليلتان لمراحل منحة تاريخنا الذي لم 
يقف جديًا ألجل جعلهما من قضايا مصيرنا التاريخي سابقًا وحديثًا. فعلى مستوى السياسة، كان السلطان 
أو الخليفة يؤدلج الدين، بمذاهبه المختلفة، ألجل صياغة مشروعية منطق سلطانه، وانكب علماء الدين 
أثناء سطوة الملك العضوض على حصر الدين في مسائل كثيرة متنوعة وفرعية، جعلت من الدين الحنيف 
تاريخنا بشكل  عليها  التي يشهد  وللحروب،  وللصدام  للتكفير  وقودًا  دائمًا  فقهيًا مدرسيًا كان  اجتهادًا 
صريح. لقد استهلكنا الكثير من الزمن، كأمة، في أدلجة الدين كمعرفة، مما فوت عنا فرصة الخوض في 
الكثير من المواضيع التي توصف اليوم بأنها من القضايا المسكوت عنها في التراث، وقد بذلنا، كأمة 
أيضًا، الكثير من الوقت في ممارسة الدين كطقوس، دون ممارسته كحالة وعي يسعى لتحقيق العدالة 
لصون حريتنا؛ إذ سادت بيننا األصوات المتشددة في أغلب أوقاتنا ضمن حالة انحطاط حضاري يغرق في 

تخلف قوض الفكر والحرية والعدالة أيضًا، رغم أنها جميعًا تندرج تحت فضيلة اإلحسان.
فالمعرفة واأليديولوجيا حالة تضاد، فمتى حضرت المعرفة انحصرت األيديولوجيا، ال لشيء، ولكن ألن 
األيديولوجيا حالة تأطير تقيدي معين ال يُخرج عن حدوده، في حين أن المعرفة قضية ذهنية، تُكتسب 

بشكل مستمر ومتجدد، فال معرفة حقيقية بعيدًا عن الحرية.
قضية العالقة بين المعرفة والسلطة من القضايا التي اشتغل بها الفكر اإلنساني قديمًا وحديثًا، فخطر 
السلطة على المعرفة يكمن في التعسف والتقييد والتوظيف وحصر الحرية بغرض االنتهاز، فالمعرفة قيل 
قديمًا بأنها »إرادة الحقيقة«، بمعنى أن تبحث عن الحقيقة بعيدًا عن أي مسلك مشروط مسبقًا من قبل 
السلطة، ومن هنا جاء صميم النقد الموجه ألسلوب التلقين المعرفي، الذي في درجات منه يعتبر حالة من 
حاالت غسل األدمغة، أو برمجتها نحو توجه معين، كما تفعل بعض التيارات والحركات في إعداد كوادرها 
في الساحة السياسية المعاصرة، ضمن إطار األدلجة التي التزال من تدابير التالعب بالعامة، كما هو بيّن 

في الخطابات الشعبوية السائدة في عالمنا المعاصر بأنواعها المختلفة.
رجاالت الفكر المعاصر في عالمنا العربي، في حقبة السبعينيات، حينما اشتغلوا على قضية الحرية، كما 
إلى  الفاسي والحبابي والعروي والغنوشي أيضًا، تناولوا القضية كأساس مجرد، ولم ينتبهوا  فعل عالل 
أن قضية الحرية تصح في الدولة العادلة، كما يتفضل المفكر فهمي جدعان، وهذا ليس انتقاصًا مما 
يطرحه رجاالت الفكر عمومًا، فتلك الكتابات عن الحرية كانت قديمة عما استجد من مفاهيم في قضايا 
الحرية »الليبرالية« بحقبة الثمانينيات، خصوصًا بعد أن قدم جون رولز أفكاره بالخصوص ضمن ما عُرف 
من تمظهر الوحشية في الليبرالية الغربية. الحرية في عالمنا العربي واإلسالمي، رغم كل التنظير لها 
أو الخليفة، الذي امتلك  في ثقافتنا وتراثنا لم تكن قبل عصرنا هذا من القضايا الملحة على السلطان 
منذ البداية حق التشريع والتقنين، وكذلك حق اختيار وجهة الدين في دولته، ولعل القصة منذ الخليفة 
المأمون إلى الخليفة المتوكل شيء يبرهن على أن توجهات السلطان الشخصية هي األساس، وليس في 
البالط من إرث حقيقي للخالفة السنية ذاتها؛ إذ ظل الحال في عز التسلط والصراع على الخالفة شيئًا 
ال يخلو من التداخل بين الديني والسياسي، والعكس، بشكل كبير وكثيف، وهذا شيء ال يزال جليًا في 
أرضنا التي ال تزال تكابد محنتها رغم تغيّر العالم وتطور المفاهيم، وبالتالي تبدل حيواتنا بشكل جذري. 
فقضايا العصر كنا قد تعرفنا عليها، كعرب، من الغرب، ورغم كل تلك األفكار المطروحة بجراءة وانفتاح لم 
يتم غرسها فينا، وال تزال حتمًا ال تشكل لنا تراثًا نتجادل فيه، ومن خالله ألجل خلق توجهاتنا المعاصرة. 
فالدولة العميقة لدينا، بالمفهوم المبسط، تظل المؤسسة الدينية فيها، مؤسسة محاصرة بالتقليد، وال 
تسمح لنفسها بأن تفتح مجاالت لالجتهاد الساعي للتجديد، حتى ضمن صياغة جديدة في الخطاب، بل 
إن الدين الشعبي الذي يسود الشارع، ال يزال غير قادر على سبر مقاصد دينه الدنيوية المبنية على مبدأ 
دنيوي بحت »واسعوا في مناكبها« لكون الدين اإلسالمي ال ينادي المسلم بأن يكون عبارة عن كتلة 
دينية جامدة. كما أن المثقف العربي، من جهة أخرى، تبنى معاناة الخوف والعزلة ألجل سالمته وحفظ 

نفسه.
الهوامش المذكورة أعاله من حرية وعدالة وأدلجة للمعرفة واستبداد السلطة تجاه الجميع، تجرني 
إلى قضية هنا للحديث عن الجدلية القائمة بالبالد، والمتعلقة بحق حرية االعتقاد الديني التي طرحت 
محورًا للنقاش منذ أسابيع في Club House، والتي أجدها جدلية غريبة وعجيبة، فالليبيون اليوم شعب 
العلمانية  القضية في  المالكية مذهبًا، فمن يحشر هذه  الشرائع، فهو شعب مسلم ويتبنى  غير متعدد 
أظنه يبالغ كثيرًا، ألن الدولة العادلة كأساس جذري، علمانية أو عداها، فإن من واجبها رعاية حق العبادة 
فضائل  في  الراسخ  العدل  مبدأ  سليل  اإلحسان،  مبدأ  ضمن  أراضيها  على  للمقيمين  وكذلك  لرعاياها، 
لليبيين  عبادة  حق  ضمان  ألجل  رمية  بأنها  والعبادة  االعتقاد  حرية  جدلية  رمي  أما  والشرائع.  األخالق 
اليهود الساعين للعودة لليبيا، فأعتقد أن الجدلية هنا، جدلية مسيسة أساسًا، فللدولة حق التعامل مع 
قضية عودة اليهود ضمن إطار قانوني وسياسي. ففي الشق السياسي، على من أمست البالد بيده اليوم، 
عليه أن يعرف بأنه محكوم بمبدأ توارث الحكومات اللتزامات دولها وفق القانون الدولي وأعرافه. كما 
على من صار بيده أمر البالد اآلن أن يدرك أن ليبيا، وفق مفاهيم القانون الدولي، تعد في حالة حرب مع 
إسرائيل من الناحية النظرية فقط بعد أن أرسلت ليبيا حجيجًا للقدس في تسعينيات القرن المنصرم، ما 
لم تكشف أوراق الوفد الليبي للحج حينها بأن رحلة الحج تلك »ال تعني بأي شكل من األشكال حالة اعتراف 
بإسرائيل«. فالقضية هنا قضية سياسية صرفة تدعمها حالة االنبطاح العربي المفضوح تجاه إسرائيل. أما 
الشق القانوني من عودة يهود ليبيا، فأعتقد أن لكل دولة حقًا سياديًا في تنظيم حقوق وواجبات رعاياها 
ممن يتمتعون بجنسيات أخرى من حيث التملك والتعويض وصيانة الحقوق المدنية والتزاماتهم الوطنية 
كالضرائب والخدمة العسكرية واحترام القانون وسيادة أوطانهم، فال حاجة للتشويش على الناس، وال 

لخلط األوراق.
المفتوحة نظل نتخبط، ألن مفاهيمنا غير منضبطة، وأن وعينا بحال واقعنا  الهوامش  في كل هذه 
المعاش غير ناضج ألننا لسنا أحرارًا وال عادلين في عصرية نعيشها بال إدراك حقيقي بأنها عصرية ال تحترم 

الضعيف والمشتت الواهم بأن »مدح الحماقة« من صيحات عصر الال قواعد في مرحلة ما بعد الحداثة.

أحمد الفيتوري

رافد علي

سالم العوكلي

عمر أبو القاسم الككلي

الحركة  لتقسيم  الواقعية  المصداقية  بشأن  كثيرون  يتساءل 
فنقول  لها.  أساسًا  العقود  من  تتخذ  أجيال  إلــى  األدبية 
هذا  أن  أعتقد  وكنت  مثاًل.  الستينيات،  أو  الخمسينيات  جيل 
إلى  إضافة  عملية،  إجرائية  فائدة  ذو  اضطراري  التقسيم 
المنطقة  حالة  في  التاريخية،  المصادفة،  أو  المفارقة،  أن 
العربية، أعطته بعدًا واقعيًا صلبًا. ففي مقابلة* معي منشورة 
الحال  »بطبيعة  التساؤل  هــذا  على  ردًا  قلت   2008 سنة 
أعتقد  ولكنني  عقود،  إلى  ]األدبية[  األجيال  تقسيم  يصعب 
باب  من  ولعله  العملية،  الناحية  من  مفيد  التقسيم  هذا  أن 
عشر  كل  تغيرات  بدورة  تمر  العربية  المنطقة  أن  المصادفة 
سنوات تقريبًا. فهناك في كل عقد من العقود مناخ عام يضع 

المنطقة العربية، ...، تحت تأثير ظروف جديدة«..
عالقته  حيث  من  الطرح،  هــذا  بمراجعة  أنــه  والحقيقة 
الماضي،  القرن  أربعينيات  منذ  ليبيا،  في  األدبية  بالحركة 

الواضحة. وواقعيته  نكتشف مصداقيته 
بين  ولدوا  الذين  الليبيين،  األدباء  من  األربعينيات  فجيل 
العشرية  وبداية  العشرين  القرن  من  األولى  العشرية  نهاية 
الظروف  طفولتهم،  بداية  مع  عايشوا،  قد  كانوا  منه،  الثانية 
الفاشية  الحقبة  خصوصًا  اإليطالي،  االستعمار  أحدثها  التي 
واالقــتــالع  ــده،  ض المقاومة  عمليات  مــن  ليبيا  فــي  منه، 
ــادة  اإلب وعمليات  المعيشة  وضنك  والهجرة  والتشريد 
في   )1934  -  1929( الجماعية  المعتقالت  في  المتمثلة 
نفسياتهم  على  هذا  كل  تأثير  في  شك  من  وما  البالد.  شرق 
كتاباتهم  على  بالتالي،  وتأثيره،  والعالم  لواقعهم  ورؤيتهم 

وانعكاسه فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
أواسط  أدبائه  معظم  ولد  الذي  الخمسينيات،  جيل  أما 
الماضي،  القرن  من  العشرينيات(   =( الثالثة  العشرية 
أعمال  من  طرفًا  الباكرة،  طفولتهم  في  أفراده،  شهد  فقد 
المهاجر،  في  تربوا  أو  عنها  سمعوا  أو  واإلبــادة  المقاومة 
االستقالل،  دولة  الحديثة،  الليبية  الدولة  ميالد  عايشوا  ثم 
نجاحاتها  مع  وتفاعلوا  وطموحاتهم  آمالهم  غذت  التي 
إلى  وإخفاقاتها. كما أن وجدانهم ال بد أن يكون قد تعرض 
إسرائيل  دولة  تنصيب  إلى  أدت  التي  النكبة  بسبب  االهتزاز 

فلسطين. في 

نهايات  مواليد  الستينيات،  جيل  ــاء  أدب إلــى  بالنسبة 
على  وقعوا،  قد  أنهم  بد  فال  األربعينيات،  وبداية  الثالثينيات 
وبالتالي  االقتصادي،  المردود  تأثير  تحت  الداخلي،  المستوى 
المستوى  وعلى  النفط،  تصدير  أحدثه  الــذي  االجتماعي، 
العربي  القومي  المد  تيارات  لتأثير  عرضة  كانوا  الخارجي 
وآسيا،  أفريقيا  في  العالمي  القومي  التحرر  وحركات  التحرري، 

الماركسي. الفكر  وتأثير 
التطورات  عايشوا  الليبيين،  األدباء  من  السبعينيات  جيل 
الجديد  العسكري  النظام  أحدثها  التي  واالجتماعية  السياسية 
القمعية.  وممارساته   1969 سنة  نهايات  بعد  توطد  الذي 
هزيمة  إحباطات  مشاعرهم  مست  العربي  المستوى  وعلى 
 ،1967 سنة  الصهيونية  الدولة  أمام  العربية  الدول  تحالف 
كما  اإلحباطات،  هذه  على  القضاء  في  أكتوبر  حرب  تفلح  ولم 
الماركسي.  والفكر  العالمي  التحرر  حركة  تأثيرات  استمرت 
أنتمي  الذي  الجيل،  هذا  خصصت  إليها  المشار  المقابلة  وفي 
من  بشيء  الــوســط**،  جيل  البعض  يسميه  ــذي  وال إليه، 
وانعكاس  اكتنفته  التي  الظروف  عن  الحديث  في  التفصيل 

فاعليتها على توجهه األدبي، حيث قلت:
السبعينيات  في  الليبية  األدبية  الكتابات  تصفحنا  ما  إذا 
أن  ويمكن   ،... الجيل،  هذا  تجمع  معينة  خصائص  لوجدنا 
هي  األولى  النقطة  اعتقادي.  في  نقطتين  أهم  إلى  هنا  أشير 
جبهتين.  على  وأدبيًا  فنيًا  يحارب  كان   ،... الجيل،  هذا  أن 
القائلة  اليمينية  التيارات  بعض  جبهة  هي  األولى  الجبهة 
يتخذون  )وهم  واأليديولوجيا  بالسياسة  لألدب  عالقة  ال  أن 
وجه  في  كتكتيك  وإنما  قناعة،  على  بناء  ليس  الموقف  هذ 
األنظمة  جبهة  هي  الثانية  والجبهة  اليسارية(.  التيارات 
ليس  شــيء،  كل  تجند  أن  تريد  التي  الشعبوية  والتيارات 
السياسي،  الشعار  لصالح  وإنما  السياسي،  المشروع  لصالح 

وتريد الزج بالخطاب السياسي المباشر في األدب«.
هذا  ألدباء  الجمالي  والتوجه  الفلسفي  الموقف  وبخصوص 

قلت: الجيل 
اليمينية  االتجاهات  سندان  بين  الجيل  هذا  وقع  »وقــد 
إن  التالي:  يقول  كان  ألنه  الشعبوية،  األنظمة  ومطرقة 
أيديولوجي  إنتاج  المحصلة،  في  هو،  أدبي  أو  فني  إنتاج  أي 

دام  ما  معينة،  وأيديولوجية  سياسية  ــة  رؤي في  ويصب 
أن  إال  موفقًا،  منهما  ويتخذ  والعالم  الحياة  عن  تصورًا  يحمل 
األدب  إلى  يدخل  ال  السياسي  أو  األيديولوجي  الجانب  هذا 
الخطاب  بشروط  أي  سياسة،  أو  أيديولوجيا  هو  بما  والفن 
ويمر  والفن  األدب  بشروط  وإنما  والسياسي؛  األيديولوجي 
من  الفني  أو  األدبــي  العمل  عليه  يجريها  تقطير  بعملية 
هذا  كان  الجمالية.  المتعة  يستهدف  جمالي  عمل  هو  حيث 
اللذين  التيارين  هذين  بين  طريقه  يشق  كي  يناضل  الجيل 
على  الحقيقة،  في  متفقان،  لكنهما  متعارضين،  يبدوان 
هذا  ميزت  التي  الثانية  النقطة  وقمعه.  التيار  هذا  محاصرة 
الرواية، على  أو  أو القصة  الجيل هي تركيزه، سواء في الشعر 
من  االجتماعي،  القمع  وأيضًا  السياسي  والقمع  القهر  مسألة 
وحق  الفردي  والكيان  الفردية  الحرية  شأن  من  إعالئه  خالل 
وعلى  السياسي،  المستوى  على  بالحرية  االستمتاع  في  الفرد 
طبيعية  إنسانية  عالقات  إقامة  في  االجتماعي  المستوى 

إلشباع حاجاته العاطفية وما إلى ذلك«.
أجيال  خصوصيات  باستعراض  هنا  المجال  يسمح  ال 
األولى  الثالثة  األلفية  وعشرية  والتسعينيات  الثمانينيات 
وعشريتها الثانية، وأعتقد أن في ما أوردناه أعاله دلياًل كافيًا 
عقود  إلى  الليبية  األدبية  الحركة  مالمح  تقسيم  سالمة  على 
وجهها.  على  جديدة  مالمح  بروز  عقد  كل  في  نالحظ  بحيث 
الحركة،  هذه  أجيال  بين  قطيعة  حدوث  يعني  ال  هذا  لكن 

وإنما يعني أن ثمة تطورًا وتواصاًل مستمرين.
أبوالقاسم  :عــمــر  الليبي  الــقــاص  مــع  حـــوار  انــظــر:   *
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عقود  ــاء  أدب يعتبرون  المصطلح  هــذا  أطلقوا  الذين   **
الجيل  هو  واحــدًا،  جياًل  والستينيات  والخمسينيات  األربعينيات 
األول المؤسس للحركة األدبية الليبية المعاصرة. ويعتبرون جيل 
بعده  ظهر  الذي  الوسط«  »جيل  الحركة  هذه  من  السبعينيات 

أدباء الثمانينيات والتسعينيات وعشرية األلفية الثالثة األولى.

ببوابة  المنشورة  االنتظار«  من  ييأس  ال  »المستقبل  مقالته  في 
المستقبل، وفي صدد حواره مع مقالتي السابقة »ليس في الجراب 
فيها  ورد  ما  بعض  مع  الفيتوري  أحمد  الصديق  اتفق  الدين«  غير 
مع احتراز مفاده »المشاركة في الرأي، ال تعني بالمرة المطابقة«، 
النظام  أو  السنوسي  إدريس  السيد  بكون  يتعلق  فيما  خصوصًا 
الملكي عمومًا لم يستخدم الدين في سياق مقتضيات بناء الدولة 
الوطنية األولى رغم أنه قادم من مرجعية دينية طاعنة في التاريخ 
والجغرافيا، أو »لم يكون ضمن أطروحة: ما في الجراب إال الدين« 
اختالفه  على  الفيتوري  ويدلل  للفيتوري.  سابقة  مقالة  في  الواردة 
حول هذه المفارقة التي يقبلها شكاًل لكن يختلف معها موضوعًا، 
بما فحواه »سأشاركه الرأي، لكن باألخذ في االعتبار، الوشائج التي 
والمملكة  الهاشمية،  األردنية  والمملكة  الليبية،  المملكة  بين 
إدريس  به  وصف  فما  ذلك،  على  نختلف  لن  أننا  وأظن  المغربية. 
والحسين،  الحسن  الملكان  به  يوصف  أن  أيضًا  يمكن  السنوسي، 
األردن،  ملك  الحسين  وأما  المؤمنين،  أمير  المغرب  ملك  فالحسن 
إلى  يشير  كما  اهلل!.«.  رسول  وجده  الهاشمية،  األســرة  فسليل 
مقارنة أخرى ما بين النظم الملكية والنظم الجمهورية التي يسلم 
هو  فتبيين،  لحفر،  »بحاجة  ما  لكن  ظاهر،  بينها  بـاختالف  مبدئيًا 
واالستقالل،  التحرر  أعقبت  التي  المرحلة  في  خصوصًا  المشترك« 
يبين  ما  »وهو  الثانية،  العالمية  الحرب  بعقب  تحديدها  يمكن  ما 
بعسكرها  حبلى  كانت  االستقالل،  أعقبت  التي  األنظمة،  أن 
مثلما  جمهورية  أو  كالعراق  ملكية  أكانت  وســواء  االنقالبيين، 
سورية. وعلى هذا فإدريس السنوسي تقريبًا استقال بعد أن مهد 
من  شخصه،  في  السلطة  مركز  قد  هذا  في  وكان  لورثته،  البالد 
الرئيس  المشترك  وهكذا  الفاتحين.  سليل  فهو  أخرى  ومن  جهة، 
قبل  الدين  من  تستمد  الشرعية  وأن  مطلقة،  سلطة  أنظمة  أنها 
التحليل شكاًل وأختلف مع بعض  أتفق مع هذا  الدستور«. وبدوري 

تأويل الوقائع.
ال خالف على أن السيد إدريس كان يحظى بسلطة روحية وسط 
شرائح اجتماعية في أنحاء من ليبيا على األقل، وكان له معارضون 
حادة  معارضة  من  ينطلق  البعض  والشرق،  الغرب  في  النخب  من 
لنظام الدولة الفيدرالي، والبعض من مشاعر قومية متأججة بدأت 

بين  يوفق  أن  استطاع  السياسية  وبحنكته  المنطقة،  تستيقظ في 
تناقضات كثيرة، محلية ودولية، في سردية االستقالل الليبي.

وقد  دينية،  خلفية  الروحية  للسلطة  تكون  أن  بالضروة  ليس 
غاندي  شخصية  مثل  ذاتــه،  الشخص  سيرة  أو  سلوك  من  تنبع 
فهو  محددة،  دينية  بمرجعية  ترتبط  ال  التي  المثال  سبيل  على 
مختلفًا  طريقًا  اتخذ  أفريقيا  جنوب  من  القادم  القانون  رجــل 
كان  زمن  في  اختاره  وقد  عنف،  الال  سماه  االحتالل،  لمقاومة 
والمقاومة،  االحتالل  بين  للتعامل  الوحيدة  الوسيلة  هو  العنف 
شكلت  والتسامح  الالعنف  لسياسة  الراديكالية  ــواه  ودع زهــده 
شخصيته وشكلت بالتالي نفوذه الروحي في مجتمعه، ومن جانب 
بين  ليس  الروحية،  الهالة  من  نوعًا  مانديال  شخصية  شكلت  آخر 
أيضًا  البيض  من  شرائح  طالت  ولكنها  فقط  قومه  من  السود 
الجأش  برباطة  االحتفاظ  على  القدرة  في  درسًا  أعطاهم  الذين 
لم  أيضًا  وهو  والتسامح،  المصالحة  في  حد  أبعد  إلى  والذهاب 
لوضع  أميل  ربما  ساللة،  من  أو  دينية  خلفية  من  سلطته  تتحدر 
نفسه  السياق  وليس  السياق،  هذا  في  )الشخصي(  إدريس  السيد 
منذ  األرض  فوق  عمله  يخص  فيما  األردن  أو  المغرب  ملك  مع 
حكمه،  نهاية  إلــى  ــواًل  وص ليبيا  من  اإليطالي  االحتالل  خــروج 
بحث  عن  والناتج  الفيتوري،  ذكره  الذي  المشترك  نغفل  أن  دون 
شرعية  على  األجنبية  الوصاية  من  قرون  من  الخارجة  المجتمعات 
تلتف حولها وتتوحد، وبالطبع دون أن ننسى دور الساللة والخلفية 
أرست  الشخصية  سيرته  أن  أما  تكفي؟  كانت  هل  ولكن  الدينية، 
قاد حركة مقاومة سياسية وعسكرية  الروحية؟ فهو  السلطة  هذه 
من  تخلو  ال  سياسية  مغامرات  في  ودخل  لعقود،  الوسائل  بكل 
رهانات صعبة وتنازالت براغماتية، فضاًل عما يتمتع به من حكمة 
سياسية وقدرة ذاتية على إدارة قيمة التسامح التي شكلت أرضية 
فيما  أما  الدولة.  وبناء  االستقالل  حلم  في  والشروع  للمصالحة 
الجماهيري،  ثم  والجمهوري  الملكي  النظام  بين  المشترك  يخص 
فال أجد له أساسًا إال في إمكانية المقارنة بين خصائص مشتركة 
وأولوياتها  الملكية  الدولة  طبيعة  يخص  وفيما  والحديد،  للماس 
في  بورقيبة  الحبيب  مشروع  إلى  أقــرب  أجدها  االستقالل،  بعد 
والتنمية  التعليم  على  بالتركيز  يتعلق  فيما  خصوصًا  تونس، 

واالنفتاح  والمدني  النقابي  العمل  حيوية  على  والحفاظ  البشرية 
»ما  ـ  الفيتوري  يقول  ـ  قوسين  بين  وضعت  لقد  العالم.  على 
افترضت أنه مصطلح سالم العوكلي: )مسحة علمانية(، وذلك ألنه 
»مسحة«  فهل  أومصدره.  لداللته  توضيح  دون  هكذا،  استخدمه 
»مسحة«  وهل  زراعــي،  سياق  من  أم  صوفي،  سياق  من  مقتلعة 
مرادف »خفة« مثال؟  أنها  تأويلها  علينا  بالعلمانية،  باقترانها  هذه 
...«. الحديث عن مسحة علمانية سيبدو غائمًا كما أشار الفيتوري، 
الشعري،  القاموس  من  تداعى  أنه  يبدو  لحظته  وليد  سياق  لكنه 
االجتماعية  وانعكاساته  السياسي  ــاألداء  ب تحيط  هالة  لوصف 
أشير  أن  بد  ال  التوضيح،  أحاول  أن  وقبل  الملكية.  فترة  والثقافية 
توجد  العالم  ففي  باختزال،  ولو  للعلمانية  اإلجرائي  فهمي  إلى 
عدة علمانيات وليس علمانية واحدة، وال يمكن أن نقارن علمانية 
فرنسا بالواليات المتحدة بإنجلترا على سبيل المثال، كما أن هناك 
فرقًا بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع. وبالتالي ال يمكن وصف 
وصفت  مثلما  األشكال  من  شكل  بأي  علمانيًا  بكونه  النظام  ذاك 
الحرب  بعد  ما  العربية  النظم  من  الكثير  السياسية  األدبيات  جورا 
العالمية الثانية بالنظم العلمانية، وخففت المغاالة في هذا الوصف 
بهذه المفردة المجازية، ولكن ما زلت حتى اآلن قادرًا على الدفاع 
عنها حتى تنهار، دون أن نخرج هذا التوصيف عن طموحه الخجول 
ما  تلمس  يمكن  المقاربة  وهذه  المجتمع،  ال  الدولة  علمنة  صوب 
للتعددية  ضمانة  تشكل  التي  والمواد  الدستور  نص  في  يعززها 
أن  ــورع(  )ال إدريــس  يقل  لم  الحريات.  وباب  والعرقية  المذهبية 
بينهم(  شورى  )وأمرهم  بآية  يزين  ولم  المجتمع(  شريعة  )القرآن 
مقر السلطة التشريعية كما فعل النظام السابق والمؤتمر الوطني 
أن  بيلت،  ألدريان  وقتها  المسمى  الملك  يقول  وحين  فبراير.  بعد 
لكن  والمسلمين  العرب  تجاه  ووجداني  عاطفي  امتداد  لها  ليبيا 
تربطها عالقات تاريخية بأوروبا يجب أن تحدد مصالحنا. كما يقول 
في خطابه بطرابلس 29 مايو 1951 :»توجد في وسطكم جماعات 
احترامكم  بطريقة  معروفين  كنتم  والحاضر،  الماضي  في  أجنبية 
قائمة  تزال  وال  وقامت،  الحقول،  كل  في  مصالحهم  وحماية  لهم 
ودستر  المتبادلة«.  المودة  تسودها  طيبة  عالقات  وبينها  بينكم 
الجنسية  قانون  وعبر  العقيدة،  حرية  مواد تضمن  عبر  الكالم  هذا 
الديانة اإلسالمية«. وبالتالي من الممكن  الليبية الذي ال يشترط 
أن نقول كان لتلك الدولة ملمح علماني، أو هي على طريق فصل 

الدين عن الدولة.
للبكوش  واختياره  األوروبــي  الفضاء  نحو  إدريس  الملك  توجُّه 
أنه مثقف يؤمن  الحاشية كان من باب  اعتراض  كرئيس وزراء رغم 
التي  هي  األطروحة  وهذه  المتوسطي،  وبفضائها  الليبية  باألمة 
التيار  . كان  قترى قصيرة  بعد  البكوش  إقالة  أو  استقالة  وراء  كانت 
القومي في أوجّه، ولكن لم يواجه برفع وتيرة الخطاب اإلسالمي كما 
فعلت بعض النظم أو التنظيمات، بل جادله بمفهوم األمة وبالدولة 
في  والمدوية  المتاخمة  الناصرية  الظاهرة  نغفل  أن  دون  الوطنية. 
المنطقة، حيث كان ثمة عالقة جوار حذرة تجمع إدريس بناصر لكنها 
مفخخة، وكان من الصعب أن يستأنف الملك مشروعه فيما يخص 
األمة الليبية بجوار هذا الضجيج الصادح، بل أن وجهة نظره الخاصة 
كانت دائمًا متوجسة من النظام الوراثي، وهذا ما أورده رئيس الوزراء 
الملك  مع  شخصية  لحوارات  ذكره  في  حليم  بن  مصطفى  السابق 
تناسب  وال  معاوية  أوجدها  بدعة  الوراثي  النظام  أن  عن  عبر  الذي 
من  للخروج  كمنفذ  الجمهوري  النظام  عن  وتحدث  تفكيره،  طريقة 

أزمة التوريث التي يبدو طريقها مسدودًا.
العربية  المجتمعات  بعديد  شبيهًا  فكان  الليبي  المجتمع  أما 
توجهات  مع  العام  مزاجه  وتناغمَ  نفسها،  بالظروف  مرت  التي 
الدولة المدنية، خصوصًا في المدن ومناخها الذي سبق أن وصفه 
الستينيات خصوصًا، حيث  عقد  األسبق، وعن  مقالته  في  الفيتوري 
اآلن  نراه  كما  شعائريًا  وليس  صوفيًا  العام  الروحي  المزاج  كان 
مع  آخر،  جانب  من  والتمكين  السلطة  على  ومصارعًا  جانب  من 
ما  إلى  إضافة  وطنية،  وبرجوازية  وسطى  طبقة  إرهاصات  تشكل 
صراعات  داخلها  في  شهدت  التي  الليبية؛  الجامعة  به  أسهمت 
من  ودينية،  ووجــوديــة  وماركسية  قومية  من  مختلفة  فكرية 
وإداراتــهــا،  الدولة  سياسات  في  التكنوقراط  من  أجيال  إدمــاج 
مثل  المهمة  مشاريعها  عديد  عبر  الثقافية  الحركة  تَقصي  بينما 
كانت  وغيرهم،  المحروق  وسعيد  والنيهوم  والقويرييْن،  التليسي 
في مجملها مشاريع منفتحة على الثقافة اإلنسانية أو ناقدة بشدة 
يجادل  وقد  ليبية.  للالئكية  داعية  أو  المجتمع،  في  التخلف  لبنى 
الصلة  وثيق  وليس  أي مجتمع  في  يحدث  قد  المناخ  بأن هذا  أحد 
بمفهوم الدولة العلمانية، وهذا وجيه، لكن ال يمكن أن ننزع عنه 
سمة الخطاب التنويري الذي من المفترض أن يهيئ األرضية لبناء 

دولة حديثة تتعايش فيها القوميات والمذاهب واآلراء المختلفة.

هوامش مفتوحة
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الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
والفنون،  للثقافة  الفقيه  حسن  بدار  اإلثنين، 
أم  تواصل   .. الثقافي  »اإلعالم  بعنوان  ندوة 
واألدوات  المهنية  األسس  تناولت  قطيعة؟«، 
الالزم توافرها في الوسيلة اإلعالمية إليصال 
مادة فكرية ثقافية لها طرح توعوي جاد شكال 
التي  والعراقيل  المعوقات  وكذا  ومضمونا، 
ساهمت وال زالت في عدم تكوين أرضية ثابتة 

ومناخ صحي لهذا الفضاء.
رئيس  ــوه،  ــادرب ق صالح  الشاعر  وأشـــار 
الثقافي  اإلعالم  أن  إلى  له  ورقة  في  المركز، 
الكالسيكية  التوصيل  مهمة  عند  فقط  يقف 
ضرورة،  والتوجيه  اإلرشاد  بنزعة  يتقدم  وال 
االستهالك  مشروع  اهتمامات  من  وليس 
فاعلية  له  وإنما  األول،  المقام  في  والتسليع 
تغيير  نحو  الدفع  في  واألثر  الحساسية  عالية 
الحضارة  ســؤال  بنية  في  وعميق  أساسي 
والتمدن، وحراك المجتمع المخصص لالرتقاء 
الحاسم فوق درجات التوعية لضمان سير جاد 
ومنفتح يستوعب أين نحن وإلى أين نريد أن 
يكون  أن  له  يراد  حيا  مجتمعا  بوصفنا  نصل 

منتجا على صعد العقل والمهارة والتخطيط.

سطوة أيديولوجية
مقاربة  هي  النقاش  من  الغاية  أن  وأوضــح 
الثقافي  االتصال  ــدرات  ق ووعــي  المفهوم 
االجتماعي الذي تتيحه وسائل إعالم المعرفة 
عامة  بصيرة  نحو  المرجوة  التحوالت  في 
وصفة  الصيرورة  عن  والسؤال  البحث  تضع 
الثقافية  واالستراتيجيات  األنساق وعالقاتها، 
يشارك  التي  الــدرس  لوحة  فوق  السياسية 
طليعتهم  في  لكن  الجميع،  تخطيطها  في 

المثقفون أنفسهم«.
ألسئلة  االنتباه  ــرورة  ض قــادربــوه  وأكــد 

طرحت باتجاه السطوة األيديولوجية ودورها 
في اقتراح وتقديس نصوص يتم ضخها عبر 
والنتاج  والمرئي  والمسموع  المقروء  اإلعالم 
التي  القيم  لضرب  الحديث  التكنولوجي 
والتركيز  ما،  سلطة  هيمنة  مشروع  تخالف 
بقاء  التي تضمن  القيم  تثمين  على  الشديد 
هذه السلطة وتوسعها وقداستها. ويرى من 
الثقافي  اإلعالم  بقدرة  االهتمام  لزوم  ذلك 
على المواجهة واالضطالع بالدرس المنهجي 
لقضايا مثل المواطنة والديمقراطية ووسائل 
والتنوع  الفرعية  والثقافات  البديلة  اإلعالم 
وقدرة  المجتمعي  بالتحول  الفنون  وعالقة 
الرقمنة على تأسيس نظم بديلة وغيرها من 

الموضوعات ذات الحيوية.
وجوب  إلى  جبودة  خيري  الكاتب  وتطرق 
الثقافي  اإلعالم  لمعنى  تعريفي  ثبت  تبيان 
فيها  تتفاعل  التي  العملية  إنه  يقول  الذي 
عبر  الثقافي  المشهد  مع  ــالم  اإلع وسائل 
العرض والرصد والتحليل والنقد، موضحا أن 
بسبب  كبير  بشكل  نخبويا  كان  اإلعالم  هذا 
وجدت  النخبوية  تلك  أن  إال  األيديولوجيا، 

تكنولوجيا  تطور  بسبب  للتوسع  سبيال 
االتصال، ومن هنا يصل إلى تقسيم اإلعالم 
الثقافي إلى مرحلتين، ما قبل وسائل االتصال 

االجتماعي وما بعدها.
الفضائية  ــوات  ــن ــق ال مــســتــوى  وعــلــى 
برامجها  أن  أوضح  البث  وسائل  من  وغيرها 
انطباعي  بأسلوب  المشهد  ترصد  الثقافية 
كما  والتحليلي،  النقدي  البعد  عنها  ويغيب 
تفتقر  الرسمية  الثقافية  المؤسسات  أن 
إذ ال تزال هياكلها قديمة  للبرامج والخطط 
النقابي  العمل  غياب  بسبب  وكالسيكية 

كرابطة األدباء والكتاب وغيرها.

قاعدة ومنهج
وأكدت الصحفية فتحية الجديدي مديرة تحرير 
بالفصل  تتعلق  المسألة  أن  الصباح  صحيفة 
ومناهجه  قواعده  له  كتخصص  اإلعالم  بين 
في  به  المتعلقة  األبعاد  وبين  المعرفية، 
مجاالت الثقافة واالقتصاد واالجتماع وغيرها، 
وبذا يجب فهم دور الصحافة وفق هذه األبعاد 
وضوابطها  أعرافها  لها  كمهنة  عام  وبشكل 

التي تسهم في تقديم المعلومة الثقافية كجزء 
من منظومتها الكاملة.

أن  الغماري،  أحمد  الفنان  ــح  أوض فيما 
وال  نخبوية  بطبيعتها  الثقافية  الصحافة 
الــعــادي؛  المواطن  رؤيتها  فــي  تستهدف 
وبالتالي ال يعد ذلك قصورا أو ضعفا في وسيلة 
تواصلها مع جمهور القراء بحكم اللغة وطريقة 
الطرح الذي ينقلها من المستوى العادي إلى 

المنحى الخصوصي.
الصفة  أن  أضـــاف  ــرى،  أخـ جهة  ــن  وم
الثقافية  ــمــادة  ال تمنح  التي  النخبوية 
حضورها الفكري بدت تتجه إلى االستسهال 
الــتــواصــل  مــنــصــات  بسبب  والتسطيح 
متخصصين  وجود  فعدم  بوك«،  كـ»الفيس 
غياب  وكذا  ــرديء،  وال الجيد  بين  يميزون 
من  الكثير  وجود  في  ساعد  للنشر  معايير 
البعد  المواد على تلك الصفحات بعيدة كل 

عن تقاليد وشروط الكتابة الرصينة.
ما  إلى  األسطى  أسماء  الباحثة  وتطرقت 
البرامجية  المرئية وفقراتها  بالقنوات  يتعلق 
تتقدم  لم  أنها  رأت  التي  بالثقافة  المعنية 

والذي  الجيد،  اإلعــداد  غياب  بسبب  خطوة 
أوالكاتب  المحرر األدبي  للحديث عن  ساقها 
على  الثقافي  تكوينه  ينهض  أن  يجب  الذي 
قاعدة احترافية تؤهله لخوض غمار التجربة 
تلك  غياب  أن  الصحيحة، خصوصا  بصورتها 
الثقافية  المطبوعات  غياب  مرده  العناصر 
هذه  لتخريج  الرئيسة  القناة  تعتبر  التي 
الضوء  المواهب، مستشهدة بتجربة صفحة 
مر  التي  الثقافي  األسبوع  بصحيفة  األخضر 
الكتابة  مجال  في  المعة  أسماء  خاللها  من 
الفصول  مجلة  وكذا  واإلبداعية،  الصحفية 
األربعة التي يعد النشر في صفحاتها بمثابة 

اإلعالن عن والدة كاتب.
وفيما أكد الكاتب يونس الفنادي على عدم 
إغفال دور السينما والمسرح في هذا المجال، 
موازاة  في  الفنية  أبعاده  له  الثقافي  فالدور 
أبعاده الثقافية، تحدث الصحفي يونس علي 
عن تجربته في الوكالة الليبية لألنباء وخاصة 
المناشط  لمتابعة  قسم  استحداث  أثناء 
الثقافية وكيف شكلت له إضافة على المستوى 

المهني من حيث أسلوب وصياغة الخبر.
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مقاال  البوابة  هذه  نشرت   ،2014 أغسطس   28 الخميس  يوم 
كتبته الناقدة المتابعة األستاذة لينا العماري، عن الفنان التشكيلي 
القذافي  التشكيلي  الفنان  »يعد  قائلة:  استلهته  الفاخري،  القذافي 
الفاخري من المتفوقين من حيث خصوصية التعبير األدبي الليبي، 
األكاديمي،  األسلوب  رتابة  على  الثبات  ترفض  دائما  فأعماله 
للمشهد  أخرى  لتفرض حيويتها وتمردها وتسهم في إضافة حياة 
الفني الليبي.تتميز أعماله بسرد شعري يستفيد من إرث فن الرسم 
عناصر  التشكيلي  المشهد  خشبة  على  ناثرا  كالسيكيته،  ضمن 
واالنطالق  الحرية  عن  بحثا  بلونها  وتلتف  وصراعا،  مكابدة  تفرط 
مجرد  لون  بحركة  اللوحة  تجول  عناصر  الشعري.إنها  السردي 

وخطوط إيحائية«.
كاتب  أنه  أيضا،  وعرفت،  التشكيلي،  الفنان  هذا  عرفت  هكذا 
الناس  ينتبه  الغالب  في  أعرف ذلك، ألنه  أكن  لم  مسرحي، وألنني 
إلى  ينتبهون  ما  نادرا  ولكن  وممثليها  المسرحيات،  عناوين  إلى 
نفسي  ألوم  يجعلني  ال  كافيا،  مبررا  يكن  لم  هذا  ولكن  مؤلفها، 
بحكم  ومهتما  الليبي  التشكيلي  للفن  متابعا  نفسي  أعتبر  وأنا 
أسبوعية  أعمدة  ولي  الصحفية،  والكتابة  والنقد  باألدب  تخصصي 
متواصلة منذ ثالثين سنة فقط! 
انتبهت،  وكأنني  أحسست  لقد 
واجب  كتابة  نسيت  أنني  فجأة، 
األستاذ  منا  طلبه  الذي  اإلنشاء 
 1954 سنة  قادربوه  عبدالسالم 
خالل  وظللت   5/3 فصل  فــي 
أختبئ  أن  ــاول  أح الحصة  تلك 
األمامي،  الصف  في  زميلي  خلف 
بنظرات  ألتقي  أن  متفاديا 
أعرف  ال  كيف  الثاقبة!  أستاذي 
القذافي  المسرحي  للكاتب  أنه 
»قــطــارة  مسرحيته  الــفــاخــري 
الناقد  عنها  قــال  التي  ملح«، 
جميلة،  إأنها  اللوحيشي  حسام 
التي  ــوســواس«  »ال ومسرحية 
نالت جائزة أفضل نص مسرحي 

بمهرجان أريتا للمسرح التجريبي بمدينة البيضاء الليبية 2005.
تبرز  حواراته،  من  عــددا  مؤخرا  قــرأت،  مثلما  أعــرف،  ال  وكيف 
بوضوح، توظيفه ثقافته وقراءاته األدبية في لوحاته، »...التي اعترف 
الشعرية  األدبية  قراءاته  بأنه يستلهمها ويستوحيها من  ذات مرة 
والروائية« وهو ما أكده أكثر من مرة . وكيف ال أعرف أنه ناقد فني 

رفيع المستوى، مثلما ورد في مقالته »نوستالجيا اللون الحائل«.

معرض »عتبات الجمر « وهيمنة اللون األحمر
هذه  تعطى  أن  االستحالة،  أقل  لم  إن  الصعوبة،  من  أنه  وأعتقد 
دراسة  إلى  يحتاج  الــذي  الفاخري،  القذافي  الفنان  حق  البسطة 
اللون  هيمنة  أســرار  تفك  جديدة،  بنظرية  نخرج  فلعنا  معمقة، 
األحمر الناري على بقية األلوان. بقي أن نعرف أن الفنان التشكيلي 
القذافي الفاخري من مواليد مدينة طرابلس 1963، وأنه أقام عددا 
الجماعية  المعارض  عديد  في  وشارك  الشخصية،  المعارض  من 
داخل، وخارج ليبيا، في إيطاليا ـ تونس ـ الجزائر ـ مالطا ـ المغرب، 
بينالي  جائزة  منها  والجوائز،  التقدير  شهادات  من  العديد  ونال 
مالطا الذهبية2003 وهو كاتب مسرحي تحصل على جائزة أفضل 
نص عن مسرحية »الوسواس« بمهرجان »أريتا« 2005؛ كما أقام 
الفنون بمدينة  2007 معرضا بعنوان »عتبات الجمر« في دار  سنة 
كتبت  تجريدي  طابع  ذات  لوحة   23 المعرض  تضمن  طرابلس، 
خصوصية  عن  وأبرزت  والعربية،  المحلية  والمجالت  الصحف  عنه 

المشهد التشكيلي الليبي.
والواقع أن المهتم بإبداع هذا الفنان يجد في موضوع كتب عن 
يثري  ما  الرماد«  ذاكرة  اللون..  »سيرة  عنوان  تحت  المعرض  هذا 
معلومات عن الفنان، الذي لمت نفسي كثيرا أنني لم أتعرف عليه، 

ولربما نلتقي ذات يوم وأكتب عنه ما يليق به.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

التشكيلي القذافي 
الفاخري وتوظيف الشعر

أحسست وكأنني 
انتبهت فجأة أنني 

نسيت كتابة واجب 
اإلنشاء الذي 

طلبه منا األستاذ 
عبدالسالم قادربوه

دار الفقيه تحتضن ندوة عن اإلعالم الثقافي
طرابلس : عبدالسالم الفقهي

● الباحثة أسماء األسطى ● الفنان أحمد الغماري

● جانب من حضور ندوة اإلعالم

● الصحفية فتحية الجديدي● الشاعر صالح قادربوه

حياته،  في  فاصال  يوما  المدرسة  يوم طرده من  حياته، كان  في  فاصال  يوما  المدرسة  يوم طرده من  كان 
فبعد أن غضوا الطرف عن شغبه كثيرا، ها هو مدرس فبعد أن غضوا الطرف عن شغبه كثيرا، ها هو مدرس 
يدخل  لن  أنه  األيمان  بأغلظ  يحلف  العربية  يدخل اللغة  لن  أنه  األيمان  بأغلظ  يحلف  العربية  اللغة 
المدرسة ما دام فيها، فقد ضبطه للمرة الثانية وهو المدرسة ما دام فيها، فقد ضبطه للمرة الثانية وهو 

يدخن داخل الفصل.يدخن داخل الفصل.
بعد أيام من استالمه ملفه المدرسي، أعلن الجيش بعد أيام من استالمه ملفه المدرسي، أعلن الجيش 
فرصة  أبــوه  وجدها  جــدد،  مجندين  قبول  باب  فرصة فتح  أبــوه  وجدها  جــدد،  مجندين  قبول  باب  فتح 

للتخلص منه، فقد أرهقته شكاوى الجيران.للتخلص منه، فقد أرهقته شكاوى الجيران.
شديد،  بارتياح  وجيرانه  ومدرسوه  زمــالؤه  شديد، شعر  بارتياح  وجيرانه  ومدرسوه  زمــالؤه  شعر 
شقي عنيف نزع من الحي والمدرسة، تفككت بغيابه شقي عنيف نزع من الحي والمدرسة، تفككت بغيابه 
أكمل  أعمارهم،  في  بمن  تتربص  كانت  التي  أكمل الشلة  أعمارهم،  في  بمن  تتربص  كانت  التي  الشلة 
من  تجعل  بنيته  عليه،  يعتمد  رجال  أصبح  من تدريبه،  تجعل  بنيته  عليه،  يعتمد  رجال  أصبح  تدريبه، 
الجندية المجال األنسب إليه، أعجب به أحد كبار منصة الجندية المجال األنسب إليه، أعجب به أحد كبار منصة 
سائقه  ليكون  لنفسه؛  فاصطفاه  التخرج،  يوم  سائقه الشرف  ليكون  لنفسه؛  فاصطفاه  التخرج،  يوم  الشرف 

وحارسه الشخصي.وحارسه الشخصي.
وقع يوما نظر زوجته عليه، وهو يدخل لحمل حقيبة وقع يوما نظر زوجته عليه، وهو يدخل لحمل حقيبة 
اختبرت  انتباهها،  المفتولة  عضالته  شدت  اختبرت سيده،  انتباهها،  المفتولة  عضالته  شدت  سيده، 
كتمانه، فنجح. فكان الهدية التي طلبتها من زوجها. كتمانه، فنجح. فكان الهدية التي طلبتها من زوجها. 
حلها  في  طلبها  عند  وكان  فراغها،  ومأل  لها،  حلها تفرغ  في  طلبها  عند  وكان  فراغها،  ومأل  لها،  تفرغ 
بين  تطمس  كادت  مواهب  عنده  ظهرت  بين وترحالها،  تطمس  كادت  مواهب  عنده  ظهرت  وترحالها، 
دفات الكتب، وقدرات كادت تضيع بالتسكع في شوارع دفات الكتب، وقدرات كادت تضيع بالتسكع في شوارع 

لديه  فما  زوجها،  على  الزوجة  دالل  استغل  لديه المدينة.  فما  زوجها،  على  الزوجة  دالل  استغل  المدينة. 
من مقاليد بيدها، أصبح منفذا لقضاء حاجات، فسيده من مقاليد بيدها، أصبح منفذا لقضاء حاجات، فسيده 
وهذا  أمرا،  لزوجته  يعصى  ال  وهو  الدولة،  كبراء  وهذا من  أمرا،  لزوجته  يعصى  ال  وهو  الدولة،  كبراء  من 
طفولته  ألصدقاء  محجصا  بيته  أصبح  وزيادة.  طفولته يكفيه  ألصدقاء  محجصا  بيته  أصبح  وزيادة.  يكفيه 
الدولة  منهم،  حاجة  طالب  لكل  ومقصدا  الدولة ومعارفهم،  منهم،  حاجة  طالب  لكل  ومقصدا  ومعارفهم، 
له  وبالنسبة  بيته،  من  أكثر  تعني  ال  لهم  له بالنسبة  وبالنسبة  بيته،  من  أكثر  تعني  ال  لهم  بالنسبة 
وأصبح  صيته،  ذاع  وحرمه،  السيد  من  أكثر  تعني  وأصبح ال  صيته،  ذاع  وحرمه،  السيد  من  أكثر  تعني  ال 
يقارن  أن  يمكن  ال  نجاح  النجاح،  في  المثل  يقارن مضرب  أن  يمكن  ال  نجاح  النجاح،  في  المثل  مضرب 
بنجاح من ظل قابعا بين جدران المدرسة، ثم الجامعة، بنجاح من ظل قابعا بين جدران المدرسة، ثم الجامعة، 
وانتهى بعيدا عنهم. عوائد معرفته ال تقاس بعوائد وانتهى بعيدا عنهم. عوائد معرفته ال تقاس بعوائد 
فنجاحه  مكانتهم،  تضاهيها  ال  ومكانته  فنجاحه معرفتهم،  مكانتهم،  تضاهيها  ال  ومكانته  معرفتهم، 
تجاوزه لغيره، ونجاحهم ظل محصورا في أشخاصهم.تجاوزه لغيره، ونجاحهم ظل محصورا في أشخاصهم.

كان وفيا ألصدقاء طفولته، خدوما لمن يعرفه، كان كان وفيا ألصدقاء طفولته، خدوما لمن يعرفه، كان 
مختلفا عن غيره ممن هجر مسقط رأسه طلبا للتعليم، مختلفا عن غيره ممن هجر مسقط رأسه طلبا للتعليم، 
وعندما أكمله بقي بعيدا عنه، أو جامعا لمال، وعندما وعندما أكمله بقي بعيدا عنه، أو جامعا لمال، وعندما 

جمعه استثمره لمصلحته.جمعه استثمره لمصلحته.
محاوالت  قيمته،  من  يقلل  أن  تعلم  من  محاوالت يحاول  قيمته،  من  يقلل  أن  تعلم  من  يحاول 
فالناس  صاغية،  آذانــا  تجد  ال  الرياح،  أدراج  فالناس تذهب  صاغية،  آذانــا  تجد  ال  الرياح،  أدراج  تذهب 
واقعيون ال يمكن لهم تجاهل ما هو مرئي واالهتمام واقعيون ال يمكن لهم تجاهل ما هو مرئي واالهتمام 
بكلمات  يصفه  أن  البعض  يحاول  هالمي،  هو  بكلمات بما  يصفه  أن  البعض  يحاول  هالمي،  هو  بما 
غامضة مثيرة للشبهات ومحملة بسوء النيات، لكنها غامضة مثيرة للشبهات ومحملة بسوء النيات، لكنها 

كلمات تمحوها صنائعه لمعارفه.كلمات تمحوها صنائعه لمعارفه.
عليه  ودعاؤه  به،  افتخار  إلى  منه  أبيه  خجل  عليه تحول  ودعاؤه  به،  افتخار  إلى  منه  أبيه  خجل  تحول 
إلى حشره  اسمه  تفادي ذكر  انتقل من  له،  إلى حشره إلى دعاء  اسمه  تفادي ذكر  انتقل من  له،  إلى دعاء 
في كل حديث، فهو ال يرد لقاصد حاجة، ومخدومته ال في كل حديث، فهو ال يرد لقاصد حاجة، ومخدومته ال 

ترد له طلبا، وزوجها ال يرد لها أمرا.ترد له طلبا، وزوجها ال يرد لها أمرا.
كانوا  من  وحنكة،  سياسة  إلى  شقاوته  كانوا تحولت  من  وحنكة،  سياسة  إلى  شقاوته  تحولت 
الحياة، شتان  في  بزهم  الدراسة،  مقاعد  على  الحياة، شتان يبزونه  في  بزهم  الدراسة،  مقاعد  على  يبزونه 
بهم،  له  حاجة  وال  إليه،  بحاجة  هم  وبينه،  بهم، بينهم  له  حاجة  وال  إليه،  بحاجة  هم  وبينه،  بينهم 
أن  يحلمون  ال  ما  يقصدهم، سكن  ال  وهو  أن يقصدونه  يحلمون  ال  ما  يقصدهم، سكن  ال  وهو  يقصدونه 

يسكنوه، وركب ما ال يتوقعون يوما أن يركبوه.يسكنوه، وركب ما ال يتوقعون يوما أن يركبوه.
يمكن  فال  سائق،  مجرد  أنه  أحد  يصدق  يعد  يمكن لم  فال  سائق،  مجرد  أنه  أحد  يصدق  يعد  لم 
لم  الدولة،  دواليب  في  النفوذ  هذا  لسائق  يكون  لم أن  الدولة،  دواليب  في  النفوذ  هذا  لسائق  يكون  أن 
جندي، فسهولة مسلكه  مجرد  يعتبره  هناك من  جندي، فسهولة مسلكه يعد  مجرد  يعتبره  هناك من  يعد 
في دواوين الرؤوس تتجاوز ما يحمل من شارات على في دواوين الرؤوس تتجاوز ما يحمل من شارات على 

جنبه.جنبه.
معه،  ومن  سيده  أقدام  تحت  من  األرض  معه، تحركت  ومن  سيده  أقدام  تحت  من  األرض  تحركت 
ساخت قوائمهم فيها، تراجع، وأخذ يراقب مآلهم من ساخت قوائمهم فيها، تراجع، وأخذ يراقب مآلهم من 
بعيد، األمر ال يعنيه، فما هو إال سائق وجندي كآالف بعيد، األمر ال يعنيه، فما هو إال سائق وجندي كآالف 
ثباتها،  من  بعض  لألرض  عاد  قليال،  انتظر  ثباتها، الجنود،  من  بعض  لألرض  عاد  قليال،  انتظر  الجنود، 
تيقن أنه يمكن السير عليها، دون أن يعنيه ما حدث، تيقن أنه يمكن السير عليها، دون أن يعنيه ما حدث، 

تعلم ما يكفي.تعلم ما يكفي.

كان بحاجة ألن يسترجع ما كان عليه في طفولته، كان بحاجة ألن يسترجع ما كان عليه في طفولته، 
وأن يشكل شلة شبيهة بتلك التي كانت له في الصغر، وأن يشكل شلة شبيهة بتلك التي كانت له في الصغر، 
لزمن،  تلبسته  دبلوماسية  من  لديه  تراكم  ما  لزمن، نفض  تلبسته  دبلوماسية  من  لديه  تراكم  ما  نفض 
عاد لفتوته من جديد، هو اليوم في أمس الحاجة لها، عاد لفتوته من جديد، هو اليوم في أمس الحاجة لها، 
ومخارجه  مداخله  يعرف  إنه  شاغرا،  سيده  محل  ومخارجه رأى  مداخله  يعرف  إنه  شاغرا،  سيده  محل  رأى 
تناسب  قصص  من  يكفي  ما  نسج  ســره،  تناسب ومكامن  قصص  من  يكفي  ما  نسج  ســره،  ومكامن 
الحال، تداولها الناس، وقفز في الوقت المناسب لملء الحال، تداولها الناس، وقفز في الوقت المناسب لملء 
الفراغ، أصبح للشلة مقر يسمى »معسكرا«، تقدم في الفراغ، أصبح للشلة مقر يسمى »معسكرا«، تقدم في 
بال،  على  له  ليخطر  كان  ما  تقدمه  خطوات،  بال، سنتين  على  له  ليخطر  كان  ما  تقدمه  خطوات،  سنتين 
وضع ما يشاء على كتفيه، أصبح رقما في المدينة، كما وضع ما يشاء على كتفيه، أصبح رقما في المدينة، كما 
كان رقما بين الصبية، سار على خطى سيده، انتصب كان رقما بين الصبية، سار على خطى سيده، انتصب 
انتصابته، مشي مشيته، اقتبس كلماته، قلد نظراته، انتصابته، مشي مشيته، اقتبس كلماته، قلد نظراته، 
وحارسا،  سائقا  زوجته  واتخذت  وحارسا،  سائقا  وحارسا، اتخذ  سائقا  زوجته  واتخذت  وحارسا،  سائقا  اتخذ 
فحياة  ورغباتها،  رغباته  يشبع  أن  الوقت  حان  فحياة فقد  ورغباتها،  رغباته  يشبع  أن  الوقت  حان  فقد 

السادة ليست كحياة العوام.السادة ليست كحياة العوام.
يصنع  وكيف  سيدا،  يكون  كيف  سيده  من  يصنع تعلم  وكيف  سيدا،  يكون  كيف  سيده  من  تعلم 
األوفياء، هدفه أن يحتاط بما يكفي، وأن تبقى األمور األوفياء، هدفه أن يحتاط بما يكفي، وأن تبقى األمور 
على ما هي عليه، وهو على استعداد ألن يضع يده في على ما هي عليه، وهو على استعداد ألن يضع يده في 
كما  المدينة  من  ينزع  ال  كي  والغريب،  القريب  كما يدي  المدينة  من  ينزع  ال  كي  والغريب،  القريب  يدي 
نزع من المدرسة، وال يكون مصير شلة الكبر كمصير نزع من المدرسة، وال يكون مصير شلة الكبر كمصير 

شلة الصغر.شلة الصغر.

رجل في دولتني

اليومية  الحياة  يكتنف  الغموض  يزال  ال  بينما 
رصف  حجر  اكتشف  الــبــرونــزي،  العصر  فــي 
أنه  يعتقد  موقع  في  عام   3500 عمره  يبلغ 
ويعتبر  تركيا  وسط  في  مفقودة  أثرية  مدينة 
البحر  منطقة  في  الفسيفسائية  اآلثــار  أقــدم 
أكثر  من  الفسيفساء  هذه  وتتألف  المتوسط. 
البيج  هي  طبيعية  بألوان  حجر  آالف  ثالثة  من 
مثلثات  شكل  على  منسقة  واألســود،  واألحمر 
حثي  معبد  آثار  بين  عليها  وعثر  ومنحنيات، 
يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميالد، أي 
أقدم فسيفساء معروفة في  700 عام من  قبل 

آثار اليونان القديمة.
أوساكلي  موقع  في  الحفريات  مدير  وقــال 
داغوستينو:  أناكليتو  يوزغات  قرب  هويوك 
ومن  القديمة،  الفسيفساء  جدة  بمثابة  »إنها 
بال  هو  هنا  لدينا  ما  تعقيدا.  أكثر  أنها  الواضح 

التقنية«.  المحاولة األولى الستخدام هذه  شك 
من  ساعات  ثالث  يبعد  الذي  الموقع  هذا  في 
آثار  علماء  يستخدم  أنقرة،  التركية  العاصمة 
لمعرفة  والفرشاة  المجرفة  وإيطاليون  أتراك 
كانت  الــذيــن  الحثيين  مــواقــع  عــن  المزيد 
القديمة.  األناضول  في  األقوى  من  مملكتهم 
للمرة  »شعروا  هؤالء  أن  داغوستينو  واستنتج 
مختلف،  بشيء  القيام  إلــى  بالحاجة  ــى  األول
األلوان  ووضع  هندسية،  أشكال  إلى  باللجوء 
بسيط«.  ــف  رص حجر  صنع  مــن  ــدال  ب مــعــا، 
يكون  أن  أو  »عبقريا«،  الباني  يكون  أن  ورجح 
شيء  إنشاء  فقرر  ــي  أرض غطاء  منه  »طلب 
على  فيه  عثر  الذي  المعبد  يقع  عــادي«.  غير 
وهو  كيركينيس،  جبل  قبالة  الفسيفساء  هذه 
تشوب،  الحثيين  لدى  العواصف  إلله  مخصص 

وهو ما يعادل زيوس بين اإلغريق.

اكتشاف أقدم فسيفساء في منطقة البحر املتوسط
غرب  في  الواقع  األثــري  لبدة  موقع  يوصف 
يتمتع  ــذي  ال أفريقيا«،  ــا  »روم بأنه  ليبيا، 
ال  زواره  عدد  لكن  كبيرة،  بمقومات سياحية 

يعكس أهميته التاريخية والحضارية.
المهم  الروماني  األثر  هذا  يستقطب  وال 
الخمس  مدينة  في  البحر  على  المشرف 
وبالكاد  ــزوار،  ال من  قلة  سوى  ليبيا(  )غرب 
ممرات  فــي  منهم  مــحــدود  ــدد  ع يــطــوف 
اليونيسكو  قائمة  على  الــمــدرج  الموقع 
الستيني عبد  الليبي  ويقول  العالمي.  للتراث 
»عندما  المكان:  زيارته  خالل  ويبة،  السالم 
تدخله، كأنك تعود قرونا إلى الوراء«، حسب 

»فرانس برس«.
شيد الفينيقيون »لبتيس ماغنا« المعروفة 
الرومان، وفيها  الكبرى«، ثم احتلها  بـ»لبدة 
الذي  سيفيروس  سيبتموس  اإلمبراطور  ولد 
حكمها بين العامين 193 و211 وجعل منها 
الرومانية  االمبراطورية  مدن  أجمل  إحدى 

آنذاك، بحسب منظمة اليونيسكو.
وميدانا  بازيليكا  االمبراطور  فيها  وشيد 
ألف   15 يستوعب  ومسرحا  الخيل  لسباقات 
البحر  على  خالبة  إطاللة  ويوفر  متفرج، 
العميم،  أحمد  ويــرى  المتوسط.  األبيض 
أمام  األثري،  المعلم  زوار  ليبي كمعظم  وهو 
أن  الباريسي،  النصر  قــوس  يشبه  نصب 
الضروري  »من  ليبيا  يزورون  الذين  السياح 
مساحته  تبلغ  الذي  لبدة  بموقع  يمروا«  أن 

نحو 50 هكتارا.

تقريبا غير مستكشفة
العاصمة  من  عائلته  مع  فجاء  إيهاب،  أما 
عن  كيلومترا   120 تبعد  التي  طرابلس 

المكان، ويتذكر أنه زار لبدة صغيرا، ويقول: 
»كنت تلميذا، واليوم أعود مع أبنائي«.

»مدينة  أنها  عاما(   34( الطبيب  ويالحظ 
خارج  رومــانــي  موقع  أجمل  وهــي  جميلة، 
غير  »تقريبا  أنها  إلــى  مشيرا  إيطاليا«، 
األمني  الوضع  تدهور  ــار  آث مستكشفة«. 
سنوات  عشر  منذ  الــبــالد  فــي  والــفــوضــى 
الذي  المهم  التراث  هذا  مخاوف حول مصير 
مع   2016 العام  اليونسكو  منظمة  صنفته 
األماكن  أهم  بين  من  أخــرى  مواقع  ثالثة 

التراثية العالمية المعرضة للخطر.
ونجا موقع »لبتيس ماغنا« بآثاره األخاذة 
ليبيا منذ  الذي شهدته  المسلح  الصراع  من 

سقوط نظام معمر القذافي.
الموقع،  في  اآلثار  مصلحة  رئيس  ويؤكد 
تتعرض  لم  »المدينة  أن  الفقيه،  عزالدين 
مباشر  تهديد  أو  هجوم  ألي  الحروب  رغم 
بعد الثورة«. غير أن الموقع مهمش ويشكو 
الحكومي  ــدعــم  وال ــوارد  ــم ال فــي  »نقصا 

منعدم«، بحسب الفقيه.
تمكنا   ،2020 ــام  ــع ال »فـــي  ويــتــابــع: 
ــالق مــشــاريــع كــان من  مــع ذلــك مــن إطـ
المفترض تنفيذها قبل خمسين عاما، كغلق 
حيوية  مرافق  وتركيب  الشرقية،  المنطقة 
لكن  ــة،  إداري ومكاتب  عامة  حمامات  وهي 
تبقى  الصيانة  وأعمال  توقفت،  الحفريات 

سريعة و مستعجلة«.
ويوضح المسؤول أن »ثمة مشاكل أكبر« 
ينبغي حلها، بالنسبة إلى الحكومات الحالية. 
األوروبية،  الحفريات  بعثات  عمل  وتوقف 
بسبب  والفرنسية  اإليطالية  منها  خصوصا 

انعدام االستقرار في البالد، »فرانس برس«.

نظمها املركز الليبي للدراسات

آثار لبدة.. روما أفريقيا 
املنسية تبحث عن زوار

د. الهادي بوحمرة
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بعد تأجيله أكثر من مرة

 عرض أول في لندن لفيلم 
»جيمس بوند« الجديد

شهدت لندن، الثالثاء، العرض األول ألحدث أفالم جيمس بوند، »نو تايم 
الممثل  فيه  أنجز  والمفاجآت  بالحركة  تو داي«، وهو شريط حافل 
السري  العميل  في جعل  المتمثلة  ببراعة مهمته  كريغ  دانييل 

أكثر إنسانية وعرضة للخطأ من أي وقت مضى.
الخميس،  البريطانية،  السينما  دور  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
من  والعشرون  الخامس  وهو  المرتقب،  العمل  هذا  عرض 
عدة  مرات  إطالقه  موعد  تأجل  بعدما   ،007 العميل  أفالم 

بسبب جائحة »كوفيد19-«، وفق »فرانس برس«.
للمرة  بوند  دور  داي«  تو  تايم  »نو  في  كريغ  وتولى 
المهمة  هذه  في  سيخلفه  من  اسم  يزال  وال  األخيرة، 
طبيعة  حول  التكهنات  الفيلم  نهاية  وأثارت  غامضا. 
شخصية العميل في األجزاء التالية من السلسة التي 
تعتبر من األكثر تحقيقا لألرباح في تاريخ السينما، 
مغامرات  في  التقليدية  الجوانب  بعض  كسرت  إذ 

بوند السابقة.
مساء  عاما،   53 البالغ  البريطاني  الممثل  ومشى 
اللندني  العرض  قبل  الحمراء  السجادة  على  الثالثاء، 
أعضاء  بقية  جانب  إلى  هال«،  ألبرت  »رويال  قاعة  في 
الفريق، وهم المنتجان مايكل ج. ويلسون وباربارا بروكولي والمخرج 
كاري جوجي فوكوناغا، والممثالن رامي مالك وليا سيدو، باإلضافة 
إلى المغنية بيلي إيليش التي تؤدي األغنية الرسمية للفيلم التي 
تشارلز  األميران  أيضا  وحضر  داي«.  تو  تايم  »نو  عنوانه  تحمل 

ووليام وزوجتاهما.
»صُنعت  بوند  جيمس  أفالم  ألن  »مرتاح«  إنه  كريغ  وقال 
للسينما«، وأكد لشبكة »سكاي نيوز« أن ال »ذكريات سيئة« لديه 
عن السنوات الـ15 التي تولى خاللها شخصية العميل السري. 

وأضاف »سيبدأ عرضه هذا األسبوع، اذهبوا لمشاهدته!«.
التي  الخمسة  األجزاء  خاتمة  يشّكل  الذي  الفيلم  هذا  وفي 
أدى فيها كريغ دور بوند، وأولها »كازينو رويال«، يضطر العميل 
قطع  إلى  فليمينغ،  إيان  الكاتب  شخصيته  ابتكر  الذي  السري 
ألدّ أعدائه، وهم بلوفلد ومنظمة »سبيكتر«،  إجازته لمواجهة 
هذه  فسكينة  مالك.  رامي  دوره  يؤدي  الذي  سافين  وخصوصا 
اإلجازة يخرقها وصول صديقه القديم في »سي آي إيه« فيليكس 
ليتر الذي يقصده طلبا للمساعدة في إنقاذ عالم تعرض للخطف.
النفس  عالمة  أوالهما  المرأتين،  محوري  دور  الفيلم  وفي 
وتؤدي  والجروح،  األسرار  من  الكثير  تخفي  التي  سوان  مادلين 
دورها الممثلة الفرنسية ليا سيدو، بعدما كانت شاركت في الجزء 
المجندة  فهي  الثانية  أما  بوند.  جيمس  مغامرات  من  السابق 
الجديدة في جهاز »إم آي6-« العميلة نومي )وتؤدي دورها الشانا 
ترك  أن  بعد   »007« تسمية  رسميا  عليها  ُأطلقت  التي  لينش( 
اعتبرت  الثالثاء،  الحمراء،  السجادة  وعلى  الخدمة.  بوند  جيمس 

الممثلة البريطانية أن توليها هذا الدور أمر »ال يُصدق«.
وشّكل ابتكار هذه الشخصية وسيلة ذكية اعتمدها المنتجون 
للرد على االنتقادات بشأن التمييز الجنسي في بعض أفالم جيمس 
بوند، لكن المنتجة باربارا بروكولي اعتبرت أن دور جيمس بوند 

بالذات يجب أن يبقى مسندا لرجل.
أحدث  مزودا  غامضا  عدوا  الجديدة  وزميلته  بوند  ويواجه 
أصل  من  األميركي  الممثل  دوره  ويؤدي  المتطورة،  األسلحة 
 2019 أفضل ممثل سنة  أوسكار  الحائز جائزة  رامي مالك  مصري 

عن تجسيده لشخصية المغني فريدي ميركوري.
صحيفة  وصفته  إذ  الفيلم،  على  النقدية  الفعل  ردود  وتفاوتت 
»ذي غارديان« بأنه »عمل ترفيهي ضخم تسهل مشاهدته ويبدو 
طوله أقل بالنصف مما هو عليه«، في حين اعتبرت »تلغراف« أنه 
»مخيّب لآلمال وعادي«. إال أن األساسيات موجودة على أي حال، 
من مطاردات مذهلة وإطالق نار كثيف واالكسسوارات المبتكرة 
إلى  النرويج  بوند ومناظر طبيعية خالبة، من  التي يستخدمها 
سيارة  عودة  الفيلم  في  وسُجلت  إيطاليا.  وجنوب  جامايكا 

»أستون مارتن دي بي 5« المدججة بالتجهيزات القاتلة.
أما كاري جوجي فوكوناغا، وهو أول أميركي يتولى 
صورة  فرسم  السلسلة،  أفالم  أحد  إخراج 
إذ  الحميمة،  عيوبه  يواجه  بوند  جيمس 
منه.  والقريين  العالم  إنقاذ  عليه  يتعين 

كان  تو وإذا  تايم  يرتقب بدء عرض »نو  الجمهور 
دور  أصحاب  فإن   ،2020 مارس  في  إطالقه  أصال  المقرر  من  كان  الذي  داي« 
أن  علما  الجائحة،  أنهكتها  التي  صاالتهم  ينشّط  أن  في  يأملون  السينما 
880 مليون  2015 بلغت  العام  الذي عرض  السابق »سبيكتر«  الجزء  مداخيل 

دوالر في العالم، بحسب الصحافة المتخصصة.
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السبت،  مساء  جون،  إلتون  البريطاني  النجم  افتتح 
عدد  بإحيائها  بدأ  عالمية  حفالت  سلسلة  باريس  من 
لوس  في  ووندر  ستيفي  بينهم  والفرق،  المغنين  من 
األمير  أطل  حيث  نيويورك،  في  إيليش  وبيلي  أنجليس 
المسرح  خشبة  على  من  ماركل  ميغن  وزوجته  هاري 
األرض، وهو هدف  المحدقة بكوكب  بالمخاطر  للتوعية 
سيتيزن«  »غلوبال  منظمة  أطلقتها  التي  المبادرة  هذه 

الحكومية. غير 
وجلس إلتون جون بزيه األخضر ونظارته ذات اللون 
في  ُأقيم  الذي  المسرح  على  البيانو  إلى  وحيدا  الوردي 
وفي  الفرنسية،  العاصمة  في  مارس،  دو  شان  ميدان 
الحدث  لهذا  االنطالق  إشارة  معطيا  إيفل،  برج  الخلفية 
دانسر«،  »تايني  سونغ«،  يور  إيز  »ذيس  بأغنياته 
بوث  تشارلي  مع  دويتو  إلى  باإلضافة  مان«،  و»روكت 

ألبومه  من  أول«  »آفتر  أغنية  فيه  أدى 
المقبل، وأطلق مواقف إنسانية، وفق 

»فرانس برس«.
وشدد السير إلتون )74 عاما( 

لعملية  قريبا  سيخضع  الذي 
اضطرته  الورك  في  جراحية 
العالمية،  جولته  تأجيل  إلى 
أحد  يترَك  »أال  ضرورة  على 
خالل  الطريق«  قارعة  على 

داعيا  الراهنة،  الصحية  األزمة 
العادل«  »الوصول  إتاحة  إلى 

إلى اللقاحات في كل أنحاء العالم.
الموسيقية  الحفالت  وتهدف 

التي  سلفا،  المسجلة  العروض  وكذلك 
من  بمبادرة  سول  من  إس«  تي  »بي  فرقة  تقدمها 
»غلوبال سيتيزن«، إلى حض جمهور كبير من كل أنحاء 
مثل  المنظمون،  عليها  يركز  قضايا  إثارة  على  العالم 
ومكافحة  اللقاحات  توزيع  في  والعدالة  المناخي  التغير 

المجاعة.
وقدم إلتون جون حفلته في باريس أمام نحو 20 ألف 
في  مساهمتهم  لقاء  مجانية  تذاكر  على  حصلوا  متفرج 
نشر رسائل توعية من »غلوبال سيتيزن« عبر الشبكات 

االجتماعية.
عروضهم  لوبيز  وجنيفر  و»كولدبالي«  إيليش  وقدم 
هاري  األمير  نيويورك، حيث سيظهر  في  بارك  بسنترال 

وزوجته ميغن ماركل على الخشبة أيضا.
ومن األسماء التي طلت أيضا في هذا الحدث ستيفي 
ووندر في لوس أنجليس، فيما يطل إد شيران في باريس 

إلى جانب إلتون جون و»بالك آيد بيز« و»ستورمزي«.
كذلك يشمل الحدث عروضا مسجلة مسبقا من »بي 
لوس  في  داي«  و»غرين  الجنوبية،  كوريا  في  إس«  تي 
وكايلي  جانيرو،  دي  ريو  في  ألوك  جي  ودي  أنجليس، 

مينوغ في لندن، وأندريا بوتشيلي في توسكانا.

الحكومية  غير  سيتيزن«  »غلوبال  منظمة  وقالت 
المنظمة للحدث في بيان: »عبر القارات الست، سيساعد 
الحكومات  لمطالبة  المواطنين  حشد  في  الفنانون 

بالعمل  الخيرية  األعمال  وأصحاب  الكبرى  والشركات 
معا للدفاع عن كوكب األرض والقضاء على الفقر«.
على  تركز  أنها  إلى  المنظمة  وأشارت 
تصيب  التي  إلحاحا  األكثر  المترابطة  »التهديدات 
األشخاص األكثر فقرا- تغير المناخ وعدالة التلقيح 

والمجاعة«.
اآلخرين،  الفنانين  من  كبير  عدد  يشارك  كما 
خالل  من  ويكند،  وذي  ميتاليكا  فرقة  بينهم 

عروض حية أو مصورة.
زراعة  تريد  إنها  سيتيزن«  »غلوبل  وقالت 
البلدان  إلى  لقاح  مليار  وإيصال  شجرة  مليار 
األكثر فقرا، ووجبات غذائية لـ41 مليون شخص 

على شفا المجاعة.
خيرية  أحداثا  السابق  في  المنظمة  وأقامت 
بينها »فاكس اليف: ذي  المستوى،  رفيعة  أخرى 
وورلد«  ذي  ريونايت  تو  كونسرت 

في وقت سابق من هذا العام 
في لوس أنجليس.

الحدث  هذا  وجمع 
وممثلين  موسيقيين 
العالم  وقادة  ومشاهير 
دعوة  في  البابا،  وحتى 
حمالت  لدعم  موحدة 
العالم  في  التطعيم 

لمكافحة »كوفيد19-«.
سيتيزن«  »غلوبال  وتصف 
مهمة  لها  حركة  بأنها  نفسها 
المدقع  الفقر  إنهاء  إلى  تهدف 

بحلول العام 2030.
لتشجيع  حفالت  تذاكر  مثل  حوافز  تطبيقها  ويقدم 
بشأن  الحكومات  على  الضغط  على  المستخدمين 

القضايا المتعلقة باالستدامة والمساواة.
أشخاص  على  مجانا  السبت،  عروض،  تذاكر  ووُزعت 
الذين  التطبيق  مستخدمي  بين  عشوائيا  اختيروا 
وسائل  على  ورسائلها  المنظمة  عرائض  يشاركون 
الصحة  منظمة  رئيس  وقدم  االجتماعي.  التواصل 
العالمية، تيدروس غيبريسوس أدهانوم، دعمه للحملة 
األخيرة، داعيًا إلى المساواة في توزيع اللقاحات. وقال: 
»نواجه اآلن جائحة ذات مسارين بين من يملكون ومن 
الظلم  هذا  تجاهل  يمكننا  »ال  مضيًفا:  يملكون«،  ال 

الفادح أو التواطؤ معه«. 

من أجل المناخ وعدالة التلقيح

قدم إلتون جون حفلته في باريس أمام نحو 
20 ألف متفرج حصلوا على تذاكر مجانية

بطل »مارفل« اآلسيوي يواصل صدارته شباك التذاكر األميركية
ديزني  من  الجديد  الضخم  اإلنتاج  هيمن 
أوف  ليجند  ذي  آند  تشي  »شانغ  بعنوان 
خارق  بطل  أول  يظهر  الذي  رينغز«  تن  ذي 
شباك  على  »مارفل«،  عالم  في  آسيوي 
الرابع  بأسبوعه  الشمالية  أميركا  في  التذاكر 
مليون   13.2 حصد  بعدما  الصاالت،  في 
أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز«. دوالر، وفق 

وتقدم الفيلم الذي يؤدي بطولته الممثل 
قاتل  بدور  ليو  سيمو  الكندي  الصيني 
)أسطورة  شرير  والد  ظل  في  يعيش  سابق 
عن  كبير  بفارق  ليونغ(،  توني  كونغ  هونغ 
إيفان  »دير  الجديد  الفيلم  منافسيه،  أقرب 

هانسن«، وفق »فرانس برس«.
الدرامي  الغنائي  الفيلم  وحصد 
وتوزيع  بالت  بن  بطولة  من  للمراهقين 
ماليين   7.5 بيكتشرز«،  »يونيفرسال  شركة 
العلمي  الخيال  فيلم  على  متقدما  دوالر، 
المركز  في  حل  الذي  غاي«  »فري  الكوميدي 
ماليين   4.1 قدرها  إيرادات  محققا  الثالث 

راين  الفيلم  هذا  بطولة  ويؤدي  دوالر. 
مصرف  في  صندوق  أمين  بدور  رينولدز 
لعبة  في  شخصية  الواقع  في  أنه  يكتشف 

ضخمة. فيديو 
»كانديمان«  فيلم  الرابع  المركز  واحتل 
تصور  إعادة  وهو  »يونيفرسال«،  إنتاج  من 
الفيلم  وحقق   .1992 سنة  الصادر  للفيلم 
»كراي  على  متقدما  دوالر  مليون   2.5
خامسا  حل  الذي  إيستوود  لكلينت  ماتشو« 

مع 2.1 مليون دوالر.
ديزني  فيلم  السادس  المركز  في  وتبعه 
»جانغل كروز« الذي حصد 1.7 مليون دوالر.
وفي ما يلي المراكز المتبقية في التصنيف:

7 - »مالينيانت« مع 1.5 مليون دوالر.
8 - »كوبشوب« مع 1.3 مليون دوالر.

 1.1 مع  موفي«  ذي  باترول:  »باو   -  9
مليون دوالر.

10 - »ذي آيز أوف تامي فاي« مع 620 ألف 
دوالر. 

كوكبة من النجوم تحيي حفالت حول العالم

السينمائي  سيباستيان«  »سان  مهرجان  منح 
جائزته الكبرى، السبت، لفيلم من إخراج الرومانية ألينا 
»بلو  األول  الطويل  الروائي  شريطها  عن  غريغوريه، 
المهرجان  دورة  جوائز  كل  النساء  وحصدت  مون«. 

التاسعة والستين، وفق وكالة »فرانس برس«.
وقالت الممثلة والمخرجة الرومانية، البالغة السادسة 
والثالثين، متأثرة بعد نيلها »الصَّدفة الذهبية«: »لم 
أكن أتوقع ذلك إطالقا«. وشكرت »جميع النساء والرجال 

الذين أتاحوا إيصال رسالتنا بعيدا«.
وكان فيلمها الذي يتناول قصة شابة تحاول الهروب 
من عنف عائلتها أحد األفالم السبعة عشر المتنافسة 
للمخرجة  »مايسابيل«  فيلم  أبرزها  من  العام،  هذا 
إيثيار بويايين، المستوحى من قصة حقيقية عن أرملة 
سياسي اغتالته منظمة إيتا الباسكية االنفصالية واثنين 
من قاتليه، وفيلم »آرتور رامبو« للمخرج الفرنسي لوران 

كانتيه، و»بينيدكشن« للبريطاني تيرينس ديفيز.
أما جائزة أفضل إخراج »الصَّدفة الفضية«، فمنحتها 
المخرجة  السنة  هذه  ترأستها  التي  التحكيم  لجنة 
الجورجية ديا كولومبيغاشفيلي للدنماركية تيا ليندبرغ 
في  الحياة  يتناول  الذي  هيفن«  إن  »آز  فيلمها  عن 
ثالث  منظور  من  عشر  التاسع  القرن  خالل  الدنمارك 

نساء هن ليز )14 عامًا ( وخالتها وجدتها.
الدور  لصاحبة  تمثيلي  أداء  أفضل  جائزة  وُأعطيت 
أوفيليا  فلورا  الدنماركية  الفيلم،  هذا  في  الرئيسي 
جيسيكا  األميركية  مع  بالتساوي  ليندال،  هوفمان 

تشاستين.
بين  مختلطة  السنة  هذه  الجائزة  هذه  وكانت 
والرجال،  النساء  بين  التفريق  لعدم  توخيا  الجنسين 
على غرار ما فعل مهرجان برلين الذي كان هذه السنة 
أول مهرجان كبير يمنح جائزة من دون تحديد النوع 

االجتماعي.
وقالت فلورا أوفيليا هوفمان ليندال )25 عاما( وهي 

ممسكة يد جيسيكا تشاستين: »أعشق ما أفعله، وآمل 
في االستمرار طويال جدا«.

لـ»األوسكار«،  مرتين  رشحت  التي  تشاستين  أما 
ففازت بجائزة »سان سيباستيان« عن دورها في »ذي 
المبشرة  دور  فيه  تؤدي  الذي  فاي«  تامي  أوف  آيز 
اإلنجيلية التلفزيونية المثيرة للجدل تامي فاي باكر، 
البرامج  في  لالستهزاء  عرضة  كانت  ما  غالبًا  التي 

التلفزيونية في الواليات المتحدة.
)44 عاما( قبل سبع سنوات تولي  الممثلة  وقررت 
دورها في الفيلم بعدما حضرت شريطا وثائقيا يظهر 

وجها آخر لهذه المرأة.
وقالت تشاستين خالل تسلمها الجائزة: »آمل في أن 

يعلمنا هذا الفيلم تجاوز انطباعاتنا األولى«.
وكرم المهرجان الذي يعتبر نقطة انطالق للسينما 
المكسيكية  المخرجة  أوروبا  في  الالتينية  األميركية 
دي  »نوتشي  فيلم  عن  هويزو  تاتيانا  السلفادورية 

فويغو«.
فئة  ضمن  عرض  الذي  الفيلم  هذا  أحداث  وتدور 
الفائت  يوليو  في  »كان«  مهرجان  في  ما«  »نظرة 
وحصل على تنويه خاص، في منطقة ريفية في جنوب 
المكسيك تعيش فيها النساء، من أمهات وبناتهن، في 
ظل الخوف من عمليات الخطاف. وكانت عشرة أفالم 

تتنافس ضمن قسم »هوريزون التينوس«.
وبلغ عدد األفالم التي عُرضت خالل أيام المهرجان 
سكند«  »وان  بينها  فيلمًا،   170 من  أكثر  الثمانية 
افتتاح  في  عرض  الذي  ييمو  جانع  الصيني  للمخرج 

المهرجان.
ويُعتبر »سان سيباستيان« الحدث السينمائي األبرز 
منه  الهدف  وكان  باإلسبانية،  الناطقة  البلدان  في 
أساسًا تكريم األفالم السينمائية الناطقة باإلسبانية، 
لكنه رسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية 

في العالم. 

في دورته التاسعة والستين

سيطرة نسائية على جوائز مهرجان »سان سيباستيان«
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• األميركية جيسيكا تشاستين



فيفي
املرمىاملرمى

مالعب 14
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين العدد 306السنة السادسة23 صفر  1443 هــاخلميس 30 سبتمبر 2021

تصعيد  بنغازي«،  »األهلي  نادي  إدارة  أعلنت 
لالنضمام  الناشئين  قطاع  من  العبين  ستة 
حتى  بعقود  ربطهم  بعد  األول،  الفريق  إلى 
للنادي  الرسمي  الحساب  ونشر   .2026 العام 
النادي  صور الالعبين الستة يحملون قميص 
سند  الصريط،  أسامة  وهم   ،2026 برقم 
حسين  خالد،  حسين  سالمة،  فاضل  جقرم، 

العريبي. ومعتز  طقطق 
وصلتم  قد  »اآلن  األهلي:  حساب  وعلق 
أبطال،  يا  مسيرتكم  في  األهم  اللحظة  إلى 
للنادي األهلي.. األهلي  الفريق األول  لتمثلوا 
اصنعوا  األواسط،  فئة  من  العبين   6 يصعد 

المجد يا رفاق«.
بقيادة  بنغازي«  »األهلي  إدارة  وكانت 

الكرة  فريق  دماء  جددت  السعيطي،  خالد 
الغائب  الليبي،  الدوري  لقب  على  للمنافسة 
حيث  عامًا،   30 يقرب  ما  منذ  »الجزارة«  عن 
الخبرة،  ذات  األسماء  من  عدد  مع  تعاقدت 
بوعجيلة،  مهند  الزوي،  أكرم  رأسها  على 
أحمد  والحارس  الالفي  ربيع  إيتو،  مهند 

عزاقة.
العبين  ثالثة  مع  »األهلي«  تعاقد  كما 
النيجيري  طارق،  همام  العراقي  وهم  أجانب، 

أمواكو. والغاني جورج  إيفيونغ، 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  يذكر 
أن  سبق  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
للدوري  الجديد  الموسم  انطالق  موعد  حدد 

المقبل. أكتوبر   22 الممتاز يوم 

31»األهلي بنغازي« يجدد دماءه بـ6 شباب

● حسين طقطق

تحديات 
واستحقاقات كروية

الحدث

زين العابدين بركان

تحديات واستحقاقات كروية مهمة تنتظر كرة 
المقبلة،  القريبة  المرحلة  خالل  الليبية  القدم 
مشوب  بتفاؤل  الرياضي  جمهورنا  يترقبها 
بالحذر بعد االنطالقة المثالية والقوية لمنتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم خالل تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم، حيث اعتلى منتخبنا صدارة 

مجموعته بجدارة، وبالعالمة الكاملة.
الصعبة  المهمة  انتظار  وفي 
المنتخب  بمواجهة  واألصعب 
المصري في مواجهتين حاسمتين 
ستكون  قليلة  أيام  ظرف  في 
الزجاجة،  عنق  من  المرور  بمثابة 
على  للحفاظ  بسالم  وعبورهما 
صدارة المجموعة ومواصلة المشوار والطريق 
خاللها  يتطلع  التي  المنافسات  نهاية  حتى 
البداية  هذه  استثمار  في  ثقة  بكل  أبناؤها 

واالنطالقة غير المسبوقة.
أهمية  يدرك  بات  الجميع  أن  والشك 
من  تحتاجه  وما  المقبلة  المرحلة  وصعوبة 
إعداد وتركيز ودقة في التعامل معها باعتبارها 
مختلفتين  مصر  مواجهتا  وستكون  حاسمة. 
التي  وأنغوال  الغابون  مواجهتي  عن  تمامًا 

كسب خاللها فريقنا الرهان.
فالمنتخب المصري منتخب متمرس ومتعود 
نجح  وقد  اشتدت،  مهما  األزمات  عبور  على 
مرحلة  طوى  أن  بعد  سريعًا  أوراقة  لملمة  في 
واستعان  المتعثرة،  البدري  حسام  المدرب 
مع  الكبيرة  التجربة  صاحب  كيروش  بخبرة 

عديد المنتخبات.
الوطني،  منتخبنا  انتظار  في  مهمة  مرحلة 
الفنى  الجهاز  ينتظر  صعب  ومحك  وامتحان 
أصبح  الذي  كليمنتي  خافيير  بقيادة  اإلسبانى 
من أكثر المدربين الذين تعاقبوا على تدريب 
العبينا  بعقلية  ودراية  معرفة  الوطني  منتخبنا 
هذا  يعرف  الذي  وهو  وإمكاناتهم.  وقدراتهم 
الجيل تمامًا والذي أسهم في بنائه واكتشافه 
وبروزه في بداية مجيئه في واليته األولى العام 
مستوى  على  تتويج  ألول  قاده  كما   .2014
بعد  سنوات  بعد  لقيادته  عاد  ثم  الـ»شان«، 
والتجربة  بالخبرة  يتمتعون  العبوه  أصبح  أن 
الدولية الكافية التي ستعينه حتمًا على مواجهة 
في  الصعبة  المرحلة  واستحقاقات  تحديات 

مشوار تصفيات المونديال.

المعتصم المصراتي يعزز صفوف المدرب اإلسباني بجانب مؤيد الالفي وحمدو الهوني

»كليمنتي« يتسلح بـ27 فارسًا ملوقعتي مصر في تصفيات املونديال

تحولت بعثة المنتخب الوطني األول لكرة القدم، مساء يوم 
اإلثنين الماضي، إلى مدينة أنطاليا التركية؛ إلقامة معسكر 
تدريبي يتواصل حتى الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها 
سيتوجه فريق »فرسان المتوسط« إلى مدينة اإلسكندرية، 
المباراة  موعد  قبل  األخيرة  وتحضيراته  تدريباته  لمواصلة 
المرتقبة التي ستجمعه بالمنتخب المصري، على ملعب برج 
المجموعة  لحساب  الثالثة،  الجولة  منافسات  ضمن  العرب، 
كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات  السادسة 

العالم لكرة القدم »قطر 2022«.
وتقرر إقامة مباراة المنتخب الليبي أمام مصر، في الجولة 
تمام  في  المونديال  لتصفيات  السادسة  للمجموعة  الثالثة 
الساعة التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر »فيفا« 
التاسعة  في  الرابعة  الجولة  ضمن  الفريقين  مباراة  إقامة 
مصر  منتخب  ويستضيف  المقبل.  أكتوبر   11 يوم  مساًء 
نظيره الليبي على ملعب برج العرب باإلسكندرية في الجولة 
الثالثة دون حضور الجماهير وفقا لبيان االتحاد المصري لكرة 
بنغازي  مدينة  في  الرابعة  الجولة  مباراة  قبل خوض  القدم، 

وفقًا لما أعلنه »فيفا« رسميًا.
األول  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  وأعلن 

اإلسباني،  المدرب  بقيادة  القدم،  لكرة 
الالعبين  قائمة  عن  كليمنتي،  خافيير 

النهائية المقرر انضمامهم إلى معسكر 
أنطاليا  بمدينة  الليبي  المنتخب 
العبًا؛   27 القائمة  وضمت  التركية. 
أي  الجديدة  القائمة  لم تشهد  حيث 
الغابون  مواجهتي  قائمة  عن  تغيير 
الدعوة  تجديد  باستثناء  وأنغوال، 

باهلل  المعتصم  المحترف  لالعب 
المصراتي.

المتوسط«  »فرسان  قائمة  وجاءت 
كالتالي: في حراسة المرمى الثالثي محمد 

الالفي،  معاذ   – الوحيشي  مراد   – نشنوش 
والالعبون: سند الورفلي – المعتصم باهلل صبو – علي 

سالمة – أحمد التربي – علي يوسف – محمد المنير – محمد 
فيصل   – الشريف  عبداهلل   – عامر  بن  الطاهر   – الترهوني 
البدري – عمر الخوجة – محمد التهامي – محمد الجورني – 
السنوسي  المصراتي – أيمن محمد عمير –  المعتصم باهلل 
قليب  نورالدين   – الهوني  حمدو   – الالفي  مؤيد   – الهادي 
– محمد صولة – محمد الطبال – محمد زعبية – معاذ عيسى 

– أنيس سلتو.
السادسة،  المجموعة  بصدارة  الوطني  المنتخب  وينفرد 
مشوار  في  جولتين،  أول  مرور  بعد  الحسابات  واشتعلت 
المجموعة  »الفرسان«  تصدر  حيث  األفريقية؛  التصفيات 
على  بالفوز  مثالية  بداية  قدم  بعدما  نقاط،  ست  برصيد 
خارج  الفوز  ثم  لهدف،  هدفين  بنتيجة  الغابون  منتخب 
أرضه على أنغوال بنتيجة هدف لصفر، ويحتل منتخب مصر 

الوسط- زين العابدين بركان:

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني

● الهوني

● بودبوس

المنتخب الوطني يبدأ الصدام ضد »الفراعنة« في الثامن المنتخب الوطني يبدأ الصدام ضد »الفراعنة« في الثامن 
من أكتوبر على أرض »برج العرب« باإلسكندريةمن أكتوبر على أرض »برج العرب« باإلسكندرية

حاجزًا  صالح،  محمد  المصري  الدولي  تجاوز 
اإلنجليزي »ليفربول«،  قياسيًا جديدًا مع فريقه 
»بورتو«  فريق  مرمى  في  ثنائية  بتسجيله 
الماضي،  الثالثاء  يوم  البرتغالي، 
من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور 
ليصل  أوروبا. 
إلى  الـ»ليفر« 
السادسة  نقطته 
مباراتين  من 
البرتغالي  و»بورتو«  اإليطالي  »ميالن«  أمام 
مدريد«  »أتلتيكو  تضم  التي  المجموعة  في 

اإلسباني.
محمد  وصل  »بورتو«  مرمى  في  وبهدفيه 
أوروبا،  أبطال  دوري  في  هدفًا   31 إلى  صالح 
في  تسجياًل  أفريقي  العب  أكثر  ثاني  وأصبح 
سامويل  الكاميروني  متجاوزًا  الكبرى،  البطولة 
السابق،  ميالن«  و»إنتر  »برشلونة«  العب  إيتو 
دروغبا  ديدييه  اإليفواري  عن  هدفًا   13 وبفارق 

السابق. و»تشيلسي«  »مارسيليا«  مهاجم 
سجلوا  الذين  الالعبين  قائمة  دخل  صالح  وكان 
أمام  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  هدف   100
كل  خلف  الجاري،  سبتمبر  منتصف  يونايتد«  »ليدز 
واألرجنتيني  كين  وهاري  آالن شيرر  اإلنجليزيين  من 
الحقًا  ليسجل  هنري،  تييري  والفرنسي  أغويرو  كون 
بقميص  الـ100  هدفه  إلى  ويصل  »برنتفورد«  أمام 
النادي  تاريخ  في  العب  أسرع  ويصبح  »ليفربول« 
أكثر  ورابع  مواجهة  خالل151  القياسي  للرقم  وصواًل 
بعد  اإلنجليزي  الدوري  في  تسجياًل  »ليفربول«  العبي 
ومايكل   ،120 جيرارد،  وستيفن   ،128 فاولر،  روبي 

أوين، 118.

لصفر  بهدف  الفوز  بعد  نقاط   4 برصيد  الثاني  المركز 
بهدف  الديار  خارج  الغابون  مع  والتعادل  أنغوال  على 
الثالث  المركز  الغابون  منتخب  يحتل  بينما  لهدف، 
المركز  في  أنغوال  منتخب  يقبع  ثم  واحدة  نقطة  برصيد 

األخير دون نقاط.
المجموعة  هذه  في  المنافسة  واشتدت 

التي يتأهل متصدرها للمرحلة النهائية، 
المواجهات  بنظام  تقام  والتي 

االنطالقة  تكن  ولم  اإلقصائية، 
خاصة  مفاجأة،  القوية  الليبية 
»الفرسان«  منتخب  أن 

من  رصيدًا  يمتلك  أصبح 
الخبرة  أصحاب  الالعبين 
والتجربة وطموح الشباب، 
المحترفين  من  وعددًا 
بخالف  هذا  المتميزين، 

عودة الحياة للدوري الليبي 
بنجاح  مؤخرًا  اختتم  الذي 
الوطني  المنتخب  وعودة 

بعد  بمالعبه  اللعب  إلى 
سنوات الحظر العجاف.

ليبيا ومصر،  وتشهد مباراة 
وإعالميًا كبيرًا،  اهتمامًا جماهيريًا 

المنتخب  فوز  ضرورة  ظل  في 
الوصول  ألمل  باللقاء،  الوطني 
إلى نهائيات كأس العالم 2022، 
لـ»فرسان  الفني  الجهاز  ويطمع 

المدرب  بقيادة  المتوسط«، 
في  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني 
صدارة  لتعزيز  الفوز  تحقيق 

المجموعة، برصيد 9 نقاط، 
والتفوق.

يسعى  المقابل،  في 
لمنتخب  الفني  الجهاز 
بقيــادة  مصــر، 
كـــارلوس  البرتغـالي 
تحقيق  في  كيروش، 
صدارة  العتالء  الفوز، 

منتخب  على  والتفوق  نقاط  سبع  برصيد  المجموعة، 
نقاط.  ست  برصيد  اآلن  المجموعة  يتصدر  الذي  ليبيا 
كمدير  األولى،  للمرة  كيروش،  كارلوس  يظهر  حيث 
المرتقب  اللقاء  في  ليبيا،  أمام  الكبار  للفراعنة  فني 
إلى  للصعود  الشرس  الصراع  ظل  في  المنتخبين،  بين 
اإليجابية  الفعل  وردود   ،2022 العالم  كأس  نهائيات 
تجاه  اإلعالم  ووسائل  المصرية  الجماهير  قبل  من 
البدري  لحسام  خلفًا  المعين  كيروش  كارلوس  المدرب 
المدرب  وأن  سيما  ال  الغابون،  مع  التعادل  عقب  المقال 
التأهل  من  وتمكن  جيدة  ذاتية  سيرة  يمتلك  البرتغالي 

4 مرات. إلى نهائيات كأس العالم من قبل في 

المصري حقيقة  نادى »سموحة«  كشف 
األهلي  الترهوني العب  انضمام محمد 
إلى نادي اإلسماعيلي، خالل  طرابلس، 

ارتبط اسم  الماضية، بعدما  الفترة 
إلى صفوف  الالعب باالنضمام رسميًا 

الموسم  األخير؛ لدعمه خالل منافسات 
.)2022-2021( الجديد  الرياضي 

وأصدر فرج عامر رئيس نادي سموحة 
الرسمية على موقع  بيانًا عبر صفحته 
جاء  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 

كالتالي: »يعلن نادي سموحة أنه قد 
الترهوني  الدولي محمد  الالعب  ببيع  قام 

األهلي طرابلس  نادي  إلى  الجنسية  الليبي 
المالية«. مستحقاته  جميع  واستلم 

وأضاف: »لذا سوف يرسل االستغناء 
البطاقة  الخاص عن الالعب وأيضًا 

الدولية إلى نادي األهلي طرابلس ألنها 
من حقة طبقًا للوائح االتحاد الدولي لكرة 

)فيفا(«. القدم 
جاء بيان سموحة، بعدما أشارت تقارير 

الفترة الماضية، إلى أن  صحفية خالل 
نجحت  اإلسماعيلي  بالنادي  الفنية  اللجنة 

الليبي محمد  الدولي  التعاقد مع  في 
الدراويش  ثالث صفقات  الترهوني، في 
الجارية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 

ثالث صفقات  »الترهوني« هو  ليكون 
اإلسماعيلي حتى اآلن بعد ضم عصام 

المقاصة، وأحمد عادل  صبحي ظهير 
الجونة. مرمى  حارس  عبدالمنعم 

يذكر أن نادي سموحة كان قد فقد 
أكثر من عنصر خالل فترة االنتقاالت 
بعد عودة مصطفى  الجارية  الصيفية 
فتحي إلى صفوف نادي الزمالك من 
النادي  إلى  جديد، وأحمد عبدالقادر 

انتقال حسام  المصري، بجانب  األهلي 
أيضًا. المصري  حسن لألهلي 

حقيقة انتقال »الترهوني« 
إلى اإلسماعيلي

القاهرة تجهز االتحاد واألهلي طرابلس ملواجهات دوري األبطال والكونفدرالية

إلى  االتحاد،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  بعثة  توجهت 
معسكر  في  الدخول  أجل  من  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
الليبي  بالدوري  المقبلة  لالستحقاقات  استعدادًا  مغلق  تدريبي 
الممتاز، وبطولة دوري أبطال أفريقيا. ونشرت الصفحة الرسمية 
لنادي االتحاد عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، صورًا 
للبعثة من داخل المطار معلقة عليها: »من داخل مطار معيتيقة، 
سانينو  مع  وسنتجهز  سنعمل  هناك  القاهرة،  ستكون  والوجهة 
المنتخب  باستثناء العبي  اإليسبيرونس  تأهبًا الستقبال  وطاقمه 
الذين  الوطني  المنتخب  البعثة دون العبي  الوطني«. وجاء سفر 
مباراتي  لخوض  استعدادًا  الوطني،  المنتخب  لمعسكر  انضموا 
مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 
االتحاد،  لنادي  المغلق  التدريبي  المعسكر  هذا  ويأتي  بقطر. 
الـ32 من  التونسي، في دور  الترجي  نادي  لمواجهة  استعدادًا 

بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أرضية  على  الترجي  نادي  سيستقبل  االتحاد  أن  يُذكر 
الدولي في مدينة بنغازي، ثم سيلتقي  بنينا  ملعب شهداء 

الفريقان على أرضية ملعب رادس في العاصمة التونسية تونس.
وجاء تأهل فريق »االتحاد«، إلى الدور الثاني من دوري أبطال 
أفريقيا، بعدما حقق فوزًا غاليًا أمام نظيره »كم كم« الزنجباري، 
بهدفين دون رد، ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي األول من 

مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
في المقابل، بدأ فريق األهلي طرابلس، تدريباته خالل المعسكر 
يونايتد  مارا  بيشارا  مواجهة  قبل  بالقاهرة،  المغلق  التدريبي 
األفريقية.  الكونفدرالية  كأس  من  الثاني  الدور  ضمن  التنزاني، 
ونشرت الصفحة الرسمية عددًا من الصور لتدريبات الفريق مُعلقة: 

»القاهرة، من المعسكر التدريبي األول، تدريبات لياقة بدنية«.
الزعيم قد وصلت لألراضي المصرية كاستعدادٍ  وكانت بعثة 
من  التاسع  حتى  ويستمر  والقارية،  المحلية  المواعيد  لقادم 
يُشار  الوديات.  من  مجموعة  سيخوض  حيث  المقبل،  أكتوبر 
كأس  مسابقة  في  الليبية  الكرة  ممثل  طرابلس  األهلي  أن  إلى 
الكونفدرالية األفريقية، نجح في ضمان تأهله إلى الدور التمهيدي 
الثاني، عقب فوزه على ضيفه حي الوادي نياال السوداني برباعية.
الثاني نادي بيشارا مارا  وسيالقي األهلي طرابلس في الدور 
إلى  التأهل  بطاقة  يخطف  أن  استطاع  الذي  التنزاني،  يونايتد 

الدور المقبل، من مسابقة كأس الكونفدرالية األفريقية. ● مران االتحاد في معسكر مصر

النصر يستعني بأحد أسود األطلسالليبي »بودبوس« جاهز لتدعيم »وفاق سطيف«
واصل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة أسامة 
بوزيد تحركاته من أجل تعزيز صفوف الفريق 
األول لكرة القدم، بصفقات نارية قبل انطالق 
)2021-2022(؛  الجديد  الرياضي  الموسم 
حيث يخطط مسؤولو النادي للمشاركة بكل 
قوة في النسخة المقبلة من الدوري الممتاز، 
والعودة للمنافسة على األلقاب كافة وتمثيل 

ليبيا قاريًا ودوليًا.
صفوف  تعزيز  من  النصر  إدارة  وتمكنت 
مع  بالتعاقد  جديدة  نارية  بصفقة  الفريق 
نادي  من  قادمًا  مقران،  عبدالرحيم  المغربي 
حسنية أكادير، بعد فترة قصيرة قضاها فيه بعد 
انتقاله من المغرب الفاسي. ورحبت الصفحة 

عبدالرحيم  الجديد  بالوافد  للنادي  الرسمية 
مقران؛ حيث وصفته بأنه أحد أسود األطلس. 
في  الشباك  يعشق  أنه  إلى  الصفحة  وأشارت 
إشارة منه إلى أنه يجيد تسجيل األهداف في 

رسالة تحذيرية لجميع المنافسين.
في  الرابع  المركز  احتل  قد  النصر  وكان 
ببطولة  األولى  المجموعة  ترتيب  جدول 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في النسخة 
أنه  إال   ،)2021-2020( الدوري  من  الماضية 
أن  يُذكر  السوبر.  ببطولة  التتويج  في  نجح 
االتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم 
الشلماني، سبق أن حدد موعد انطالق الموسم 
الجديد للدوري الممتاز يوم 22 أكتوبر المقبل.

بودبوس،  إبراهيم  الدولي  الليبي  المحترف  يواصل 
تدريباته مع فريقه وفاق سطيف الجزائري، بمعسكره 
التدريبي المغلق بتونس. وأصبح بودبوس جاهزًا 
رفقه  أفريقيا،  أبطال  دوري  مباراة  لخوض 
اإلعداد  مرحلة  تجاوز  بعدما  سطيف،  وفاق 
نذير  البدني  المعد  رفقة  البدني، 

الهدروق.
سطيف  وفاق  ويستعد 
نواذيبو  لمواجهة  الجزائري، 
الدور  في  الموريتاني 
الثاني،  التمهيدي 
أبطال  دوري  من 
حيث  أفريقيا؛ 

األولمبي  الملعب  أرضية  على  الذهاب  مباراة  تُلعب 
أكتوبر   15 يوم  نواكشوط،  الموريتانية  بالعاصمة 
أكتوبر   22 يوم  اإلياب  مباراة  ستكون  بينما  المقبل، 
والخاص   ،1945 مايو   8 ملعب  أرضية  على  المقبل، 

بنادي وفاق سطيف في الجزائر.
يذكر أن وفاق سطيف عبر إلى هذا الدور من بوابة 
على  نواذيبو  تأهل  بينما  النيجيري،  يونايتد  أكوا 
حساب نادي إيسا البنيني، بعد تخطيه بنتيجة هدفين 

دون مقابل على الملعب األولمبي بنواكشوط.
تدريبي  معسكر  في  الجزائري  سطيف  وفاق  ودخل 
الرياضي  للموسم  تحضيرًا  اإلثنين؛  يوم  منذ  بتونس، 
الجديد، تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، في 

ملعب المنزه بالعاصمة.

التعاون لكرة القدم، جالل الدامجة، عن سعادته  عبَّر المدرب الجديد لفريق 
بخوض تجربة التدريب الجديدة في مدينة أجدابيا. وقال في تصريح إلى 

»الوسط« إن األجواء جيدة مع هذه التجربة، مؤكدًا رغبته في تقديم وجه 
الممتاز  الليبي  الدوري  الكواكب األولى فى  للتعاون، والمنافسة ضمن  جديد 

النادي الجديد الذي  لكرة القدم للموسم المقبل. كما وجه شكره لرئيس 
أكد أنه يملك رؤية جيدة وتجاوبًا بشكل كبير.

وجه عماد شختور، مدرب براعم فريق المجد، شكره لالتحاد الليبي ◆
للطب الرياضي، لقيامهم بإجراء كشوفات طبية مفيدة لعدد 25 

رياضيًا، من براعم النادي. وقال في تصريح إلى »الوسط«، إن االتحاد 
الفرعي لكرة القدم بطرابلس، يجب أن يصدر قرارًا بالكشف الطبي 
الملزم قبل انطالق دوري البراعم خاصة لهذه األعمار الصغيرة 

تحت سن 15.

◆

● الدامجة

● صالح

● كليمنتي

الوسط- زين العابدين بركان:
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عودة البطولة األهم يوم 22 أكتوبر.. وبدء منافسات دوري الدرجة األولى 12 نوفمبر

اتحاد كرة القدم يعتمد موعد انطالق الدوري املمتاز
رفع سقف الطموحات

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  تصدر  بعد 
»قطر  العالم  كأس  تصفيات  في  مجموعته 
والثاني  الغابون  على  األول  وفوزه   ،»2002
المصري  المنتخب  على  وتقدمه  أنغوال  على 
األفريقي  والتاريخ  والبطوالت  الخبرة  صاحب 
الكبير، وبعد هذه القفزة لمنتخب ليبيا ارتفع 
فوز  ألن  إيجابي  بشكل  الطموحات  سقف 
مع  المباراتين  إحدى  في  الليبي  المنتخب 
إيابًا سيجعله يتصدر ويتفوق  أو  مصر ذهابًا 
الثاني  للدور  التأهل  في  حظوظه  وترتفع 

الحاسم من أجل الوصول لكأس العالم.
يشهدها  التي  الفنية  النشوة  رغم  ولكن 
اإلسباني  الطاقم  ودور  الليبي  المنتخب 
واألجواء  ذلك،  في  كليمنتي  خافيير  بقيادة 
الالعبين،  لجميع  الكبير  والتطور  المشجعة 
في  وعناصره  الليبي  المنتخب  رغبة  ورغم 
في  والرغبة  مصر،  على  االنتصار  تحقيق 
في  المشروع  الطموح  وتأكيد  الذات  إثبات 
أصواتًا  هناك  أن  إال  للمونديال،  الوصول 
تتكلم  أصبحت  الليبي  الرياضي  الوسط  في 
العالي  بعقالنية وتتطالب بعدم رفع السقف 
بالمنتخب  االستهانة  وعدم  كبيرة،  لدرجة 
المصري صاحب البطوالت األفريقية العديدة 

والمتأهل أكثر من مرة لكأس العالم.
بالعقالنية  األصوات  هذه  وطالبت 
الليبي  المنتخب  وتحفيز  اإلعالمي  بالطرح 
تاريخها  لها  مصر  ألن  تضيخمه  وليس 
المصري  المنتخب  مرور  رغم  الكروي 
تغيير  من  حصل  وما  فنيًا،  جيدة  غير  بحالة 
الرياضي  الوسط  رضا  وعدم  الفني  الطاقم 
وأنغوال،  الغابون  أمام  األداء  على  المصري 
الرياضي  المنطق  أن  األصوات  هذه  ومبرر 
يقول إن الشحن الزائد تكون له انعكاسات 
أن  يجب  الذي  الليبي  المنتخب  على  سلبية 
التقليل  دون  بقدرته  ويؤمن  جيدًا  يستعد 
هذا  مستوى  كان  وإن  حتى  المنافس،  من 

المنافس غير مستقر هذه الفترة.
المباراتين  أن  على  التركيز  يجب  كما 
أشقاء  لقاءات  كونهما  تعدو  ال  وإيابًا  ذهابًا 
اإلطار،  هذا  في  تكون  أن  ويجب  وأخوة، 
تطالب  ليبيا  في  األصوات  بعض  أن  كما 
والتضخيم  التهويل  بعدم  المصري  اإلعالم 
وليست  معركة  في  وكأنهم  للمباراتين، 
قيم  فيهما  تترسخ  أن  يجب  مباراتين 

الرياضة والمحبة والروح الرياضية.

برئاسة القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
بشأن  حاسمًا  قرارًا  الشلماني،  الحكيم  عبد 
ودوري  الممتاز،  الليبي  الدوري  انطالق  موعد 
الجماهير  ينتظره  الذي  األولى،  الدرجة 
الماضي،  الموسم  انتهاء  بعد  واألندية، 
»األهلي  حساب  على  »االتحاد«  فريق  بتتويج 
طرابلس«. واستطاع فريق »االتحاد« أن يتوج 
الماضي  الموسم  الممتاز  الليبي  الدوري  بلقب 
بركالت   5  -  6 بالفوز   ،)2021  -  2020(
انتهاء  بعد  طرابلس«،  »أهلي  على  الترجيح 
لقبه  ليستعيد  السلبي،  بالتعادل  مباراتهما 
آخر  كان  حيث  سنوات،   10 نحو  منذ  المفقود 

تتويج له في العام 2011.
الدوري  ينطلق  أن  المفترض  من  وكان 
أن  على  المقبل،  أكتوبر  مطلع  في  الممتاز 
منتصف  في  األولى  الدرجة  دوري  ينطلق 
الشهر نفسه. ولكن االتحاد الليبي لكرة القدم 
المسابقتين  كلتا  انطالق  موعد  تعديل  قرر 
لموعد جديد، حيث استقر على أن يكون موعد 
انطالق الدوري الممتاز يوم 22 أكتوبر المقبل، 
1 أكتوبر. أما بالنسبة لدوري الدرجة  بداًل عن 
يوم  انطالقته  تكون  أن  االتحاد  فقرر  األولى، 

12 نوفمبر، بداًل عن منتصف أكتوبر المقبل.
وراء  السر  أن  صحفية،  مصادر  وكشفت 
تأجيل موعد الدوري عن مطلع أكتوبر المقبل، 
مع  بموعد  األول  الوطني  المنتخب  ارتباط 
المنتخب  نظيره  أمام  مهمتين  مباراتين 
من  والرابعة  الثالثة  الجولتين  في  المصري 
يومي  إقامتهما  المقرر  العالم،  كأس  تصفيات 
األولى  تكون  أن  على  المقبل،  أكتوبر  و11   8
»شهداء  ملعب  على  والثانية  القاهرة  في 

بنينا«.
للمنتخب  الفني  الجهاز  منح  االتحاد  وفضل 
لفترة طويلة  العبيه  مع  فرصة خوض معسكر 
قبل الدوري؛ لالستعداد بشكل مثالي لمباراتي 
ترتيب  جدول  يتصدر  الذي  الوطني  المنتخب 
مصر  معه  تضم  التي  السادسة  المجموعة 
بفارق  نقاط  ست  برصيد  والغابون،  وأنغوال 
نقطتين عن منتخب مصر أقرب المنافسين له.

تطبيق آلية الهبوط
لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وعقد 
فيه  ناقش  طرابلس  بمدينة  اجتماعًا  القدم، 
جملة من المواضيع، وقال األمين العام التحاد 
الكرة، ناصر الصويعي، في تصريح خاص إلى 
على  االجتماع  في  االتفاق  »تم  »الوسط«: 

تطبيق قرار االتحاد الليبي لكرة القدم بتنظيم 
مسابقة الدوري الممتاز، وتطبيق آلية الهبوط 
بهبوط   2021  -  2020 الرياضي  للموسم 
العبى  معاملة  »اعتماد  مضيفًا:  فرق«،  أربعة 
المحليين  الالعبين  معاملة  أفريقيا،  شمال 
والدرجة  الممتاز  بالقسم  نادٍ  لكل  والسماح 

األولى بتسجيل عدد العبين اثنين«.
القدم  لكرة  الليبي  العام  االتحاد  وأكد 
هبوط أربعة فرق إلى دوري الدرجة األولى من 
و»رفيق«  »الوحدة«  وهي  السابق،  الموسم 
عدد  أصبح  حيث  و»األنوار«؛  أجدابيا«  ونجوم 
 20 الجديد  الموسم  في  الممتاز  الدوري  فرق 
أول  تصفية  مع  المجموعتين  بنظام  فريقًا، 

خماسي لتحديد بطل الموسم الجديد.
»األهلي  األولى:  المجموعة  وجاءت 
و»التحدي«  و»النصر«  و»الهالل«  بنغازي« 
 » و»األخضر  و»التعاون«  سرت«  و»خليج 
و»الصداقة«،  الجبل«  و»شباب   » و»دارنس 
»األهلي  الثانية:  المجموعة  جاءت  بينما 
طرابلس« و»االتحاد« و»المدينة« و»المحلة« 
و»االتحاد  و»األولمبي«  و»أبوسليم« 
و»الشط«  و»السويحلي«  المصراتي« 

و»الخمس«.
مجموعتين  إلى  فريقًا   20 تقسيم  وسيتم 
بنفس نظام الموسم الماضي؛ عشرة فرق في 
كل مجموعة في المرحلة األولى، وفي المرحلة 

مجموعة  كل  من  فرق  خمسة  يتأهل  الثانية 
المرحلة  من  عليها  تحصلت  التي  بنقاطها 
األولى إلى مرحلة التتويج في مجموعة واحدة 
التتويج  لمرحلة  المتأهلة  العشرة  الفرق  من 
وتخوض الفرق العشرة نظام دوري من ذهاب 
النقاط  من  عدد  أكبر  صاحب  ويتوج  وإياب 

بطاًل للدوري الليبي.
حزمة قرارات رسمية

القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  عن  صدر  وكان 
حزمة قرارات، من بينها قرار »58« بشأن إعادة 
تشكيل اللجنة االستشارية، وفي مادته األولى: 
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لالتحاد الليبي 
لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 - 2022 

السويح  سالم  وعضوية  يونس  محمد  برئاسة 
وعلي علي، وتباشر اللجنة مهامها وفقًا للوائح 
التشريعات  وكل  القدم  كرة  لشؤون  المنظمة 

النافذة بالخصوص.
العبين  تسجيل  بشأن   »59« قرار  وأيضًا 
يسمح  األولى:  ومادته  أفريقيا،  شمال  بدول 
لكل نادٍ من األندية المشاِركة في المسابقات 
بتسجيل  فقط  الكبار  لفئة  المعتمدة  الرسمية 
الالعبين  من  فقط  اثنين  العبين  وإشراك 
شمال  دول  إحدى  لجنسية  الحاملين  األجانب 

أفريقيا، وتتم معاملتهما كالعبين محليين.
مادة 2: تتولى لجنة أوضاع الالعبين تحديد 
الخاصة  والضوابط  المطلوبة  المسوغات 
 »61« القرار  أما  المعنيين.  الالعبين  بتسجيل 
الليبي  بشأن تشكيل لجنة االستئناف باالتحاد 
ونائبه  العربي  علي  سند  برئاسة  القدم،  لكرة 
خالد عمار زائد وعضوية كل من محمد إمحمد 
وأحمد  زويدة  أبو  محمد  وعمار  الصالحين 
مسعود القطراني، وتباشر اللجنة مهامها وفقًا 
لكرة  الليبي  االتحاد  لدى  بها  المعمول  للوائح 

القدم.
لجنة  تشكيل  إعادة  بشأن   »62« والقرار 
عبد  برئاسة  وانتقاالتهم  الالعبين  أوضاع 
العزيز بن سليمان ونائبه عبد الهادي أبوبكر، 
أبو  وصالح  عبيد  جمال  من  كل  وعضوية 
وتباشر  عاشور،  وخالد  األسمر  ومفتاح  سماحة 

المنظمة  للوائح  وفقًا  مهامها  اللجنة  هذه 
االتحاد  لدى  بها  المعمول  القدم  كرة  للعبة 

الليبي لكرة القدم.
وقرار »63« بشأن تشكيل لجنة قبول وتقييم 
محمد  المتقاعد  الدولي  برئاسة  المراقبين 
المتقاعدين  الدوليين  وعضوية  شكيوة  بو 
وتتولى  الشحومي،  وفوزي  عبداهلل  محمد 
المراقبين  وتقييم  قبول  في  النظر  اللجنة 
للمراقبين  الترقية  امتحانات  وإجراء  الجدد 
المعتمدين للموسم الرياضي 2021 - 2022. 
هو  لما  وفقًا  اختصاصها  اللجنة  وتمارس 
وتقدم  المراقبين،  الئحة  في  عليه  منصوص 
لعرضها  العام  األمين  إلى  نتائج عملها  اللجنة 
واعتمادها من قبل مجلس إدارة االتحاد الليبي 

لكرة القدم.
العقود  نماذج  اعتماد  بشأن   »64« وقرار 
استغناء  ونموذج  المحترفين  لالعبين  الموحدة 
النماذج  تعتمد   :1 المادة  نصت  هاٍو،  العب 
المحترفين  لالعبين  الموحدة  للعقود  الجديدة 
المحلي  لالعب  االستغناء  ونموذج  واإلعارة 
فترة  من  اعتبارًا  بها  العمل  ويسري  الهاوي 
 -  2021 الرياضي  للموسم  الثانية  التسجيل 
بالنماذج  العمل  2: يستمر  المادة  2022. وفي 
االستغناء  ونموذج  الموحدة  للعقود  القديمة 
لالعب المحلي الهاوي إلي نهاية فترة التسجيل 

األولى للموسم الرياضي 2021 - 2022.

الوسط - محمد ترفاس والصديق قواس:

● نادى االتحاد يتوج بلقب الدوري الممتاز● عبد الحكيم الشلماني

هبوط »الوحدة« و»رفيق« ونجوم 
أجدابيا« و»األنوار«.. و20 نادياً 

بنظام المجموعتين مع تصفية 
أول خماسي لتحديد البطل

وكشف وكيل وزارة الرياضة، جمال أبونوارة، 
في  »حكومتنا«،  منصة  عبر  تصريحات  في 
عليها  تعمل  التي  المشاريع  أهم  سابق،  وقت 
االرتقاء  أجل  من  الجارية،  الفترة  خالل  الوزارة 
الفترة  خالل  »قمنا  موضحًا:  الليبية،  بالرياضة 
مشاريع  بأربعة  بالوزارة  تواجدنا  أثناء  الماضية 
مهمة، وستظهر أهمها للنور خالل أيام.. ومن 
استراتيجي  موضوع  الرياضة  مشاريع  أهم 
سيسجل في تاريخ الرياضة الليبية، ألننا الدولة 
الوحيدة في شمال أفريقيا التي ال تملك قانونًا 

للرياضة«.
أشهر  أربعة  »منذ  أبونوارة:  جمال  وتابع 
قانون  مشروع  تجهيز  على  نعمل  ونحن 

تنظيم  إلى  يهدف  الذي  الليبية،  للرياضة 
مشيرًا:  الرياضية«،  المكونات  بين  العالقات 
وزارة  استراتيجية  هو  الثاني  »المشروع 
داخل  العمل  لتنظيم  وضعه  وتم  الرياضة، 
الوزارة لمدة أربع سنوات مقبلة، وقام بإعداده 
عدد من الخبراء والفنيين على الساحة الليبية، 

وسيقدم أيضًا إلى وزير الرياضة«.
»المشروع  الرياضة:  وزارة  وكيل  وذكر 
خالل  الرياضة  وزارة  عليه  عملت  الذي  الثالث 
تعد  حيث  فني،  مشروع  هو  الماضية،  الفترة 
الكبير  العدد  في  الليبية  الرياضة  مشكلة 
حتى  عام،  بشكل  حاليًا  الموجودة  لألندية 
اآلن،  حتى  نادٍ   500 إلى  األندية  عدد  وصل 

وهذا كارثة كبرى على الرياضة في ليبيا«.
سنعمل  الرياضة  وزارة  »في  واستطرد: 
مشروع  إعداد  على  المقبلة،  الفترة  خالل 
ويهدف  الليبية،  األندية  وتقييم  تنظيم  إعادة 
وعملها«،  األندية  تنظيم  إلى  القانون  هذا 
فني  عمل  هو  الرابع  »المشروع  مختممًا: 
وتقييم  تنظيم  إعادة  إلى  يهدف  كبير، 
بشكل  المنتشرة  واألكاديميات  المدارس 
وتعتبر  أجيااًل،  لدينا  ألن  الساحة،  على  كبير 

أيدينا«. بين  أمانة 

الرياضة  وزير  تسلم  الماضية،  األيام  شهدت 
عبدالشفيع  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
الجويفي، مسودة مشروع قانون الرياضة، بعد 
قانون  كأول  المكلفة،  اللجنة  قبل  من  إنجازها 
ديوان  واحتضن  ليبيا.  تاريخ  في  مجمع  رياضة 
فيها  قدمت  رياضية؛  احتفالية  الرياضة  وزارة 
المشرفة  اللجنة  من  الرياضة  قانون  مسودة 
الجويفي؛ تمهيدًا  عبدالشفيع  إلى  على وضعه، 

إلرسالها إلى مجلس النواب إلقرارها.
مسودة  االحتفالية  خالل  الوزير  وتسلم 
العامة  المالمح  تناول  لقاء  في  القانون  وثيقة 
إعداد  لجنة  رئيس  وأوضح  القانون،  لمشروع 
قدمت  اللجنة  أن  دبرة،  أبو  محمد  المسودة 
جهدًا وعماًل كبيرين في وقت قياسي للوصول 
تمت  أن  بعد  وذلك  النهائية،  النسخة  إلى 
عليها  والتوافق  التعديالت  بعض  إضافة 
النسخة  إلى  وصلنا  حتى  اللجنة،  أعضاء  بين 

النهائية.
االستالم،  مراسم  خالل  الوزير،  وأشاد 
بأعمال اللجنة والجهود التي بذلتها في إعداد 

مسودة القانون، التي توجت في ختام أعمالها 
في  مجمع  رياضة  قانون  كأول  الوثيقة  بهذه 
الحاضرين  كل  الرياضة  وزير  ودعا  ليبيا.  تاريخ 
الوحدة  حكومة  رئيس  مقر  إلى  معه  بالتوجه 
مسودة  لتسليمه  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية 
من  رسميًا  العتمادها  وذلك  الرياضة،  قانون 

قبل مجلس النواب الليبي.
جمال  الرياضة  وزارة  وكيل  أشاد  بينما 
المدة  اللجنة طيلة  بعمل  بونوارة، في كلمته، 
التي  مجهوداتها  على  وشكرها  الماضية، 
تحتوي  حيث  الماضية،  الفترة  طيلة  بذلتها 
أبواب  وثمانية  مادة  و199  صفحًة   39 على 

و33 فصاًل، واستغرق إعدادها 118 يومًا.
في  الرياضة  قوانين  إنشاء  مسيرة  وبدأت 
اللجنة  تأسيس  بداية  مع   1964 العام  ليبيا 
تعديالتها  في  استمرت  ثم  الليبية،  األولمبية 
رقم »3« من  القانون  1968، حين صدر  العام 
أحمد  السيد  برئاسة  وقتها،  الرياضة  وزار  قبل 
 ،1979 العام  في  تعديله  جرى  ثم  صويدق، 
فترة  في   »5« رقم  القانون  تعديل  تم  حين 
الرياضة، ثم  لقطاع  السيد مفتاح كعيبة  رئاسة 
تم تعديله، مرة أخرى، خالل مرحلة التسعينات، 

فيما كان آخر تعديل جرى في العام 2008.

األول في تاريخ ليبيا.. قانون رياضة جديد أمام مجلس النواب

●  الجويفي أثناء استالمه مشروع قانون الرياضة الجديد

الوسط - الصديق قواس:

الخماسيات بطل المنطقة الغربية، فريق اآلمال للكرة 
فريق  الليبي،  الدوري  في  الثاني  الترتيب  الطائرة، 
الدوري  في  الثالث  الترتيب  الطائرة  للكرة  األواسط 
الموسم،  هذا  المنطقة  بطل  الدراجات  فريق  الليبي، 
والفئات السنية والقوة البدنية وحمل األثقال، وأغلبية 

األلعاب موجودة في هذا النادي.
ونأمل من وزارة الرياضة أن تعيد النظر في األندية 
الدعم،  ناحية  من  األلعاب  من  العديد  تمتلك  التي 
توزيع  يتم  أن  على  ألعاب،  لها  ليس  التي  واألندية 
وزارة  من  وآمل  األندية،  بين  عادل  بشكل  الدعم 

الشباب والرياضة أن تراعي هذا في المستقبل.
تغطي هذه  استثمارات  لديه  المصراتي  االتحاد  • هل 

األلعاب؟
حجم االستثمارات الموجودة في النادي بسيطة جدًا 
1 % من  تلبي  راتب مدرب، وال  قيمة  وال تغطي حتى 
من  أتمنى  وأكرر  المصراتي،  االتحاد  نادي  طموحات 
الدولة تشجيع ودعم األندية التي تمتلك فرقًا تنافس 
من أجل النهوض بهذه األلعاب. وأن تمنح تسهيالت 
وقروضًا لألندية حتى تستطيع الوفاء بجميع التزاماتها 
مع رياضيها، ألن األندية تعاني خاصة التي لها قاعدة 

جماهيرية.
فيها  بدأنا  قال  النادي  في  الالعبين  تسويق  وعن 
تمت  التي  الصفقات  ضمن  ومن  عليها  نخدم  وسوف 
التحق  الذي  القديري  أحمد  الماضية صفقة  األيام  في 
من  سنوات  خمس  قبل  المصراتي  االتحاد  بنادي 
نادي النهضة، وبرز في االتحاد. وفي المستقبل سوف 
نستطيع  حتى  الالعبين  استثمار  من  أكثر  نستفيد 

تغطية مصروفات هذا النادي.
نظيره  مع  الليبي  المنتخب  مواجهتي  ترى  كيف   •

المصري في تصفيات كأس العالم؟
الجولتين  في  جيدة  نتائج  حقق  الليبي  المنتخب 
منذ  ألنه  جدًا،  ممتازة  بداية  وتعتبر  والثانية،  األولى 
النتائج،  هذه  يحقق  لم  الوطني  والمنتخب  سنوات 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  أبنائنا  في  كبيرة  ثقة  ولدينا 
اللقاء  نهاية  وفي  المقبلتين.  المباراتين  في  والفوز 
أوجه الشكر إلى جريدة »الوسط« على زيارتها لنادي 

االتحاد المصراتي.

والتقت  النادي  هذا  في  تجولت  »الوسط«  جريدة 
بالمدير التنفيذي محمد عثمان شاكة، الذي وجه شكره 
األنشطة  ومتابعة  النادي،  لهذا  زيارتها  على  للجريدة 
وكان  النادي،  عليها  يشرف  التي  المختلفة  الرياضية 
المواضيع  من  العديد  إلى  تطرق  حيث  مطواًل؛  الحوار 
مع  والتعاقد  األول  الفريق  استعداد  بينها  من  والتي 
المدرسة الصربية واأللعاب الجماعية بالنادي، وضعف 
الدعم المالي المقدم وضعف االستثمار بالنادي، وشكل 
الدوري للموسم الجديد، وبعض األمور الفنية األخرى.

عن  بـ»الوسط«  لقائه  بداية  في  »شاكة«  وتحدث 
استعدادات فريق االتحاد المصراتي للموسم الرياضي 
الجديد، واالستعانة بمدرب صربي هذا الموسم، قائاًل 
إن الفريق األول بدأ االستعدادات المكثفة منذ أسبوعين 
برانكوا،  الصربي  المعروف  المدرب  مع  التعاقد  بعد 
لسيرته الرياضية في ليبيا؛ حيث إنه سبق له أن درب 
الدوري  بطولة  على  معها  وحصل  ليبيا  في  فرق  عدة 

الليبي، كما حقق نتائج طيبة مع المنتخب األولمبي.
الالعبين،  من  عدد  مع  أيضًا  تعاقد  أنه  إلى  وأشار 
ليقدم الفريق موسمًا جيدًا يليق باسم النادي وجماهيره، 
خاصة بعد تقديم مستوى مميز الموسم الماضي، والذي 
كان فيه فريق االتحاد قريبًا جدًا من بلوغ الدور الرباعي، 
ولكن لسوء الحظ وضغط المباريات واإلصابات وعدم 
وجود دكة احتياط تقدم اإلضافة حال دون ذلك، ومع 
هذا كان الفريق جيدًا في هذا الموسم بقيادة المدرب 
الوطني رضا عطية، وقد حاولت اإلدارة معه االستمرار 
في تدريب الفريق ولكنه فضل االعتذار، وقال بصراحة 
وكان  اعتذار  ولكنه  الفريق،  مع  طيبًا  موسمًا  قدم  إنه 

االتجاه للمدرب الصربي برانكوا.
هذا  المصراتي  االتحاد  فريق  يقدم  أن  تتوقع  هل   •

الموسم نتائج جيدة؟
تتوفر  أن  يجب  وحده،  العمل  يستطيع  ال  المدرب 
الجيدة،  النتائج  لتحقيق  المناسبة  المقومات  جميع 
ونحن كإدارة وفرنا جميع متطلبات الفريق األول من 
كونغولي  العب  انتداب  تم  حيث  االنتدابات،  ناحية 
وتم  الثاني،  للموسم  سيراناي  للعاجي  وجددنا 
االستعانة بمدافع كرواتي جديد سيبستيان أنتيتش، 
من  بطلب  القادم  الموسم  الفريق  صفوف  لتعزيز 

تترشح لدوري التتويج، ولكن الفرق تحت الخامس من 
كل مجموعة نراها ظلمًا لألنداية األخرى، وال أعتقد أنه 

يلبي طموحات األندية الليبية، وخصوصًا جماهيرها.
االتحاد  نــادي  في  الموجودة  األلعاب  عن  حدثنا   •

المصراتي خاصة الفئات السنية.
التي  الليبية  األندية  أكبر  من  المصراتي  االتحاد 
لدينا  والجماعية،  الفردية  األلعاب  جميع  بها  يوجد 
فريق في الممتاز ترتيبه الرابع في مجموعته الموسم 
فريق  الليبي،  الدوري  ثالث  الطائرة  فريق  الماضي، 

»صحيفتكم  خالل  من  ونطالب  برانكوا.  المدرب 
في  الدوري  انطالق  بضرورة  الكرة  اتحاد  الموقرة« 
ألننا  المقبل،  أكتوبر   22 وهو  حدده  الذي  الموعد 
يكون  وسوف  الموعد،  هذا  على  حاليًا  الفريق  نجهز 
من  األول  في  بمصر  خارجي  معسكر  األول  للفريق 
15 يومًا، وأتمنى من االتحاد  أكتوبر، ويستمر لمدة 

الموعد. اإليفاء بهذا  العام 
• ما هي رؤيتك لشكل الدوري في الموسم الجديد لما 

هو مطروح حاليًا؟
يكون  أن  أحبذ  الشخصية  نظري  وجهة  من  أنا 
الدوري من مجموعة واحدة، ألن اإلمكانات تتحكم في 
ألن  بالبطولة،  يتوج  الذي  هو  نقاطًا  واألكثر  األندية 
الدور الرباعي السابق ال يوجد به عدل، بسبب أن أي 
فريق يخسر مباراة واحدة يفقد مجهود موسم كامل، 
األندية  أغلب  لدى  اإلمكانات  ضعف  إلى  باإلضافة 
ومصروفات التنقل واإلقامة، وإذا لم يتم إقامة الدوري 
مجموعتين  من  يكون  أن  أتمنى  واحدة  مجموعة  من 

ودوري سداسي، وهذا سيكون أفضل للفرق.
والمقترح المطروح حاليًا أن 5 فرق من كل مجموعة 

● املدير التنفيذي لنادي االحتاد املصراتي مع محرر »الوسط«

شاكة: أطالب بإقامة الدوري من مجموعة واحدة ألن الدور الرباعي السابق ال يوجد به عدل
»الوسط« تكشف الكواليس داخل االتحاد المصراتي قبل انطالق الموسم الجديد

أكد المدير التنفيذي لنادي االتحاد 
المصراتي محمد شاكة، أن الفريق األول 
لكرة القدم، سوف يدخل معسكرًا خارجيًا 

في األول من شهر أكتوبر المقبل، 
يستمر لمدة 15 يومًا في مصر. وقال 
شاكة، في تصريح مطول إلى جريدة 
»الوسط« إن جميع متطلبات مدرب 

الفريق الصربي برانكوا، قد تم توفيرها 
من قبل اإلدارة والتي نسعى من خاللها 

لتحقيق نتائج إيجابية للفريق األول 
في الدوري الممتاز للموسم الجديد 

)2021-2022(، بعد أن اختتم االتحاد 
الموسم الماضي في الترتيب الرابع 

في المجموعة الثانية. يعتبر نادي 
االتحاد المصراتي ثاني أكبر األندية في 
مدينة مصراتة، وقدم الموسم الماضي 

مستوى جيدًا ووصل إلى رابع الترتيب 
في المجموعة الثانية من الدوري الليبي 

الممتاز، وحقق العديد من المكاسب 
الرياضية في رياضات كرة الطائرة 

والدراجات والفئات السنية في مختلف 
األلعاب؛ حيث يزخر النادي بالعديد من 

المواهب. كما أنه يملك العديد من 
● محمد شاكةالصاالت لأللعاب الفردية والجماعية.

حجم استثماراتنا ال يغطي قيمة 
راتب مدرب.. ونأمل من »الرياضة« 

إعادة النظر في دعم األندية

الوسط- الصديق قواس

المسودة تحتوي على 39 صفحة 
و199 مادة وثمانية أبواب و33 
فصالً واستغرق إعدادها 118 يوماً
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ماذا تريد من ليبيا؟

لماذا فشلت في منع تدفق المقاتلين األجانب؟

من يراقب نشاطها؟

أين حدود عملها؟

متى ينتهي دورها؟

كيف يمكن توظيف وجودها في حماية حدود البالد 

 كل شيء كل شيء  

»أفريكوم«

الشيخ عبدالحميد الديباني
القرآن في  1900 حفظ  الديباني سنة  ولد الشيخ عبدالحميد عطية 

1926، واستقر  زاوية الجغبوب، أتم دراسته في األزهر الشريف العام 
1936، وأصبح من أقدم أهل العلم في إقليم  قاضيًا في بنغازي سنة 

برقة، وظل بهذا المنصب حتى نهاية الحرب. وبعد استقالل برقة 
أصبح قاضي القضاة ومفتيًا للديار، ترقى في وظائف الدولة إلى أن 

شغل منصب شيخ الجامعة اإلسالمية، وفي عهده ذاع صيت الجامعة، 
وصارت قبلة للطالب من جميع األقطار، فلقد كان يختار شيوخها 

للتدريس من كبار علماء جامعتي األزهر والزيتونة. ظل حريصًا 
بأن  لقناعته  العالمية،  اإلسالمية  المؤتمرات  في  المشاركة  على 

المسلمين،  إخوانه  على  والفائدة  والنهوض  بالرفعة  تعود  المساهمة 
الجامعة عن  العلمية والسياسية كافة، ولذلك لم تغب  المجاالت  في 

المشاركة في  العالم كله، حريصة على  المؤتمرات اإلسالمية في 
اإلسالمي  العالم  رابطة  تقيمها  التي  والسياسية،  العلمية  الندوات 

والمفكرون من  العلماء  الحج، ويحضرها  سنويًا، على هامش فريضة 
32 سنة. الدنيا كلها. رحل عنا في مثل هذا اليوم منذ 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

السنوية  المؤتمرات  انعقاد  بدأ موسم  الخريف في موعده، ومع حضوره  حل فصل 
مدن  أربع  بيرمنغهام،  بوول،  بالك  مانشستر،  برايتون،  البريطانية.  لألحزاب 
انعقاد  بموسم  أسماؤها  ارتبطت  والشمال،  والوسط  الجنوب  في  كبيرة  بريطانية 

المؤتمرات.
األربع  المدن  من  مدينة  في  السنوي  مؤتمره  حزب  كل  يعقد  أن  جرت  العادة 
تتفق  األحزاب  جعلت  أيضًا  العادة  مؤتمران.  نفسها  المدينة  في  يعقد  وأال  أعاله، 
على جدول زمني يحدد مدة االنعقاد: البداية والنهاية، لكي يمكن للمسؤولين في 
الحكومة، وللنواب واللوردات التغيب لفترة محددة، عن أعمالهم. المؤتمرات تعقد 
واحد فقط، وهكذا،  أسبوع يخصص النعقاد مؤتمر  أسبوعية منتظمة. كل  بوتيرة 
على أن يكون مؤتمر الحزب الحاكم آخر المؤتمرات. حزب ويلز القومي يعقد مؤتمره 
أو  أدنبره  في  السنوي  مؤتمره  يعقد  القومي  إسكتلندا  وحزب  كارديف،  مدينة  في 
غيرها من المدن اإلسكتلندية، وأحزاب إيرلندا الشمالية تعقد مؤتمراتها في مدن 
اإلقليم أو العاصمة بلفاست. اإلجراءات التنظيمية أعاله وجدت إلتاحة الفرصة أمام 
في  المؤتمرات  اإلعالم.  وسائل  مختلف  في  كاملة  صحفية  تغطية  لينال  حزب  كل 
الدبلوماسي وضيوف من عدة بلدان. ويظل أهمها  العادة يدعى لها رجال السلك 
يظهر  أن  حزب  كل  يحاول  وخاللها،  المحافظين.  ومؤتمر  العمال  مؤتمر  اثنان: 
وحدته، مستبعدًا خالفاته، لكي يحظى بصورة جيدة لدى الناخبين. وخالل المؤتمر 
ما  وعادة  القطاعات.  لمختلف  برامجها  تقديم  على  اختالفها  على  األحزاب  تحرص 

أشد  جانبية،  لقاءات  مؤتمر  كل  جانب  على  تقام 
ووسائل  للجمهور  واستقطابًا  وحيوية  نقاشًا 
التيارات  مختلف  عليها  وتشرف  تقيمها  اإلعالم، 
أو  سياسية،  شخصيات  لها  ويدعى  بالحزب، 
خالفية. لكن المؤتمرات السنوية مثل غيرها من 
تعرضت  والرياضية  والفنية  السياسية  الملتقيات 
اللقاءات  على  واقتصرت  للركود،  الوباء  عامي  في 
من  أنشطتها  وغابت  اإلنترنت،  على  االفتراضية 
إال  عهدها  سابق  إلى  تعد  ولم  اإلعــالم.  وسائل 
المحنة  زوال  بقرب  وانعقادها بشير  الخريف،  هذا 
في  مالعبهم،  إلى  الساسة  رجال  وعودة  الوبائية، 
يشبهون  نظري،  في  الساسة،  االستعداد.  أتم 
اختالفهم،  وعلى  فهم،  كبير.  حد  إلى  الممثلين 
وعلى  الجمهور.  غياب  في  توهجهم  ينطفئ 
الخشبة الرئيسية لكل مؤتمر، يقفون متنافسين، 
وعدسات  صــوت،  مكبرات  أمــام  آخــر،  تلو  ــدًا  واح

تصوير، ألداء أدوار متكررة حفظوها ويجيدونها، وبلغة منتزعة من معاجم سياسية 
بمثابة  السنوية  المؤتمرات  إن  القول  جدًا  الممكن  ومن  وأرهقوها.  استهلكوها، 
الخشبة  على  تجارتهم،  يبيعون  السياسة  فأهل  مربحة.  موسمية  تجارية  أسواق 
من  لديه  ما  ببيع  غيرهم  يقوم  القاعة،  وخارج  التصوير،  عدسات  وأمام  الرئيسية 
قبل شركات متخصصة،  الغرض، من  لهذا  أجنحة صغيرة، تصمم  تجارة، من خالل 
أغلب   . الشعبية  األسواق  في  األرض  على  المفروشة  بالبسطات  الفارق،  مع  تذكر، 
مزينة  وقهوة  شاي  وأكواب  فناجين  بالحزب:  تتعلق  الموضوعة  التجارية  المواد 
مجالت،  كتب،  الحزب،  ونساء  رجاالت  ألشهر  أيقونات  شاالت،  الحزب،  قادة  بصور 
تجاريًا  رواجًا  المؤتمر  بها  يعقد  التي  المدينة  فتشهد  المبنى،  خارج  أما  وغيرها. 
بالفنادق، من دون سابق  إقامة  العثور على  الصعوبة بمكان  ملحوظًا، ويصير من 
الحاكم،  بالحزب  الصلة  ذات  خاصة  المؤتمرات،  أن  لالهتمام،  الملفت  مبكر.  حجز 
واالتجاهات.  التيارات  مختلف  من  ومحتجين  متظاهرين  إليها  تستقطب  ما  عادة 
فترى الشوارع وقد فاضت بهم، وخاصة أمام مبنى انعقاد المؤتمر، وترى النشطاء 
وهم  صوت  مكبرات  حملوا  قد  وبعضهم  المناشير،  يوزعون  األنحاء  في  يدورن 
يصيحون بشعارات معادية، ومدوية. لكن في ضجيج ذلك العرس الكبير، وباستثناء 
في  يكونون  المدينة،  أقصد سكان  البيت،  أهل  فإن  الضيافة،  قطاع  في  العاملين 
شغل عنهم، ومن يحرص منهم على متابعة أعماله يتابعونه عبر وسائل اإلعالم. 
أن  بل  ملحوظ؛  اهتمام  عدم  هو  الزائر،  لدى  يتركونه  الذي  العام،  االنطباع  لكن 
المرور،  حركة  في  ربكة  من  تحدثه  ما  بسبب  كلية  انعقادها  عدم  يتمنى  بعضهم 
وراكبين،  راجلين  األمن  لرجال  متزايد  وحضور  أمنية،  ألسباب  طرق  إقفال  نتيجة 

وتفاقم في أعداد السيارات.

جمعة بوكليب

موسم املؤتمرات 
السنوي

كل أسبوع 
يخصص النعقاد 

مؤتمر واحد 
فقط  وهكذا على 

أن يكون مؤتمر 
الحزب الحاكم آخر 

املؤتمرات

أقوالهمأقوالهم

 »فرنسا ستشارك وتدعم نجاح 
المؤتمر الدولي الستثمار النفط 

المزمع انعقاده في العاصمة الليبية 
طرابلس خالل شهر نوفمبر المقبل«

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا
 بيتريس دوهيلين

»مستعدون لتبادل المعلومات 
االستخبارية عن اإلرهابيين، وندعم 

خيارات الشعب الليبي«

مستشار األمن القومي العراقي، 
قاسم األعرجي

 »الجزائر مستعدة لنقل التجربة 
الجزائرية في المصالحة الوطنية 

للشعب الليبي«

وزير الخارجية الجزائري،
 رمطان لعمامرة

» إجراء االستحقاق االنتخابي في 
موعده المقرر نهاية العام الجاري 

ليس عماًل مستحياًل«

وزير الخارجية اإليطالي،
 لويغي دي مايو

تمثل المناسبات االجتماعية والمهرجانات 
الثقافية المختلفة فرصة الستعراض األطفال 

الليبيين مختلف األزياء التقليدية.
وتركز عدسات المصورين في مثل هذه 

المناسبات على تنوع الزي من منطقة ألخرى 
من المدن واألرياف والبوادي والصحراء، 

والمخصص لألعياد واألفراح والفصول 
األربعة.

فتزخر األعمال المصورة باأللوان الحارة 
وتظهر بشاشة تلك الوجوه الصغيرة 

المبتسمة في مشهد تشكيلي غني بالعناصر 
والمؤثرات البصرية.

األطفال سفراءاألطفال سفراء
تنوع الزي الليبيتنوع الزي الليبي

رضيع يقتل نفسه
بعدما  تكساس  في  عامين  يبلغ  طفل  تُوفيَّ 

أحد  ظهر  حقيبة  في  محشو  مسدس  على  عثر 
في  بكثرة  تتكرر  باتت  مأساة  وهي  أسرته،  أفراد 
بيان  في  واكو  شرطة  وقالت  المتحدة.  الواليات 
في  ويبدو  رأسه،  في  برصاصة  ُأصيب  الطفل  إن 
على  النار  أطلق  أنه  التحقيق  من  المرحلة  هذه 
السالح  صاحب  وفر  الخطأ«.  طريق  »عن  نفسه 

نفسه  سلَّم  لكنه  النار.  إطالق  بعد  عًاما(   21(
تهمة  إليه  ووُجهت  توقيفه  وتم  الحًقا  للشرطة 

ضمن  الحادثة  هذه  وتندرج  األدلة«.  »إخفاء 

الخيار يجدد خاليا الجسم
يحدث تجديد الخاليا البشرية في عملية االلتهام 
الذاتي )Autophagy(، والتي تشبه عملية جمع 

»القمامة«، فيما يقول العلماء إن »التنظيف العام« 
للجسم يطيل عمر اإلنسان.

ويمكن لبعض األطعمة الشائعة جدا أن تساعد 
في عملية االلتهام الذاتي، ألنها تحتوي على مواد 

ترسل اإلشارات المناسبة إلى الخاليا. على سبيل 
المثال، يتمتع الخيار المر بهذه الخاصية.

ففي أنسجة الخيار، يتم إنتاج مواد خاصة – مادة 
كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة 

ألجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية 
االلتهام الذاتي.

أنجلينا جولي.. 
والعشاء األخير

جولي،  أنجلينا  األميركية  النجمة  أثارت 
والمغني الكندي ذا ويكند، الجدل مؤخرًا، 
لعدم تمكن الجمهور من معرفة طبيعة 

عالقتهما.
في  مؤخرًا  ظهر  المشهور  الثنائي 
جورجيو  بمطعم  رومانسي  عشاء 
بلوس  مونيكا  سانتا  فــي  بــالــدي 
رصدت  حيث  األميركية؛  أنجلوس 
مصادر صحفية الثنائي يقضيان بعض 

الوقت معًا.
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، 
إلى  وصلت  عامًا،   46 جولي  أنجلينا  إن 
ويكند،  ذا  دون  بمفردها  المطعم 
المغني البالغ من العمر 31 عامًا، مساء 
لكن  مساًء،   8:05 الساعة  في  السبت، 
الداخل،  في  ساعات  بضع  بعد 
ــرات  ــهــمــا كــامــي رصــدت
الـــجـــمـــهـــور أثـــنـــاء 
معًا؛  مغادرتهما 
حيث ركبت جولي 
ويكند  ذا  ــع  م
فـــي ســيــارتــه 
ما  ــخــاصــة،  ال
المزيد  ــار  أثـ
التكهنات  من 
عالقة  بوجود 
ــة  ــيـ ــفـ ــاطـ عـ

بينهما.
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