
انخفاض

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
6.027.3212.473.426.027.22

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
1616161816

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»الحصاد األول«.. إبداع
 يتحدى اإلعاقة الذهنية
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تعويض

فضاء

بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة 
السابقة، ارتفعت أسعار النفط خالل 

تعامالت الثالثاء، لكن المستثمرين ما زال 
يساورهم القلق بشأن التفشي السريع 

لساللة »أوميكرون« المتحورة من فيروس 
»كورونا« على مستوى العالم وتأثير إعادة 

فرض قيود على الطلب على الوقود. 
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 2.3 % 
إلى 73.21 دوالر للبرميل، بينما ارتفعت 

العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 2.6 % إلى 70.42 دوالر للبرميل. 

فيما بدا تعويضًا لخسائر سابقة. ورفعت 
الكثير من الدول حالة التأهب القصوى 

قبل أيام من احتفاالت عيد الميالد ورأس 
السنة مع تضاعف أعداد المصابين.

نفط

كل شيء

أنغارا

قريبا في ليبيا
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انقالب املوازين الدولية يلقي بظالله على الوضع الليبي

بوريك
»الجالية اليهودية في تشيلي أرسلت 

لي جرة عسل بمناسبة رأس السنة 
العبرية، مؤكدًة التزامها بمجتمع أكثر 

شمولية واحترامًا. أقدر هذه البادرة، 
ولكن أسألهم أن يطالبوا إسرائيل بإعادة 

األراضي الفلسطينية المحتلة«، هكذا 
كتب غابرييل بوريك تغريدته في 

أوج قيادته احتجاجات الطالب 
ضد رفع تذكرة المترو وتعريفة 
الكهرباء في أكتوبر 2019. 
اآلن جرى انتخاب اليساري 

بوريك رئيسًا جديدًا 
لجمهورية تشيلي، 

بعد فوزه على منافسه 
اليميني المتشدد 

خوسيه كاست في جولة 
اإلعادة.

فهل يفي بوريك صاحب 
الخمسة وثالثين عامًا 

بوعوده االنتخابية بتأسيس 
دولة الرفاهية، وإنشاء نظام 

تعليمي ممول من القطاع 
العام، ورعاية صحية أفضل، 

وحماية حقوق المهاجرين 
والسكان األصليين؟.

إلى يوم غد الجمعة، تم تأجيل إطالق 
صاروخ »أنغارا – آ 5« الفضائي الثقيل 

الروسي من مطار بليسيتسك العسكري، 
وفق تصريحات مصدر مسؤول لوكالة 

»تاس« الروسية. المصدر أوضح أن 
إطالق الصاروخ تأجل بسبب مشاكل 

تواجهها المعدات األرضية، فضاًل عن 
ظروف الطقس السيئ. وتضم أسرة 
صواريخ »أنغارا«، الصواريخ الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل، 

ويتم تصنيعها في شركة »بوليوت« 
بمدينة أومسك غرب سيبيريا.

ويستطيع صاروخ »أنغارا–آ 5« الثقيل 
أن يحمل إلى المدار الثابت لألرض 

26 طنًا.

توقعات بانهيار محاكمة لوكيربي بسبب مصداقية الشاهد املالطي

بأمر النيابة.. الكتاب املدرسي يقود وزير التعليم للسجن
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قيمة صادرات الجزائر 
من المحروقات من 
سبتمبر 2020 إلى 

سبتمبر 2021.
)أ ف ب(

23.387
مليار
دوالر

الداخلية  وزارة  وفد من  يزور 
للتنسيق  حاليًا،  برازيليا،  العاصمة 

عدد  السترجاع  البرازيل  سلطات  مع 
المضبوطة،  األثرية  القطع  من 

األربعاء. الوزارة،  بيان  وفق 
كاًل  الداخلية  وزارة  وفد  ويضم 

المخدرات  مكافحة  جهاز  رئيس  من 
ورئيس  عبدالعزيز،  عادل  اللواء 

العربية  الجنائية  الشرطة  مكتب 
الشروي. عادل  العميد  والدولية 

تأتي  الزيارة  إن  الوزارة  وقالت 
قضايا،  عدة  متابعة  إطار  »في 
األثرية  بالقطع  المتعلقة  منها 

على  والعمل  المضبوطة  الليبية 
وزير  لتعليمات  تنفيذًا  استرجاعها، 

على  المحافظة  بشأن  الداخلية 
الثقافي«. الموروث 

الزيارة  أن  البيان  وأضاف 
آفاق  مناقشة  إلى  أيضًا  تهدف 

مكافحة  قضايا  في  األمني  التعاون 
العقلية. والمؤثرات  المخدرات 

قيادات  مع  لقاءات  الوفد  وأجرى 
القائم  بحضور  برازيلية  أمنية 

الليبية. السفارة  بأعمال 

تنسيق أمني مع البرازيل 
السترجاع قطع أثرية

وكأنها ثلوج مرتفعات كليمنجارو ـ األعلى في 
أفريقيا والواقعة شرق تنزانيا ـ والتي ألهمت 
هيمنغواي  إرنست  األشهر  األميركي  الروائي 
المناطق  بعض  بدت  هكذا  الشهيرة،  قصته 
في ليبيا خالل األيام الماضية، فمع انخفاض 
الطقس،  أحــوال  وتقلب  الــحــرارة  درجــات 
مدن  من  عدد  واكتسى  الثلوج،  تساقطت 

الجبل األخضر والبيضاء باللون األبيض.
بلقس  فوق مدينتي  أيضًا  تجمعت  الثلوج 
والفائدية اللتين تصل ارتفاعاتهما إلى 800 
شهدت  كما  البحر،  سطح  فوق  مترًا  و850 
أعلى  وهي  الحمري،  محمد  سيدي  منطقة 
بشكل  الثلوج  تساقط  جبلي،  ارتفاع  نقاط 

متواصل.
وبنغازي،  المرج  مدينتي  تحرم  لم  السماء 
أمطار  وهطول  الثلوج  بعض  سقوط  من 
بعض  في  السيول،  حد  إلى  وصلت  غزيرة 
المناطق، كما تساقط المطر على حقل نفط 

نفط  وحقل  أوجلة  قرب  الزويتينة«   103«
الوطني  المركز  يواصل  فيما  جالو«.   59«
الجوية إطالق تحذيراته، من أمطار  لألرصاد 
حرارة  ودرجات  غزيرة،  إلى  متوسطة  رعدية 

متدنية على شمال شرق البالد.
الجوية،  لألرصاد  الوطني  المركز  توقعات 
توقع  حيث  تمامًا؛  صدقت  السبت،  الصادرة 
هوائية  بكتلة  الشمال  مناطق  أغلب  تأثر 
على  خاصة  أمطار  هطول  يصحبها  بــاردة، 
طبرق  حتى  طرابلس  من  الممتدة  المنطقة 

والعديد من مناطق شمال ليبيا.
قراءات  وفق  تنبأ  الجوية  األرصــاد  مركز 
باألقمار  المنقولة  الطقس  لخرائط  سليمة 
األمــطــار ستكون  ــذه  ه ــأن  ب االصــنــاعــيــة، 
بعض  على  غزيرة  إلى  متوسطة  بكميات 
جريان  يسبب  ما  الشرقي،  الشمال  مناطق 
بعض األودية المحلية، وأن األمطار ستكون 
حبات  سقوط  مع  رعدية  بسحب  مصحوبة 
مرتفعات  على  الخفيف  الثلج  لتكون  البرد 

الجبل األخضر.

»القوة القاهرة« تعصف بأحالم زيادة اإلنتاج

عاود شبح اإلغالقات النفطية ليطل برأسه 
الوطنية  المؤسسة  إعالن  مع  جديد،  من 
حالة  الــجــاري  ديسمبر   20 في  للنفط 
من  أكثر  فقدان  بعد  القاهرة«  »القوة 
إيقاف  بسبب  اليوم  في  برميل  ألف   300
والفيل  الشرارة  حقول  من  الخام  إنتاج 
والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا، لتبقى 
مليوني  إنتاج  وتجاوز  اإلنتاج  زيادة  أحالم 

برميل يوميًا في مهب الريح.
سبب  إن  النفط  مؤسسة  وقــالــت 
المنشآت  لحرس  تابعون  »أفراد  اإليقاف 
هذه  استمرار  أن  من  محذرة  النفطية«، 
البالد،  ثروات  إهدار  »نتيجته  اإلغالقات 

الليبي«. للشعب  إفقار  إنما  واستمراره 
ــت فــي بــيــان، اإلثــنــيــن، عن  ــرب وأع
قيام  من  األمــور  إليه  »آلت  لما  أسفها 
إطار  خارج  مختصة  غير  وجهات  أفــراد، 
بعض  من  الخام  ضخ  بإغالق  القانون«، 
مسلسل  من  جديد  فصل  في  الحقول، 
فيه  تتحسن  وقت  في  وذلك  اإلغالقات، 

األسعار.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس    وقال 
تنفيذ  أضحى  »لقد  اهلل:  صنع  مصطفى 

السوق  في  المكررين  تجاه  التزاماتنا 
النفطية مستحياًل، وعليه فإننا مضطرون 
مشيرًا  القاهرة(«،  )القوة  حالة  إلعالن 
القرار  اتخاذ  دوائر  مع  »تواصل  أنه  إلى 
إيقاف  بتبعات  إلحاطتهم  البالد  في 
وتكبد  بيعية،  فرص  ضياع  من  اإلنتاج 

تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة«.
استمرار  أن  مــن  اهلل  صنع  وحـــذر 
فقدان  »إلى  تداعياته  تمتد  قد  اإلغالق 

وهجرته  الوفاء  حقل  غــاز  من  كميات 
المجاورة«. للدول 

عون  محمد  والغاز  النفط  وزير  كان 
»بلومبرغ«  لوكالة  في تصريحات  كشف، 
إلى  اإلنتاج  لزيادة  مساعي  األميركية، 
أن  وأوضــح  يوميًا.  برميل  مليون   2.1
مليون   1.25 بين  حاليًا  يتراوح  اإلنتاج 

و1.3 مليون برميل.
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لقاء »أعداء األمس« في بنغازي والبرلمان يبحث عن خارطة ما بعد 24 ديسمبر

تأجيل االنتخابات يهدد حكومة الدبيبة بالرحيل
كان  فيما  الليبي،  المشهد  عاشه  ساخن  أسبوع 
لينتهي  األخيرة  أنفاسه  يلفظ  االنتخابي  الموعد 
إشعار  حين  إلــى  االنتخابي  االستحقاق  بتأجيل 
العليا  الوطنية  المفوضية  تقترحه  أن  حاولت  آخر، 
قبيلها  المقبل،  يناير  من   24 ليكون  للنتخابات 
لقاء  على  شاهدة  بنغازي  مدينة  كانت  بساعات 
»خارج الصندوق« جمع للمرة األولى مرشحين من 
بشأنه،  التكهنات  وتضاربت  البالد،  وغرب  شرق 
العاصمة،  سكان  ذعر  أثار  أمني  توتر  مع  متزامنا 
وتخوفات المعنيين بالشأن الليبي، ليفوت الليبيون 
رئاسية  انتخابات  أول  إلجراء  موعدا  المحصلة  في 
لالستقالل،  السبعين  بالذكرى  مقترنة  البالد  في 
الطريق«  »خارطة  وفق  لها،  مخططا  كان  كما 
الماضي،  يناير  في  تونس  اجتماع  عن  المنبثقة 
تشكيل  موضوع  إلى  الحديث  انتقل  ما  وسرعان 
حكومة جديدة تقود المرحلة القادمة، بحجة انتهاء 
الموقتة بحلول  الدبيبة  مهمة حكومة عبدالحميد 

الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي.
من  االنتخابي  ديسمبر   24 تاريخ  أصبح  إذن 
وكأنه هدية  قريب  لوقت  بدا  الذي  وهو  الماضي، 
من  البالد  بها  تتخلص  الموعودة،  الجديد  العام 
منذ تشكيل  بدأ  الذي  االنتقالية  المرحلة  مسلسل 
 ،2011 العام  آواخــر  الكيب  عبدالرحيم  الراحل، 
ونصف  مليونين  حــوالــي  ــل  األم خيبة  لتصيب 
يوم  ببطاقاتهم  ينتظرون  كانوا  ناخب  المليون 

االقتراع بفارغ الصبر.
تقطع  بأنها  البعض  فسرها  خطوة  ــي  وف
منتهية  باعتبارها  الحالية  الحكومة  على  الطريق 
مرشحون  بــادر  خصومها،  نظر  في  الصالحية، 
بأنها  أوحوا  نوعية  سياسية  خطوة  في  للرئاسة 
كل  التقى  حيث  الشمل«،  »لم  لـ  وطنية  مبادرة 
ونائب  باشاغا،  فتحي  السابق،  الداخلية  وزير  من 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، 
أحمد معيتيق، وقنصل ليبيا السابق لدى المغرب، 
السابق  ليبيا  وسفير  النصر،  سيف  المجيد  عبد 
لدى اإلمارات، العارف النايض، بدعوة من المشير 
دون  األمس«  »أعداء  لقاء  وانتهى  حفتر،  خليفة 
ما  مرحلة  مع  للتعامل  محددة  نتائج  عن  اإلفصاح 
24 ديسمبر، وفيما رأى متابعون أن الخطوة  بعد 
االنقسام  جليد  لكسر  عملية  محاولة  شكلت 
فسره  المرحلة،  لمواجهة  شرقي  الغرب  السياسي 

لتقاسم  الجديدة  التحالفات  من  نوع  بأنه  آخرون 
المسلحة  الكتائب  من  عــدد  دفــع  ما  السلطة، 
الجتماع  رفضها  إعالن  إلى  مصراتة  مدينة  في 
معركة  لـ«خوض  باستعدادهم  مهددين  بنغازي، 
التصحيح« وفق بيان نقلته وسائل اإلعالم الليبية.

التي تتعرض لها حكومة  الحملة  وفي مواجهة 
ملتقى  اتفاق  مخالفته  بعدم  أنصاره  يرد  الدبيبة، 
الحوار السياسي في ما يتعلق بعمر حكومته المتفق 
بعد  االنسحاب  عليها  ويتعين  18 شهرا،  بـ  عليها 
محذرين  منتخبة.  حكومة  إلى  السلطة  تسليم 
إلى  ليبيا  يعيد  قد  أن تشكيل حكومة جديدة  من 
االنقسام الذي استمر منذ آخر انتخابات في 2014 

حتى مارس الماضي.
في األثناء كشف رئيس المجلس األعلى للدولة، 
المستشارة  أن  له  تصريحات  في  المشري،  خالد 
إجراء  باتجاه  تضغط  وليامز  ستيفاني  األممية 
ما  وهو  المقبل،  يونيو  نهاية  قبل  االنتخابات 
الطريق،  خارطة  في  المحدد  األجــل  مع  يتقاطع 
الحوار  ملتقى  إحياء  إلــى  حاليا  وليامز  وتسعى 
السياسي، لتجاوز الصعوبات القانونية الناجمة عن 

عددا  التقت  حيث  االنتخابي،  قرارالبرلمان  جدلية 
من أعضائه بمقر البعثة في طرابلس.

وضع  إلى  النواب  مجلس  يسعى  جهته  ومن 
الجديدة،  المعطيات  لمواجهة  طريق  خريطة 
لجنة  تشكيل  األربــعــاء،  رئاسته  هيئة  ــررت  وق
إعداد  على  العمل  تتولى  أعضاء،   10 من  مكونة 
24 ديسمبر، وذلك  بعد  ما  لخارطة طريق  مقترح 
يوم  إلى  تأجيلها  االنتخابات  اقتراح مفوضية  بعد 

24 يناير من العام المقبل.

في  الدبيبة  الحميد  عبد  هاجم  المقابل  في 
في  السياسية  الحياة  في  المرأة  دور  عن  ندوة 
تدمير  في  بـ»الراغبين  وصفهم  من  طرابلس، 
من  منعنا  الحكومة  في  »نحن  وقــال:  البالد«، 
أن  معلنا  الليبية«  المدن  زيــارة  حتى  شيء  كل 
االنتخابات لن تجري »إال بعد االتفاق على دستور 

للبالد أو قاعدة دستورية مؤقتة«.
هو  القانوني  العامل  أن  المشهد  في  يبدو  وال 
إذ  االنتخابي،  المسار  عرقلة  الوحيد عن  المسؤول 
»القوة  أن  له  بيان  في  المفوضية  مجلس  أوضح 
النهائية  القائمة  إعالن  من  منعت  التي  القاهرة« 
المعطيات  القائم بين  للمترشحين، هي »التداخل 
يشر  ولم  الصادرة«  القضائية  واألحكام  السياسية 

صراحة إلى دور العامل األمني بالخصوص.
العاصمة  شهدت  ذلــك،  كــل  خلفية  وعلى 
مسلحون  انتشر  إذ  ملفتا،  أمنيا  استنفارا  طرابلس 
ودبابات في الشوارع، يوم الثالثاء، وأغلقوا الطريق 
حرصا  أغلق،  الذي  »الرئاسي«،  مقر  إلى  المؤدية 
إلى  السكان  دفع  ما  المجلس،  أعضاء  على سالمة 
المواد  بيع  ومحال  الوقود  محطات  نحو  التدافع 

الغذائية، خشية اندالع صراع مسلح، وأعربت األمم 
المسلح،  التمظهر  هذا  إزاء  قلقها  عن  المتحدة 
السياسية  الخالفات  لحل  الحوار  خيار  إلى  داعية 
والعسكرية، ومحذرة من »خطر الصدامات التي قد 

تتحول إلى صراع«.
وفي وقت الحق أكد الدبيبة، أن أزمة التحشيد 
انتهت، بعد تدخل من  العسكري، وحالة االحتقان 
وصفهم بـ»الخيرين« دون أن يحددهم، داعيا إلى 
التوتر األمني  عدم االنجرار وراء الحرب، فيما امتد 
القوة  حالة  أعلنت  حيث  النفطية،  الحقول  إلى 
مرة  للتهديد  اإلنتاج  تعرض  بعد  فيها،  القاهرة 
عناصر  من  الحقول  من  عدد  إغالق  بسبب  أخرى، 

قيل أنها تتبع حرس المنشآت النفطية.
ودخلت منظمة العفو الدولية األربعاء على خط 
تأمين  »يستحيل  أنه  معتبرة  الليبية،  المستجدات 
وسط  والترهيب  العنف  من  خــاٍل  انتخابي  جوّ 
الجرائم  على  العقاب  من  اإلفالت  ظاهرة  تفشي 
المسلحة،  والجماعات  الميليشيات  ترتكبها  التي 
الدولة من  ال بل دمج هذه األخيرة في مؤسسات 
عن  المسؤولة  تلك  الستبعاد  منها  التحّقق  دون 
جرائم بموجب القانون الدولي«، وطالبت في بيان 
بإصدار  والجيش،  الوطنية،  الوحدة  حكومة  لها 
تعليمات فورية إلى كل الجماعات المسلحة لوضع 

حد لمضايقاتها لموظفي االنتخابات والقضاة.
أن  غربيون  دبلوماسيون  يعتقد  السياق  وفي 
إرجاء الموعد الرئاسي يعد فشال دوليا آخر في ليبيا 
بعد التشديد على موعد 24 ديسمبر االنتخابي، ما 
يتعين على ستيفاني ويليامز إيجاد حل وسط جديد 
وربما بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 

وقت واحد.
السفير  عبر  الدولية،  الفعل  ردود  سياق  وفي 
»خيبة  عن  نورالند،  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي 
موعدها،  في  االنتخابات  إجراء  فشل  من  أمله« 
بيربوك  أنالينا  األلمانية  الخارجية  وزيرة  وأعربت 
رئيس  الموقف  وشاطرها  بالقلق،  شعورها  عن 
أن  مؤكدا  ــي،  دراغ ماريو  اإليطالي،  الحكومة 
»تعقيدات  سببه  االنتخابات  إجراء  في  اإلخفاق 
لالتحاد  السامي  الممثل  وجدد  ليبية«،  مؤسسية 
األمنية،  والسياسة  الخارجية  للشئون  األوروبي 
بالمجلس  النائب  إلى  رسالة  في  بوريل،  جوزيب 
فيما  التعاون  تعزيز  الكوني،  موسى  الرئاسي 
يتعلق بتنظيم االنتخابات والتنفيذ الكامل التفاق 

وقف إطالق النار، وانسحاب المقاتلين األجانب.

 استياء أميركي وغربي من عدم إجراء 
االنتخابات في موعدها

 تضاربت التكهنات بشأن لقاء بنغازي 
بعد تزامنه مع توتر أمني في طرابلس

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

●  اجتماع عدد من مرشحي الرئاسة في مدينة بنغازي 21 ديسمبر 2021. )اإلنترنت(

● إحدى منشآت النفط الليبي

● ثلوج على مناطق بالجبل األخضر األحد الماضي

على غرار كليمنجارو.. ثلوج ديسمبر تغطي مدنًا ليبية

شيرين »آه ياليل«.. هل 
تتعمد صناعة الصدمات 

ومفاجأة جمهورها؟

أرقام من حصادأرقام من حصاد
 األسبوع الخامس األسبوع الخامس

 بالدوري الليبي املمتاز بالدوري الليبي املمتاز



شبكة  أكبر  ثالث  تصبح  قد  بأنها  توك«  »تيك  منصة  جديدة  توقعات  وصفت 
باالعتماد  توقعاتها  وفي  و»إنستاجرام«،  »فيسبوك«  بعد  العالم،  في  اجتماعية 
توك«  »تيك  تصل  أن  تتوقع   الصينية،  للمنصة  العالمية  التثبيت  قاعدة  على 
نموًا  شهدت  أن  بعد   ،2022 عام  في  شهريًا  مستخدم  مليون   755 إلى 
المئة  في   40.8 بنسبة  نمو  يليه   ،2020 عام  في  المئة  في   59.8 بنسبة 
 2.91 عن  أرباحها،  أحدث  من  اعتبارًا  »فيسبوك«،  وأبلغت   ،2021 عام  في 
المئة  في   6 بنسبة  نموًا  شهدت  أن  بعد  شهريًا  نشط  مستخدم  مليار 
 2 تجاوزت  قد  شبكتها  أن  إنستاجرام  موظفو  سرب  ومــؤخــرًا،  سنويًا، 
اإلبالغ  تم  شهريًا  مستخدم  مليار  من  ارتفاعًا  شهريًا،  مستخدم  مليار 
أن    2022 لعام  التوقعات  تشير  ذلك،  ومع   .2018 يونيو  شهر  في  عنه 
تعريفها  الشركة  ولدى  الحسابات.  من  قلياًل  مختلفة  مجموعة  تستخدم 
كل  تعريف  عن  يختلف  قد  والذي  شهريًا  النشط  للمستخدم  الخاص 
المستخدمين  تحسب  فإنها  المثال،  سبيل  على  بتحليلها،  تقوم  شركة 
متسق  بشكل  شهريًا  األقل  على  واحدة  مرة  الدخول  يسجلون  الذين 
من  المزيفة  الحسابات  استبعاد  وتحاول  تقويمية،  سنة  فترة  خالل 
عبر  اتساًقا  أكثر  بمقارنة  العمالء  تزويد  إلى  هذا  ويهدف  تقديراتها. 
»فيسبوك«  تصل  قد  الشركة،  لتقديرات  ووفًقا  المنصات.  جميع 
إنستاجرام  تليها   ،2022 عام  في  شهريًا  مستخدم  مليار   2.1 إلى 
الثالث  المركز  في  توك  تيك  وتحل  مستخدم.  مليار   1.28 مع 
وسناب  تويتر  على  متقدمة  شهريًا،  مستخدم  مليون   755 مع 
 2 تجاوز  القصير  الفيديو  تطبيق  أن  الشركة  وذكــرت  شات، 

 ،2020 مليار عملية تنزيل في الربع األول من عام 

العمالقة  »أديداس«  مجموعة  تعتزم 

عالم  غمار  خوض  الرياضية،  للمنتجات 

أولى  إطالق  خالل  من  »ميتافيرس«، 

تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا  مجموعاتها 

تحدث  التي  الرقمية،  األصالة  لتوثيق 

وتتهافت  األعمال  سوق  في  كبرى  خضة 

عليها العالمات التجارية الكبرى، وأوضحت 

التسويق  لشؤون  المجموعة  رئيس  نائبة 

بيان  في  فايكس-سنيد،  إريكا  والتواصل، 

»الخط  بات  »ميتافيرس«  أن  الخميس، 

ألديداس  الطبيعي  ومن  لإلبداع  األمامي 

وفق  الغمار«،  هذا  تخوض  أن  أوريجينلز 
وكالة »فرانس برس«.

»أديداس  عالمة  أن  إلى  ولفتت 

األسواق  في  ستطرح  التجارية،  أوريجينلز« 

رقمية  منتجات  الجمعة  من  اعتبارًا 

شراؤها  يمكن  تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا 

في  المشفرة، وستعطي  العمالت  بواسطة 

بادئ األمر »نفاذًا حصريًا« إلى إكسسوارات 

رقمية يمكن استخدامها في لعبة الفيديو 

»ذي ساندبوكس«، كذلك ستُطرح منتجات 

على  فيها  بما  افتراضية،  غير  متفرعة 

ألعضاء  للبيع  خاصة،  سترة  المثال  سبيل 

هذا النادي المغلق الذين سيحوزون هذه 

القطع بتكنولوجيا »إن إف تي«، مقابل 

من  يقرب  ما  )أي  إيثيريوم   0.2
800 دوالر( للوحدة.

تواصـل 02

أعلنت اإلمارات، أنها لن تقوم بعد اآلن بفرض رقابة على األفالم التي يجري عرضها سينمائيا، على أن يجرى إدراج 
»21+ عامًا« ضمن التصنيف العمري لألفالم لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفالم بنسختها األصلية.

وقال مكتب تنظيم اإلعالم التابع لوزارة الثقافة اإلماراتية في تغريدة إنه سيجري »إدراج فئة )21+( ضمن 
التصنيف،  هذا  »حسب  المكتب:  وأضاف  برس«،  »فرانس  وفق  السينمائية«،  لألفالم  العمري  التصنيف  فئات 
معايير  على  بناًء  التصنيف  منحها  وسيجرى  الدولية،  نسختها  حسب  السينما  دور  في  األفالم  عرض  سيجرى 

المحتوى اإلعالمي في الدولة«.
ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها االجتماعية بشكل مستمر.

وأواخر العام الماضي، أعلنت اإلمارات تعديالت لبعض قوانين األحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير 
الرقابة على شراء وتناول  البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معًا، وخفف من  بنيتها التشريعية، وسمح 
الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة األمد، وسمح بتملك األجانب الكامل للشركات، وأعلنت اإلمارات 
وتغيير  ونصف،  أيام  أربعة  إلى  خمسة  من  األسبوعية  العمل  أيام  تقليص  الشهر  هذا  سابق  وقت  في 

عطلة نهاية األسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت واألحد.
يومي  أسبوع  نهاية  عطلة  تعتمد  ال  التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة  اإلمارات  ستصبح  حين  وفي 
العمل  أوقات  اقتصاديًا يستنسخ بخطوته هذه  والطموح  بالموارد  الغني  البلد  فإن  والسبت،  الجمعة 

المعتمدة في العالم الغربي، ويسكن اإلمارات عشرة ماليين شخص بينهم تسعة ماليين أجنبي.

اإلمارات توقف الرقابة على األفالماإلمارات توقف الرقابة على األفالم

»تيك توك« ستكون ثالث أكبر شبكة اجتماعية »تيك توك« ستكون ثالث أكبر شبكة اجتماعية 

اشترت مجموعة »نايكي« األميركية للتجهيزات 

التي  الناشئة  »أرتيفاكت«  شركة  الرياضية 

»ميتافيرس«،  مجال  في  بطموحاتها  تجاهر 

العالم الموازي الذي يوصف أحيانًا بأنه مستقبل 

اإلنترنت، هذه الشركة التي تأسست سنة 2020 

االفتراضية،  المنتجات  صنع  في  متخصصة 

خصوصًا األحذية الرياضية، وتستخدم نكنولوجيا 

سالمة  لضمان  )»بلوكتشين«(  الكتل  سلسلة 

برس«،  »فرانس  وفق  وأصالتها،  المشتريات 

والذكاء  المعزز  بالواقع  الشركة  تستعين  كما 

الفرنسي  وعلق  منتجاتها.  لتطوير  الصناعي 

بونوا باغوتو أحد مؤسسي »أرتيفاكت« في بيان 

العالم  في  الوحيدة  الماركة  هي  »نايكي  بأن 

التي تتشارك شغفنا في االبتكار واإلبداع وروح 

الجماعة«، وأضاف: »نحن متشوقون لنزيد من 

حجم عالمتنا التجارية التي أنشئت بالكامل في 

هذا  في  »نايكي«  وتتقدم  ميتافيرس«،  عالم 

األسابيع  في  سريعًا  نموًا  يشهد  الذي  القطاع 

األخيرة، ففي نوفمبر، فتحت المجموعة األميركية 

العمالقة »نايكي الند« على منصة »روبلوكس« 

أللعاب الفيديو عالمًا افتراضيًا يمكن لالعبين 

عليه أن يلبسوا شخصياتهم مالبس من ماركة 

»نايكي«، وازداد اهتمام الماركات الكبرى بعالم 

ميتافيرس منذ إعالن »فيسبوك« نهاية أكتوبر 

رغبتها في جعل هذه المساحة االفتراضية أساس 

إلى »ميتا«.مشاريعها المستقبلية لدرجة أنها غيرت اسمها 

مصنعة ألحذية افتراضية»نايكي« تشتري شركة 

CINEMA
CINEMA

الثالثاء،  بيعت،  يورو،  آالف   107 مقابل 
جرى  التاريخ،  في  قصيرة  نصية  رسالة  أول 
البريطانية  االتصاالت  شركة  عبر  إرسالها 
 ،1992 ديسمبر  من  الثالث  في  »فودافون« 
تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا  مزاد  في  وذلك 

أقامته دار أغوت في فرنسا.
أنه  ُأعلن  ولكن  الشاري  هوية  تعلن  ولم 
الجديدة،  التقنيات  مجال  في  ويعمل  كندي 
الرقمية  للنسخة  الحصري  المالك  هو  وبات 

ألول رسالة نصية قصيرة في العالم.
حينها  تلقاها  التي  الرسالة  وتتألف 
»فودافون«  مع  المتعاون  جارفيس  ريتشارد 
وفيها  حرفا   15 الميالد، من  عيد  فترة  خالل 
ميالد  وتعني   ،»Merry Christmas« عبارة 

مجيد.
المزاد  ريع  إن  قالت  فودافون  شركة 
سيعود إلى مفوضية األمم المتحدة السامية 

الالجئين. لشؤون  المتحدة 

عام،  قبل  مجهولة  شبه  كانت  وبعدما 
رئيسيا  إف تي« محركا  »إن  تكنولوجيا  باتت 
تقوم على  العالم، وهي  المزادات في  لسوق 
لمنتج  الرقمية  األصالة  تثبت  وثيقة  منح 
قابل  غير  نظام  في  حقيقي،  أو  افتراضي 
الكتل  سلسلة  تقنية  إلى  يستند  للخرق 
التبادالت  كذلك  ويوثق  تشاين(  )بلوك 

المشفرة. بالعمالت 
وال  فريدة  تي«  إف  »إن  شهادة  وتكون 
يمكن إبدالها بأي شكل مواز لها، ما أعطاها 
يعني  الذي  توكنز«  فانجيبل  »نون  اسمها 

لالستبدال«. القابلة  غير  »الرموز 
الموثقة  الرقمية  الوثائق  سعر  يصل  وقد 
إلى  المزادات  في  تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا 
ماليين الدوالرات، منذ السعر القياسي الذي 
رقمي  لعمل  بيبل  األميركي  الفنان  حققه 
دوالر  مليون   69.3 وبلغ  التكنولوجيا  بهذه 
خالل مزاد لدار كريستيز في مارس الماضي.

شعر الحكمة
أستر سرك يا غافل ال تحكيه *** ياسر من األحباب راهم غيارة

إبني ساسك يا خويا و عّليه *** ثبت بالبنيان متن بحجارة
بيع إلي باعك في وادى أرميه*** والرخيص ال تشريه

العالي بالجبال الغيم يغطيه *** و طريق الشر ما فيها شطارة

107 آالف يورو ثمن أول رسالة 
كلمة1000نصية في التاريخ

● شباب من مختلف مناطق ليبيا يرتدون الزي الوطني خالل رحلة لجبال أكاكوس. )تصوير: طه الديباني(

في عالم »ميتافيرس«»أديداس« تبدأ أولى خطواتها 

األكثر مشاهدة في أميركا على »يوتيوب« للعام 2021
األشخاص  ألحد  غريب،  فيديو  مقطع  حصد 
ساعة،   50 لمدة  تابوت  في  نفسه  بدفن  قام 
موقع  على  المشاهدات  من  عدد  أعلى  على 
األميركية.  المتحدة  الواليات  في  »يوتيوب« 
قالت  ما  األميركية،   »CNN« شبكة  ونشرت 
مشاهدة  »يوتيوب«  فيديو  مقاطع  أكثر  إنه 
قام  حيث  المتحدة،  الواليات  في   2021 للعام 

خصيصًا،  مصمم  نعش  في  بدفنه  أصدقاؤه 
مليون   152 من  أكثر  الفيديو  مشاهدة  وتمت 
هذا  مثل  مشاهدة  إشكالية  وحــول  مــرة. 
تأثيره  ومــدى  المراهقين  قبل  من  المقطع 
أطلقت  أنها  »يوتيوب«،  شبكة  أعلنت  عليهم، 
استخدام  للمراهقين  تتيح  حسابات  خدمة 
وتوفر  األهل،  يفرضها  قيود  إطار  في  المنصة 

التجريبية  نسختها  في  الخدمة  هذه 
حسابهم  استخدام  إمكانية  لألهل 

إلى  أطفالهم  ــال  إلدخ »غوغل«  على 
اإلشراف  مع  لغوغل(  )التابعة  »يوتيوب« 

وفق  لهم،  المتاحة  المضامين  على 
في  العائلية  المنتجات  مسؤول  أعلن  ما 

بيسر. جيمس  المنصة، 

#فال_تجعلوا_من_الحمقى_مشاهير

»#فال_تجعلوا_من_ هاشتاغ  ونشطاء  ومثقفون  مدونون  أطلق 
في  االجتماعي،  التواصل  مواقع  صفحات  على  الحمقى_مشاهير« 
التي  والشخصيات  الصفحات  بمقاطعة  المواطنين  لتوعية  محاولة 

أخالقي. وغير  تافهًا  محتوى  تقدم 
أن  معتبرين  الـ»هاشتاغ«،  هذا  مع  المتابعين  من  عدد  وتفاعل 
وجني  الشهرة،  لتحقيق  مهم  مصدر  االجتماعي  التواصل  مواقع 
األخالقي،  وغير  التافه  المحتوى  اعتماد  طريق  من  لكن  ــوال،  األم

مطالبة  أصوات  تعالي  إلى  أدى  ما  الزائفة،  واألخبار  الشائعات  ونشر 
حيث  المجتمع،  قيم  تدميرها  بزعم  الظاهرة،  لتلك  حد  وضع  بضرورة 
وتنشرها  تبونها  التي  والمواد  الصفحات  هذه  متابعة  أن  البعض  رأى 
لو  حتى  والتعليقات  المشاهدة  أرقــام  خالل  من  إال  قيمتها  التجد 
تقدم  التي  والشخصيات  الصفحات  هذه  مقاطعة  وأن  سلبية،  كانت 
ومنع  وتحجيمهم  هؤالء  اختفاء  في  يسهم  أخالقي  وغير  تافهًا  محتوى 

انتشارهم.

لدى  ويلز  جيمي  يستخدمه  كان  الذي  الشخصي  الكمبيوتر  جهاز  بيع 
من  األولى  الصفحة  إلى  إضافة  عقدين،  قبل  »ويكيبيديا«  إطالقه 
الموقع الشهير بتكنولوجيا »إن إف تي« للتوثيق الرقمي، بمبلغ يقرب 
»كريستيز«،  دار  أعلنت  ما  األربعاء، حسب  مزاد،  في  دوالر  مليون  من 
وشمل المزاد جهازًا من نوع »آي ماك« باللون األحمر كان يستخدمه 
والبحث  التطوير  عمليات  أجل  من  شخصي  »ككمبيوتر  ويلز  جيمي 
2001«، إضافة إلى الصفحة األولى  15 يناير  عندما ُأطلق الموقع في 
من الموقع عند اإلطالق مع وثيقة أصالة رقمية باألسلوب القائم على 
وبيع  برس«.  »فرانس  وفق  )بلوكتشين(،  الكتل  سلسلة  تكنولوجيا 
الصفحة  سعر  بلغ  فيما  دوالر،  و500  ألفًا   187 مقابل  في  الكمبيوتر 
أضعاف  بأربعة  تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا  األساسي  الموقع  األولى من 
المبلغ مع 750 ألف دوالر، وباتت الوثائق الرقمية الموثقة بتكنولوجيا 
»إن إف تي« محركًا رئيسيًا للمزادات الفنية في األشهر األخيرة، وبيع 
دوالر مطلع  مليون   5.4 مقابل  في  اإلنترنت  لشبكة  األصلي  البرنامج 
يوليو 2021 في مزاد لدار »سوذبيز«، بعد السعر القياسي الذي حققه 
الفنان األميركي بيبل لعمل رقمي بتكنولوجيا »إن إف تي« وبلغ 69.3 

مليون دوالر في مارس.
القطعتين في مقرها بمركز روكفيلر في  وعرضت دار »كريستيز« 
بسعر  انطلق  الذي  المزاد  موعد  من  يومًا  عشر  اثني  قبل  نيويورك 
مئة دوالر لكل منهما قبل أن تشتعل المزايدات في اللحظات األخيرة، 
وأشارت دار »كريستيز« عند اإلعالن عن المزاد إلى أن الصفحة األولى 
يمكن  إذ  تفاعلية  وهي   ،»JPEG« صورة  بنسق  مقدمة  الموقع  من 
ويكيبيديا«،  بناء  تجربة  إنشاء  »إعادة  أجل  من  »تعديلها«  للمشتري 
ثم »العودة إلى حالتها األساسية باستخدام جهاز توقيت«. كما أوضح 
»كريستيز«  دار  لدى  والمنشورات  الكتب  في  األخصائي  كالرنت  بيتر 
أصالة  لتوثيق  المعتمد  تي«  إف  »إن  بنسق  الرقمية  القطعة  أن 
المنتجات الرقمية، »أنشأها جيمي ويلز وتظهر شكل ويكيبيديا عندما 
وقال   ،»+  Hello world  + عبارة  مع  األولى،  وأطلق صفحتها  أنشأها 
سيصب  المبيع  ريع  إن  المزاد  عن  اإلعالن  عند  بيان  في  ويلز  جيمي 
بجزء منه لتمويل مشروعه »WT.SOCIAL«، »وهي شبكة اجتماعية 
البيانات  وجمع  والتتبع  اإلعالنات  من  تخلو  تجارية  وغير  مركزية  غير 

والمعلومات المضللة«.

بيع كمبيوتر مؤسس »ويكيبيديا« في مزاد

خطوة واحدة تفصل »يوتيوب« عن عالم صناعة املوسيقى
كثر  يفيد  إذ  الموسيقى؛  عالم  نحو  لنجومها  انطالق  قاعدة  »يوتيوب«  منصة  تتحول 
المنفردة  األغنيات  إصدار  غمار  ليخوضوا  الفيديو  مقاطع  لهم  حققتها  التي  الشهرة  من 
واأللبومات، ميستر في وسكويزي وبريم وأخيرًا ماك فالي وكارليتو من نجوم »يوتيوب« 
الذين ينطلقون في مغامرة موسيقية تضم أغنيات منفردة وألبومات وأشرطة، بدأ معظم 
في  فكاهات  يطلقون  أو  فيديو  بألعاب  يلعبون  وهم  أنفسهم  يصورون  النجوم  هؤالء 
المشاهدات  إلى ماليين  تأديتهم مقطوعات موسيقية. وباإلضافة  بالتزامن مع  غرفهم، 

بالجماهير،  القاعات  يمألون  قنواتهم،  عبر  يحققونها  التي 
اإللكترونية  الرياضات  ونجم  والمصور  الراب  مغني  فعل  كما 

الفرنسي بريم بمسرح »األولمبيا« في باريس العام 2019.
فرنسا  »يوتيوب«  في  الموسيقى  عن  المسؤولة  وتوضح 
سولين لوري »ال حدود بعد اآلن بين هذين العالمين اللذين 
إلى  الظاهرة ترجع  يتعاونان وينتجان«، وتعتبر لوري أن هذه 
له.. ويمكن  الفيديو هم جزء من جيل »ال حدود  أن مصوري 
أن يظهر إبداعه من دون تصنيفه في هذه الفئة أو تلك من 
المحتوى الموسيقي«. وتضيف »لهم جمهورهم الذي يتبعهم 
عبر كل المنصات«، وبعدما كانت »يوتيوب« منصة يستعين 

بها الفنانون لنشر فيديوهاتهم والترويج أللبوماتهم، أصبحت اليوم منصة ال غنى عنها 
في صناعة الموسيقى التي انقلبت رأسًا على عقب بسبب الرقمنة.

موسيقية  مشاريع  التواصل،  مواقع  عبر  المؤثرين  أو  »اليوتيوبرز«  عشرات  وأطلق 
أوالجيد  البريطاني  فاجأ   ،2015 العام  ومنذ  المواقع.  هذه  عبر  بشعبيتهم  متحصنين 
وليام أوالتونجي المعروف بـKSI الماليين من متابعيه بتخليه عن متحكم ألعاب الفيديو 
هوب  هيب  نجوم  مع  أوالتونجي  ويتعاون  الراب.  موسيقى  مجال  إلى  لينتقل  به  الخاص 
الفنانين  أشهر  من  اليوم  وهو  ريد،  وتريبي  دورك  وليل  أوفسيت  غرار  على  أميركيين 
في  أيضًا  تنتشر  الظاهرة  وهذه  الرقمية،  المنصات  عبر  الماليين  ويتابعه  البريطانيين 
فرنسا. وحاز ميستر في، وهو واحد من أشهر »اليوتيوبرز« الفرنسيين، أسطوانة بالتينية 

وأسطوانة ذهبية عن ألبوميه »Double V« و»MVP« على 
التوالي.

من معجب بموسيقى الهيب هوب، انطلق ميستر في العام 
مقاطع  خالل  من  اإلنترنت  عبر  النجاح  من  سنوات  بعد   2017

المجالين،  خوضه  وبسبب  الراب.  مغنيي  من  تسخر  فيديو 
حرص على فصل قناته الموسيقية عن قناته األساسية التي يبلغ 

مليون   5.77 فيها  المشتركين  عدد 
المتخصص في  شخص، ويقول الصحفي 

والهيب  األفريقية   - األميركية  الموسيقى 
وسائل  في  الراب  مجال  في  والرائد  هوب 

»من  كاشان  أوليفييه  الفرنسية  اإلعالم 
توني  من  أكثر  ناشط  في  ميستر  أن  المؤكد 

باركر« نجم كرة السلة الذي حاول دخول مجال 
صناعة الموسيقى. ويتابع »من الممتع االنتقال 

من السخرية إلى ما هو حقيقي. هذا يوضح جيدًا 
السخرية  من  نوعًا  معينة  حقبة  في  كان  الراب  أن 

والدعابة الجيدة إلى حد ما. واليوم لدينا أشخاص ال يريدون فقط السخرية بل 
أن يكونوا جزءًا منها. هذا األمر كان غير معقول قبل 15 عامًا«.

الجدد  القادمين  هؤالء  الشوارع  موسيقى  في  المتخصص  ينتقد  ذلك،  مع 
قاعدة جماهيرية، لكن ما ال يملكونه  الموسيقى، ويقول »نعم لديهم  إلى عالم 

الحصول عليه هو شرعية«، من جهته، يرد كارليتو وهو  بالضرورة والذي يصعب 
الجمعة،  ألبومهما،  سيصدر  الذي  وكارليتو«  »ماكفالي  الكوميدي  الثنائي  من  فرد 

»لدينا الشرعية بما أننا نعمل بشغف«. ويقول »كذلك، نحن نقوم بعملنا منذ سنوات، 
»في  لوري  وتوضح  أطول«.  وقت  منذ  وماكفالي  عاما،   15-14 أبلغ  كنت  أن  منذ  أنا 
النهاية، أكان الشخص +يوتيوبر+ أم ال، في هذا العصر الرقمي هناك مكان للجميع«.
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الطعون اغتالت االستحقاق الديمقراطي

ـ»االقتراع املحتمل« خيبة أمل بعد تجميد االنتخابات.. و24 يناير موعدًا جديدًا ل
بعد مراوغة من أغلب المؤسسات المعنية والفاعلين 
انتخابات  مصير  التأجيل  كان  الليبي،  المشهد  في 
المواطنين  كثير من  عليها  التي عول  24 ديسمبر، 
ومن  الديمقراطية،  في  الراغبين  طموحات  لتحقيق 
واختيار  االقتراع  لصناديق  الذهاب  أحالم  راودتهم 
من يمثلهم في حكم ليبيا المستقبل، لتطول بذلك 
الفترات االنتقالية التي ال تكاد تنتهي، ما يعقد األوضاع 

السياسية المتأزمة بالفعل منذ العام 2011.
وتوارى الجميع عن األنظار ولم يتحمل أحد مسؤولية 
اإلعالن الرسمي عن تأجيل االنتخابات، فيما تبادلت 
ثالثة أطراف هي مفوضية االنتخابات ومجلس النواب 
في  بينهم،  التأجيل  كرة  للقضاء  األعلى  والمجلس 

مشهد أصاب الراغبين في الديمقراطية باإلحباط.
وعلى الصعيد الرسمي، بدت الصورة أكثر وضوحًا، 
األربعاء الماضي، قبل يومين فقط من الموعد المحدد 
تأجيل  االنتخابات  مفوضية  اقترحت  فقد  لالقتراع، 
يوم االقتراع إلى 24 يناير المقبل بسبب ما وصفته 
بحالة »القوة القاهرة« التي تواجه استكمال العملية 
االنتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.
األربعاء  المفوضية،  قالت  للتعجب  مثير  وبشكل 
المرشحين  طلبات  في  التدقيق  عملية  إن  أيضًا، 
النتخاب مجلس النواب، البالغ عددها 5385 »قاربت 

على االنتهاء، وهي في طور المراجعة النهائية«.
وأضافت: »حال تسلمنا لردود شركائنا في عملية 
التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، 
سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بإعالن القوائم 
البدء في  النواب، ومن ثم  األولية لمرشحي مجلس 

مرحلة الطعون«.

المنعطف الخطير
مرحلة  إن  المفوضية  قالت  عنها،  صادر  بيان  وفي 
الطعون شكلت »المنعطف الخطير« على مسار العملية 
االنتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها 
التاريخي  االستحقاق  »هذا  إلنجاز  الجميع  مساعي 

العتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها«.
وتحدثت المفوضية عن قصور التشريعات االنتخابية 
والنزاعات  الطعون  في  القضاء  بدور  يتعلق  فيما 
االنتخابية، »ما انعكس سلبًا على حق المفوضية في 
الدفاع عن قرارتها«، ما أوجد حالة من »عدم اليقين« 
من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق 
تنطبق  ال  الذين  المرشحين  من  لعدد  باستبعادها 

عليهم الشروط.
وصباح األربعاء، نفى عضو مجلس المفوضية أبوبكر 
وامر، في حديث إلى »الوسط« األخبار المتداولة، التي 
مفادها استقالة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، قائاًل 
بشكل  عملهم  يمارسون  وإنهم  صحيحة،  غير  إنها 

طبيعي.

قانونية التأجيل
وعن اقتراح التأجيل إلى 24 يناير، قالت المفوضية 
إنها تستند إلى المادة )43( من القانون رقم )1( لسنة 
2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صالحياته 
وتعديالته، التي تنص على إعالن المفوضية تأجيل 
عملية االقتراع، فيما يحدد مجلس النواب موعدًا آخر 

إلجراء عملية االقتراع خالل 30 يومًا.
كما لفتت إلى أن التداخل القائم بين »المعطيات 
السياسية واألحكام القضائية في مرحلة الطعون«، دفع 
بقرار إعالن القائمة النهائية للمرشحين في االنتخابات 
الرئاسية إلى »القوة القاهرة«، وعدم إعالنها، ومن ثم 
عدم إجراء االقتراع في 24 ديسمبر، »رغم جاهزيتها 

الفنية الكاملة إلنجاز العملية في التاريخ المذكور«.
الفنية  والتحديات  الصعوبات  إلى  وأشارت كذلك 
القوانين  تسلمها  منذ  واجهتها  التي  والقانونية 
االنتخابية، لكنها رأت أنها »أنجزت الكثير وباتت على 
مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على أرجاء الوطن 

كافة«.

وليامز تواصل اجتماعاتها
لألمم  العام  األمين  مستشارة  واصلت  ذلك،  ومع 
المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جلسات النقاش 
السياسي مع األطراف السياسية المختلفة؛ بهدف »إزالة 

العقبات« أمام االستحقاق االنتخابي.
للمرة  الماضي،  األربعاء  المنفي،  وليامز  والتقت 
الثانية خالل نحو عشرة أيام فقط، »لبحث تطورات 

العملية السياسية«.
الرئاسي،  المجلس  »حيادية  المنفي عن  وتحدث 
ووقوفه على مسافة واحدة من جميع األطراف«، مشيرًا 
إلى العمل من أجل الوصول إلى االستحقاقات االنتخابية 

»التي يتطلع إليها كل الشعب«.

خيبة أمل أميركية
وسفير  الخاص  األميركي  المبعوث  دعا  جانبه،  من 
الواليات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورالند، األربعاء، 
القادة الليبيين إلى »التعجيل بمعالجة جميع العقبات 

في  بما  االنتخابات،  إلجــراء  والسياسية  القانونية 
المرشحين  قوائم  على  األخيرة  اللمسات  ذلك وضع 

لالنتخابات الرئاسية«.
ورأى نورالند أن ما حدث يعبر عن »قلق وخيبة أمل 

الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح 
الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم«،  لهم 

مؤكدًا مشاركة بالده هذه المشاعر واتفاقها معها.
وقال السفير: »بات من المهم أكثر من أي وقت 

انتشار  بشأن  يقظين  الليبيون  يكون  أن  مضى 
الذين  أولئك  إال  تفيد  ال  التي  المضللة  المعلومات 

يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل«.
22 ديسمبر، واصل رئيس مفوضية  وحتى يوم 

بحث  حيث  اجتماعاته،  السايح  عماد  االنتخابات 
خوسيه  ليبيا،  لدى  ــي  األوروب االتحاد  سفير  مع 
االنتخابية  العملية  مستجدات  سابادل،  أنطونيو 

الراهنة. السياسية  المعطيات  وفق 
بالعاصمة  المفوضية  بمقر  الطرفان،  وتناول 
قامت  الذي  العملياتي  التقدم  »مستوى  طرابلس، 
ترسيخ  في  بمسؤولياتها  لإليفاء  المفوضية  به 

الديمقراطي«. المسار 
وناقش االجتماع ملف الدعم الفني واالستشاري 
لدعم  ــي  األوروب االتحاد  بعثة  قبل  من  المقدم 
على  تأكيده  سابادل  وجدد  االنتخابية.  العملية 
مساندة االتحاد األوروبي الشعب الليبي لعبور هذه 
المرحلة واالنتقال نحو مستقبل السلم واالستقرار.

كئيبة أجواء  في  استقالل  عيد 
وبعيدًا عن التناكف السياسي، استقبل المنفي رسالة 
بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  من  خطية  تهنئة 
أعضاء  سعى  الذي  ليبيا  استقالل  عيد  لمناسبة 
في  االنتخابات  إجراء  إلى  السياسي  الحوار  ملتقى 

24 ديسمبر. يوم االحتفال به، 
بهذه  تهانيه  عن  الرسالة  في  بايدن  وأعرب 
المناسبة، نيابة عن الشعب األميركي، مؤكدًا وقوفه 
وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، »وهو يستعيد 
سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع«.
 70 بالذكرى  ديسمبر   24 في  ليبيا  وتحتفل 
منذ  الليبيين  لنضال  تتويجًا  جاء  الذي  الستقاللها، 
أن وطأت أقدام المستعمر اإليطالي األرض الليبية 
العام 1911، واستمر حتى إعالن االستقالل عبر قرار 
العام  نوفمبر  في  الصادر  الشهير  المتحدة  األمم 

1949 بمنح االستقالل.
أعلن   ،1951 العام  من  اليوم  هذا  مثل  وفي 
الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر »المنار« 
ببنغازي استقالل ليبيا، وقال في خطاب االستقالل: 
لجهادها،  نتيجة  أنه  الكريمة  الليبية  لألمة  »نعلن 
 21 وتنفيذًا لقرار هيئة األمم المتحدة الصادر في 
نوفمبر 1949، قد تحقق بعون اهلل استقالل بالدنا 

العزيزة«.
 24 يوم  االنتقالي  الوطني  المجلس  وأدرج 
أن  بعد  للبالد،  الرسمية  العطالت  ضمن  ديسمبر 
القذافي  الذكرى خالل نظام  االحتفال بهذه  ُألغي 
الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم االستقالل للمرة 
األولى بعد هذه السنوات خالل األيام األولى لثورة 

بنغازي. مدينة  في  فبراير، 

القاهرة- الوسط

● انتخابات سابقة )أرشيفية(

● وليامز خالل اجتماعها مع املنفي● السفير األميركي نورالند أثناء تفقده مركزا لالقتراع برفقة رئيس مفوضية االنتخابات عماد السايح

»المفوضية«: الطعون محطة توقفت عندها مساعي إنجاز االستحقاق التاريخي

نورالند: يجب وضع اللمسات األخيرة على قوائم المرشحين للرئاسة

»انقالب املوازين« الدولية يلقي بظالله على الوضع الليبي

تشهد العالقات بين عدة قوى دولية والداخل الليبي 
القطيعة  من  سنوات  بعد  باإليجابية  يتميز  توجهًا 
واالتهامات المتبادلة، في تحول غير مسبوق أسفر عن 
روسيا  موقف  تغير  مقابل  في  تركي–إماراتي؛  انفتاح 
بشأن »الجيش« في طرابلس، في وقت تغير فرنسا 
إخفاقاتها  عقب  ليبيا  في  االنتشار  استراتيجية  من 
إعادة  باب  يفتح  الذي  األمر  المتتالية،  الدبلوماسية 
التوازنات الخارجية، على أمل أن يؤثر ذلك إيجابًا على 

االستحقاقات االنتخابية المقبلة.
وبمبدأ البراغماتية، عملت كل من القاهرة وأنقرة 
وأبوظبي وموسكو وباريس على فتح خطوط اتصال 
أو  دائمة  عداوات  »ال  مقولة:  لتجسد  بينها،  مباشر 
غذى  وفيما  الدولية«.  السياسة  في  دائمة  صداقات 
هذه  بين  القطيعة  إقليمية،  وملفات  الليبي  الصراع 
العواصم لسنوات، كانت المفاجأة بتطبيع بين كل من 
تركيا واإلمارات، في وقت يرتقب أن يتعزز هذا التقارب 
بزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألبو ظبي.

تقارب إماراتي–تركي
وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
المسؤولين  مع  بحث  أنه  صحفيين،  مع  لقاء  خالل 
االنتخابات  قضية  لإلمارات  زيارة  خالل  اإلماراتيين 
الليبية إن كانت ستجرى أم ال، وتمت مشاركة اآلراء 
»أكشام«  جريدة  أوردتــه  ما  بحسب  ــر،  األم بهذا 

التركية، األحد الماضي.
وأضاف: »اتفقنا على التعاون والدعم في ما بيننا 
أو  الوقوف ضد بعض  بداًل عن  الدولية،  الساحة  في 
التنافس، خاصة في ليبيا«، مؤكدًا أن البلدين لديهما 
عدة  مجاالت  في  العالقات  لتطوير  مشترك  تصميم 

وليس فقط تطبيعها.
إعــادة  وراء  متعددة  إقليمية  متغيرات  وهناك 
الطرفين مراجعة حساباتهما، فجاءت زيارة ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة ومباحثاته 
مناقشة  فيما جرت  االتجاه،  لتجسد هذا  إردوغان  مع 
العالقات الثنائية وقضايا االهتمام المشترك، وكللت 
الزيارة بتأسيس صندوق لدعم االستثمارات في تركيا 

بقيمة عشرة مليارات دوالر، وسط توقعات بأن يسهم 
التقارب في حلحلة ملفات كثيرة في المنطقة.

ومن بين هذه الملفات، األزمة في شرق المتوسط 
باتهامات  أبوظبي  تالحق  أنقرة  ظلت  بعدما  وليبيا، 
في  حفتر  خليفة  المشير  العامة  القيادة  قائد  بدعم 
اليونان  مع  تحالفها  جانب  إلى  طرابلس،  على  حربه 
وقبرص ضد توجهات تركيا في التنقيب عن مصادر 

الطاقة المتوسطية.
ليبيا،  على  انعكس  اإلماراتي–التركي  التقارب 
رئيس  بقيادة  الليبي  البرلماني  الوفد  زيارة  فجاءت 
النويري إلى أنقرة قبل  النواب المكلف فوزي  مجلس 
الوفد أسماء كانت حتى وقت قريب  أيام، وقد شمل 
من أشد المعارضين لسياسات تركيا سواء بخصوص 
تواجد قواتها العسكرية أو بشرق البحر المتوسط، إذ 

حظي الوفد باستقبال رئاسي من إردوغان.
البحرية  القوات  أركان  برئيس  الوفد  لقاء  وخالل 
وصاحب  يايجي  األدميرالجهاد  السابق  التركية 
وتركيا،  ليبيا  بين  الحدود  ترسيم  اتفاقية  مشروع 
شدد الوفد على أهمية االتفاقية، معتبرين أنها في 
حساب  وفق  بحمايتها،  وسيقومون  ليبيا  مصلحة 
مركز االستراتيجيات البحرية والعالمية التركية على 
مماثلة  زيارة  من  أيام  بعد  الجولة  وتأتي  »تويتر«. 
تركيا،  إلى   )5+5( العسكرية  اللجنة  وفد  أجراها 
وأحرز عبرها تقدمًا في المفاوضات لسحب قواتها من 
الغرب، ووافقت أنقرة بشرط أن يكون من الطرفين 

متوازيًا ومتزامنًا.

دوافع التغيير التركي
لحل  قنوات  تركيا  فتح  ــع  دواف أن  مراقبون  ويــرى 
ليست  الليبي  النواب  مجلس  مع  العالقة  المسائل 
على  اقتصادية  أسباب  هناك  وإنما  فقط،  سياسية 
بالده  استثمارات  تنشيط  إلى  إردوغان  حاجة  خلفية 
المتعثرة في ليبيا منذ 2011 في شرق البالد، بينما 
أزمة مالية تعصف بتركيا في  الخروج من  إلى  يحتاج 
ظل تراجع رهيب في قيمة الليرة، إذ من شأن تطبيع 

العالقات مع كامل األطراف الظفر بعقود جديدة.
وبناء على اعتراف رئيس مجلس األعمال التركي- 
الخارجية،  االقتصادية  العالقات  مجلس  في  الليبي 

مرتضى قرنفيل، فإن ليبيا مهمة بالنسبة إلى تركيا 
يوم  له  في تصريحات  قرنفيل  أوضح  إذ  واقتصادها، 
15 ديسمبر أن تركيا »كدولة منتجة، لدينا مساهمة 
مهمة في تلبية احتياجات ليبيا، لكننا نعلم أن هذه 
االستثمارات  مع  استقرارًا  أكثر  ستكون  المساهمة 
التي ستتم في البالد، وليس مع الصادرات«. رغم أن 
صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 247 مليون دوالر في 
 2.2 11 شهرًا  الصادرات خالل  إجمالي  وبلغ  نوفمبر 

مليار دوالر.
متسارع  بشكل  يسير  المفاوضات  مسار  كان  وإن 
بين اإلمارات وتركيا، إال أنه شهد مع مصر تباطؤًا رغم 
مسؤولين  بين  أخيرًا  جرت  التي  المتعددة  اللقاءات 
أمنيين من البلدين، إذ يبقى الملف الليبي من أهم 
المصري  ــوزراء  ال رئيس  قال  فقد  التقارب،  عقبات 
إن  الماضي،  مصطفى مدبولي، صراحة في سبتمبر 
»إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في 
ليبيا، ونود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، وال ينبغي 
أن تتدخل دول أخرى في ليبيا«، في إشارة إلى تواجد 

المرتزقة وقواتها العسكرية.
على  تركيا  انفتاح  فإن  للقاهرة،  بالنسبة  لكن 
األطراف بشرق ليبيا يشكل انقالبًا بالمعادلة السياسية 

الذي ضم بعضًا  النواب  زيارة وفد  بعد  أنقرة  لصالح 
ممن كانوا محسوبين على مصر، ما يستوجب تغييرًا 
في توجهات القاهرة، في وقت سارع رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي للقيام بزيارة مصر مباشرة بعد 
اجتماعه أخيرًا مع إردوغان على هامش حضوره القمة 
التركية – األفريقية بحثًا عن دعم لتمديد سلطته إلى 

ما بعد 24 ديسمبر مع تبديد موعد االنتخابات.
في  بخطوات  تركيا  سبقت  مصر  فإن  ذلك،  ومع 
منذ  الموقتة  الوطنية  الوحدة  على حكومة  انفتاحها 
الطريق  ممهدة  للنشاط،  سفارتها  وعودة  انتخابها 
وزير  إطالق  آخرها  لعل  االقتصادي،  نفوذها  لترسيخ 
العمل  ووزير  سعفان  محمد  المصري  العاملة  القوى 
إلكتروني  ربط  منظومة  الرضا  العابد  علي  والتأهيل 
لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، في إطار 

إعادة إعمار ليبيا.

روسيا تلعب مع جميع األطراف
أنشطة  الستئناف  موسكو  تخطط  مواٍز،  خط  وعلى 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية في كل من طرابلس 
وبنغازي، بعدما كان الملف محل بحث وفد روسي زار 

طرابلس قبل أيام، حسب وزارة الخارجية الروسية.

وفي توقيت دقيق أيضًا قام وفد من هيئة األركان 
العامة الروسية بزيارة طرابلس في نوفمبر، وكان في 
استقباله رئيس أركان الجيش الليبي الخاضع لسيطرة 
المجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد، وقيادات أخرى 
في القوات المسلحة بطرابلس، وقد عبر الحداد عن 
القوات  توحيد  في  دورًا مهمًا  لعب موسكو  في  أمله 
المسلحة. وعلى الرغم من التصريحات حول الحاجة إلى 
اندماج المؤسسة العسكرية تحت مؤسسة موحدة، لم 
يتم اتخاذ أي خطوات عملية حتى اآلن، باستثناء اللقاءات 
القيادة  بقوات  رفيع  ومسؤول  الحداد  بين  األخيرة 
العالقات  في  فارقة  لحظة  الخطوة  واعتبرت  العامة. 
روسيا  من  اعترافًا  وتشكل  وطرابلس  موسكو  بين 
بشرعية الجيش في غرب ليبيا الذي سبق وأن حارب 
قوات المشير حفتر. وعلى الرغم من أن موسكو تقدم 
كل الدعم لمرشحيها المفضلين، ومنهم سيف اإلسالم 
القذافي، فإنها تستمر في الحفاظ على االتصاالت مع 
بما  للرئاسة،  اآلخرين  المحتملين  المرشحين  عديد 
في ذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب 
في حكومة الوفاق السابقة أحمد معيتيق أحد أطراف 
اتفاق رفع حصار النفط، في وقت يعتقد متابعون أن 
أكثر شخصية تثير تحفظًا من روسيا هو وزير الداخلية 
السابق فتحي باشاغا، في حين يبحث عن إقامة اتصال 
أوثق مع المسؤولين الروس. وتدرك روسيا أنه يتعين 
عليها استمرار العمل مع المجلس الرئاسي وحكومة 
الوحدة ألشهر أخرى، مع تأجيل االنتخابات التي كانت 
مقررة في 24 ديسمبر. وفي نهاية شهر أكتوبر تقرر 
التعاون  لتوسيع  ليبية–روسية  مشتركة  لجنة  إنشاء 
إنتاج  التجاري واالقتصادي، في وقت استأنفت شركة 

النفط )تاتنافت( التنقيب في 15 أكتوبر.
إلى  األمر  يؤدي  قد  شركاتها،  نشاط  على  وبناء 
تقنين أنشطة المتعاقدين العسكريين الروس بهدف 
حماية مشاريعها مثلما هو الحال في أفريقيا الوسطى، 
بين  المحتمل  التنسيق  استبعاد  يمكن  ال  وقت  في 
وجودهما  على  الحفاظ  اتجاه  في  وأنقرة  موسكو 

العسكري في مقابل المساعدة على توحيد الجيش.

انزعاج أوروبي
بينها  من  دول  عــدة  التغييرات  هــذه  مثل  وتزعج 

الخارجية  وزير  نائب  بحث  فقد  وباريس،  واشنطن 
مع  الماضي،  اإلثنين  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي 
سولير،  بول  ليبيا  إلى  الخاص  الفرنسي  المبعوث 

مسألة إجراء االنتخابات.
وقال بيان للخارجية الروسية، إنه تم االتفاق على 
مجموعة  حول  الروسي–الفرنسي،  الحوار  مواصلة 
في  والنزاعات  األزمات  لتسوية  المهام،  من  كاملة 

الشرق األوسط والقارة األفريقية.
وعبر سولير بدأت باريس في تغيير استراتيجيتها 
وكشفت  ليبيا،  في  واقعية  أكثر  سياسة  واعتماد 
قبل  أنه  تقرير،  في  الفرنسية  أفريك«  »جون  مجلة 
في  تدقق  الجاري،  ديسمبر   24 انتخابات  من  أيام 
القضية  هذه  من  وتجعل  االنتخابية،  العملية  تطور 
مبعوثها  ــال  إرس خالل  من  لها  أولوية  الملتهبة 
المدبر  العقل  واجه  حيث  طرابلس،  إلى  الفور  على 
للسياسة الفرنسية في ليبيا صعوبة في إجبار باريس 
الجيوستراتيجية  القضية  هذه  إلى  العودة  على 
الحاسمة، ال سيما أن العبين أجنبيين يجثمان بكل 
وروسيا.  تركيا  الليبية،  الشطرنج  رقعة  على  ثقلهما 
سولير  بول  أجرى  االنتخابية،  العملية  انطالق  ومنذ 
منهم  الرئيسيين،  المرشحين  مع  متعددة  مقابالت 
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، 
علي  عارف  السابق  والسفير  حفتر،  خليفة  والمشير 
االجتماع  في  الخاص  المبعوث  شارك  كما  النايض، 
األخير للجنة العسكرية المشتركة )5+5( في تونس، 
مصدر  وقال  الجيش.  توحيد  إعادة  إلى  تهدف  التي 
أن  معتبرًا  سهلة،  تكون  لن  اللعبة  إن  دبلوماسي 
محاور  هناك  يكون  أن  هو  لباريس  سيناريو  أفضل 
في الحكومة المقبلة، وأن تكون قادرة على تسجيل 

رحيل القوات األجنبية.
الخالفات  غــيــوم  تــالشــت  ــاء،  ــن األث تلك  ــي  وف
الخارجية  وزير  صرح  حسبما  الفرنسية–االيطالية، 
اإليطالي لويغي دي مايو، خالل جلسة استماع أمام 
والشيوخ  النواب  بمجلسي  الخارجية  الشؤون  لجنتي 
كانتا  وباريس  روما  أن  مايو  دي  وأوضح  اإليطالي. 
إلى  مشيرًا  ليبيا،  بمستقبل  يتعلق  فيما  متسقتين 
الليبية  األزمة  بشأن  تمامًا  مختلفة  مواقف  تبنيهما 

قبيل توليه منصبه في سبتمبر 2019.

تقارب إماراتي- تركي ينعكس على ليبيا.. ونواب من طبرق في أنقرة ألول مرة
الوسط- عبد الرحمن أميني

النويري وعدد من النواب في لقائهم بالرئيس التركي رجب إردوغان في أنقرة.
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تعقيدًا،  السياسي  المشهد  يزيد  تطور  في 
»التهميش  فزان،  بلديات  مجلس  انتقد 
المتعمد« للجنوب الليبي، الذي يعيش أوضاعًا 
معيشية صعبة، وتواصل األزمات وعلى رأسها 
أزمة الوقود والغاز وانهيار البنية التحتية وعدم 
الممثلين  فزان  »أبناء  الخدمات، مطالبًا  توافر 
الوطنية بالتضامن  الوحدة  للمنطقة بحكومة 
تقديم  إلى  اضطروا  ولو  فزان  في  أهلهم  مع 

استقاالتهم«.
اللهجة،  شديد  بيان  في  المجلس  وطالب 
النواب ومجلس  أعضاء مجلس  الثالثاء،  نشره 
للتشاور  للمنطقة  الفورية«  »بالعودة  الدولة، 
فزان  تعيشه  الذي  العام  الوضع  في  والتباحث 

وأهلها.
بكافة  فزان  منطقة  سكان  إن  البيان  وقال 
آلت  ما  ذرعًا  بهم  »ضاق  ومكوناتها  أطيافها 
وتواصل  بالمنطقة  المعيشية  األوضاع  إليه 
المتعمد«  »التهميش  نتيجة  فيها«،  األزمات 

من الحكومات السابقة و»تجاهل المنطقة«.
بحكومة  »استبشر«  الجنوب  أن  وأضاف 
أعضائها  وقيام  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
الوضع  على  واطالعهم  للمنطقة  بزيارات 
بوعودها،  تفِ  »لم  الحكومة  أن  إال  هناك، 
وتركت الحال كما هو عليه لتكون كسابقاتها 

من الحكومات المتعاقبة«.
وأكد المجلس أن فزان جزء أصيل وأساسي 
في »المعادلة الليبية«، مضيفًا: »لن نقبل بأي 
الثلث  للمنطقة  أو محاصصة ال تضمن  اتفاق 
تهميش  عن  بالتوقف  مطالبًا  التوزيع«،  في 
بمناطق  أسوة  الميزانيات  وصرف  المنطقة 
المشاريع  على  والتركيز  والشرق،  الغرب 

والتنمية وحق التوظيف للشباب.
هذا  استمر  حال  »في  المجلس  وهدد 
واتخاذ  بـ»التصعيد  والتجاهل«،  التهميش 
أهلنا«.  حقوق  النتزاع  األرض  على  خطوات 
فيما انتهى اجتماع المجلس، إلى اختيار عميد 
غربال،  عبدالسالم  الشاوش  سبها  بلدية 
كافة  »بإجماع  فزان،  بلديات  لمجلس  رئيسًا 
الحاضرين« خلفًا لعميد بلدية بنت بيه، أشرف 

خليفة مصلح.

مشروع المصفاة وتفعيل المطارات المتوقفة
بعد  جاءت  فزان،  بلديات  مجلس  مطالب 
الوحدة  حكومة  رئيس  اجتماع  من  قليلة  أيام 
أعضاء  مع  أبوجناح،  رمضان  المكلف،  الوطنية 
الذي  الجنوبية،  المنطقة  عن  النواب  مجلس 
بحث مشروع مصفاة الجنوب، والفرص الكبيرة 

● مرسى مراكب الصيد في سرت

»الصيادين بسرت« تطالب 
بصيانة مرفأ الصيد البحري

طرابلس ـ سرت - الوسط: محمود الصالحي طرابلس ـ القاهرة - الوسط

»بلديات فزان« يطالب وزراءه باالستقالة: نرفض التهميش

● خالل إعالن تأسيس مجلس بلديات فزان أغسطس 2020

● بيان مجلس بلديات فزان

نائب مدير مركز المناهج 
التعليمية: غياب الكتاب 

المدرسي »كارثة« غير مسبوقة

الدبيبة: الحكومة سيلت 190 مليون 
دينار لطباعة الكتاب وفوجئت بتحويل 

األموال إلى الحساب الشخصي للوزير

مجلس البلديات يدعو ممثلي المنطقة الجنوبية في البرلمان ومجلس الدولة إلى »العودة الفورية« للتشاور

واقعة فريدة.. الكتاب املدرسي يقود وزير التعليم إلى السجن

األسبوع،  هذا  خالل  ليبيا  شهدتها  فريدة  واقعة 
بلدان  كل  وربما  عربي  بلد  يشهدها  لم  ربما 
العام  النائب  أصدر  حيث  وأفريقيا،  األوسط  الشرق 
المستشار الصديق الصور، أمرًا بحبس وزير التربية 
قضية  في  التحقيقات  ذمة  على  الليبي،  والتعليم 

تأخر تسليم الكتاب المدرسي في أنحاء البالد.
وأعلن مكتب النائب العام، مساء اإلثنين، حبس 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية  وزير 
أزمة  خلفية  على  وذلك  المقريف،  موسى  الموقتة 
النائب  وأشار مكتب  المدرسي.  الكتاب  عدم طباعة 
العام، في بيان، إلى أن المستشار الصديق الصور، 
وجه بمباشرة التحقيق؛ بغرض استجالء المالبسات 
وتأمين  طباعة  على  التعاقد  إجراءات  صاحبت  التي 
اإلدارة، واستيضاح  المدرسي من قبل جهة  الكتاب 
ال  آجال  في  توفيره  دون  حالت  التي  األسباب 
السنة  لبداية  المحددة  المواعيد  مع  تصطدم 

الدراسية وانتهائها.

شهادة وزير التخطيط وآخرين
باشر  المحقق  النيابة  عضو  أن  أضاف  البيان 
إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير 
على  القائمين  من  وعدد  بوفرنة،  فاخر  التخطيط، 
إجراءات  عدة  بين  من  التعليمية،  العملية  تسيير 

أخرى، خاصة استجواب وزير التربية والتعليم.
حسب  ـ  االثنين  يوم  العامة،  النيابة  وانتهت 
احتياطيًا  التعليم  وزير  بحبس  األمر  إلى  ـ  البيان 
أداء  اإلهمال في  واقعة  التحقيق الرتكابه  على ذمة 
أعمال  من  عمل  وممارسة  إليه،  المسند  الواجب 
المساواة  بمبدأ  واإلخالل  والمحسوبية  الوساطة 

من  الدراسي  العام  فيها  ينطلق  التي  األولى  المرة 
دون الكتب.

الكتب  طباعة  على  التعاقد  يتم  لم  أنه  وأضاف 
الالزمة  المبالغ  وفرت  الحكومة  أن  رغم  المدرسية، 
يونيو  منذ  التعليم  وزارة  حسابات  في  وهي  لذلك، 
بالتعاقد،  اإلذن  أعطى  الحكومة  ورئيس  الماضي، 

حسب تصريحات ادلى بها إلى إذاعة »مصراتة«.
موسى  التعليم  وزير  أن  إلى  أشار  الوندي 
أبريل  منذ  الكتب  لطباعة  لجنة  شكل  المقريف 
معقبًا:  مهامها،  تنفذ  لم  اآلن  حتى  لكن  الماضي، 
الوزير  نائب  ولفت  األمر.  على  سكوته«  »نستغرب 
الصور  الصديق  المستشار  العام  النائب  أن  إلى 
يومين  »خالل  وقال:  الموضوع،  في  التحقيق  بدأ 
وزير  أن  مضيفًا  للقضية«،  حل  هناك  سيكون 
كل  من  التعليمية  المناهج  مركز  جرد   « التعليم 

صالحياته، ونقلت إلى الوزارة«.
الكتب  طباعة  حال  في  أنه  الوندي  وأوضح 
المدرسية خارج البالد، ستحتاج على األقل إلى شهر 

لالنتهاء منها، وإلى اآلن لم يتم التعاقد على شيء.

تمكين تالميذ المنازل
وبعيدًا عن أزمة الكتاب المدرسي وحبس الوزير، 
الوحدة  بحكومة  والتعليم  التربية  وزارة  دعت 
تمكين  إلى  البلديات  في  المراقبات  الوطنية، 
للدراسة  التعليم  بمنزلية  المقيدين  التالميذ  جميع 
 -  2022 الدراسي  العام  في  نظاميين  كتالميذ 

2021 بما في ذلك مواليد 2015.
المراقبات  إلى  موجه  كتاب  في  الوزارة،  وحذرت 
أحمد  لالمتحانات،  الوطني  المركز  مدير  من 
بمنزلية  األول  بالصف  تالميذ  قبول  من  مسعود، 
العام  في  للدراسة   2016 مواليد  من  التعليم 

الدراسي 2021 - 2022.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

التركية  للشراكة  الثالثة  القمة  هامش  على  وذلك 
بحضور  وذلك  إسطنبول،  مدينة  في  األفريقية،   -
الدكتور  المراقبات  لشؤون  الوزارة  وكيل  من  كل 
وتطوير  التدريب  مركز  عام  ومدير  الكبير،  محسن 
مصلحة  ومدير  الوافي،  علي  الدكتور  التعليم 
مكتب  ومدير  القويرح،  علي  التعليمية  المرافق 

المتابعة وتقييم األداء سمية راشد .

تصريحات الوندي
مركز  مدير  نائب  أعلن  الماضي،  والخميس 
وزارة  في  التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج 
الكتاب  غياب  أن  الوندي،  محمود  والتعليم  التربية 
المدرسي »كارثة« لم تحدث من قبل، موضحًا أنها 

طباعة  على  التعاقد  في  الوزارة  رغبة  إبداء  بعد 
وتوريد الكتاب المدرسي.

حكومة  رئيس  حكومي،أكد  فعل  رد  أول  وفي 
»سيلت  الحكومة  أن  الدبيبة،  عبدالحميد  الوحدة، 
طباعة  لهدف  التعليم  لوزارة  دينار  مليون   190
عن  معربًا  الماضي«،  يونيو  منذ  المدرسي  الكتاب 
بداية  مع  للطالب  الكتب  توافر  عدم  من  غضبه 

العام الدراسي الجديد.
»المرأة  ندوة  أمام  له  كلمة  في  الدبيبة،  وقال 
والمشاركة السياسية« في طرابلس، مساء الثالثاء، 
الحكومة  خصصتها  التي  األموال  أن  اكتشف  إنه 
»حُوِّلت  المدرسية  الكتب  لطباعة  التعليم  لوزارة 
إياه  محماًل  التعليم«،  لوزير  الشخصي  الحساب  إلى 

المسؤولية.
اآلن  تواصل  العامة  النيابة  أن  الدبيبة  أضاف 
تحقيقاتها في القضية، وأن الحكومة بدأت إجراءات 

سريعة لتوفير الكتب لمختلف الطلبة.
أو  حكومية  رسمية  بيانات  أية  تصدر  لم  كما 
عدمه.  من  المقريف  الوزير  بتوقيف  تفيد  قضائية 
كان مصدر بمكتب النائب العام، كشف في تصريح 
أجرى  العام  النائب  »مكتب  أن  »الوسط«  به  خص 
في  أيام  عدة  منذ  آخرين  مسؤولين  مع  تحقيقات 
رأي  قضية  باعتبارها  المدرسي  الكتاب  تأخر  قضية 

عام«.
التربية  لوزير  االحتياطي  الحبس  وبخصوص 
تبين  العامة  النيابة  أن  المصدر  أوضح  والتعليم، 
وتوريد  طباعة  تغطية  مبلغ  الحكومة  تسييل  لها 
صدور  مع  التعاقد،  إذن  ومنحها  المدرسي،  الكتاب 
التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك 
فعليًا،  أدى  ما  تعاقدات،  أي  التعليم  وزارة  تنجز  لم 

لعدم توافر الكتاب المدرسي مطلقًا«.
على  للرد  والتعليم،األحد،  التربية  وزير  وخرج 

الكتاب  طباعة  تأخر  تجاه  العارمة  الغضب  حالة 
يبدأ  التي  النادرة  المرات  واحدة من  المدرسي، في 

فيها العام الدراسي دون توفير الكتاب.

شبهة المحسوبية
»ليبيا  قناة  مع  لقاء  في  يتحدث  الوزير  كان 
الكتاب  طباعة  تأخر  أرجع  عندما  األحرار«، 
بالتعاقد  تتعلق  كثيرة  إجراءات  إلى  المدرسي، 
تأخر  عن  فضاًل  الكتاب،  لطباعة  شركات  مع 
أن  قبل  التعليم،  لوزارة  المخصصة  الميزانيات 
لطباعة  الماضي  سبتمبر  في  مالي  تفويض  يصدر 
العامة  النيابة  اتهام  ورغم  المدرسي.  الكتاب 
بمبدأ  واإلخالل  والمحسوبية  بالوساطة  الوزير 

المقريف عن  التعاقد، تحدث  إجراءات  إزاء  المساواة 
لما يشوبه من  المباشر  التكليف  الوزارة عن  ابتعاد 
إعالنًا  نشرت  الوزارة  أن  المقريف  وأوضح  شبهات. 
للمناقصة،  التسجيل  في  الراغبة  الشركات  أمام 
شركات  على  االختيار  وقع  حتى  طلبات  عدة  وتلقت 
مع  اجتماعًا  عقدت  الوزارة  أن  إلى  الفتًا  أجنبية، 
ديوان المحاسبة للتأكيد على أن اإلجراءات قانونية، 

واستبعاد الشركات التي تحوم حولها الشبهات.
اتهام  العام  النائب  إعالن  من  ساعات  وقبل 
التربية  لوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرت  المقريف، 
وهو  المقريف  للوزير  صورا  السبت،  والتعليم، 
اتفاقية  أوزر،  محمود  التركي  نظيره  مع  يوقع 
التعليم،  مجال  في  البلدين  بين  مشترك  تعاون 

● انتظام طالب المدارس لكن بدون كتب

● أزمة الكتاب المدرسي التزال قائمة

● المقريف مع نظيره التركي محمود أوزر في اسطنبول السبت الماضي

تحقيقات النائب العام شملت االستماع إلى شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية

بعد استجوابه.. النيابة العامة تكشف مالبسات حبس المقريف بتهمة اإلهمال والمحسوبية

النقابة تطالب بجلب العمالة الفنية إلى القطاع

أخيرًا،  بهم  لحقت  التي  األضرار  لجبر  محاولة  في 
بفتح  سرت  بلدية  في  الصيادين  نقابة  طالبت 
المجال أمام جلب العمالة الفنية للقطاع، بالتنسيق 
مع الجهات ذات العالقة. وطالب الصيادون الحكومة 
بإجراء صيانة لمرفأ الصيد البحري في سرت أو إيجاد 
األحد  ليلة  قوارب  خمسة  غرق  بعد  وذلك  البديل، 
رزقهم  مصدر  على  ذلك  تأثير  عن  فضاًل  الماضي، 

في المستقبل.
اإلثنين،  عقدته  طارئ  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
رئيس  وحضور  الشكربي،  محمد  النقيب  برئاسة 
من  وعدد  أبريقي  محمد  الصيادين  جمعية 

الصيادين.
ال  البحرية  الثروة  وزارة  إن  الصيادون  ويقول 
مرفأ  صيانة  ومنها  مطالبهم،  أو  بشؤونهم  تهتم 

الصيد البحري بسرت.
أكد  الشكربي،  محمد  بسرت،  الصيادين  نقيب 
راسية  كانت  بحري  صيد  قوارب  خمسة  تعرض 

بشاطئ البحر لعاصفة قوية وأمواج البحر القوية.
إلى  »الوسط«  إلى  تصريح  في  الشكربي  وأشار 
عدم وجود مكان جيد لرسو القوارب؛ بسبب وجود 
أكثر  منذ  صالح  غير  المرفأ  جعل  ما  وهو  قاذورات، 
الخمسة  القوارب  أن  موضحًا  سنوات،  عشر  من 

تعطلت وتعرضت للعبث، ثم غرقت بالشاطئ.
وأوضح أنه جرى إخراج القوارب من المرفأ، واتضح 
أسعارها  جديدة  لمحركات  تحتاج  قوارب  ثالثة  أن 

بين 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وقوارب أخرى 
تحتاج إلى هياكل بأسعار بين 20 ألف دينار إلى 30 

ألًفا، وقوارب تحتاج إلى صيانة قطع غيار.
الثروة  وزارة  بسرت  الصيادين  نقيب  وناشد 
سرت  وبلدية  الوطنية  الوحدة  وحكومة  البحرية 
التدخل العاجل لما يتعرض له الصيادين من معاناة 
بسبب دمار وعدم صالحية مرفأ الصيد، مؤكدًا أن 
بهذه  مرتبطة  بسرت  عائلة   300 من  أكثر  أرزاق 

المهنة.
إنشاء  بجهاز  الفنية  اإلدارة  تواصل  جهتها،  من 
طلعاتها  البحري  الصيد  ومرافئ  الموانئ  وصيانة 
لوزارة  التابعة  والمرافئ  الموانئ  لعديد  الميدانية 
ومتابعة  احتياجاتها  على  للوقوف  البحرية،  الثروة 

المشاريع وأعمال الصيانة القائمة والمنجزة بها.
الرسمية  صفحته  على  منشور  في  الجهاز  وقال 
التواصل »فيسبوك«، األحد، إن اإلدارة  على موقع 
نقل  رافعات  الزيارات،  أولى  خالل  عاينت  الفنية 
موانئ  داخل  الموجودة  الصيد  وقوارب  السفن 
»مصراتة وزليتن وصرمان وزوارة« لحصر األضرار 
لها  الالزمة  الصيانة  أعمال  لتحديد  بها  الالحقة 
السمكية  الثروة  أن  يذكر  الغيار.  قطع  وتوفير 
للبروتين  المهمة  المصادر  أحد  تمثل  ليبيان  في 
الحيواني، وتسهم في تحقيق األمن الغذائي وأيضًا 
ويتجاوز  الخارج،  إلى  التصدير  من  بنسبة  تسهم 
طول الشواطئ الليبية على البحر المتوسط 1900 
كيلو متر، فيما تبلغ مساحة الرصيف القاري الليبي 
اإلقليمية  المياه  وتتمتع  مربع،  متر  كيلو  ألف   55

الليبية بثروة بحرية متنوعة.

بسبب استمرار »األوضاع المعيشية الصعبة« في الجنوب

التي ستتاح بتنفيذه، ومنها توفير 
مباشرة  وغير  مباشرة  عمل  فرص 

عقد  الذي  اللقاء،  وناقش  للشباب. 
بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس؛ 

المواصالت،  لمشكالت  حلول  وضع 
وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، 

الزراعية  المشروعات  مشكالت  وحل 
في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة 

حسب  المطلوب،  بالشكل  عملها 
موقع  في  أبوجناح  صفحة  على  بيان 

»فيسبوك«، أمس األربعاء.
تواصل  ضرورة  إلى  أبوجناح  ونوه 

المشروعات،  تنفيذ  لمتابعة  اللقاءات 
الجنوبية،  المنطقة  في  األزمات  ومعالجة 

مشددًا على أهمية إيالء المنطقة اهتمامًا 
كبيرًا حتى يتحقق فيها الرخاء.

تكتل فزان النيابي
عن  فزان  بلديات  مجلس  عبر  وكما 
أكد  الجنوب،  أوضاع  إليه  آلت  لما  استيائه 
من  وفد  زيارة  رفضه  النيابي«  »فزان  تكتل 
المجلس  رئيس  برئاسة  النواب  مجلس 
ولقاء  تركيا،  إلى  النويري،  فوزي  المكلف 
معتبرًا  إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
المجلس  موافقة  دون  تأتي  الزيارة  هذه  أن 
في  أوضح،  التكتل  كبيرًا«.  »انحرافًا  وتمثل 
بيان أصدره األربعاء قبل الماضي، أن الزيارة 
ال تتوافق مع المادة 209 من القانون رقم 4 
الحفاظ  مع  تتعارض  أنها  كما   ،2014 لسنة 
على السيادة الليبية، معتبرًا أن هذه السيادة 

»معتدى عليها من قبل تركيا بقوات أجنبية«.
بشكل  كذلك  تأتي  الزيارة  أن  إلى  وأشار 
معاكس لقرار مجلس النواب في جلسة 4 يناير 
2020 بقطع العالقات مع دولة تركيا، متحدثًا 
عن إرث للدولة العثمانية »ذات الصيت السيئ 

رفضه  على  التكتل  وشدد  ليبيا«.  في 
الداخلية  شؤوننا  »في  تركيا  تدخل 
والعمل  التقسيم،  مخططات  وتنفيذ 
دون  للحيلولة  القالقل  إثارة  على 
واالستقرار  األمن  إلى  بالدنا  وصول 
بتنفيذ  طالب  كما  والتنمية«. 
»االتفاق األخالقي بتولي عضو من 

فزان رئاسة مجلس النواب«.

اعتراف الكوني
وقبل انتصاف يوليو الماضي، 
في  فزان  ألهالي  تجمع  وأمام 
اعتبر  طرابلس،  العاصمة 
الرئاسي موسى  المجلس  عضو 
الكوني، أن الوقت قد حان لكي »تعدِل« الدولة 
بين مواطنيها، منتقدًا استمرار معاناة مواطني 
»فزان« »التهميش«، واإلهمال«. الكوني أثنى 
المبادرات،  هذه  على  اللقاء  في  كلمته  خالل 
مدافعة  ضغط،  »مراكز  خلق  إلى  تهدف  التي 
قست  الذي  الجنوب،  في  الناس  حقوق  عن 
ويعاني  المتعاقبة،  والحكومات  الطبيعة،  عليه 

التهميش واإلهمال«.
رئيس  نائب  حضره  الذي  اللقاء،  وخالل 
قال  أبوجناح،  رمضان  الجنوب  عن  الوزراء 
الكوني إن »من شأن مثل هذه المبادرات أن 
تسمح بزحزحة بعض المشكالت التي تعانيها 
الجهات  مع  التنسيق  خالل  من  المنطقة، 
على  وشدد  لالحتياجات«،  والتنبيه  التنفيذية 
الصراع  في  طرفًا  يومًا  تكن  لم  »فزان  أن 
األمر  واقع  في  ولكن  العسكري،  أو  السياسي 

هي الضحية«.

بيان: تواصل أزمات الوقود 
وانهيار البنية التحتية وعدم 

توافر الخدمات
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تتعلق  كشفها  جرى  سرية  وثائق  أظهرت 
بقضية تفجير طائرة »بانام« األميركية فوق 
أدنبره  في  النيابة  رجال  أن  لوكيربي،  بلدة 
انهيار محاكمة  انتابهم خوف من  وواشنطن 
مفجر لوكيربي في حالة إعالن قلقهم بشأن 
»ذا  جريدة  وفق  الرئيسي،  الشاهد  نزاهة 

تايمز« اللندنية.
الوثائق أوضحت أن مسؤولين اسكتلنديين 
الشكوك  بينهم  فيما  أثاروا  كبارًا  وأميركيين 
يثيروا  أن  المقرر  ومن  مصداقيته،  حول 

ادعاءات جديدة بإساءة تطبيق العدالة.
المقرحي، ضابط  علي  الباسط  عبد  وكان 
مخابرات ليبي، حكم عليه بالسجن لمدة 27 
في  عقدت  اسكتلندية  محكمة  قبل  من  عامًا 

هولندا العام 1988.
توني  المالطي  المالبس  تاجر  شهادة 
التي  المالبس  باع  أنه  أدعى  الذي  غوتشي، 
المقرحي،  يشبه  رجل  إلى  القنبلة  حول  ُلفت 
على  الحكم  ضمان  في  محورية  بأنها  يعتقد 
المقرحي في العام 2001، وعلى أي حال، فإن 
قلقًا ُأثير حول »سالمة تعرفه على المقرحي«.
المعلومات الجديدة التي ُكشفت بالتزامن 
أدت  للواقعة،  والثالثين  الثالثة  الذكرى  مع 
الصادر  الحكم  المطالب باستئناف  إلى تجدد 

ضد عبد الباسط المقرحي.
كمراقب  عمل  الذي  كوشلر،  هانس  وقال 
»أنا  المحاكمة:  في  المتحدة  لألمم  مستقل 
تطبيق  في  إساءة  بحدوث  اقتنع  من  أكثر 

العدالة«.
وجاء في تقرير حول لقاء جرى في العاصمة 
األميركية، واشنطن، خالل العام 1992 بين 
ومساعد  آنذاك  االسكتلندي  العام  النائب 
النائب العام األميركي روبرت ميلر: »إذا عُرف 
األمر بأننا أو الواليات المتحدة األميركية كنا 
سنرسل أشخاصًا للتأكد من مصداقية تعرف 
السيد غوتشي على المقرحي، فإن ذلك كان 
سيشير إلى أنه ال وجود لقضية لدينا تجعلنا 
فيما  المحكمة،  على  عرضها  من  ثقة  على 
أكدت وزارة العدل األميركية أنها لن تطالب 
تلك  على  بناء  محكمة  أمام  القضية  بعرض 

الوحيد  الشاهد  غوتشي  وكان  الشهادة«. 
وتفجير  مباشرة،  المقرحي  بين  ربط  الذي 
103 فوق بلدة لوكيربي،  طائرة بانام رحلة 
أن  قضائية  هيئة  أبلغ   2000 العام  وفي 
المقرحي »يشبه كثيرًا« رجاًل اشترى مالبس 
أثارت   1992 العام  في  لكن  متجره،  من 
إلى  العام  النائب  مكتب  من  مرسلة  رسالة 
حول  أخرى  »تحقيقات  بشأن:  الشكوك  ميلر 
شهادة تحديد الهوية التي أدلى بها التاجر 
غوتشي قد تستغل في مالطا وليبيا وأماكن 
وصل  التي  للخالصة  المعادين  من  أخرى، 
أن  تبين   2007 العام  وفي  التحقيق.  إليها 
إلى  دوالر  مليوني  دفعت  المتحدة  الواليات 

غوتشي«.
االسكتلندي  القانون  أستاذ  بالك  روبرت 
قال:  المحاكمة  صمم  الذي  إدنبره،  بجامعة 
أن  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اآلن  »تبين 
على  بُني  قد  المقرحي  ضد  اإلدانة  حكم 

البريطانية  الحكومتين  على  ويجب  الرمل. 
واالسكتلندية معًا القيام بتحقيق مستقل«.

المالئم  غير  إنه من  العامة  النيابة  وقالت 
إذنًا  القضية  فيه  منحت  وقت  في  التعليق 
المقرحي،  نجل  علي  قبل  من  باالستئناف، 
في  بريطانية،  عليا  محكمة  أمام  معروض 
حين أن الشرطة االسكتلندية أكدت أنها لم 

تقفل التحقيق في القضية.
من  تحذيرهم  تم  مسؤولين  أن  وتبين 
إجراء تحقيق مستقل من قبل أهالي الضحايا، 
الخارجية  وزارة  في  أعدت  مذكرة  في  وورد 
العام 1992: »علمنا أن النائب العمالي، برني 
أقارب  من  مجموعة  لزيارة  يحضر  غرانت، 
في  للتحقيق  مالطا،  إلى  لوكيربي  ضحايا 
الواضح  ومن  القضية،  من  المالطية  الحلقة 

أن زيارة كهذه يحتمل أن تثير المتاعب«.
المقرحي  عبدالباسط  عن  اإلفراج  جرى  و 
بمرض  إصابته  بسبب   ،2009 العام 

طائرة  تفجير  عن  المسؤولين  األشخاص 
قرية  فوق   103 الرحلة  األميركية،  »بانام« 
ذكراها،  صادفت  التي  بإسكتلندا،  لوكيربي 
العام  ديسمبر   21 في  وقعت  والتي  الثالثاء، 
الركاب  من   259 مقتل  عن  أسفر  ما   ،1988
وأفراد الطاقم، بينهم 190 أميركيًا، وقتل 11 
شخصًا على األرض، وفق موقع »فوكس 29« 

ليتوفى  طوياًل،  يمهله  لم  الذي  السرطان، 
في العام 2012.

مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي
مكتب  في  مسؤولون  قال  جهتهم،  من 
آي«،  بي  »إف  األميركي  الفدرالي  التحقيقات 
جميع  اعتقال  جرى  قد  أنه  يعتقدون  ال  إنهم 

األميركي اإللكتروني. وقال مكتب التحقيقات 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على  األميركي، 
 33 »بعد  إنه  االجتماعي»تويتر«،  التواصل 
عامًا من تفجير رحلة بان أميركان 103 فوق 
لوكيربي بإسكتلندا، ال يزال مكتب التحقيقات 
تحقيق  إلى  يسعون  وشركاؤنا  الفدرالي 
التقرير الذي  لـ270 ضحية«، بحسب  العدالة 

أسهمت فيه وكالة »أسوشيتد برس« أيضًا.
 30 ارتفاع  على  وقع  الذي  االنفجار  وأدى 
ألف قدم، إلى انتشار حطام على مساحة تزيد 
على 845 مياًل مربعًا، ما أدى إلى إنشاء أكبر 
أكثر  قام  حيث  اإلطالق،  على  جريمة  مسرح 
المتحدة  الواليات  من  متطوع   5000 من 
عن  للبحث  المنطقة  بتمشيط  وإسكتلندا 
أدلة، واستعادوا خاللها 319 طنًا من الحطام 

وآالف األدلة.
دفعتهم  صغيرة  شظية  المحققون  ووجد 
جهاز  داخل  وضعت  قنبلة  بأن  االعتقاد  إلى 
متن  على  األمتعة  من  قطعة  في  السلكي 
أخرى،  صغيرة  قطعة  وجدت  كما  الطائرة، 
مضمنة في قطعة من القميص، ساعدت في 

التعرف على الموقت المفجر.

مصير الدعوى المرفوعة ضد المريمي
اتهمت   ،2020 العام  من  ديسمبر  وفي 
الليبي،  المواطن  األميركية  العدل  وزارة 
أبوعجيلة مسعود خير المريمي، بضلوعه في 

عملية التفجير.
الدعوى  فإن  »فوكس«،  موقع  وحسب 
القضائية المرفوعة ضده، في الوقت الحالي، 
ليس  ألنه  عملية،  منها  أكثر  نظرية  تعتبر 
من  وليس  المتحدة  الواليات  لدى  محتجزًا 
إذا  ما  أو  كان سيكون كذلك،  إذا  ما  الواضح 

كانت األدلة ستكون كافية لإلدانة.
من  إفادة  شهادة  أن  إلى  الموقع  وأشار 
أن  أظهرت  الفدرالي،  التحقيقات  مكتب 
الليبية  القانون  إنفاذ  سلطات  أبلغ  مسعود 
بأنه سافر إلى مالطا للقاء المقرحي وفحيمة، 
وسلم الثاني حقيبة »سامسونايت« متوسطة 
تلقى  أن  بعد  قنبلة،  على  تحتوي  الحجم، 
تعليمات بضبط الموقت بحيث ينفجر الجهاز 
إلى  بعدها  عاد  ثم  بالضبط،  11ساعة  بعد 

طرابلس، حسب الوثيقة.

لندن - الوسط: جمعة بوكليب

مخاوف من انهيار محاكمة لوكيربي بسبب مصداقية الشاهد املالطي
 كشفتها وثائق سرية جديدة في الذكرى الـ »33«

مصمم المحاكمة اإلسكتلندي: تبين اآلن أن حكم إدانة المقرحي بني على الرمل

بالك: يجب على الحكومتين 
البريطانية واإلسكتلندية 
القيام بتحقيق مستقل معاً

مراقب األمم المتحدة:
أنا أكثر من اقتنع بحدوث إساءة 

في تطبيق العدالة

● تحطم الطائرة األميركية بانام فوق لوكيربي بإسكتلندا                                                                     )أرشيفية إنترنت(

● الراحل عبدالباسط المقرحي قبل مثوله للمحاكمة في قضية لوكيربي

موقع أميركي: »إف بي آي« ال يعتقد
أن كل المتهمين في تفجير الطائرة اعتقلوا

حملة لتطعيم المهاجرين في »البيت اآلمن« ببني وليد

حول  المعلنة  الرسمية  األرقام  بدت 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابات 
مقارنة  يذكر،  تغيير  دون  األسبوع  هذا  ليبيا 
الماضي.  األسبوع  في  المسجلة  بمثيالتها 
تسجيل  ليبية  رسمية  جهة  أي  تعلن  ولم 
الجديدة  المتحورة  بالساللة  إصابة  أي 

»أوميكرون«.
خالل  المعلنة  الرسمية  األرقام  وجاءت 

هذا األسبوع كالتالي:
السبت: 726 إصابة.. و9 وفيات

المركز  أعلن  األسبوع،  هذا  أيام  أول  في 
 726 تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني 
خالل  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابة 

السبت، و920 حالة شفاء، و9 وفيات.
األحد،  المنشور  بيانه  في  المركز،  وقال 
أظهرت  عينة،   5364 تسلمت  مختبراته  إن 
فيما  منها،   4638 سلبية  المعملية  التحاليل 
حاالت  بنسبة  حالة،   726 إصابة  تأكدت 

120 حالة حرجة. 13.5 %، ومنها  موجبة 
حاالت الوفاة توزعت على كل من المنطقة 
الشرقية  والمنطقة  حاالت  بخمس  الغربية 
المنطقة  تسجل  لم  فيما  حاالت،  بأربع 
»كورونا«  بفيروس  وفاة  حاالت  أي  الجنوبية 

السبت.

األحد: 592 إصابة.. و9 حاالت وفاة
أعلن  كما  األحد،  يوم  حصيلة  وجاءت 
لتشمل  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
»كورونا  بفيروس  إصابة   592 تسجيل 
وتماثل  حرجة.  حالة   126 منها  المستجد«، 
آخرون،  تسعة  وتوفي  مصابًا،   793 للشفاء 
بموقع  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب 

اإلثنين. »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
 %  13.5 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   4379 إجمالي  من 
حاالت  وتوزعت  منها.   3787 سلبية  ظهرت 
الغربية  بالمنطقة  حاالت  أربع  بواقع  الوفاة، 

الشرقية. المنطقة  وخمس حاالت في 

اإلثنين: 543 إصابة.. و8 وفيات
إصابة   543 تسجيل  جرى  اليوم  هذا  في 
إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 
حرجة  حالة  و124  وفاة  حاالت  ثماني  إلى 
المركز  أعلنه  ما  وفق  شفاء،  حالة  و618 

األمراض. لمكافحة  الوطني 
 ،»592« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
للكشف  عينة   4438 اإلثنين،  تسلم،  إنه 

منها،   3895 سلبية  تبين  الفيروس،  عن 
إجمالي  من   %  12.2 بنسبة   543 وإيجابية 

المفحوصة. العينات 

الثالثاء:561 إصابة.. و11حالة وفاة
وحسب البيان رقم »593« للمركز الوطني 

الثالثاء  يوم  شهد  األمراض،  لمكافحة 
جديدة  إصابة  حالة   561 تسجيل  الماضي 
المستجد«، وبينما تماثلت  بفيروس »كورونا 
حالة   11 تسجيل  وتم  للشفاء،  حاالت   609
المنطقة  نصيب  وكان  البالد.  أنحاء  في  وفاة 
والمنطقة  حاالت،   6 الوفيات  من  الغربية 

المنطقة  في  واحدة  وحالة   ،4 الشرقية 
المسجلة  اإلصابات  إجمالي  وتجاوز  الجنوبية. 
ليبيا  في  »كورونا«  جائحة  تفشي  بدء  منذ 
نشطة،  حاالت   6025 منها  حالة  ألف   383
ألفًا،   371 المتعافين  إجمالي  تخطي  فيما 
وذلك  حالة.   5626 إلى  الوفيات  عدد  وارتفع 

وفق البيان الصادر من المركز، األربعاء.

جوالت وزير الصحة
الدكتور  الصحة،  وزير  تفقد  جهته،  من 
والمراكز  المستشفيات،  الزناتي،  علي 
بمناطق  الواقعة  العزل،  ومراكز  الطبية، 
الوزير  وتجول  والبيضاء.  وشحات  المرج 
الخدمات  سير  على  واطلع  األقسام،  داخل 
إلى  واستمع  للمواطنين،  المقدمة  الطبية 
الطبية،  الخدمات  مستوى  حول  المرضى  آراء 
صفحتها  على  الوزارة  نشرته  ما  حسب 

االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمية 
والتقى  الماضي،  الخميس  »فيسبوك« 
واستمع  المراجعين،  من  عددًا  الزناتي 
األحوال  الوزير  وتفقد  مالحظاتهم.  إلى 
وأقسام  العزل،  بمراكز  للمرضى  الصحية 
في  الجارية  الصيانة  أعمال  وتابع  الكلى، 
»البيضاء  بمستشفى  والوالدة  النساء  قسم 

التعليمي«.

شحنة »فايزر« الجديدة
فيروس  ضد  التطعيم  تصعيد  وعلى 
المركز  مدير  أكد  المستجد«،  »كورونا 
حيدر  الدكتور  األمراض  لمكافحة  الوطني 
و178  مليونًا  تضم  شحنة  وصول  السائح، 
»فايزر«  لقاح  جرعات  من  جرعة  و190  ألفًا 
معيتيقة  مطار  إلى  للفيروس،  المضاد 
من  بدعم  وذلك  اإلثنين،  بطرابلس،  الدولي 

األميركية. الحكومة 
حيدر  مديره،  إن  بيان،  في  المركز  وقال 
مؤكدًا  الشحنة،  استقبال  في  كان  السائح، 
على  توزيعها  قبل  للفحص  ستخضع  أنها 
الوطني  المركز  وشدد  التطعيم،  مراكز 
في  التوسع  ضرورة  على  األمراض،  لمكافحة 
أجل مواجهة  للمواطنين من  اللقاحات  توفير 

الوباء.
ليبيا  لدى  األميركي  السفير  وشارك 
حسبما  الشحنة،  تسليم  في  نورالند  ريتشارد 
قالت السفارة األميركية، موضحة أن الشحنة 
لوباء  ليبيا  مكافحة  في  كمساهمة  تأتي 
المرة  هي  »هذه  أن  مضيفة   ،»-19 »كوفيد 
شركة  لقاحات  تسليم  فيها  يتم  التي  الثانية 
برنامج  إطار  في  المتحدة  الواليات  من  فايزر 

)كوفاكس(«.

حملة تطعيم
المدينة  الصحي  المركز  أطلق  جهته،  من 
ضد  تطعيم  حملة  الجمعة،  وليد،  ببني 
للمهاجرين  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
وشؤون  للتنمية  اآلمن  البيت  منظمة  في 
مع  بالتعاون  وذلك  بالمدينة،  المهاجرين 
نور  وجمعية  حدود«  بال  »أطباء  منظمة 

الطبية. لألعمال  الهدى 
ببني  المدينة  الصحي  المركز  مدير 
إلى  تصريح  في  قال  مطراو،  بلعيد  وليد، 
أكثر  تطعيم  شملت  الحملة  إن  »الوسط«، 
اآلمن، ضد  البيت  في  مقيمًا  مهاجرًا   75 من 
فيروس »كورونا المستجد«، للحد من انتشار 

المدينة. في  الفيروس 
إطار  في  تأتي  الحملة  أن  أوضح  مطراو 
فيروس  ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
أطلقها  التي  المؤسسات،  داخل  »كورونا« 
لرفع  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 

البالد. في  المجتمعية  المناعة  مستوى 
الوطني  المركز  أصدره  بيان  وحسب 
مليون  تلقى  الثالثاء،  األمراض،  لمكافحة 
من  األولى  الجرعة  شخصًا  و165  ألفًا  و826 
ألفًا   792 تلقى  فيما  للوباء،  المضاد  اللقاح 

الثانية. الجرعة  و527 شخصًا 

الصحة العالمية
منظمة  قالت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
الوفيات  عدد  إن  األربعاء،  العالمية،  الصحة 
شرق  منطقة  في  »كورونا«  بفيروس 
بنهاية  ألفًا   314 سيتجاوز  المتوسط 

.2021
اإلقليمي  المدير  المنظري،  أحمد  وأوضح 
شرق  في  العالمية  الصحة  لمنظمة 
شرق  منطقة  في  دولة   22 أن  المتوسط، 
 17 من  أكثر  األرجح  على  المتوسط ستسجل 
 314 من  وأكثر  بـ»كورونا«،  إصابة  مليون 

ألف وفاة بنهاية العام الجاري.
»ظهور  صحفي:  بيان  في  المنظري  وقال 
 2021 العام  في  وأوميكرون  دلتا  المتحورين 
بعد،  ينتهِ  لم  بأن كوفيد19-  واضحة  رسالة 

زلنا نتعلم عنه«. وأننا ما 
 19  - كوفيد  يتوقف  »ولن  وأضاف: 
ألن  المقبلة،  الشهور  في  التطور  عن 
ما  وهذا  التحور.  في  يستمر  الفيروس 
ومع  تنتشر.  وهي  تتغير  الفيروسات:  تفعله 
حماية  بها  يمكننا  التي  الطريقة  فإن  ذلك، 
تطوير  في  تقدم  ُأحِرز  وقد  تتغير،  لم  أنفسنا 
منها  ومكافحتها،  الجائحة  لمنع  فعالة  أدوات 

والعالجات«. اللقاحات 

العالج بالخارج
الصحة،  وزارة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
طلبات  لتلقي  إلكترونية  منظومة  أول  إطالق 
أمام  اإلنترنت،  شبكة  على  بالخارج  العالج 

الليبيين. المواطنين 
العليا  االستشارية  اللجنة  رئيس  وقال 
للوزارة  بيان  في  العوامي،  حاتم  للعالج، 
األربعاء، إن التسجيل عبر المنظومة، سيكون 

المقبل. متاحًا بدءًا من األسبوع 
وزير  أعلن  الماضي،  نوفمبر   25 وفي 
منظومة  أول  تدشين  الزناتي،  علي  الصحة، 
إجراءات  وتنفيذ  ومتابعة  إلدارة  إلكترونية 
للمواطنين،  والخارج  بالداخل  العالج 
على  والحصول  اإلجراءات،  واستكمال 

إلكتروني. بشكل  العالج  تكليفات 
حينها،  صفحتها  عبر  الصحة،  وزارة  وقالت 
لكل  ستتيح  اإللكترونية  المنظومة  إن 
والحصول  اإلجراءات  استكمال  المواطنين 
والخارج  الداخل  في  العالج  تكليفات  على 

إلكتروني. بشكل 

مليون و178 ألف جرعة »فايزر« تصل ليبيا ملواجهة »كورونا«

طرابلس ـ بنغازي ـ القاهرة ـ بني 
وليد ـ الوسط ـ الصغير الحداد:

● الزناتي داخل مراكز العزل بمناطق »المرج والبيضاء وشّحات«

● إقبال على التطعيم في مناطق ليبيا                                                                                                                   )أرشيفية إنترنت(

السفارة األميركية: الشحنة الثانية للمساهمة في مكافحة الوباء ضمن برنامج »كوفاكس«

»الصحة« تطلق أول منظومة 
إلكترونية لتلقي طلبات عالج 

الليبيين بالخارج
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»نوفافاكس« يدخل اخلدمة

»أوميكرون« يستنفر العالم واللقاحات تسابق الزمن

● طفل يتلقى اللقاح في مدريد في 15 ديسمبر 2021. )أ ف ب(

تتضاعف التحذيرات وحالة االستنفار في الواليات المتحدة وأوروبا 
في مواجهة موجة اإلصابات التي يسببها المتحور »أوميكرون« 
مع  تزامنًا  وبوتسوانا،  أفريقيا  جنوب  في  نوفمبر  في  رصد  الذي 
للقاح  األخضر  الضوء  إعطاء  لألدوية  األوروبية  الوكالة  إعالن 

»نوفافاكس« المضاد لكوفيد.
االتحاد  في  به  الموصى  الخامس  هو  »نوفافاكس«  وأصبح 
األوروبي للوقاية من »كوفيد- 19« لدى من يبلغون 18 عامًا وما 
ويرتكز  بيان.  لألدوية في  األوروبية  الوكالة  ما ذكرت  فوق على 
التي  تلك  من  أكثر  تقليدية  تقنية  على  األميركية  الشركة  لقاح 
وفقًا  يسمح،  ما  وهو  حاليًا،  بها  المصرح  اللقاحات  تستخدمها 
للشركة األميركية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى األشخاص 

غير الملقحين.
على  المستخدمة  األطفال  لقاحات  غرار  على  اللقاح  ويعتمد 
من  وخالية  مناعية  استجابة  تثير  بروتينات  على  واسع،  نطاق 
وتقيم  الفرعية،  الوحدات  لقاح  اسم  عليه  ويُطلق  الفيروس، 
على  وتعمل  »أوميكرون«  المتحور  ضد  لقاحها  فعالية  الشركة 
إصدار نسخة محددة لمكافحة هذا المتحور المعدي جدًا. وكانت 
المفوضية األوروبية وقعت عقدًا مع شركة نوفافاكس لشراء 200 

مليون جرعة مسبقة من لقاحها.
يصبح  قد  األوروبية،  المفوضية  وبحسب  ذلك،  مــوازاة  في 
»أوميكرون« المتحور المهيمن بحلول منتصف يناير في االتحاد 
في  كامل.  بشكل  السكان  من  فقط   %  67 لقح  فيما  األوروبــي 
وأدخل  بأوميكرون  إصابتهم  جراء  شخصًا   12 توفي  بريطانيا، 
نائب  أعلن  المستشفى كما  إلى  بالمتحور  آخرين  104 مصابين 
أوميكرون،  راقبنا  »إذا  راب  وقال  راب.  دومينيك  الــوزراء  رئيس 
ندرك أنه ينتشر بسرعة كبيرة« مضيفًا »ال نعرف حقًا إلى أي مدى 
سيسوء األمر«. مّثل »أوميكرون« 73.2 % من اإلصابات الجديدة 
بـ»كوفيد- 19« في الواليات المتحدة خالل األسبوع المنتهي في 
18 ديسمبر بحسب بيانات نشرتها السلطات الصحية األميركية 
مساء اإلثنين. وكانت تلك النسبة األسبوع الماضي 12.6 %فقط.
دلتا  المتحور  االنتشار،  السريع  »أوميكرون«  المتحور  وتجاوز 
الجديدة في  الحاالت  95 % من  أسابيع، وبات يمثل  في غضون 
ثالث واليات في شمال غرب الواليات المتحدة )أوريغن وواشنطن 
)سي  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  بحسب  وايداهو(، 
الشرقية،  الجنوبية  الواليات  من  أخرى  مجموعة  سي(.وفي  دي 
بما في ذلك فلوريدا وأالباما وجورجيا، يمثل أوميكرون 95.2 من 
اإلصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البالد. 
العالم من حيث  البلدان تضررًا في  المتحدة هي أكثر  والواليات 

عدد الوفيات مع وفاة أكثر من 807 آالف شخص.
العالمي  االقتصادي  أرجئ منتدى دافوس  وفي سياق متصل، 
دافوس  في  يناير   21 إلى   17 من  الفترة  في  مقررًا  كان  الذي 
أوميكرون،  المتحور  بانتشار  مرتبطة  السويسرية بسبب مخاوف 
كما أعلن المنظمون في بيان. وأعلن نجم كرة المضرب اإلسباني 
غداة  وذلك  كورونا،  بفيروس  مصاب  أنه  اإلثنين  نادال  رافايل 

عودته من أبوظبي حيث كان يشارك في دورة استعراضية.
أودى وباء »كورونا« بما ال يقل عن 5.35 مليون شخص في 

في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  أعلن  منذ  العالم  أنحاء  كل 
الصين ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019 وفق تقرير أعدته 

وكالة »فرانس برس« اإلثنين استنادًا إلى مصادر رسمية.
بانييه-  أنييس  الصناعة  وزيــرة  إصابة  ثبتت  فرنسا،  وفي 
من  مرتفعًا  معداًل  البالد  تواجه  فيما   »19 بـ»كوفيد-  روناشير 
مستشار  وحذر  يوميًا.  جديدة  إصابة  ألف   50 نحو  مع  اإلصابات 
البيت األبيض المكلف األزمة الصحية أنتوني فاوتشي األحد من 
العالم، معربًا عن  أنحاء  المتحور أوميكرون »منتشر« في كل  أن 

قلقه إزاء عدد األميركيين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.
في ألمانيا، دقت مجموعة الخبراء االستشارية للحكومة ناقوس 
فرض  إلى  ودعت  أوميكرون  المتحور  انتشار  بشأن  األحد  الخطر 
في  أما  ممكن«.  وقت  أقرب  »في  التجمعات  على  إضافية  قيود 
السينما  ودور  والحانات  والمطاعم  المتاجر  كل  فأغلقت  هولندا، 
والمتاحف والمسارح اعتبارًا من األحد حتى 14 يناير، فيما ستغلق 
أعطت  بلجيكا،  وفي  يناير.   9 حتى  األقل  على  أبوابها  المدارس 

تراوح  الذين  األطفال  لتحصين  األخضر  الضوء  اإلثنين  الحكومة 
عامًا ضد »كوفيد« بشكل مجاني  و11  5 سنوات  بين  أعمارهم 

وطوعي بموافقة الوالدين.
العامة »ستنفذ  الصحة  وجاء في بيان صادر عن مؤتمر حول 
التلقيح بإصدار خاص باألطفال من لقاح فايزر–بايونتيك  عملية 
الذي يعطى على جرعتين بفاصل 21 يومًا وستبدأ الدعوات إلى 

التلقيح اعتبارًا من نهاية ديسمبر«.
ووسعت العديد من الدول األوروبية بينها الدنمارك والنمسا 
واليونان وإسبانيا والبرتغال نطاق التلقيح ليشمل األطفال. وفي 
لذلك،  اإلثنين  األخضر  الضوء  الصحية  السلطات  أعطت  فرنسا، 

وتأمل الحكومة في بدء الحملة األربعاء.
وتتواصل التعبئة ضد التدابير لمكافحة الوباء كما هي الحال 
والشهادة  للقاحات  مناهضة  تظاهرة  جمعت  حيث  بلجيكا  في 

الصحية آالفًا من األشخاص األحد في بروكسل.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس »إذا أردنا إنهاء الجائحة في العام المقبل، يجب أن 
ننهي انعدام المساواة )في اللقاحات(، عبر ضمان تطعيم 70 % 
من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل«. وقال خالل 
مؤتمر صحفي عقده في مقر األمم المتحدة في جنيف بسويسرا، 
تمضية  في  يرغبون  الذين  واألشخاص  العائالت  إلى  متوجهًا 
إلغاؤه  يجري  »حدثا  إن  األعياد،  موسم  خالل  معا  الوقت  بعض 
المقبل،  »العام  غيبريسوس  وأضاف  األرواح«.  أفضل من خسارة 
تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كّل ما في وسعها للقضاء على 

الجائحة«.
وإلى جانبه، قالت الرئيسة العلمية في منظمة الصحة العالمية 
الدكتورة سمية سواميناثان إن البيانات األولية من جنوب أفريقيا 
أظهرت أن حاالت االستشفاء المرتبطة بالمتحور أوميكرون كانت 

أقل مما كانت عليه خالل موجات دلتا السابقة.

عواصم - وكاالت

 »كورونا« يودي بحياة ما ال يقل عن 
5.35 مليون شخص في كل أنحاء العالم

»الصحة العالمية« تتعهد ببذل كل ما في 
وسعها للقضاء على الجائحة في 2022

لغة التعليم في كاتالونيا تسمم 
النقاش السياسي في إسبانيا

برلين ـ الوسط
تثير مكانة اللغة اإلسبانية في مدارس كاتالونيا توترًا 
من جديد في إسبانيا بين االنفصاليين الكاتالونيين 
الذين يسعون إلى إعادة تعبئة قاعدتهم والمعارضة 
بالوقوف  بيدرو سانشيز  التي تتهم حكومة  اليمينية 
المدرسة  ودائمًا  »اآلن  اليدين. وتحت شعار  مكتوفة 
في  السبت  األشخاص  آالف  تظاهر  بالكاتالونية!«، 
برشلونة بدعوة من النقابات وأحزاب االستقالل للدفاع 
عن النموذج اللغوي للمدارس العامة في هذه المنطقة 
المواد–باستثناء  كل  تدرس  حيث  الشرقية  الشمالية 
»القشتالية« بالطبع أي اإلسبانية–باللغة الكاتالونية. 
وهذا الخالف ليس جديدًا. لكن الجدل حول التعليم في 
كاتالونيا تصاعد بعدما طلب والدا طفل يبلغ خمس 
سنوات من بلدية كانيت دي مار تنفيذ قرار قضائي 
صدر في نوفمبر وينص على أن يكون 25 % على األقل 
العائلة  من الدروس باللغة اإلسبانية. وواجهت هذه 
االجتماعي  التواصل  على شبكات  اإلهانات  من  سياًل 
بينما كانت حكومة المنطقة بقيادة االنفصاليين التي 
تملك، كما في المناطق األخرى، الصالحية في شؤون 

التعليم، مترددة حيال فكرة تنفيذ هذا القرار.
هذه  اليمينية  المعارضة  جعلت  المقابل،  في 
االشتراكي  حكومة  ضد  هجماتها  كل  محور  القضية 
البرلمان  في  حادة  مناقشة  وخالل  سانشيز.  بيدرو 
األربعاء، تحدث بابلو كاسادو الرجل األول في الحزب 
سانشيز.  إلى  نادرة  سوقية  بلهجة  اليميني  الشعبي 
وقال »ما الذي يجب أن يحدث في إسبانيا حتى تتحمل 

مسؤولياتك؟«.
إلى  تحتاج  الــتــي  األقلية  حكومة  رأس  على 
إجراءاتها  لتمرير  الكاتالونيين  االنفصاليين  أصوات 
بالتعبير  االشتراكي  اكتفى  ميزانيتها،  مثل  الرئيسية 
وبالتذكير  مار  دي  كانيت  عائلة  مع  »تضامنه«  عن 
انتقد  ثم  تطبق.  أن  يجب  المحكمة  ــرارات  ق بــأن 
النقاش  »يشعل«  بأنه  اتهمه  الذي  اليمين  سانشيز 
لغوي«.  »فصل  عن  الحديث  حد  إلى  الوصول  عبر 
أو  الباسك  مثل  لغتها  تعد  كاتالونيا–التي  وتطبق 
إلسبانيا–منذ  الرسمية  اللغات  من  واحدة  الغاليكية، 
للغة  وتخصص  اللغوي«  »اإلغــراق  يسمى  ما  عقود 
غالبية  في  فقط  ساعتين  اإلسبانية  أو  »القشتالية« 
النموذج  هذا  عن  االنفصاليون  ويدافع  المدارس. 
لغة  هي  الكاتالونية  اللغة  أن  التأكيد  خــالل  من 
للغة  خالفًا  الحماية  إلى  وتحتاج  باالنقراض  مهددة 
اإلسبانية. لكن معارضي ذلك يرون أن هذا النموذج 
اإلسبانية  اللغة  معرفة  من  كافية  درجة  يضمن  ال 
سكانها  عدد  يبلغ  التي  الغنية  المنطقة  هذه  في 
رودريغيز  لوبيز  دوريس  وتؤكد  نسمة.  مليون   7.8
عن  تدافع  التي  »ايسبانو-أبالنتس«  جمعية  من 

استخدام اللغة القشتالية، لوكالة »فرانس برس« أن 
هذا النظام »تمييزي ألن األطفال الذين لغتهم األم 
هي الكاتالونية يمكن تعليمهم بهذه اللغة بينما ال 

يستطيع أطفالنا تعلمها«.
أربع سنوات من  بعد  الشكوك  وفي وضع تسوده 
فشل محاولة االنفصال في 2017، يرى االنفصاليون 
وقال  قواتهم.  تعبئة  فرصة إلعادة  القضية  في هذه 
أوريول بارتوموس أستاذ السياسات العلمية في جامعة 
الحركة  إن  بــرس«  لـ»فرانس  المستقلة  برشلونة 
تكشف  الرأي  واستطالعات  جدا  »ضعيفة  االنفصالية 
تتمسك  التي  القضية  هي  »اللغة  أن  وأضاف  ذلك«. 
أن  وتابع  االنتخابية«.  قاعدتها  تنشيط  لمحاولة  بها 
الناخبين االنفصاليين »محبطون« ويشعرون »بخيبة 

أمل كبيرة وإرهاق شديد«.
وهذا اإلحباط ناجم خصوصًا عن االنقسامات بين 

مختلف التيارات في الحركة.
رئيس  بزعامة  كاتالونيا«  أجل  من  »معا  فحزب 
يتبنى  الذي  بوتشيمون  كارليس  السابق  المنطقة 
مواقف أكثر تشددًا، يريد أن تظهر حكومة المنطقة 
أمر  عصيان  في  رغبتها  بوضوح  فيها  يشارك  التي 
الجمهوري  »اليسار  حزب  اقترح  وبالعكس،  القضاء. 
لكاتالونيا« الذي يترأس هذه الحكومة موقفًا وسطيًا 
الكاتالونية  باللغة  أحدهما  مدرسين  بتعيين  يقضي 

واآلخر بالقشتالية.
المعتدل  الحزب  وهو حل يتطابق مع مواقف هذا 
الذي يدعو إلى الحوار مع الحكومة المركزية، وحصل 
التنفيذية  السلطة  من  األخيرة  األيام  في  خصوصًا 
باللغة  أعمال  إلنتاج  أمــوال  على  سانشيز،  بقيادة 
دعم  مقابل  نتفليكس،  مثل  لمنصات  الكاتالونية 

الحزب الحاسم للميزانية.

●  متظاهر يطالب بالتعليم بالكاتالونية في مدارس 
المنطقة في برشلونة، 18 ديسمبر 2021. )أ ف ب(

خبراء بعد جولة فيينا:

إيران سجلت نقاطا
في املفاوضات النووية

العقوبات  رفع  إدراج  في  نجاحها  عبر  نقاطًا  إيــران  سجلت 
في  المناقشات  أساس  ستشكل  التي  الوثائق  في  كأولوية 
الجولة المقبلة للمفاوضات حول الملف النووي في فيينا، كما 
خمسة  دام  توقف  وبعد  برس«.  »فرانس  لوكالة  خبراء  يرى 
اإليراني  النووي  االتفاق  إلنقاذ  المفاوضات  استؤنفت  أشهر، 

2015 في نهاية نوفمبر. الدولي في 
الواليات  ــادة  إع إلــى  المحادثات  رهانات  أحــد  ويهدف 
لتعيد   2018 في  منه  انسحبت  الذي  االتفاق  إلى  المتحدة 
عبر  أنه  خبراء  ويــرى  طهران.  على  عقوبات  فرض  بعدها 
مواقفها  وتكرار  والصينيين  الروس  حلفائها  على  االعتماد 
عن  نية«،  حسن  »بــادرة  في  األخيرة  اللحظة  في  والتخلي 
كاميرات  جعبتها–استبدال  في  كانت  التي  الرابحة  الورقة 

المراقبة في موقع نووي–نجحت طهران في تحريك الوضع.
الخبير اإليراني في الشؤون السياسية حسين كناني  وقال 
األخيرة  الجلسة  ختام  في  إنه  برس«  »فرانس  لوكالة  مقدم 
واآلخر  العقوبات  بشأن  أحدهما  نصان:  »هناك  للمناقشات 
مع  ألنه  بالفعل  مهمة  خطوة  هذه  النووية.  األنشطة  حول 
كان  فرضتها  التي  والعقوبات  المتحدة  الواليات  انسحاب 
يمكننا  »اآلن  مقدم  كناني  أضاف  عمليًا«.  متوقفًا  االتفاق 
إلى  األميركيين  لعودة  توفرت  األولية  الشروط  إن  القول 

االتفاقية«.
وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  من  كبار  دبلوماسيون  واختتم 
والصين  اإليرانيين  نظرائهم  مع  اجتماع  خــالل  )إي3( 
من  أيام  بعد  الجمعة  السابعة  المفاوضات  جلسة  والروس، 
يحددوا  ولم  والمكثفة« بحسب طهران.  »الشاقة  المناقشات 
بداية  قبل  أخرى  مرة  يجتمعوا  أن  أمل  على  جديدًا،  موعدًا 
األوروبية  ــدول  ال من  دبلوماسيون  وقــال  الجديد.  العام 
مستعدون  اآلخرين  ــران  إي شركاء  »جميع  إن  المشاركة 
»استئنافها  إلى  اإليرانيين  داعين  المناقشات«،  لمواصلة 

بسرعة«.
الناطق  بلسان  اإليرانية  الخارجية  أكــدت  جهتها،  من 
كل  بموافقة  تقرر  التوقف  أن  زاده  خطيب  سعيد  باسمها 
األطراف. وأضاف أن »األطراف اتفقوا على نصين جديدين«، 
وعلى  االعتبار  في  أخذت  إيــران  نظر  »وجهات  أن  موضحًا 

المناقشات«. مواصلة  يمكننا  أساسها 
المحافظ  باقري  علي  اإليرانيين  المفاوضين  كبير  وقدم 
تم  ما  على  إضافية«  »نقاط  أنهما  على  النصين  المتشدد 
اتفاقية  في  اإلصالحيين،  أسالفه  قبل  من  عليه  التفاوض 
للعقوبات  الكامل  »الرفع  إدراج  على  أصر  قد  وكان   .2015

إيران، كأولوية. المفروضة على  اإلنسانية«  الجائرة وغير 
وأثارت هذه الطريقة في تعديل النص إلى حد كبير غضب 
مرارًا  هددوا  الذين  واألميركيين  األوروبيين  المفاوضين 
المناقشات  تنفيذ وعيدهم، باالنسحاب من  وتكرارًا من دون 

الذي تريده إسرائيل بشدة. العسكري  بالخيار  ولوحوا 
اإليرانية برنار هوركاد  الشؤون  الفرنسي في  الخبير  ويرى 
في  الجولة  هذه  خالل  »نجحوا  اإليرانيين  المفاوضين  أن 

إقناع محاوريهم بضرورة تسوية العقوبات كأولوية ألن ذلك 
النووي«. للشق  تقنية  لتسوية  الطريق  سيمهد 

اتفاقية  تحترم  أنها  باستمرار  اإليرانية  السلطات  أكدت 
أمر إصالح  المتحدة  الواليات  إلى  أنه »يعود  وأنها ترى  فيينا 
اإليرانية«  »الجيوسياسية  كتاب  مؤلف  يرى  كما  الضرر«، 
لوكالة »فرانس برس«. وأضاف هذا الباحث أن »إيران تدرك 
أي  عتبة،  بلد  اآلن  ألنها  لمصلحتها  يميل  القوى  ميزان  أن 
قادرة خالل فترة قصيرة، مثل ثالثين دولة أخرى في العالم، 

تخصيب  يمكنها  ذلك.  أرادت  إذا  ذرية  قنبلة  تصنيع  على 
تشاء«. عندما  اليورانيوم 

وقال  نتائج.  على  الحصول  إيران  تأمل  نفسه،  الوقت  في 
تريد  اإلسالمية  الجمهورية  أن  »يبدو  مقدم  كناني  حسين 
التوصل إلى نتيجة نهائية، سواء كانت االنسحاب النهائي أو 
وفي  المشتركة.  الشاملة  العمل  خطة  في  الكاملة  العضوية 
كل األحوال الهدف هو الخروج من هذا الوضع غير الواضح«.
»مواجهة  في  دائمًا  المقبل  االتفاق  لجعل  أنه  وأضــاف 
رأس  و300  ثمانين  بين  يعتقد  كما  تمتلك  التي  إسرائيل 
نووية، يجب على مجموعة 5+1 )فرنسا وبريطانيا والواليات 
ال  التي  إيــران  حماية  وألمانيا(  وروسيا  والصين  المتحدة 
أيًا منها، وإال يمكن أن ينهار االتفاق في أي لحظة«.  تمتلك 
األميركي  القومي  األمــن  مستشار  يصل  أن  المقرر  ومن 
حسب  ستتركز  زيارة  في  الثالثاء  إسرائيل  إلى  ساليفان  جيك 

النووية. المحادثات  األبيض، على  البيت  مسؤولي 
المسؤولة  المتحدة  لألمم  التابعة  الوكالة  وتــواصــل 
اإليراني،  النووي  للبرنامج  السلمية  الطبيعة  مراقبة  عن 
تقوم  التي  التفتيش  عمليات  تعترض  التي  العراقيل  إدانة 
 ،2015 التفاق  المعارضون  أما  اإلسالمية.  الجمهورية  بها 
االقتصادي  الضغط  مضاعفة  على  واشنطن  فيحضّون 
والدبلوماسي على إيران، قبل اللجوء إلى خيار عسكري محتمل.

خبير إيراني: الشروط األولية توفرت 
لعودة األميركيين إلى االتفاق النووي

محلل فرنسي: اإليرانيون أقنعوا محاوريهم 
بضرورة تسوية العقوبات كأولوية

إيران ـ الوسط

● المفاوض اإليراني علي باقري مغادرا مقر انعقاد المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني الجمعة في فيينا. )أ ف ب(
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اإلطاحة بقاضي »مرفأ بيروت« تضر عالقة لبنان مع المانحين الغربيين واألمم المتحدة

عربي و دولي

أطفال لبنان يدفعون الفاتورة

11 عامـــــا من الثــــــــورة

زيارة غوتيريس لبيروت تصطدم بخالفات الطبقة السياسية

هل تعود تونس لنظام بن علي؟

مجيد التي تزور لبنان حاليًا »أزمة لبنان تهدد حاضر 
ومستقبل ماليين األطفال. هناك حاجة أكثر من أي 
المعاملة  سوء  من  حمايتهم  لضمان  مضى  وقت 

واألذى والعنف وحماية حقوقهم«.

وغادر  حدة.  على  منهما  كل  مع  غوتيريس  التقى 
ما  على  محبطًا  بري  مع  القصير  االجتماع  ميقاتي 
وعندما  طريقه.  عن  المراسلين  أحد  أبعد  إذ  يبدو 
سُئل عن اتفاق محتمل إلعادة انعقاد مجلس الوزراء 
بإزاحة البيطار، رد بأن المجلس ليس معنيًا بذلك. 
وقال مصدر مقرب من بري لـ»رويترز« دون الخوض 
في تفاصيل إن بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة 
االنعقاد. وفي بيان صدر في وقت الحق، أقر ميقاتي 
بأنه يحاول إعادة انعقاد مجلس الوزراء، لكنه أضاف 
أنه خالل اجتماعه مع بري رفض »التدخل في عمل 
مجلس  اعتبار  أو  األشكال،  من  شكل  بأي  القضاء 
الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة 

التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق«.
بري  إلى كل من  موقفه  نقل  إنه  ميقاتي  وقال 
والرئيس ميشال عون، مضيفًا أنه »موقف ال لبس 
التيار  في  بارز  عضو  ونفى  اإلطالق«.  على  فيه 
الوطني الحر بزعامة عون تقارير إعالمية تفيد بأن 
التيار وافق على اقتراح بعودة انعقاد اجتماع مجلس 

الوزراء الذي سيشهد إزاحة البيطار.
اإلضرار  من  بمزيد  بالقاضي  اإلطاحة  وتنذر 
بعالقة لبنان مع المانحين الغربيين وكذلك باألمم 
المتحدة. وزار غوتيريش صباح يوم اإلثنين الميناء 

الزهور  إكلياًل من  للدمار حيث وضع  الذي تعرض 
»محاسبة  إلى  الحقًا  ودعا  تذكاري  نصب  على 
عادلة« فيما يتعلق باالنفجار الذي أودى بحياة أكثر 

من 215 شخصًا.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا 
غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين األسوأ 
وفاقمت  الماضي.  القرن  منتصف  منذ  العالم  في 
تداعيات  من  كوفيد19-  لوباء  التصدي  تدابير 
االنهيار االقتصادي. ويترافق مع شلل سياسي يحول 
التدهور  من  تحدّ  إصالحية  خطوات  اتخاذ  دون 
وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر 

من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
إصالحات  تطبيق  الدولي  المجتمع  ويشترط 
ورغم  للبنان.  المالي  الدعم  توفير  مقابل  بنيوية 
تجتمع  لم  المتمادية،  وتداعياتها  األزمة  حجم 
الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، على خلفية 
انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار 
األقل  على  شخصًا  بـ215  أودى  الذي  بيروت  مرفأ 
بجروح،  آخرين   6500 من  أكثر  بإصابة  وتسبب 

ملحقًا دمارًا واسعًا بالعاصمة.
مليون  على  المتردية  األوضاع  هذه  وانعكست 
العنف  لخطر  حاليًا  معرضون  األقل  على  طفل 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وفق  المباشر، 
أطلقته  تقرير  في  المنظمة  وقالت  )يونيسف(. 
يكبرون  أطفال  العنف:  مظاهر  »بدايات  بعنوان 
في  التوتر  تزايد  »مع  إنه  لبنان«،  أزمات  كنف  في 
ونتيجة  كوفيد19-،  جائحة  جراء  واإلغالق  المنزل، 
تدهور الخدمات االجتماعية، هناك مليون طفل على 
األقل في لبنان في مواجهة خطر العنف المباشر«. 
معرض  طفلين  كل  بين  من  طفاًل  أن  وأوضحت 

»لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في 
في  المتفاقمة  األزمة  لمواجهة  األسر  تكافح  وقت 
البالد«. ومن بين المخاطر التي وثقتها المنظمة، 
عن  العوز  من  تعاني  التي  األسر  »بعض  تخلي 

اصطدمت محاولة جديدة الجتماع الحكومة اللبنانية 
المصابة بالشلل يوم اإلثنين، بسبب الخالف بين 
الساسة الحاكمين بشأن شروط اتفاق محتمل حتى 
مع حث األمين العام لألمم المتحدة الزائر أنطونيو 
غوتيريس على التكاتف من أجل المصلحة الوطنية.

ووصل غوتيريس يوم األحد لحشد الدعم الدولي 
للدولة المضطربة وحث زعمائها على معالجة انهيار 
عقود  مدى  على  إدارة  وسوء  فساد  عن  نجم  مالي 
تابعة  وكالة  وأفادت  منهم.  كثيرون  عليه  أشرف 
الثالث  عامها  في  التي  األزمة  بأن  المتحدة  لألمم 
أدت إلى سقوط أربعة من بين كل خمسة في لبنان 
في براثن الفقر. ولكن على الرغم من التصريحات 
التي أدلى بها غوتيريس يوم اإلثنين بعد اجتماعات 
مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب 
تعثرت  حسنة،  نوايا  وجود  لمس  بأنه  ميقاتي 

محاولة جديدة الجتماع مجلس الوزراء.
على  تركز  التي  اللبنانية،  الحكومة  تجتمع  ولم 
المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
 12 منذ  إليها،  الحاجة  تشتد  خارجية  مساعدات 
انفجار مرفأ  أكتوبر وسط خالف بشأن تحقيق في 
العام الماضي. واشترط حزب اهلل وحليفته  بيروت 
حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق البيطار القاضي 
الذي يحقق في االنفجار والذي اتهموه بالتحيز من 

أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
كبار  من  اثنين  استجواب  إلى  البيطار  وسعى 
بشأن  لهما  اتهامات  توجيه  تم  أمل  حركة  أعضاء 
الساسة  كبار  إلى مجموعة من  باإلضافة  االنفجار، 
أن  بعد  بري  ميقاتي  وزار  األمنيين.  والمسؤولين 

بيروت ـ الوسط
)أ رشيفية( ● غوتيريس مع رئيس البرلمان نبيه بري        

)أرشيفية - اإلنترنت( ● غوتيريس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي    

زيادة  الى  إضافة  الشوارع،  في  الرضع  أطفالها 
خطر اختطاف األطفال مقابل فدية مالية«. وقالت 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 
معال  نجاة  الدكتورة  األطفال  ضد  بالعنف  المعنية 

»يونيسف«: مليون طفل على 
األقل معرضون حالياً لخطر 

العنف المباشر

● خريجون تونسيون عاطلون عن العمل يرددون شعارات خالل تظاهرة إلحياء الذكرى 11 النطالق ثورة 2011في سيدي بوزيد  )أ ف ب(

الحادية  الذكرى  الماضي  األسبوع  نهاية  التونسيون  أحيا 
زين  السابق  الرئيس  بنظام  أطاحت  التي   2011 لثورة  عشرة 
انقسام  انتفاضة شعبية. وذلك في ظل  إثر  العابدين بن علي 
أثار  ما  اقتصادية شديدة،  وأزمة  اجتماعي واستقطاب سياسي 
المشهد  كان  اذا  وما  األزمــة،  هذه  من  المخرج  حول  أسئلة 
.2011 الحالي إعادة إلنتاج مشهد الديكتاتورية ما قبل العام 
في  النار  البوعزيزي  محمد  الشاب  إضرام  حادثة  وأثــارت 
العام  نهاية  تونس  وسط  بوزيد  سيدي  محافظة  في  نفسه 
انتهت  واسعة  اجتماعية  احتجاجات  الحقًا،  حتفه  ليلقى   2010
تظاهرة  لكن  البالد.  من  ورحيله  علي  بن  نظام  بسقوط 
الداخل  في  االنقسام  ترجمت  الــثــورة  ذكــرى  في  الجمعة 
قيس  التونسي  الرئيس  مساندي  من  مئات  بين  التونسي، 
البرلمان  أعمال  تجميد  بتواصل  لقرارته  والمناهضين  سعيد 
وسط   2022 خالل  شعبي  واستفتاء  نيابية  انتخابات  واقرار 

مشحونة أجواء 
اإلثنين  خطاب  في  سعيد  كشف  أن  بعد  جاءت  التظاهرات 
سياسية  مواعيد  روزنامة  شكل  في  القرارات  من  جملة  عن 
جزء  في  شخص  ألف  حوالي  وتجمع   .2022 العام  طيلة  تمتد 
رجال  وطوقهم  تونس  بالعاصمة  بورقيبة  الحبيب  شارع  من 

األمن بالقرب من ميدان الساعة.
نحو  اصطف  البلدي،  المسرح  وقبالة  اآلخــر  الجزء  وفي 
والجزائر  تونس  علم  رافعين  للرئيس  المساندين  من  مئتين 
لمحاربة  النهاية  إلى  و»معك  الوراء«  إلى  رجوع  »ال  مرددين 
العكرمي  قالت منى  القضاء«.  يريد تطهير  الفساد« و»الشعب 
من  األخيرة  السنوات  العشر  خالل  الثورة  »سُرقت  الثالثينية 
للرئيس  مساند  آخر  متظاهر  وقال  المسلمين«.  اإلخوان  قبل 
يدعى ناصر المجبري »عشرية سوداء من التفقير... المؤشرات 

تراجع كبير«. االقتصادية في 
ال  ما  يريد  »الشعب  لسعيد  المناهضون  هتف  جهتهم،  من 
تريد« و»حريات حريات دولة القانون انتهت« و»الشعب يريد 
للشعبوية«.  مجال  ال  و»وحدة وحدة وطنية  االنقالب«  إسقاط 
لـ»فرانس  المتظاهرين  واقفة وسط  عاما(   42( وقالت سميرة 
برس« وموجهة كالمها لسعيد: »بينا وبينك الشارع لن نفرط 
عامًا(   50( إبراهيم  قال  فيما  ديمقراطية«،  سنوات   10 في 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  في  تراجعًا  هناك  أن  »صحيح 

في البالد، لكن هذا ال يعني ضرورة التشريع لالنقالب«.
واعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبداللطيف المكي 
الرئيس  من  إمعان  »هي  سعيد  أعلنها  التي  ــراءات  اإلج أن 
وأضاف  آخر«.  لعام  للسلطة  واحتكار  األمام  إلى  الهروب  في 
المناهضة  التظاهرة  في  يشارك  كان  بينما  برس«  لـ»فرانس 
أن  السلطة مما يمكن  احتكار  غير  لها  األجندة ال معنى  »هذه 

الثورة«. النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب  يهدد حرية 
و700   600 بين  الجمعة  تجمع  بوزيد  محافظة سيدي  وفي 
رافضين  بين  المدينة  وسط  الثورة  ذكــرى  إلحياء  شخص 
فرانس  مراسلة  أفادت  ما  على  له  وداعمين  سعيد  لخطاب 
بثورة  »قمنا  البوعزيزي  لسعد  السياسي  الناشط  وقال  برس. 

من أجل الحريات والديمقراطية، ال ليستحوذ قيس سعيد على 
االنقسامات  من  الحجالوي  حمزة  حذر  جانبه،  من  السلطات«. 
في الشارع والرأي العام وقال »كل هذا سيؤدي إلى االنقسام، 

2011 بدأت االنقسامات وستتواصل«. العام  منذ 
أو  معلقًا  النيابي  المجلس  بإبقاء  سعيد  ــرارات  ق قضت 
انتخابات نيابية  2022 وتنظيم  17 ديسمبر  إلى تاريخ  مجمدًا 
ومطلع  تنقيحه.  سيتم  الذي  االنتخابات  لقانون  وفقًا  مبكرة 
أن  على  إلكترونية  وطنية  استشارة  تنظيم  يبدأ  المقبل،  يناير 
تنتهي في 20 مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة 
نهاية  حتى  التونسيون  عنها  سيعبر  التي  المقترحات  مختلف 
يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع 

2022، وهو يوم عيد الجمهورية. 25 يوليو  لالستفتاء في 
وأكد االتحاد األوروبي أن خطاب سعيد »خطوة مهمة نحو 
المسار  هذا  ونجاح  المؤسساتي  والتوازن  االستقرار  استعادة 

العملية إلنجازه«. األساليب  رهن 
اجتماعية  أزمة  خضم  في  يوليو،   25 في  الرئيس  وأعلن 
إلى  اللجوء  السياسي،  الجمود  من  أشهر  وبعد  واقتصادية 
2014 الذي يخوله اتخاذ »تدابير  الفصل الثمانين من دستور 
وأعلن  البالد،  على  داهم«  »خطر  وجود  حال  في  استثنائية« 
بعد  البرلمان.  عمل  وتجميد  الحكومة  رئيس  إعفاء  بمقتضاه 
ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرًا رئاسيًا قرر بمقتضاه 
سلطة  نفسه  ومنح  الدستور  من  واسع  بقسم  العمل  تجميد 
اتخذها  التي  اإلجراءات  تمديد  وأعلن  مراسيم،  عبر  التشريع 

»حتى إشعار آخر«.
في  تمثياًل  األكبر  كانت  التي  النهضة  لحزب  النيابية  الكتلة 
سعيد  قرارات  أن  بيان  في  اعتبرت  أعماله  المجمدة  البرلمان 
نحو  بيّن  ونزوع  التونسية  الجمهورية  لدستور  فعلي  »إلغاء 
األركان  مكتمل  وانقالب  المطلق  الفردي  االستبدادي  الحكم 
واغتصاب  الديمقراطي  المسار  الدستورية وعلى  الشرعية  على 

الدولة«. السلطات عبر توظيف أجهزة  لكل 
تضمن  الذي  التونسية  الرئاسة  بيان  كان  المقابل،  في 
مؤسسات  داخل  يتواصل  أن  بُد  ال  »المسار  أن  سعيد  تأكيد 
التي مضت  السنوات  وأن  تشريعات جديدة«  وفي ظل  الدولة 
»سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب 
والذي ما زال لألسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء«.
تونس  في  الكرامة  الحرية  لثورة  جديدة  ذكرى  مضي  ومع 
هي  هل  قائمًا..  التساؤل  يبقي  المنقسم،  الجو  هذا  وسط 
في  التوازن  إلعــادة  وقفة  أم  الواحد،  الشخص  لحكم  عودة 

التونسي. المشهد 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

مظاهرات انقسامية بين مؤيدي 
الرئيس ومعارضيه في ذكرى 

ثورة الياسمين

ناشط سياسي »قمنا بثورة من 
أجل الحريات والديموقراطية، ال 

ليستحوذ قيس سعّيد على السلطات«

مهاجر عراقي مُصاب :

أملانيا هي »البلد اللي يستحق أني أدافع عنه«
برلين ـ الوسط

الموسيقى  صناعة  في  يعمل  المرجان  حيدر  كان 
ببغداد حين انضم إلى احتجاج على الفساد والبطالة 
ذلك  عصر  في  إنه  ويقول  العامة.  الخدمات  وضعف 
اليوم شوهت عبوة من الغاز المسيل للدموع نصف 

وجهه وأضاعت مستقبله في العراق.
وقال المرجان لـ»رويترز« في بيت صديق له ببرلين 
روسيا  عبر  ألمانيا  إلى  الخطيرة  بالرحلة  قام  أن  بعد 
بحقوقنا،  طالبنا  نحنا  سلميا.  احتجاجا  »كان  البيضاء 
اللي  بس  ورود،  وشايلين  عراقية  أعــالم  شايلين 
التابعة  والميليشيات  الــقــوات  إنــه  به  انصدمنا 
للحكومة الفاسدة واجهتنا بالقنابل المسيلة للدموع 

بالرأس والصدر والجسم بأكمله وبالطلق الحي«.
ليوثق  المحمول  هاتفه  يمسك  كــان  وبينما 
بكاميرته اقتراب الحشد من المنطقة في ذلك اليوم 
للدموع  مسيل  غاز  عبوة  أصابته   ،2019 عام  من 
قبل  وجهه  في  استقرت  ثم  أوال  األمن  قوات  ألقتها 

أن تنفث الدخان في جسده.
السما  وقــدامــي  ظهري  على  »سقطت  وقــال 
يصيحون،  أصدقائي  عياط  وأسمع  بس  والنجوم 
ودانــي،  من  يطلع  دخــان  أكو  حسيت  حيدر.  حيدر 
صار  حلقي،  من  يطلع  دخــان  خشمي،  من  يطلع 
الدخان يطلع حتى من عيوني. أرفع جسمي ما أقدر، 
بالكامل.  انشل  جسمي  حسيت  أقدر،  ما  إيدي  أرفع 
بالء،  شيء  لي  صار  إنه  عرفت  اللحظة  هاي  وفي 
فقدت  بعدها.  وغمضت  العالمين  لرب  أمري  سلمت 

الوعي خمسة أيام«.
غيبوبة  فــي  التالية  الخمسة  ــام  األيـ وقضى 
من  أقل  وبعد  قصته،  ــداول  ت وتم  بالمستشفى. 
أسبوع على احتجاج يوم 27 أكتوبر قفز عدد متابعيه 
ألف.   50 من  ألفا   150 إلى  إنستجرام  منصة  على 
أصيبوا  شخصا   77 إن  وأمنية  طبية  مصادر  وقالت 
المتظاهرون  وقــف  حينما  اليوم  ذلــك  في  بجراح 
التحرير وسط بغداد رغم مقتل  صامدين في ساحة 
قوات  سعي  مع  السابقين  اليومين  في  شخصا   74

األمن والفصائل المسلحة لتفريقهم.
العراق إلزالة  لعملية جراحية في  المرجان  وخضع 
العبوة لكنه سافر إلى الهند إلجراء عمليتين أخريين 
المنشآت الالزمة في بلده. وتحمل  نظرا لعدم توفر 
 15 قدرها  فاتورة  اإلنسان  حقوق  مجال  في  ناشط 

ألف دوالر للعملية األولى.
ونظرا الستشاطته غضبا بسبب إصابته، استخدم 
التواصل  وسائل  على  الشخصي  ملفه  المرجان 
في  بالقتل  تهديدات  وتلقى  لالحتجاج  االجتماعي 
مغادرة   2021 أيلول  سبتمبر  في  وقــرر  المقابل. 
العراق، وسمع من أصدقائه عن طريق هجرة جديد 

بتكلفة أكثر قبوال، عبر روسيا البيضاء إلى أوروبا.
العراق  بالفعل في  لديه حياة جيدة  أنه كان  ومع 
المغادرة.  خطر  من  أعلى  كان  البقاء  خطر  إن  قال 
أعيش  المتوسطة  الطبقة  وأضاف "كنت مواطنا من 
صناعة  في  وأعمل  وسيارة  منزل  فلدي  بغداد.  في 

الموسيقى وعندي قناة على يوتيوب".
وطار إلى مينسك عبر دبي ودفع ثالثة آالف دوالر 
أيام  أربعة  وقضى  فيسبوك.  على  وجدهم  لمهربين 
مع أصدقائه في الغابة قرب طريق يصل بين روسيا 
حتفهم  المسافرين  بعض  والقى  وبولندا.  البيضاء 
كان  لكنه  للغاية،  المنخفضة  الحرارة  درجات  بسبب 
العراق،  التي نجح في جلبها من  متحصنا بالمالبس 
تقبض  التي  الشرطة  لمراوغة  وسيلة  انتظار  أثناء 

على كل من يحاول العبور.
وقال المرجان »كنا نراقب الطريق الذي كان يبدو 
أنه تم  النقاط. ثم هرولنا«، مضيفا  خاليا في بعض 

توقيف مجموعة ُأسر كانوا خلفه وأصدقاءه مباشرة.
أكتوبر.   14 في  ألمانيا  إلــى  المرجان  ووصــل 
تلقى  إنه  وقــال  اللجوء  حق  على  للحصول  وتقدم 
مؤشرات على أن لديه فرصة جيدة للغاية بخصوص 
السماح له بالبقاء. وقال »هو هذا البلد اللي يستحق 
ألنه  ليش؟.  لخاطره،  أضحي  أنا  عنه،  أدافع  أني  إني 

حضني، ساعدني، وقف وياي، ما قصر بحقي«.

●  حيدر آل مرجان: ناشط ويوتوبر عراقي أصيب خالل 
مظاهرات تشرين. هو اآلن طالب لجوء في ألمانيا بعد 

وصوله عن طريق بيالروسيا



اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة المساعدات المفرج عنها 
من الحكومة البريطانية للشركات 

المتضررة من »كورونا«

قالوا

08

إلى إجراء مسح شامل على  التجارة والصناعة  العام لغرف  دعا االتحاد 
القطاع  تواجه  التي  والصعوبات  المشاكل  على  للوقوف  ليبيا  مستوى 
الخاص، بما يمكنه من المساهمة بفاعلية في عملية البناء والتنمية في 

كافة المناحي.
المقترحات  لوضع  المتخصصة  الفرق  االتحاد تشكيل عدد من  وأعلن 
كتاب  في  وتضمينها  للحكومة  وتقديمها  المساهمة،  هذه  تجسد  التي 

يشمل األعمال والمشاريع المقترح القيام بها.
عليه  االتفاق  يتم  ما  قريبًا لوضع  اللجان سيبدأ  أن عمل هذه  وأوضح 

موضع التنفيذ بما يحقق المصلحة العامة للبالد.
وفي 8 ديسمبر، جرى انتخاب فتحي األمين لرئاسة مجلس إدارة االتحاد 
ُأجريت تحت  التي  االنتخابات  والزراعة في  التجارة والصناعة  العام لغرف 

إشراف وزير االقتصاد والتجارة، بمقر االتحاد بالعاصمة طرابلس.
 

اتحاد الغرف التجارية يدعو لحصر مشاكل القطاع الخاص

»تراجع ميزان العجز 
التجاري نتيجة االرتفاع 
الكبير لصادرات 
السلع«

محافظ بنك الجزائر 
رستم فاضلي 

مليار جنيه
استرليني

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.617دوالر أميركي
5.2052يورو

6.1198الجنيه االسترليني
1.2297الريال السعودي
1.257درهم إماراتي
0.7247اليوان الصيني

2021  /12/22 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

التنمية لتمويل  الدولي  البنك  رئيس  نائب   *

ال يمكن ألي قطاع أو بلد أو 
منظمة بمفردها التغلب على 

أزمة تغير المناخ فهي مثل 
جائحة كورونا

الفقراء
 ومعركة تغير املناخ

إن تأثير أزمة تغير المناخ على حياة الناس 
ال يقبل الجدل. وهو أيضًا أمر غير عادل إلى 
حد هائل؛ فاألشخاص األشد تضررًا هم األقل 

تسببًا في هذه األزمة.
المناخ،  تغير  ألزمة  التصدي  يجر  لم  ما 
إلى  شخص  مليون   130 نحو  تدفع  فسوف 
السنوات  مدار  على  الفقر  براثن  في  الوقوع 
تقويض  إلــى  يــؤدي  مما  المقبلة،  العشر 
األنفس.  بشق  تحققت  التي  التنمية  مكاسب 
يتعين  العالمي،  التحدي  هذا  مواجهة  وعند 

علينا أن ندافع بجرأة عن أشد الفئات فقرًا.
الخدمات  بلدًا من   74 الواقع، يستفيد  في 
 - للتنمية  الدولية  المؤسسة  تقدمها  التي 
أشد  لمساعدة  الدولي  البنك  صندوق  وهي 
ليست  البلدان  وهذه  فقرًا.  العالم  بلدان 
انبعاثات  عُشر  من  أقل  عن  إال  مسؤولة 
مستوى  على  ــحــراري  ال االحتباس  غــازات 
األشخاص  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  العالم. 
أيضًا  هم  البلدان  هذه  في  يعيشون  الذين 

األشد تضررًا من آثار هذه األزمة.
وبينما تكافح البلدان المؤهلة لالقتراض 
فيروس  جائحة  على  للتغلب  المؤسسة  من 
لتصبح  تتبارى  فإنها  )كوفيد19-(،  كورونا 
عالمي  اقتصاد  في  المنافسة  على  قادرة 
األخضر،  النمو  فيه  يحظى  التغير  سريع 
الخضراء  والقطاعات  الخضراء،  والوظائف 
هذا  وبلوغ  متزايد.  نحو  على  بالتقدير 
يعني  فهو  الهين،  باألمر  ليس  الهدف 
على  كورونا  فيروس  تأثير  من  التعافي 
التأثيرات  ومواجهة  واالقتصادات،  الناس 
الـــمـــتـــزايـــدة 

ــمــنــاخ،  لــتــغــيــر ال
وتــدعــيــم الــقــدرة 
ضد  الصمود  على 
في  ــات  الـــصـــدمـ
وتوفير  المستقبل، 
ــرص أفــضــل  ــ ــ ف
لتحقيق  لــلــنــاس 
ما  عالم  في  الرخاء 

الجائحة. بعد 

المحتاجين دعم 
أكثر  هي  المناخ  تغير  أزمة  أن  المؤكد  ومن 
وأبعدها  تعقيدًا  واجهناها  التي  التحديات 
قطاع  ألي  يمكن  وال  هذا.  يومنا  حتى  مدى 
التغلب على هذه  أو منظمة بمفردها  بلد  أو 
األزمة. وما من لقاح لمساعدة المناخ. وتُعد 
تمامًا مثل جائحة كورونا،  المناخ،  تغير  أزمة 

عالمية. حلواًل  وتتطلب  حقًا  عالمية  قضية 

االعتماد على عقود من الخبرة
دعم  على  للتنمية  الدولية  المؤسسة  تركز 
أشد البلدان فقرًا في مكافحة آثار أزمة تغير 
عالمي  اقتصاد  متطلبات  مع  والتكيف  المناخ 
الدروس  من  عقودًا  نضع  نحن  وها  جديد. 
موضع  المكتسبة  والخبرات  المستفادة 
على  الفقيرة  البلدان  مساعدة  بغية  التنفيذ 
تغير  أزمة  مع  والتكيف  االنبعاثات،  تقليل 

المناخ، والتخفيف من حدة آثار الكوارث.

الجديدة التحديات  لمواجهة  التمويل 
ألن  الــيــوم  األفــكــار  هــذه  أشارككم  إنني 
المؤهلة  للبلدان  التمويلية  االحتياجات 
للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  لالقتراض 
تفاقم  إلى  تؤدي  المناخ  أزمة  وألن  هائلة، 
مساعدة  ــى  إل بحاجة  وسنكون  الــوضــع. 
باالمتنان  شعرنا  ولطالما  عملنا.  لمواصلة 
مر  على  دعــم  من  قدموه  لما  للمانحين 
بغية  مستمرًا  دعمًا  سنحتاج  لكننا  السنين، 
احتياجًا  األكثر  عادلة لألشخاص  إتاحة فرصة 
من أجل التعافي والقدرة على الصمود. وفي 
الشهر، سيجتمع مانحونا وشركاؤنا معًا  هذا 
المستمر،  المالي  دعمهم  بتقديم  للتعهد 
ونأمل أن يمدوا إلينا يد العون في مواجهة 
هذه التحديات غير المسبوقة. والحقيقة أنه 
ما  المناخ  تغير  أزمة  على  التغلب  يمكننا  ال 

لم ندافع عن الفقراء.
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     أكيهيكو نيشيو *

●    منشآت نفطية بحقل الفيل

●    عمال في منشآت نفطية بشركة راس النوف

مكمنه،  في  الوفاء  حقل  غاز  من  كميات  فقدان  »إلى 
مكمني  اتصال  لديها  التي  المجاورة  للدول  وهجرته 
البالد  احتياطات  على  يؤثر  مما  استرجاعه،  ويستحيل 
الليبية  للحدود  لمجاورته  المكمن  هذا  في  الغازية 
»خالل  مضطرة  المؤسسة  أن  إلى  منوهًا  الجزائرية«، 
أيام إليقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية 

حتى باطن الجبل بالمحروقات«.

أضرار بشبكة الكهرباء
بدورها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقف الغاز المغذي 
لمحطات توليد الكهرباء في الرويس والزاوية والخمس 
ومصراتة، ما أدى لفقد 2500 ميغاوات، وصعوبة توفير 

التيار جراء نقص الوقود المشغل للمحطات.
صعوبات  عليه  ستترتب  اإلغالق  أن  على  وشددت 
فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية 
وزيادة ساعات طرح األحمال، خاصة في األيام الحالية 

التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.
أنها ستبلغ  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ونوهت 
النيابة العامة »التي بالتأكيد لن تسمح ألي جهة غير 
مختصة كائنًا من كانت أن تفرض أجنداتها«، معربة 
عن ثقتها في »أن مكتب النائب العام سيتخذ اإلجراءات 
الالزمة من تحري وجمع معلومات واستدالالت لكشف 
هذا  وراء  من  والمستفيدين  والمنفذين  المخططين 

العمل المشين«.   

تلقت  المنشآت،  حرس  عن  صــادر  بيان  وتحدث 
»الوسط« نسخة منه، عن »غلق حقول الوفاء والحمادة 
حماية  وحــدة  ــات  ودوري وحــزوة،  والبالعة  والخمسة 
والبالعة  وحــزوة  الربانية  في  والغاز  النفط  خطوط 

وشعوة ودرج الوفاء والربانية«.

أحالم تتبخر؟
على  قاتمة  بصورة  لتلقي  اإلغالقات  هذه  تأتي 
حكومة  طموحات  وتضرب  الليبي،  النفط  مستقبل 
وقبل  اإلنــتــاج،  برفع  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
عن  عون  محمد  والغاز  النفط  وزير  أعرب  التوقف 
نحو  النفط  من  إنتاجها  يصل  أن  إلى  ليبيا  تطلع 
زمنية  فترة  في  وذلك  يوميًا،  برميل  مليون   2.1

أعوام. وثالثة  عامين  بين  ما  تتراوح 
»بلومبرغ«  لوكالة  تصريحات  في  عون  الوزير  وقال 
األميركية إن ليبيا قد تمنح مكافآت لشركات نفطية تفي 
يوميًا  برميل  1.4 مليون  إلى  اإلنتاج  لزيادة  بتعهداتها 

بحلول منتصف 2022، وقد تعاقب من ال يلتزمون.
إلى  »الوصول  أن  إلى  والغاز  النفط  وزير  وأشار 
معدة  ميزانية  اعتماد  جرى  إذا  ممكن،  الرقم  هذا 
وخالفًا  للتمويل،  الباب  تفتح  والتي  أخيرًا  للقطاع 
مع  نفطية  خدمات  اتفاقات  الدولة  تعقد  قد  لذلك، 
الحقول  لتطوير  خاصة  أجنبية  أو  وطنية  شركات 

اإلنتاج«. وتعزيز 
وأوضح عون أن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح حاليًا 
و»إذا  يوميًا،  برميل  مليون  و1.3  مليون   1.25 بين 
تشكيل  أو  االنتخابات  خالل  من  الدولة  استقرت 
2.1 مليون  الحكومة، فنحن نأمل أن نصل إلى إنتاج 

»بلومبرغ«. وفق  يوميًا«،  برميل 
إلى ذلك، ال تزال الخالفات في قمة الهرم اإلداري 
أغسطس  في  الخالف  بدأ  وقد  قائمة،  النفط  بقطاع 
اهلل  صنع  عمل  تعليق  الوزير  حاول  حين  الماضي 
عبدالحميد  الحكومة  رئيس  ولكن  أغسطس؛  في 

القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه. ألغى  الدبيبة، 
رئيس  إحالة  عــون  قــرر  الماضي،  أكتوبر  وفــي 
عن  مزاعم  بسبب  التحقيق  إلــى  النفط  مؤسسة 
للمؤسسة  اإلعالمي  المكتب  ليرد  إدارية  مخالفات 
إشراف  وتحت  الصحيح«  القانون  وفق  »تعمل  بأنها 

الحكومة.

القاهرة- الوسط

اإلغالقات تأتي وسط تحسن األسعار.. 
ومؤسسة النفط تبلغ النيابة

عون قبل إعالن »القوة القاهرة«: نتطلع 
إلنتاج 2.1 مليون برميل يومياً

شبح اإلغالقات النفطيةشبح اإلغالقات النفطية
يعصف بأحالم زيادة اإلنتاجيعصف بأحالم زيادة اإلنتاج

فقدان 300 ألف برميل في اليوم

مجموعة العمل االقتصادية املعنية بليبيا تجتمع في مارس
الحبري.

توحيد  جهود  سير  االجتماع  وتناول 
الكبير  من  كل  قدم  إذ  المصرف، 
والحبري إحاطة بشأن المحرز أخيرًا في 
إعادة  بعملية  للدفع  الرامية  جهودهما 
العامة  الجلسة  منذ  المصرف  توحيد 
التي  الماضي  سبتمبر   9 في  األخيرة 
تقرير  »ديلويت«  شركة  خاللها  قدمت 
طريق  وخارطة  المالية،  المراجعة 

المصرف. توحيد  إعادة 
المشتركة  الرئاسة  وأكدت 
واستقالل  وحدة  على  الحفاظ  »ضرورة 
والمالية  االقتصادية  المؤسسات 
الدولية  الجهات  أكدت  كما  للبالد«. 
رغبتها  االجتماع  في  المشاِركة 
إعادة توحيد  واستعدادها لدعم جهود 
المساعدة  تقديم  خالل  من  المصرف 
إجراء  سيتطلب  الذي  األمر  الفنية، 

المقبلة.  الفترة  المشاورات في  مزيد  ●  اجتماع سابق للجنة الميزانية بمصرف ليبيا المركزي

االقتصادية  العمل  مجموعة  تجتمع 
الدولية المعنية بليبيا في مارس المقبل 
جهود  من  األولى  المرحلة  أداء  لتقييم 
فيما  المركزي،  المصرف  توحيد  إعادة 
موحد«  »مصرف  وجود  أهمية  أكدت 
بالنسبة للعملية السياسية التي تيسرها 
فوائد  من  لذلك  »لما  األممية،  البعثة 

الستقرار البالد ومستقبلها«.
مصر  سفراء  من  كل  واجتمع 
المتحدة،  والواليات  األوروبي  واالتحاد 
العام  لألمين  الخاصة  والمستشارة 
ستيفاني  ليبيا  بشأن  المتحدة  لألمم 
لمجموعة  مشتركة  كرئاسة  وليامز، 
برلين،  لعملية  االقتصادية  العمل 
المصرف  محافظ  مع  الماضي،  األربعاء 
علي  ونائبه  الكبير،  الصديق  المركزي 

طرابلس- الوسط

بعد أن تنفس العاملون في القطاع النفطي أنفاسهم، 
اإلغالقات  شبح  عادو  اإلنتاج،  زيادة  في  خيرًا  وأملوا 
النفطية ليطل برأسه من جديد، مع إعالن المؤسسة 
»القوة  حالة  الجاري  ديسمبر   20 في  للنفط  الوطنية 
في  برميل  ألف   300 من  أكثر  فقدان  بعد  القاهرة« 
الشرارة  حقول  من  الخام  إنتاج  إيقاف  بسبب  اليوم 

والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا.
وكان شبح اإلغالقات النفطية بدأ في يناير من العام 
القطاع خسائر  كبد  ما  أشهرًا طويلة،  واستمر   ،2020
بعض  في  اإلنتاج  توقف  نتيجة  ــدوالرت،  ال بماليين 

الحقول والتصدير في مواقع نفطية أخرى.
تابعون  »أفراد  اإليقاف  سبب  إن  المؤسسة  وقالت 
استمرار  أن  من  محذرة  النفطية«،  المنشآت  لحرس 
هذه اإلغالقات »نتيجته إهدار ثروات البالد، واستمراره 

إنما إفقار للشعب الليبي«.

اإلغالقات تأتي وسط تحسن األسعار
إليه  »آلت  لما  أسفها  عن  اإلثنين،  بيان،  في  وأعربت 
خارج  مختصة  غير  وجهات  ــراد،  أف قيام  من  األمــور 
الشرارة  حقول  من  الخام  ضخ  بإغالق  القانون،  إطار 
والفيل والوفاء والحمادة في فصل جديد من مسلسل 

اإلغالقات كلما تتحسن أسعار النفط«.
  وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع 
اهلل: »ال يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه 
الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، وال يمكن 
قوت  تسيس  وسيلة  الممارسات  هذه  من  نجعل  أن 
الليبيين ألغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح 
أفراد دون مراعاة ألبجديات العمل المهني، ولن نسمح 

لهؤالء بلعب دور في قطاع النفط الوطني«.
وأضاف صنع اهلل: »لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه 
فإننا  وعليه  مستحياًل،  النفطية  السوق  في  المكررين 
إلى  مشيرًا  القاهرة(«،  القوة  )حالة  إلعالن  مضطرون 
أنه »تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البالد إلحاطتهم 
وتكبد  بيعية،  فرص  ضياع  من  اإلنتاج  إيقاف  بتبعات 

تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة«.
كما حذر من أن استمرار اإلغالق قد تمتد تداعياته 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اقتصاد 09

الموقتة، علي  الوطنية  الوحدة  الصحة بحكومة  وزير  بحث 
الديون  سداد  قوجة  الدين  فخر  التركي  نظيره  مع  الزناتي، 
المرضى  عالج  عن  المترتبة  الليبية،  الدولة  على  المستحقة 

بتركيا. الليبيين 
الماضي،  الجمعة  إسطنبول،  في  عقد  الذي  اللقاء  وتناول 
بين  المشترك  الصحي  التعاون  وتعزيز  الملفات،  من  عددًا 

الخبرات. وتبادل  البلدين، 
االجتماع جاء ضمن جدول أعمال زيارة الزناتي إلى تركيا، 
القمة  هامش  على  المنعقدة  الفنية  الورشة  في  للمشاركة 
وزارة  تنظمها  التي  األفريقية،   - التركية  للشراكة  الثالثة 
في  واإلمكانات  القدرات  تعبئة  »سبل  حول  التركية،  الصحة 

عهد األوبئة وما بعدها«. 

سداد ديون العالج في تركيا قيد النقاش
الثروة الحيوانية في طبرق مهددة بسبب األعالف السعر بالدوالرنوع الخام

74.10برنت

71.39غرب تكساس

71.66دبي

74.23سلة أوبك

70.68خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/22/ 2021

»املركزي«: اعتمادات 
مستندية لـ 336 شركة

إعادة تشكيل مجلس إدارة 
شركة مليتة

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أصدر 
شركة  إدارة  مجلس  تشكيل  إلعادة  قرارًا  اهلل،  صنع  مصطفى 

مليتة للنفط والغاز.
وضم مجلس اإلدارة الجديد كاًل من البشير أحمد عبدالسالم 
عاشور  بن  عبدالسالم  أيمن  من  كل  وعضوية  رئيسًا،  محمد 

ويوسف عبدالسالم قويدر.
بتشكيل  الجديد  اإلدارة  مجلس  كتاب  في  اهلل  وأخطر صنع 
مجلسي  بين  واالستالم  التسليم  عملية  على  لإلشراف  لجنة 
اإلدارة السابق والجديد؛ على أن تتم هذه العملية في الساعة 
النفط  لمؤسسة  الرئيسي  بالمبنى  ديسمبر   23 يوم  العاشرة 

في طرابلس.
كاًل من  واالستالم،  التسليم  متابعة  المكلفة  اللجنة  وتضم 
وفاضل  عقيل  محمد  يوسف  وأنور  إبراهيم  مفتاح  اهلل  خلف 
التنسيق عبر  الحق في  أحمد سالمة عقيل، على أن يكون لها 

التطبيقات اإللكترونية المعتمدة إلتمام األمر. 

االعتمادات  فتح  طلبات  تفاصيل  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
من  الفترة  في  أسبوع  خالل  تنفيذها  جرى  التي  المستندية 

التاسع إلى 15 ديسمبر الجاري.
وشملت طلبات فتح االعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع 

المصارف نحو 336 شركة، حسب بيان للمصرف.
ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها 
والمواد  الزراعية،  والمستلزمات  الغذائية،  المواد  استيراد  بين 
واألدوية،  والحقائب،  واألحذية  الطبية،  والمعدات  الخام، 

واألجهزة الكهربائية وغيرها.
يأتي  الطلبات  هذه  تفاصيل  نشر  أن  على  المصرف  وشدد 
والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة  منشور  إلى  »استنادًا 
الضوابط  بشأن   ،2020 ديسمبر   31 في  المؤرخ  بالمصرف 
بعد  وذلك  المستندية«،  االعتمادات  فتح  إلجراءات  المنظمة 

موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه االعتمادات. 

●    مشروع تابع لجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

وصول العمالة املصرية إلى ليبيا مرهون بالتسجيل في املنظومة اإللكترونية
من أجل تطبيق خطط إعادة اإلعمار

حذرت بلدية طبرق من نفوق الثروة الحيوانية بالمنطقة 
ألف   700 من  أكثر  أن  إلى  مشيرة  األعالف،  نقص  بسبب 
بسبب  خطر  في  واإلبل  واألبقار  والماعز  األغنام  من  رأس 
عدم توافر األعالف، وأن النفوق بدأ في هذه الثروة الهائلة.

فرج  طبرق،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وأطلق 
الوزراء  مجلس  رئيس  إلى  عاجلة  استغاثة  بوالخطابية، 
عبدالحميد الدبيبة ونوابه ووزير الزراعة، مؤكدًا أن »الثروة 
الحيوانية في منطقة البطنان في خطر محدق بسبب نقص 

األعالف«.
أصدر  الوزراء  مجلس  رئيس  إن  بوالخطابية  وقال 
تعليماته السابقة لتوفير األعالف، » لكن إلى اآلن لم يصل 
عن  معربًا  المنطقة«،  هذه  في  للمربين  واحد  غرام  كيلو 
ثقته »بأن رئاسة الوزراء سوف تتابع هذه االستغاثة لتوفير 
الثروة  من  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  وقت  بأسرع  األعالف 
الحيوانية في منطقة البطنان، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من 

هذه الثروة على مستوى ليبيا«.

للقوى  اإللكتروني  الربط  منظومة  استكملت 
زيارة  خالل  األخيرة  مراحلها  مصر  مع  العاملة 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتأهيل  العمل  وزير 
وتتويجًا  القاهرة  إلى  العابد،  علي  الموقتة 
لمباحثاته مع وزير القوى العاملة المصري محمد 
سعفان، التي أسفرت عن إطالق تلك المنظومة.
وفي  اإلعمار،  إعادة  مرحلة  ليبيا  دخول  ومع 
المصرية  العاملة  القوى  دخول  تنظيم  إطار 
العامل  على  الضروري  من  بات  الليبية،  السوق 
»وافد«  منصة  في  بالتسجيل  التقيد  المصري 
منتصف  في  الوحدة  حكومة  أطلقتها  التي 
والشروط  الضوابط  وفق  الجاري،  ديسمبر 
خصوصًا  الليبي،  القانون  في  عليها  المنصوص 
حسب  الحياة،  عودة  خطة  استمرار  ظل  في 

العابد. تصريحات 

الربط اإللكتروني مع مصر
تسهيل  إلى  اإللكتروني  الربط  عملية  وتهدف 
النظام  هذا  يوفر  حيث  العمالة،  تنقل  حركة 
للحصول  المطلوبة  البيانات  جميع  المتكامل 
سوق  تحتاجها  التي  العمالة  دخول  تسهيل  على 

على  النظام  هذا  يعمل  كما  الليبية.  العمل 
الشرعي  غير  واالستغالل  والتزوير  التالعب  منع 
وأكدت  المصرية.  العمالة  استجالب  لعمليات 
كل من ليبيا ومصر أنه لن يتم تسفير أي عامل 

مصري إلى ليبيا إال من خالل هذا النظام.
عامل  أي  مسؤولية  العمل  وزارة  تتحمل  ولن 
منظومة  خالل  من  إال  ليبيا  إلعمار  يأتي  مصري 
على  شدد  الذي  العابد  وفق  اإللكتروني،  الربط 
عنه  مسؤولين  »لسنا  الشرعي  غير  العامل  أن 

حمايته«. نستطيع  ولن 
عامل  مليون  إلى  الليبية  العمل  سوق  وتحتاج 
على األقل في المرحلة األولى من إعادة اإلعمار، 
من  العمال  انطالق  أن  أكد  الذي  العابد،  حسب 

الشركات  وأمام  للجميع  مفتوح  ليبيا  إلى  مصر 
المصرية. العمالة  استقدام  في  الراغبة 

إلعادة  المتاحة  العمل  فرص  صعيد  وعلى 
العمل  بوزارة  االستخدام  إدارة  فإن  اإلعمار، 
األراضي  في  العاملة  للشركات  طلبات  استقبلت 
الليبية التي تطلب فيها العمالة المصرية المدربة 
منظومة  إطالق  وانتظرت  لآلالف،  عددها  يصل 

الربط اإللكتروني.

مجاالت العمل المتاحة
والبناء،  التشييد  ومنها  العمل،  مجاالت  وتتنوع 
العمالة  رواتب  فيها  ويحدد  وغيرها،  والصحة 
المستقدمة وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، 

العمل  منظومة  نجاح  إلى  سيؤدي  الذي  األمر 
وتطبيق تلك التجربة على باقي الدول التي سيتم 

استقدام عمالة منها.
بين  التعاون  لهذا  األولى  الخطوات  وبدأت 
مذكرة  توقيع  مع  الماضي،  أبريل  في  البلدين 
تفاهم في مجال الربط اإللكتروني للقوى العاملة 
مصطفى  المصري  الوزراء  رئيس  زيارة  خالل 

مدبولي لطرابلس.
المصرية   - الليبية  اللجنة  اجتماع  وخالل 
بالقاهرة،  الماضي  سبتمبر  في  العليا  المشتركة 
وعد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل 
عملية دخول العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا 
المصرية  الشركات  أن  مؤكدًا  قياسية«،  »بسرعة 

»هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها«.
»وافد«  منصة  العابد،  أطلق  سبتمبر،   3 وفي 
اإللكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة، على 
وتقييم  دراسة  حول  عمل  ورشة  افتتاح  هامش 

سوق العمل الليبية.
الفنية  اللجنة  اجتماعات  بحثت  نوفمبر  ومطلع 
الربط  مشروع  تنفيذ  إجراءات  المصرية   - الليبية 
وفقًا  العاملة  القوى  تنقل  لتسهيل  اإللكتروني 
بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  في  عليه  اتفق  لما 

البلدين. 

طرابلس- الوسط

مستويات قياسية ألسعار 
الغاز في أوروبا

قياسية جديدة  أوروبا مستويات  في  الغاز  أسعار  سجلت 
على وقع الطلب في فصل الشتاء والتوتر الجيوسياسي بين 

روسيا، المزود الرئيسي، والدول المستوردة.
الهولندية،  إف«  تي  »تي  سوق  في  الغاز  سعر  ووصل 
السوق المرجعية األوروبية، إلى 162.775 يورو للميغاوات 
المسجل  10 % عن سعر اإلغالق  الثالثاء، بزيادة نحو  يوم 
الذي  السابق  القياسي  الرقم  بذلك  ليحطم  اإلثنين  يوم 

سجله في 6 أكتوبر، وفق وكالة »فرانس برس«.
المقبل، مستويات  الشهر  تسليم  البريطاني،  الغاز  وبلغ 
الحرارية.  للوحدة  بنس   408.30 قدرها  جديدة  قياسية 
العام،  مطلع  في  منها  مرات  بسبع  أعلى  األسعار  وهذه 
الطبيعي  »الغاز  بأن  بنك«  »دويتشه  مصرف  محللو  وأفاد 

األوروبي يواصل ارتفاعه الثابت«.
وحسب مراقبين، يمكن تفسير هذه الزيادة في األسعار 
في  انخفاضها  تواصل  التي  الحرارة  درجات  هما:  بعاملين 
الروسية  الغاز  )مجموعة  غازبروم  تخزين  وعدم  أوروبا، 
عبر  يمر  الذي  للغاز  يناير  في  إضافية  طاقات  العمالقة( 

أوكرانيا؛ علمًا بأن ثلث الغاز األوروبي مصدره روسيا.
الطويل  الشتاء  بسبب  أوروبا  في  الغاز  مخزون  وتراجع 
بشكل  التخزين  إعادة  إلى  الدول  تعمد  ولم   2020 العام 
حصة  تدني  ذلك  إلى  ويضاف  الحين.  ذلك  منذ  كافٍ 

الطاقات المتجددة ألسباب تتعلق باألحوال الجوية.
تتشدد في عرضها  روسيا  أن  المحللين  يرى بعض  كما 
في  الطاقة  أسعار  ارتفاع  باتجاه  للدفع  ألوروبا  الغاز  من 
خط  وضع  في  اإلسراع  أجل  من  الضغط  بهدف  الشتاء، 
أنابيب الغاز »نورد ستريم 2« قيد الخدمة؛ غير أن موسكو 
خلف  األوروبية  القرارات  أن  إلى  بدورها  وتشير  ذلك  تنفي 

هذه الزيادة في األسعار.
 

●  معبر الدبداب- غدامس

●  الحويج في لقائه مع وليامز

●  أوراق نقدية من الدوالر والليرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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العابد: غير مسؤولين
 عن أي عامل ال يأتي

 عبر منصة »وافد«

التشييد والبناء والصحة 
مجاالت عمل مطلوبة.. 

والرواتب بناء على الخبرة

تنشيط االستثمارات وتنفيذ مشروعات 
تنموية.. محور مباحثات وليامز- الحويج

انهيار الليرة يغير سياسة تركيا مع أسعار الفائدة
لضغوط  إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  رضخ 
السوق ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، إذ أعلن سلسلة 
من اإلجراءات المعقدة إلنقاذ العملة المنهارة، وفقًا لما قاله 

المستشار السابق للخزانة التركية، محفي إجلمز.
وتشمل هذه اإلجراءات أداة مالية جديدة تهدف إلى 
الناجم  المصرفية  الودائع  قيمة  في  االنخفاض  تعويض 
كيف  إردوغان  يشرح  ولم  الليرة،  قيمة  انخفاض  عن 
للخزانة  السابق  المستشار  لكن  األداة.  هذه  ستعمل 
بأنها  الجديدة  اإلجراءات  وصف  إجلمز  محفي  التركية 
»رفع غير مباشر في أسعار الفائدة«، حسب تأكيد إجلمز 

لوكالة »فرانس برس«.
اإلثنين،  مساء   ،%  10 بنحو  التركية  الليرة  وارتفعت 
الفائدة  أسعار  برفع  الجديدة  اإلجراءات  إعالن  بعد 
 %  10 بنحو  خسارة  بذلك  متجاوزة  مباشر،  غير  بشكل 

اليوم. من قيمتها عانت منها سابقًا خالل 
التجار  التركية  الليرة  لقيمة  المتواصل  التراجع  ودفع 
لمطالبة إردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية، وإزاء 
أسعار  خفض  إلى  الدعوة  مواصلة  على  إردوغان  تصميم 
الفائدة، دعته جمعية رجال األعمال األتراك التي تمثل نحو 
85 % من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية 

التي تدفع االقتصاد والبلد نحو الهاوية.

قيمتها  من   %  10 نحو  وفقدت  الليرة  وتراجعت 
بعضًا  تعوض  أن  قبل  اإلثنين،  صباح  الدوالر،  مقابل 
في  التداول  تعليق  إلى  السلطات  دفع  ما  خسائرها،  من 
منذ  الثانية  للمرة  وذلك  موقت،  بشكل  عصرًا  البورصة 

الجمعة. يوم 
مستويات  إلى  تراجعها  التركية  العملة  وتواصل 
لتخسر  للدوالر،  ليرة   17 الصرف  سعر  وتخطى  قياسية، 
بداية  منذ  الدوالر  مقابل  قيمتها  من   %  45 من  أكثر 
عقب  المحلية  للعملة  الجديد  التراجع  ويأتي  نوفمبر، 
تصريحات إلردوغان قال فيها إنه لن يرفع أسعار الفائدة 

من أجل تثبيت سعر الصرف.
به  جاء  بيانًا  أصدرت  أن  المصدرين  لجمعية  وسبق 
تخلق  لم  تنفيذها  تم  التي  السياسية  »الخيارات  أن 
لمواطنينا  بل  فحسب،  األعمال  لعالم  جديدة  صعوبات 
مخاطر  من  »تحذيراتها  إلى  مجددًا  وأشارت  كذلك«، 
والتضخم  الليرة  قيمة  في  كبير  انخفاض  حدوث 
والتوظيف  والنمو  االستثمارات  على  والضغط  المتسارع 

بالدنا«. وإفقار 
وأضافت: »وبالنظر إلى ذلك، البد من تقييم األضرار 
االقتصادية  المبادئ  إلى  والعودة  باالقتصاد  التي لحقت 

التي جرى وضعها في إطار اقتصاد السوق«. 

طرابلس- الوسط

تنموية،  مشاريع  وتنفيذ  االستثمار  قطاع  تنشيط 
ملفان مهمان ناقشتهما مستشارة األمين العام لألمم 
المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مع وزير االقتصاد 
محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة 

الحويج.
اإلصالحات  مزيد  إلى  الحاجة  عن  وليامز  وتحدثت 
وتحسين  الليبي  الشعب  احتياجات  لتلبية  االقتصادية؛ 
أداء االقتصاد الوطني، وذلك عقب نهاية االجتماع الذي 

عقد الثالثاء.
وصفه  ما  مسار  الحويج  استعرض  جانبه،  من 
وتنفيذ  االستثمار  قطاع  تنشيط  ومنها  باإلصالحات، 
خالل  االقتصاد  وزارة  دور  إلى  إضافة  التنمية،  مشاريع 

الفترة المقبلة بخصوص المسار االقتصادي.
ومنذ وصلت إلى طرابلس لبدء مهمتها في منتصف 
المسؤولين في  التقت وليامز عددًا من  الجاري،  الشهر 
الفاعلين  من  وغيرهم  والحكومة  الرئاسي  المجلس 
السياسيين، وكان رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع 

اهلل من بين من التقتهم.

وأطلع صنع اهلل وليامز على األوضاع والتحديات التي 
تراكم  أبرزها  من  التي  الليبي،  النفط  قطاع  يواجهها 
المؤسسة  تحتاجها  التي  المالية  الموارد  وشح  الديون 
التعاقدية  بااللتزامات  واإليفاء  القطاع،  أعمال  لتسيير 
للبنية  الالزمة  الصيانة  بأعمال  والقيام  الشركاء،  تجاه 

التحتية المتهالكة.
الحفاظ  ضرورة  على  األممية  المستشارة  وشددت 
المداخيل  لتأمين  واستدامته؛  اإلنتاج  معدالت  على 
كل  من  الرغم  على  الليبية  للدولة  المالية  والموارد 

الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط«.
واستقاللية  نزاهة  على  الحفاظ  بضرورة  نادت  كما 
تتسبب  قد  تجاذبات  أية  عن  »وإبعادها  المؤسسة 
الشعب  قوت  لتأمين  والفني  الوطني  عملها  عرقلة  في 

الليبي«.
وقالت المؤسسة إن النفط هو المصدر شبه الوحيد 
الليبية،  الدولة  إيرادات  من   %  97 يمثل  الذي  للدخل، 
وأنه »يجب دعم المؤسسة للحفاظ على وحدة واستقالل 

ليبيا والوصول بها إلى بر األمان«.
ومنذ عودتها، تؤكد وليامز ضرورة استكمال مهمة 
قيادة المسارات الليبية الثالثة: السياسية واالقتصادية 

والعسكرية ودعم العملية االنتخابية.



رأي

االنتخابات املؤجلة
نورالدين خليفة النمر

دولة القديسني
علـي المجبري

»فتلوكة«!!

تأمالت في بازار أول 
انتخاب رئيس لليبيا

»الفذلكة« اصطالح دارج وقديم، وهو تعبير محرف من كلمة الفلسفة وليس المقصود 
الفالسفة  كبار  من  وغيرهم  والفارابي  وشوبنهاور  ونيتشه  هيجل  أفكار  دراسة  هنا 
الكالم  هنا  المراد  ولكن   – الرائع  الثالوث  ذلك   – والجمال  والخير  الحق  قيم  ولدراسة 

العوام.. بين  الصعب فهمه 
صاحب  يبتغيها  غاية  في  يصب  ما  لنص  وتفسير  شرح  بعملية  القيام  أيضًا  وهى 

»الفذلكة«.
الذي  والبرلمان  الرئيس  انتخاب  السياسية في بالدنا جاء قانون  التطورات  فى غمرة 
والنقد  الرفض  القى  الذي  األمر  توافق  ودون  مريبة  بطريقة  النواب  مجلس  أصدره 
محلية  وبلهجة  ينادي  من  قابلت  الحال  ذلك  ومن  تعديله..  أو  لتغييره  والدعوات 
السطور،  هذه  عنوان  فكان  الكلمة  لحن  وأعجبني  قانونية«  »فتلوكة  عن  نبحث  بأن 
البحث  بها  والمقصود  »فذلكة«  كلمة  من  تقترب  أراها  عامية  كلمة  هذه  و»فتلوكة« 
من  القانون  على  التحايل  بطريقة  ذلك  كان  وإن  قائمة  أزمة  أو  لمشكلة  ما  مخرج  عن 
اقتراح تفسير غير مسبوق ألجل تمرير  أو  القانوني  النص  تأويل بعيد عن مقصد  خالل 
هو  لما  مختلف  تفسير  تقديم  أو  القانوني  االلتزام  من  الخروج  على  يساعد  معين  فهم 

معلوم من ظاهر النص.
فقط،  السلطة  أهل  مزاج  على  القوانين  تفصيل  خالل  من  »الفتلوكة«  تكون  أحيانًا 
سنجد  فذلكة  شقيقة  هي  »فتلوكة«  بأن  سلمنا  وإذا  معارضة.  أخرى  آراء  أي  وإغفال 

َفْذَلكَ؛ أي تالعب بالكلمات موهمًا صدق حديثه. المعاني يقول:  المعنى في قاموس 
التالعب  إلى  تشير  فتلوكة  إذ  بالفذلكة..  فتلوكة  لكلمة  عالقة  رأيت  المعنى  بهذا 

والتحايل بغرض تجاوز نص قانوني أو دستوري.
والتحايل بمعنى: تحايل، تحايُاًل، فهو مُتحاِيل، والمفعول مُتحايَل عليه، تحايل على 

الرَّجِل / تحايل على الشَّيِء: أي سلك معه مسلك الحذق ليبلغ منه مأربَه.
وتأتي »الفتلوكة« القانونية عندما يكون البحث عن مخرج قانوني صعبًا أو مستحياًل 
من  تناسب  بتخريجات  يقومون  الذين  القوانين(  بـ)ترزية  يسمونهم  لما  األنظار  فتتجه 

باألمر. كلفهم 
معرب  )دخيل  أنها  ويقال  الخياط  وتعنى  التَّرِْزيّ:  كلمة  المعاني  قاموس  في  هناك 

تَرِْزيّة. الجمع:  بالفارسية(  دَرِْزي  من 
الترزي هو الذي يحيك المالبس ولكن ما أنا بصدده هو عبارة »ترزي قوانين« التي 
كثر استعمالها كناية عن التالعب بالقوانين وتفصيلها حسب ما يراه أهل السلطة. أي 

القانونية. »الفتلوكة«  بإعداد  يقوم  من 
وجهة  عن  ويدافع  إيجابىًا..  أمرًا  »الفتلوكة«  يرى  بمن  التقيت  الماضية  األيام  فى 
أعقد  يكون  بعضها  أن  غير  المشكالت،  من  العديد  يوم  كل  في  نواجه  قائاًل..  نظره 

وأصعب من البعض اآلخر.
تبرز  وهنا  القوانين..  كافة  فى  ظاهرالنص  استعمال  إساءة  مظاهر  تبرز  ذلك  ومن 
مسألة مهمة في هذا السياق، يسميها البعض »روح القانون«.. إنها القشة التي يبحث 

الغريق في لحظة أمل. عنها 
كانت  إذا  وما  القاضي،  مخيلة  مالبساتها  تثير  التي  القضايا  في  تتضح  القانون  روح 
الفعل  حدوث  إلى  أدت  خاصة  ظروف  حتى  أو  مرضية  أو  عقلية  أو  نفسية  دوافع  هناك 
النص  له  يتيحه  وما  القانون  روح  القاضي  عند  القانون.. وهنا تظهر  عليه  يعاقب  الذي 

أو وقفها. العقوبة  القانوني ألجل تخفيف 
بـ)فتلوكة  إال  القانون  نص  تجاوز  المحامي  أو  للقاضي  تجيز  ال  هذه  القانون  روح 
للنص ألجل مصلحة  قراءة مختلفة  ولكنها  القانون  على  تحاياًل  ليست  إيجابية  قانونية( 
انتخابات  إبطال  حكمها  فى  العليا  المحكمة  حكم  من  حدث  ما  هنا  وأذكر  أكبر..  عامة 
عرى  انفصام  من  ذلك  عن  ترتب  وما  العامة  المصلحة  مراعاة  دون   2014 البرلمان 
تبيح  )الضرورات  الذاكرة  تستدعي  وهنا  اليوم..  حتى  وتشرذمها  الدولة  مؤسسات 

المحظورات(.
مهارات   - العليا  الدرجات  في  خاصة   - القانون  رجل  يمتلك  أن  تقديري  في  يفترض 
باسم  يعرف  ما  هذا  المناسب..  الوقت  في  المناسبة  للحلول  الوصول  تضمن  خاصة 

.Problem Solving Skills مهارات حل المشكالت أو الـ
التي  المشكالت  لمختلف  الفعالة  الحلول  إيجاد  على  القدرة  هي  المهارات  وهذه 
تواجهنا في الحياة العملية أو الخاصة، والنظر إلى المصلحة العامة في الوقت المناسب 

أو تقليلها قدر اإلمكان. الذي يضمن تفادي الخسائر 
ألجل  النص  قراءة  تجيز  قانونية  فتلوكة  يمثل  المقال  هذا  وربما  قانون  برجل  لست 

العامة. المصلحة 

توقفت لفترة طويلة عن كتابة المقاالت.. مركزًا اهتمامي على تأمل ما يجري بليبيا التي تحولت إلى 
نتيجة  إلى  قادني  التأمل  وهذا  اآلن؛  ذات  في  والمبكية  المضحكة  و)البازار(  )السيرك(  من  مجموعة 
الماضي،  العشرين  القرن  رحيل  قبل  الطلحي  عزوز  اهلل  جاد  المهندس  أطلقها  صيحة  بها  تذكرت 
وتحديدًا في أواخر شهر أكتوبر 1999 خالل محاضرة له عندما قال: »إن االنتماء لهذا الوطن قد بهت 

عند الكثيرين؛ عند األغلبية الساحقة«!!
وفي  ليبيا،  لرئاسة  الطامحين  من  المهول  العدد  هذا  ترشح  )بازار(  على  اليوم  حديثي  وسأقصر 

يقيني أن أكثرهم ال يعرفون الفرق بين النظام الرئاسي وبين النظام البرلماني!
المالي  الدعم  أنواع  بكل  يسنده  الذي  اإلقليم  أو  الدولة  رضى  نيل  هو  بعضهم  عند  فالمهم 
لهذا  أصاًل  المفتتحة  الفضائية  القنوات  في  صورته  وتلميع  والملفقة  الكاذبة  واألخبار  واللوجستي 

العرض ولتدمير ليبيا باعتبار أن حدود الدول لم تعد في عالم اليوم سوى خطوطٍ وهمية!!
عنهم  يغني  ولن  األولى  سيرتهم  إلى  سيعودون  فإنهم  البالد  هذه  استقرت  إذا  أنه  وباعتبار 
نتيجة  المنتظر  البحري«  »المد  أو من  التصحر  أبراجهم من  تعصمهم  لن  كما  بترودوالرهم شيئًا؛ 

التغيرات المناخية!!
والمهم عند بعضهم أن يدون في سيرته الذاتية: )مترشح سابق لرئاسة ليبيا(!!

أو  باريس  أن يسهر في  التي تمكنه من  الدولة«  بمزايا »رئيس  ينعم  أن  والمهم عند بعضهم 
وما  اليورو،  أو  والدوالرات  الطائرات  ليبيا؛ وتحت تصرّفه  وينام في  القاهرة؛  أو  اإلمارات  أو  موسكو 

يتبعهما!!
ومنهم من ال يجتذبه إلى هذا المنصب سوى أن يشمله قرار »الدبيبة« الذي أصدره بعد أيام قليلة 
من جلوسه على كرسي رئيس حكومة ليبيا، وحدد فيه عالوة سكن الوزير بــ10 آالف دينار شهريًا؛ 
بــ)البعد  ملزمًا  وليس  وزراء..  رئيس  باعتباره  أم ضعفه،  الوزير  مثل  هو  راتبه  كان  إن  أدري  ولست 
األخالقي( على حد تعبير محاميه الذي برر له تنصله من تعهده الخطي بعدم خوض سباق الرئاسة!!

ولم يعرف عامة الليبيين كم هو راتب الرئيس المرتقب؛ وهل سيكون مثل راتب رئيس مجلس 
البرلمان  في  بالعمل  يلتحق  لم  وهو  قليل(؛  الشهري  راتبه  دينار  ألف  الــ)16  إن  قال  الذي  النواب 
سوى يومين في األسبوع، هذا إذا لم يكن مسافرًا خارج ليبيا التي لم يبق بها منذ أن تولى مهمته 

أسبوعين متواصلين دون سفر على األقل إلى مصر.
الرئاسي واإلتيان بمحمد  المجلس  إعادة تشكيل  إلى  وليامز  السيدة ستيفاني  أن توصلت  ومنذ 
المنفي رئيسًا له، خلفًا لفائز السراج.. وعبدالحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة موقتة، وأنا أتابع ما يقوم به 
الرئاسي والحكومة.. وبينهما مفوضية االنتخابات مرورًا بالمجلس النيابي ورئيسه، الذي ليته اكتفى 
بتغييب الليبيين وإنما أمعن في التغييب فمارسه حتى على زمالئه النواب الذين انتخبوه رئيسًا ليدير 
جلساتهم؛ فشرع في إصدار القوانين دون التصويت عليها في جلسات معلنة أو حتى مغلقة؛ فتكون 
هذه القوانين )باطلة(. وأكبر دليل على ذلك قانون انتخاب الرئيس، الذي أخبرني برلماني منتخب 
أنه تعرض في عشرة أيام إلى 9 تعديالت دون أن يعرف جل النواب بهذه التعديالت التي تمت دون 

تصويت عليها!!
كل هذا ورئيس المفوضية العليا لالنتخابات لم يكلف نفسه عناء سؤال البرلمان عن آلية إصدار 
هذا القانون والتعديالت الـ9 التي أدخلت عليه أثناء تعليق الجلسات؛ وهو قانون مصيري لكل ليبيا!!

قد  وتعديالته  القانون  كان  إذا  ما  يسأل  أن  لالنتخابات  العليا  المفوضية  برئيس  حريًا  يكن  ألم 
يخشى  تراه  أم  بالنفي؟  الجواب  حالة  في  للمجلس  ويعيدهما  بالتصويت،  القانوني  النصاب  ناال 
غضبت رئيس البرلمان فيوقف استمرار رئاسته للمفوضية وهو أساسًا ليس رئيسًا معينًا وإنما مسير 

للمفوضية غداة استقالة رئيسها السابق. نوري العبار؟!!
إن صمت عماد الشاذلي السايح »مسير« المفوضية العليا لالنتخابات على وضعية كهذه نتيجتها 

عقد انتخابات رئاسية ليبية بقانون باطل!!
فهل ستنتبه بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا لهذه المعضلة وتجنب نفسها والبالد كارثة؟!

وهل ستستطيع ستيفاني وليامز أن تنجح في عقد انتخاب أول رئيس لليبيا العام 2021، كما نجح 
مبعوث األمم المتحدة »أدريان بلت« في عقد انتخاب أول برلمان ليبي في منتصف القرن العشرين؟!!

صالح الحاراتي

علي شعيب

حيًا،  ببدنه  ويمثلون  والده  يقتلون  شخص 
عدد  نصف  ويقتلون  بيته،  حرائر  ويشردون 
يأتي  ثم  ــده،  ي أصابع  ويقطعون  إخــوتــه، 
للقاتلين  ليقول  الموجوع  الموتور  هــذا 
إلى  أضمكم  تعالوا  الطاردين:  الباترين 
أنه مسامح، وأنه نسي األذى  صدري! ويعلن 
في  والده  يخلف  أن  إال  يريد  ال  وأنه  والثأر، 
إلى  الجاحد  الشعب  هذا  ليحول  ليبيا،  حكم 
وفي  وطنه  في  أبهة  وذي  غني  وديع  شعب 
نكون  عندما  فبالتأكيد  والحدود!.  المطارات 
أمام  نقف  شك  بال  فإننا  كهذا  شخص  أمام 
الشموع،  له  توقد  القديسين،  من  قديس 
تحمل  التي  العمالت  له  تسبك  أن  ويستحق 

الجانبين. على  صورته 
فقدوا  الذين  الــثــوار  نجد  هــذا  ومقابل 
»قولوا  يهتفون  وهم  رفاقهم  من  اآلالف 
أجل  من  رجالة«  فيها  ليبيا  وعياله..  لمعمر 
يرحبون  اليوم  نجدهم  وبعياله،  به  اإلطاحة 
أجساد  تتحول  أن  قبل  اإلسالم  بترشـح سيف 
يستلم  أن  وقبل  بل  عظام،  إلــى  رفاقهم 
االصطناعية..  أطرافهم  المبتورون  إخوانهم 
الماضي  ونسيان  األسطوري  التسامح  وهذا 
إزاء  إنــنــا  نــقــول  يجعلنا  وبــعــيــده،  قريبه 
وتسامحًا  ومحبة  بركة  يقلون  ال  قديسين 
ال  إنــك  حتى  اإلســالم.  سيف  القديس  عن 
من  وجهًا  أبهى  أو  يــدًا  أنعم  أيهما  تــدري 
تسامحه  في  فاق  كالهما  وبالتأكيد  اآلخر، 

المهاتما غاندي واألم تيريزا. وحبه 
واتجهنا  القديسين  أولئك  غادرنا  فــإذا 
مصراتة  مثل  مدنًا  نبلغ  حتى  الغرب  نحو 
والزنتان  والــزاويــة  وطرابلس  تــاجــوراء  أو 
ابنه  بمساندة  أبناءها  معمر  قتل  التي 
يعترضون  ال  أهلها  نــرى  اإلســـالم،  سيف 
اإلسالم،  سيف  ترشـح  ضد  يتظاهرون  وال 
تحول  االبن  هذا  أن  إلى  مطمئنون  وكأنهم 
أفكار  كل  رأسه  من  طرد  قديس  إلى  فعاًل 
مع  تعاملهم  في  ليتحولوا  واالنتقام!  الشر 
كأحسن  متسامحين  ــى  إل اإلســـالم  سيف 
بالنور  مؤمنين  وإلى  القديسون  يكون  ما 
فحـوله  رأسه،  على  فجأة  نزل  الذي  السماوي 
قديس  اليوم..  قديس  إلى  األمس  عدو  من 
أيما  الطارد  الممثل  القاتل  الوطن  أحــب 

حب!.
اإلسالم  سيف  لها  أرسل  التي  برقة  وحتى 
العالم  وبشر  واالستباحة،  التمويت  كتـائب 
الشهيرة:  بعبارته  والشرق  بنغازي  بسقوط 
ترشـح  في  متسامحة  نراها   ،)To Late(
ليبيا  وتأسيس  الدولة  لرئاسة  اإلسالم  سيف 
ونرى  األمس،  إلى جماهيرية  العودة  أو  الغد 

متزامنة  مواعيد  في  حتى  االنتخابات  ستظل 
المناصبي  الشغور  ظل  في  ليبيا  في  ومؤجلة 
برلمان  رئاسة  بمسميات  التعويق  لعناصر 
جرها  تم  والتي  جيش،  وقيادة  دولــة  ومجلس 
بالتنصل  العودة  عدم  لنقطة  الحافة  باالنتخابات 
بناء  إعادة  أهداف  لتحقيق  وسيلة  ترشحها،  من 
وتوحيدها  الدولة  بمؤسسات  تسميته  يمكن  ما 
وضمان حد أدنى من كفاءتها ونزاهتها، وإعادة 
القاعدة  من  تبقى  ما  موحد  تركيب  في  تشكيل 
أمكن  وإن  األمنية،  واألجهزة  للجيش  النظامية 
ال  مرشحين  حــول  توافق  ــداث  إح على  العمل 
الحالي،  لالنقسام  تعميقًا  منهم  أي  نجاح  يشكل 
أنها  إال  بالعسر  اتسمت  وإن  مهام  كلها  وهي 

ليست في حكم المستحيلة.
أحدثه  الذي  السياسية  العملية  في  االنفراج 
المزمعة  الرئاسية  االنتخابات  استعجال  موعد 
المترشحين  وضع  كان   2021 ديسمبر   24 في 
االختيارات  حافة  على  بـ»الجدليين«  المسمين 
ترك  للرئاسة  الترشح  سبيل  ففي  الصعبة. 
منه  أعاق  الذي  موقعه  بطبرق  البرلمان  رئيس 
العملية  لتقود  تتطور  أن  المنتخبة  المؤسسة 
الديمقراطية؛  التمثيلية  آفــاق  إلى  السياسية 
ميليشيا  وقائد  القبلية.  التمثيلية  إلى  أعاده  بل 
إلى  الثاني  هو  اضطر  الوطني،  الجيش  مسمى 
ونياشينه  ورتبته  بزته  عن  مجبرًا  يتخلى  أن 
طبيعته  تلفظه  الذي  السياسي  بسمت  ويتزي 
الدكتاتور  أبيه  لنظام  الوريث  أما  العسكرية. 
تحت  فاضطر  الليبية،  الشعبية  بالثورة  الساقط 
ويكشف  مخبأه،  يترك  أن  إلــى  قبيلته  إلحاح 
أما  الدولية.  الجنائية  المطالبة  أمــام  نفسه 
الدولة  مجلس  رئيس  يمثله  الذي  الديني  التيار 
بدياًل  المدنية  الدولة  تأسيس  إلعاقة  المصطنع 
السباق  يدخل  فلم  الدينية،  دولته  مشروع  عن 
لكسب  مكتفيًا  ليبيا  رئيس  لمنصب  الشخصي 
لالستفتاء  البزنطية  المعارضة  بموقع  الوقت 
أم  المؤدلجة  باإلسالمية  المشبوه  الدستور  على 

االنتخابات.
السابقة  األممية  المبعوثية  نائبة  تعود 
في  مهمتها  مــحــددة  المستشارة،  بوظيفة 
الثالثة:  الليبية  الــمــســارات  قــيــادة  بـــ  ليبيا 
ودعم   - والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
لها.  موعدًا  تحدد  أن  دون  االنتخابية  العملية 

وقادوها  الثورة  فتيل  أشعلوا  الذين  أهلها 
إلى  أيضًا  هم  انقلبوا  قد  أيامها،  أحلك  في 
يشكون  وال  يتظاهرون  ال  طيبين،  قديسين 
المتسامح  القديس  ودمــوع  نوايا  في  أبــدًا 

األول.
للرئاسة  الكبار  المترشحون  يسلم  ولم 
االنقالب  هذا  من  الثورة،  بهم  جاءت  الذين 
إلى  بدورهم  تحولوا  قد  فنراهم  العجيب. 
اإلسالم  بسيف  فرحبوا  متسامحين؛  قديسين 
البعض  يراه  الذي  الذهبي  ترشـحه  وباركوا 
اآلخر  البعض  يــراه  بينما  لــه،  كبيرًا  عونًا 
أصوات  من  الكثير  سيخطف  سلبيًا  داعمًا 
النادمين  من  تحصيلها  المنتظر  خصومهم 
تم  حالة  الجماهيري في  النظام  مريدي  ومن 
المترشحين  قائمة  وأملهم من  رمزهم  إبعاد 
السماح  لهؤالء  فبالنسبة  البالد؛  لرئاسة 
األقل  الخيار  هو  بالترشح  اإلســالم  لسيف 
رفاق   - لمنافسيهم  السماح  خيار  من  ضررًا 
الــرئــاســة!،  انــتــخــابــات  بكسب   - األمـــس 
 ..« العبد:  بن  طرفة  بيت  بعجز  متمثلين 

بعض الشر أهون من بعض«.
في  ثمينة  ورقة  اإلسالم  سيف  أن  شك  ال 
األرض.  على  ثقله  بسبب  االنتخابات  صراع 
المرحلة  انتخابات  في  ينتصر  لم  إن  وهو 
مرحلتها  في  وبقوة  مؤثرًا  فسيكون  األولى 
الجدد  قديسونا  سيتنافس  وعندها  الثانية. 
على طلب يده وسيقدمون له مهرًا ال يمكن 
الوزراء( مقابل »قفف«  رفضه )منصب رئيس 
يسير!!.  حيثما  تتبعه  التي  الغالية  األصوات 
الفائز  عصا  من  ــدة  واح سحرية  وبلمسة 
إلى  اإلســالم  سيف  سيتحول  باالنتخابات، 
مؤمن  غير  متسامح،  طيب  وطني  شخص 
طالما  التي  الباردة  بأفكاره  وال  أبيه،  بفرن 

تغنى سيف اإلسالم بدفئها.
جــدًا،  الــواقــعــي  التهديد  هــذا  ومقابل 
المعسكر  مــرشــحــي  أكــبــر  يتحد  فــســوف 
فيها  سيلعب  التي  الكتـلة  لمواجهة  المقابل 
فيتفقان  للبطل؛  )السنيد(  دور  اإلسالم  سيف 
كرئيس  بينهما  السلطة  مقاسمة  على 
التكتـل  وبصعوبة  لينافسا  للوزراء  ورئيس 

القديس األخضر!. إليه  الذي انضم  السعيد 
شعور  أدنـــى  دون  ســيــحــدث،  ــذا  ه كــل 
ال  الذي  المنهار،  الوطن  تجاه  بالمسؤولية 

جديدة!. نكبة  تنقصه 
الكبرى!  المفاجأة  نبلغ  لم  اآلن  وحتى 
قاد  الـــذي   - األمـــان  صــمــام   - فالشعب 
منه،  أكثر  على شيء  نعول  ال  والذي  التغيير، 
التسارع،  شديد  وبرتم  بــدوره  يتحول  بدأ 
بركب  يلتحقون  القديسين  من  جماعات  إلى 

بمخرجات  االلــتــزام  ــرورة  ض وليامز  أكــدت  بل 
لتحقيق  االنتخابات  ــراء  وإج السياسي،  الحوار 
موحدة  دولة  بناء  في  الليبي  الشعب  تطلعات 
مبادرات  دعم  أهمية  إلى  مشيرة  وديمقراطية، 
لضمان   ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
بمثابة  ــارة  اإلش وهــذه  البالد.  واستقرار  أمــن 
الحافة  االنتخابات  أحدتثها  تطورات  على  تعقيب 
مسمى  قيادة  في  ممثلة  العسكرية  باإلعاقة 
المتنامي  النشاط  1ـ  منها  الوطني.  الجيش 
للتباحث  ذهبت  بأن   ،»5+5« العسكرية  للجنة 
بشأن  تركيا  في  العسكرية  القيادة  مع  المباشر 
ومع  ليبيا،  في  جيشها  لطليعة  الرديفة  قواتها 
تورط  2ـ  الفاغنر.  مرتزقة  وكيلتها  بشأن  روسيا 
ميليشيا تتبع مسمى القيادة العامة في محاصرة 
القبيلة باسم االبن  محكمة سبها، إلعاقة مرشح 
 .2011 العام  شعبيًا  الساقط  للنظام  الوريث 
هو  إعاقته  ومحاولة  الترشح  حدث  أظهره  ما 
القيادة  مسمى  عن  فاغنر  مرتزقة  استقاللية 
في  األساسية  موسكو  أجندة  دعم  في  العامة، 
حتى  وبعثه  الساقط،  الدكتاتوري  النظام  إعادة 
فيها  والمطعون  المشبوهة  الوريث  برمزية 
جمع  الــذي  اللقاء  3ـ  الدولية.  الجنائية  بحكم 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  أركان  رئيس 
القيادة  قوات  قائد  مسمى  بمهام  المكلف  مع 
والذي  الماضي.  السبت  سرت  مدينة  في  العامة 
أشادت به مستشارة األمين العام لألمم المتحدة 
التطور  إياه  وليامز، معتبرة  ليبيا ستيفاني  بشأن 
المحاولة  تعيقه  لن  الــذي  الالفت.  العسكري 
يقودها  التي  سبها،  في  اليائسة  الميليشاوية 
الثورة  قمع  في  ضالعة  أمنية  لكتيبة  سابق  قائد 
المكونة  بكتيبته  والذي   ،2011 العام  الشعبية 
محاور  أحــد  قيادة  تبوأ  قبيلته  من  جنود  من 
أحــداث  في  طرابلس  العاصمة  على  الــعــدوان 
سبها  أحــداث  في  المفارقة   .2021 ـ   20 العام 
القيادة  قوات  لمسمى  التابعة  الميليشيا  سيطرة 
أعلنته  فيما  شرطة،  سيارة   11 على  العامة 
دارت  الثي  المواجهة  في  المدينة،  أمن  مديرية 
اإلرهاب  مكافحة  وقوة  المذكورة  الميليشيا  بين 
التابعة للمجلس الرئاسي، والتي أدت إلى وفيات 
والمصالح  الدراسة  تعطيل  عن  فضال  وإصابات، 

الحكومية هناك.
تستطيع  لن  المشوشة،  العناصر  هذه  كل 

اللقاء  في  فيه  التباحث  تم  ما  وإعاقة  التشكيك 
فيهما  تتوفر  لم  وإن  العسكريين  الطرفين  بين 
اللقاء  وأن  الموضوعية،  العسكرية  الشروط 
األممي،  المبعوث  منصب  شغور  في  تم  بينهما 
الدولية  الوصاية  ال  بائن  بشكل  فيه  تظهر  ولم 
ظلت  قضايا  ناقش  اللقاء  وأن  اإلقليمية،  وال 
مسكوتًا عنها، بل غير معترف بها من الجانبين: 
لمسمى  الميلشاوية  البنيوية  كالتركيبة 
وبعض  الشرق  في  للقيادة  التابعين  الجيشين 
حكومة  أركان  ولرئاسة  الليبي،  الجنوب  مناطق 
من  بالمرتزقة  واالستعانة  الوطنية،  الوحدة 
االستعانة  الثاني  الطرف  وتبرير  األول،  الطرف 

بقوة عسكرية أجنبية.
الوقت  هو  التأجيل  من  كسبه  يمكن  ومــا 
واألميركى  األوروبــى  الموقف  فيه  يتحرك  الذي 
الذي  العرض  في  ممثاًل  لألمام  مهمة  بخطوات 
بالمساعدة  القيام  ــى  األوروب االتحاد  به  تقدم 
ليبيا،  من  األجنبية  الميليشيات  هذه  إخراج  في 
انتخابات سليمة،  لعقد  األهمية  بالغ  وهو عرض 
وباعث اإلحراج لروسيا ولتركيا، وفي هذا السياق 
فاغنر  شركة  ضد  مؤخرًا  الغربية  العقوبات  أتت 
لمزيد  توجهات  من  يبدو  وما  الروس،  للمرتزقة 
من التصعيد تجاه مواقف أكثر جدية في الضغط 
الذين  الجنسيات  كافة  من  المرتزقة  إلخــراج 
لتأسيس  الترتيبات  جهود  بإفشال  يهددون 

قاعدة قارّة الستقرار سياسي مأمول في ليبيا .
موعد  في  انعقدت  سواًء  الليبية  االنتخابات 
مع  متزامنة  مواعيد  ــى  إل تأجلت  أو  مــحــدد 
المترافقة  والعسكرية  السياسية  التطورات 
القاعدة؛  يخرق  الذي  االستثناء  تكون  لن  معها، 
اإلقليمية  التجارب  تبعات  عليها  تسري  بل 
التي  نفسها  ــواء  األجـ وتسودها  المشابهة، 
الهشة،  البلدان  في  االنتخابات  على  تهيمن 
تحت  الواقعة  الدول  الليبية  الحالة  في  كما  أو 
أو  المتحدة،  األمم  قــرارات  من  السابع«  »البند 
االنتخابات  وهذه  ذاتها.  األممية  الوصاية  تحت 
الفوضى  أجــواء  في  متقاربة  تأتي  عمومها  في 
حيث  من  أو  تسودها،  التي  الداخلية  السياسية 
التي  الخارجية  والمعطيات  الدولية  الظروف 
انتخابات  وهي  سياقاتها  في  وتتحكم  تسيرها 
اإلجــراءات  سالمة  ما  حد  إلى  فيها  تحققت  وإن 

فإنها ال تنجو من التشكيك والطعون.

ال شك أن سيف 
اإلسالم ورقة ثمينة 
في صراع االنتخابات 

بسبب ثقله على 
األرض. وهو إن لم 

ينتصر في انتخابات 
املرحلة األولى 

فسيكون مؤثرًا 
وبقوة في مرحلتها 

الثانية.

االنتخابات الليبية 
سواًء انعقدت في 

موعد محدد أو 
تأجلت إلى مواعيد 

متزامنة مع 
التطورات السياسية 

والعسكرية 
املترافقة معها، 

لن تكون االستثناء 
الذي يخرق القاعدة؛ 
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ويبكون  يندمون  فبدأوا  اآلخرين؛  المباركين 
خروجهم  عن  تكفيرا  أنفسهم  ويجلدون 
التي  المتأخرة  صحوتهم  وعن  قائدهم  ضد 
ذلك  األول!  محبهم  حماية  في  تسعفهم  لم 
واألضعف  األســوأ  وخــبــروا  أبــصــروا  عندما 
شاهدوهم  حيث  ولصوصية،  إجرامًا  واألكثر 
وجعلوه  األثمان  بأبخس  الوطن  يبيعون 
عليه  كان  ما  غير  على  ومكروهًا  مستباحًا 
ليبيا  إهانة  يعتبر  كان  الذي  قائدهم  أيام 
معمر  أن  والحقيقة  ــه.  ل شخصية  إهــانــة 
هي  وليبيا  ليبيا  هو  نفسه  يرى  كان  القذافي 
على  يظهر  ال  غبار  عليها  وما  القذافي،  معمر 

الخريطة!
والمضبوطة  بدقة  المدبرة  األشياء  هذه 
أنفسنا  ــر  أم فــي  نحتار  تجعلنا  كالساعة 
نحن  ــل  ه نــعــرف  وال  ووطــنــنــا  ــا  ــن ــادات وق
)لعبة  أم  القديسين(  )دولـــة  أمــام  اآلن 
والصالح  التسامح  القديسين(، وهل كل هذا 
أم  السماء،  من  هو  فجأة  علينا  هبط  الذي 

أن السماء لم تر هذا الجمال قط!؟ .
اإلسالم  سيف  دخول  من  بد  ال  كان  وإذا 
توصيات  أو  تسويات  بموجب  السلطة  دائرة 
نندفع  أال  هو  فاألسلم  خارجية،  أو  داخلية 
فمثلما  رويــة.  وال  تبصر  بال  األمــر  هذا  في 
أيضًا  فيجب  حدود  لتعنتنا  يكون  أن  طلبوا 
سيف  فوصول  حــدود؛  لتسامحنا  يكون  أن 
من  خطر  ال  ــوزراء  الـ رئــاســة  ــى  إل اإلســـالم 
الدولة  رئاسة  منصب  استالمه  أما  ورائــه، 
إذا  خاصة  للشعب  إذالل  على  ينطوي  فقد 
فينفتح  القديسين(،  )لعبة  أمام  أننا  اتضح 
غفلة  نتيجة  مصراعيه  على  االنتقام  باب 
وهم  نحو  ــجــرارهــم  وان ــادة  ــق وال الشعب 
السنوات  هذه  فخالل  القديسين(.  ــة  )دول
الشعب  يقامر  أن  يجب  ال  االنــتــقــالــيــة، 
يفضي  قد  حلم  مقابل  وحرياتهم  بأعناقهم 
 - جرى  الــذي  كل  بعد   - فنحن  وهــم!.  إلى 
على  وليس  عروقنا  في  يجري  أن  للدم  نريد 

األرض.
الــظــن  ــيء  ــس ن ــحــن ال  ن ــد  ــأكــي ت ــكــل  ب
فقد  السلمية،  ــالم  اإلس سيف  بتصريحات 
ال  األحــســن  تمنّي  ولكن  صــادقــة،  تكون 
يجدي  ولن  األسوأ!.  توقع  عن  نغفل  يجعلنا 
سلطة  تحت  سيكون  الرئيس  إن  الــقــول 
ال  كــالم  فهذا  البرلمان،  ورقابة  القانون 
وثقافة  العربية  التجارب  بحكم  له  قيمة 

الرئاسة إلى األبد.
القديسين  ودولة  الحرص.  هبة  فالنجاة 
إلى طبيعتنا ووسوساتنا من  أقرب  تكون  لن 

القديسين!. لعبة 

www.alwasat.ly :الموقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تهمة الوعي الزائف والتوجس من الديمقراطية

على  الرابعة،  وحتى  الثانية  السنة  من  االبتدائية،  المرحلة  في  تربى  الذي  الجيل  من  أنا 
في  وهي،  السكاكيني*.  خليل  المربي  وضعها  التي  القراءة[  نسميها  ]كنا  المطالعة  كتب 
فوائدها  فأولى  المعرفي.  أو  التعليمي  بعدها  إلى  إضافة  مهم،  تربوي  بعد  ذات  تقديري، 
موجز  بسيط  تركيب  ذات  جمل  خالل  من  العربية  بلغته  الناشئ  التلميذ  تربط  أنها 
القدرة  المعتادة، أي تتجاوز  اللغة  بألفاظ تتجاوز قلياًل  الحاالت  ومتقن، وتُطعم، في بعض 
يشعر  إذ  ومفيدًا.  مهمًا  أمرًا  لي  يبدو  وهذا  العمرية.  المرحلة  لتلك  المفترضة  العقلية 
أكثر  اهتمامه  تلفت  التي  هي  التلميذ  على  الغريبة  األلفاظ  أن  كما  اللغة،  باتساع  الطفل 
وأمثااًل وطرائف  تحتوي حكمًا  الكتب  أن هذه  ينساها. كما  وال  بمعرفتها  فيسر  غيرها،  من 
تراثية وملحًا أو نكت. إنها تنطوي على قدر من روح الدعابة. أذكر، في هذا السياق، مثاًل 

في كتاب المطالعة للسنة الثانية يقول:
بداهته  بسبب  أو  وبساطته،  بداهته  على  والمثل،  ميت«.  أسد  من  خير  حي  »كلب 
بعض  الكتاب  وفي  الواقعي.  التفكير  إلى  الناشئ(  )التلميذ  الطفل  يوجه  وبساطته، 
من  أذكر  األطفال.  بعض  بها  يتمتع  بديهة  وسرعة  ذكاء  على  النامة  البارعة  التعليقات 
ذلك، ومن كتاب نفس السنة، حكاية قصيرة مؤداها أن طفاًل كان يسير في الشارع حاماًل 

فوق رأسه صحنًا مغطى. وعندما سأله رجل عما في الصحن أجابه:
»لو كانت أمي تريد أن يعرف الناس ما فيه لما غطته«!

هذه اإلجابة تلفت نظر التلميذ إلى وجود شيء يعبر عما نسميه سرعة البديهة أو حضور 
الخاطر. وبافتراض التلميذ أن الطفل بطل اإلجابة في نفس عمره، قد يفكر في أنه يمكنه 
هو أيضًا أن يكون سريع البديهة مثله. فسرعة البديهة ليست أمرًا معطى يولد مع البشر، 
به  يتميز  الذي  التطفل  من  سخرية  الحكاية  في  أن  على  عالوة  مكتسبة.  ملكة  هي  وإنما 

البعض.
في  أذكر  ما  على  يرد،  ما  ذلك  من  أشرنا،  مثلما  ونكت،  طرائف  أيضًا  بها  الكتب  هذه 
قطار  يرسموا  أن  الرسم  حصة  في  التالميذ  من  طلب  معلمًا  أن  من  الثالثة،  السنة  كتاب 
نظرة  ويلقي  الصفوف  بين  يتجول  هو  وبينما  يرسمون،  التالميذ  فأخذ  الحديدية.  السكة 
فأجابه  هذا.  ما  المعلم  سأله  متوازيين.  خطين  برسم  اكتفى  تلميذًا  وجد  رسومهم  على 
»سافر،  التلميذ:  فأجابه  القطار؟!.  أين  المعلم  سأله  الحديد.  السكة  قضبان  بأنها  التلميذ 

يا أستاذ«!
ال أنوي هنا إيراد كل ما أتذكره من تلك الكتب. أردت اإلشارة فقط إلى أهمية وجود قدر 
ذلك  يحققه  لما  االبتدائية،  المرحلة  في  المطالعة  كتب  في  والفكاهة  الدعابة  روح  من 
وجود  إلى  تنبيهه  خالل  من  الواسع  معناها  في  بالحياة  وربطه  الطفل  مدارك  توسيع  من 
شيء في الحياة اسمه السرور والضحك، وأن الضحك ليس عيبًا، فالحياة ال تعني العبوس، 
الجدية  من  جزء  والمباسطة  الهزل  إذ  الوقار.  وادعاء  والصرامة  التجهم  تعني  ال  والجدية 

يتكامل معها، وليسا نقيضين.
اهتم  أديب ومرٍب فلسطيني مقدسي وقومي عربي.   )1953  -  1878( السكاكيني  * خليل 
الذي  األمر  العربي،  الوطن  في  الحديثة  التربية  رواد  من  يُعتبر  العربية.  والثقافة  باللغة 
)عن  بالقاهرة.  اللغوي  المجمع  في  عضوًا  وكان  أجيال.  عدة  تعليم  في  كبير  أثر  له  كان 

ويكيبيديا(.

اْلعِْلمَ دَرَجَاتٍ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنُْكمْ وَالَّذِينَ ُأوتُوا  11: )يَرَْفِع اللَّ يقول الحق في سورة المجادلة، اآلية 
ُ ِبمَا تَعْمَُلوَن خَِبيرٌ(. صدق الل العظيم. وَاللَّ

وفي إنجيل متى، يقول اإلصحاح 13 »أنتم ملح األرض، فإذا فسد الملحُ فماذا يعيد إليه ملوحته؟ إنه ال يعود 
يصلح لشيء إاّل ألن يطرح خارجًا لتدوسهُ الناس! أنتم نور العالم، ال يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل؛ 
وال يضيُء الناس مصباحًا ثم يضعونه تحت مكيال؛ بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت. 

هكذا، فليضيء نُوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات«.
انتقاء  تجيد  كانت  بالفعل  وهي  رجالها،  انتقاء  تجيد  الليبية  المملكة  دولة  أن  أو  محظوًظا؟  جيلنا  كان  هل 
العهد  عنها، ألنها متصلة من  الحديث  أنوي  التي  الفترة  أحدد  أن  ينبغي  أكون منصًفا  ولكن وحتى  كوادرها، 
مرحلتي  إلى  خاللها  التي وصلت  الفترة  وهي   1969 ثورة سبتمبر  قيام  بعد  من  أربع سنوات،  ولمدة  الملكي 

الجامعية، حتى تخرجي.
الثالث  السنوات  العموم  وفي  القذافي،  عهد  في  سنوات  وثالث  الملكي،  العهد  في  واحد  عام  الواقع  في 
قرار ذكيًّا؛  الرجال كان  بقاء هؤالء  ولعل حرص سبتمبر على  الملكي.  العهد  رجال  استمرت بمعظم  القذافية، 
إذ إن الفترة التي امتدت إلى خطاب سلوق سنة 1973على سبيل التحديد استمرت بإدارة رجال العهد الملكي، 
أول  الدولة، لعل  التي كانت مؤهلة الستمرار  للكوادر  المتسرعة، واإلبعاد  القرارات  ولكن من بعد ذلك توالت 
التي بدأت منذ خطاب سلوق، الذي كاد أن يتسبب في فتنة خطيرة في بنغازي، لوال حنكة  القرارات هي  هذه 
دولته  ورجال  الماضي  بوضوح  ينبذ  سلوق  خطاب  كان  تحديدًا.  )العواقير(  قبائل  وشيوخ  حكماء  نظر  وبُعد 

تمامًا.
ليكون  الملك  عنه  تنازل  الذي  المنار،  بقصر  متجاورتين  كليتين  مجرد  فقط  كانت  الجامعة،  وصلت  عندما 
نواة للجامعة: كلية االقتصاد والتجارة وكان عميدها إمكانية متميزة هو الدكتور مصباح عريبي، أما ملح كلية 
المرحوم  عميدها  مثل:  مِالح،  رجال  وقياداتها  )ملحها(  من  كان  بها،  التحقت  التي  األم  الكلية  وهي  اآلداب، 
الدكتور مهدي بورو، ثم خلفه الدكتور منصور الكيخيا، الذي كان سببًا في قرار غير مجرى حياتي تمامًا، وسوف 
أتناوله بالتفصيل الحًقا، ثم الدكتور محمد فرج أدغيم، الذي لم يترك الكلية إاّل بعد خطاب سلوق، وحينها كنتُ 
قد تخرجت، وعملت مسجال ألول كلية طب في ليبيا، ولكنني غادرت منقطعًا عن العمل وما زال ملفي ممهرًا 

باالنقطاع عن العمل حتى هذه اللحظة.
كلية الطب أسسها، بالتأكيد، الدكتور رؤوف بن عامر، الذي بعدما أبعدته لجان الكلية الطالبية عن الكلية، 
من دون سبب مقنع، وهو الشخص المؤهل المخلص في عمله، ُكلي االنتماء ليبيا، عفيف اليد ونظيف السيرة، 
وراء  وكانت  عالية،  منارة  منه  جعلت  المناقب،  هذه  والقيادية.  العلمية  والمؤهالت  الطيبة،  السمعة  صاحب 
إعادته وكياًل للجامعة بانتخابات نزيهة أقيمت في محرابها بحضور األطراف كافة، وهي التي على إثرها، اختير 
عامر عملت  بن  رؤوف  فالدكتور  تمامًا؛  وناجحة  قرارات صائبة  وكانت  للجامعة،  رئيسًا  بولقمة  الدكتور هادي 
والدكتور  بولقمة  هادي  الدكتور  أما  لها،  مخلص  لبالده  محب  هائلة  إمكانية  أنه  الل  وأشهد  معه،  شخصيًا 

محمد فرج أدغيم، فعالمان مؤهالن وقياديان بارزان، وكانا يتعامالن معنا وكأننا أبناؤهما وأصدقاؤهما.
يرونا  أن  للطلبة كافة، كان همهم  الذين كانوا كإخوة كبار  حظيت بدفء وعناية واهتمام هؤالء األساتذة، 
يبهجهم  نجاحنا  كان  بنصحهم.  وال  بتجربتهم  وال  بعلمهم  ال  علينا  يبخلوا  لم  الصحيح،  الطريق  على  نسير 
وكبواتنا تحزنهم. رفعهم الل بعلمهم درجات، وظل نورهم يشع علينا، كانوا ملح الحياة، تمامًا مثلما كان سي 
عقيلة بالنسبة لي، وسي عوض شمام بالنسبة لرفاق تلك المرحلة، التي قضوها ما بين الجامعة، وبين قهوة 

سي عقيلة وبين مربوعة بيته العامر.
حينما أعود بذاكرتي إلى مرحلة صبايا وشبابي ال بُد وأن يكون سي عقيلة حاضرًا فيها! هذا الرجل البسيط، 
الضاحك الساخر الذي يحتد كلما انتبه إلى قبح يقترب منه، سلوًكا كان، أو وجهًا أو كلمة. كان يتظاهر أنه يملك 
كل شيء وهو ال يملك شيًئا على اإلطالق سوى نفسه. اشتريت مبكرًا قطعة أرض مشاركة مع صديق عزيز ثم 
أصبح صهرًا، ولما علمت أنه سأل والده أن يذهب إلى محرر العقود لتوثيق شراء القطعة، قمت بالفكرة نفسها، 
وسألت سي عقيلة أن يذهب معي لمحرر العقود لتسجل قطعة األرض باسمه، سخر مني في حال، وقال ضاحًكا: 
»أنا لست أهبل مثلك وأنفق نقودي في شراء تراب سيكون لي على الرغم من )طابوات( كل مالكي األراضي في 
ليبيا كلها، أو في النونان - يقصد اليونان- ورفض أن تسجل بأسمه أرضٌ. كان ال يملك شيًئا على اإلطالق، 
وكان سعيدًا للغاية أذكر جيدًا عندما سأله جاره وصديقه المرحوم عوض شمام مداعبًا: »نريد حفلة نجاح ابنك 
محمد« .. أجابه في الحال: »حاضر، عندي! لكن لما يكمل الجامعة!«. كان سي عوض يقصد نجاحي في المرحلة 
الجامعية! وكان سي عقيلة، ال يعلم أنني أتممت دراستي الجامعية! وعندما أخذته ذات يوم لمناسبة عائلية في 
سيارتي، كانت حينها من السيارات الفخمة، سألني عن نوعها فقلت له: »بي أم دبليو« أجاب: »واو، مثل سيارة 

موسليني!«، وأنا ال أعرف ما إذا كانت سيارة موسليني »بي أم دبليو« أم ال؟.
المقبرة،  من  العائدين  بالرجال  التقيت  عبيد،  سيدي  مقبرة  ثرى  توسيده  عشية  بنغازي  وصلت  ولما 
يومين  المستشفى  وأدخلناه  مرض  أنه  وأخبرني  جنب،  على  الحال  في  العمامي  خليفة  صهري  وأخذني 
في  معا  كانوا  عندما  نبوس  عبدالقادر  له  اشتراها  قد  كان  )خوصة(  لي  ترك  وأنه  الثالث،  اليوم  في  وتُوفي 
الحج، ولم يخلعها أبدًا، وقال لي خليفه أنه طلب منه أن يسلمها لي حال وصولي، وأن يهمس لي في أذني 
كنت  الذي  بيتنا  إلى  انتقلنا  حتى  النتظر  بيده  كان  األمر  أن  ولو  كله،  الرضاء  عني  وراض  مسامحني،  أنه 

حينها أشيده، وكان في غاية السرور بعدما أخذته ذات يوم إلى المبني.
لقد ولد في بنغازي وعاش بها، ولم يترك شيًئا سوى االبتسامات والذكريات الطيبة لكل من عرفهم. وكان 
يحكي طوال الوقت عن إخوته السبعة، وعن مناقبهم وفروسيتهم، واألراضي والمزارع التى كانت لهم. ولكنهم 
منذ والدته!  يتيمًا  أنه عاش  بعد  فيما  أمالكهم، ألكتشف  على  واستولت  إيطاليا  قتلتهم  بعدما  رحلوا جميعًا 
»أتريديني  أجابني:  أقاربنا.  أحد  الحقيقة من  أن عرفتُ  بعد  يخبرني عن وحدانيته من  لم  لِما  وعندما سألته 
أن أتركك هكذا وأنت تسمع رفاقك وهم يحكون عن أعمامهم! وحدثني عن عواصم الدنيا كلها، ولكنه لم ير، 

حياته، سوى قمينس ومكة«.
لألمور  برؤيته  أفتخر  ألنني  أعيدها،  أن  أحببت  ولكنني  قبل،  من  المعلومات  هذه  كتبت  أنني  أعرف  أنا 
ومعالجتها، والعجيب أن خُلص أصحابه، الذين عرفتهم في جلساتهم من بعد صالة الفجر، ومشاركتهم المزح 
والحكايات، وهم يحتسون قهوتهم الصباحية، وهو يعد )السلحب( كانوا مثله؛ سي عوض شمام كان قد فقد 
أسرته كلها، ولم يبق له سوى أخ واحد أذكر يوم وصوله من الحبشة، أما سي محمد بعيرة، فكان أيضا وحيدًا، 

واكتشف بعد ذلك أن عبد القادر نبوس كذلك وحيد ويتيم وهو يصغره سنًا وهو الذي أخذه معه إلى مكة.
الليبية،  الجامعة  في  الثانية  سنتي  عن  أحدثكم  أن  أنوي  وكنت  عقيلة  سي  كالعادة-   - علي  تسلط  لقد 
كانت  وتطلعات  رغبات  ودفنت  بالكامل،  حياتي  خاللها  تغيرت  فلقد  حياتي،  في  مفصلية  سنة  تعد  التي 
تتملكني، وأقفلت باب تهور ومغامرات كادت أن تنهي حياتي قبل أن تبتديء، جراء مغامرات غير محسوبة، 
عولجت وسويت من دون أية أضرار على الرغم من مغبتها القاتلة، ولكنها عولجت وسويت، وانتهت بسبب 
فالشباب  كتمانها،  عليَّ  يفرض  ما  هي  أخرى  بأطراف  المساس  وكذلك  بشاعتها،  ولعل  الوالدين.  دعاء 
من  كثير  في  كانت  مغامرة!  مجرد  حياته  يجعل  تهوره،  من  ويحد  ويخيفه،  يقيده،  ما  هناك  يكون  ال  عندما 

األحيان خطيرة ومرعبة، ولوال ستر الل لما وجدت عمرًا ألكتب خالله هذه األسطر.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليال
هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيال

والذي نفسه بغير جمال ال يرى في الوجود شيئا جميال
• إليا أبوماضي

إلى  معه  أخذني  لقد  بيدي،  ممسك  وأبي  وجذالن  فرح 
الكورنيش  شارع  الميناء،  قرب  النصر،  شارع  في  الحفل، 
كان مزدحمًا، اندفعنا معًا مع الجموع، نحو فندق برينتشي. 
تالميذ  من  الثاني،  الفصل  ثالثة/  سنة  زمالئي  شاهدت 
الحفل،  طوابير  في  االبتدائية،  حميد  دكاكين  مدرسة 
في  غرقت  لكن  نحوهم.  واندفعت  أبي،  يد  من  انسللت 
عيد  حفل  زحام  في  المتدافعون،  البشر  البشر،  وأمواج  يم 
االستقالل، يوم 24 ديسمبر، ما كان أول حفل أحضر، وأتوه 

في خضمه.
كنت  عندئذ  ألنني  التائهين،  من  أني  أفطن  لم  لكن 
بما  يقبل  أنه ال  يعاقبني، رغم  لم  أبي  المحتفلين، كذا  من 
أضيع  لن  أن  أبي شعر  أن  بعد،  فيما  لي،  أمي  قالت  فعلت. 
بك  سيأتون  العرس،  في  كما  الناس  الحفل،  هذا  في  منه 
حفلة  في  زمالئه  التقاء  من  الجذالن،  الفرح  وكنت  إليه. 
إلى  أعيدوا  من  فيهم،  اندسست  لذا  شيء،  كمثلها  ليس 
ولم  معي.  حصل  وكذا  بيوتهم،  إلى  ثمة  ومن  المدرسة، 

أنس قصة توهاني هذه، ما رددتها مرات ومرات بسرور.
ديسمبر،   24 يــوم  من  جعلت  قد  الحادثة،  تلك  لعل 

أصدقاء،  لي  أن صار  وقد صادف  استثنائيًا في حياتي،  يومًا 
وأنه  خاصة  الفرصة،  حانت  متى  االستقالل  بعيد  يحتفون 
مرتبط بحفل رأس السنة بمعنى ما، ولهذا كثيرًا ما تداخل 
في  الوطني  النشيد  بترديد  عدة،  مرات  قمنا  وقد  الحفالن. 
استغرقت سنوات  ما  السجن  فترة  ذلك  كان  مناسبة،  هكذا 
وكما  عزيزة،  ذكرى  ديسمبر   24 إن  قبلها.  كان  أو  عشر، 
وأذكر  السنة.  برأس  العالم  باحتفاالت  ارتبطت  أنها  أشرت، 
علينا،  عزيزة  شخصية  ميالد  بعيد  نحتفل  أيضًا،  كنا  أننا 

صادف أن كان ميالدها في نفس اليوم.
صديق  مــرة  ذات  فينا،  الحياة  لنعزز  نحتفل  كنا  لقد 
ذهبت  بنغازي،  بمدينة  مطعم  بافتتاح  احتفااًل  أقام  لنا، 
أخذنا  الحفل،  لحضور  المسماري،  إدريس  الراحل  والصديق 
ترتدي  كانت  تقريبًا،  الثالث  السنوات  ذات  طفلته  معنا 
الصديق  األطفال.  كل  مثلما  الموضة،  بألوان  مالبس 
إدريس،  ليبيا  ساخرًا:  علق  بنا  يرحب  وهو  الحفل،  صاحب 
لذلك،  طبعًا  نفطن  ولم  الليبي.  العلم  بألوان  وهندامها 
لكن رد إدريس نبهني: وأنت تحتفل بافتتاح مطعمك، ليلة 

الكريسماس وغدًا 24 ديسمبر.
حيث  الماضى،  القرن  تسعينيات  أواخــر  في  ذلك،  كان 
قرب  الترجمان،  خالد  الصديق  إيقاف  تم  أخرى،  مرة  ذات 
أمنية.  وبدواعي  كالعادة  المباحث،  قبل  من  السنة،  نهاية 
لزيارة  المباحث  مقر  إلى  بوخيط،  رمضان  والراحل  ذهبت 

سابقًا  ــارًا  ج ببنغازي  المباحث  رئيس  وكــان  الترجمان، 
أنظارهم،  تحت  أننا  لي  ذكر  معه،  جلسنا  حين  لبوخيط. 
24 ديسمبر  وأنه يعرف باحتفالنا في األيام الماضية، بيوم 
وقبلها  المرة  تلكم  حدث،  ذلك  وكان  النشيد.  وترديدنا 
خاصة،  بالزاوية  أصدقائنا  عند  أو  بنغازي،  في  وبعدها، 

وبمدينة درنة.
بأي  االحتفال  أن  رغم  فينا،  الحياة  لنعزز  نحتفل  كنا  لقد 
لهذا  ولعله  البالد.  في  ــادرًا  ن أمــرًا  يومها  صار  مناسبة، 
برأس  االحتفال  أيضًا،  عد  قد  وكان  نحتفل،  كنا  السبب 
تضيق  عندما  بالذات  احتفلنا  ولقد  الكبائر.  من  السنة 
السيد.  القبح  يكون  ساعة  يسطع،  الجمال  ألن  الحياة، 
البرد  وفي  العام،  نهاية  مع  االستقالل  يوم  ديسمبر  و24 
ويؤكد  إنسانيًا،  دفئًا  يمنح  الحفل،  كان  الشهر  وزمهرير 
االستقالل  حققوا  من  الليبيين،  حياة  في  اليوم  هذا  رمزية 
الفاشية  مواجهة  في  غاليًا،  ثمنا  ألجله  ودفعوا  مبكرًا، 

األوروبية/إيطاليا.
نختار  ولكننا  أوطاننا،  وال  أمهاتنا  نختر  لم  قيل،  كما  أو 
اليوم  بالمناسبة،  ديسمبر   24 ويوم  بهم،  نحتفل  متى 
كان  ما  أسماءنا،  اخترنا  كما  اخترناه،  لكن  لنا،  منح  الذي 
وكل  طيبون،  وأنتم  سنة  فكل  غيرها.  اختيار  باإلمكان 
والحب  الخير  على  ومجتمعون،  محتفلون  ديسمبر،   24

والسالم: 2022.

بيته،  في  الفيتوري  أحمد  الصديق  مع  حواراتي  أحد  في 
ليبيا  في  المطبوعات  على  الرقابة  عن  حديثنا  سياق  وفي 
ما مفاده  قال  أنه  أذكر  الكتابات،  أو  الكتب  ومصادرة بعض 
أن أخطر الكتابات ضد النظام السياسي هو ما يكتبه نجيب 
النظام  عليها  يبني  التي  القواعد  يزحزح  ألنه  الحصادي 
ألن  له  ينتبه  أحد  ال  أن  غير  شمولي.  نظام  أي  أو  صرحه 
العيون موجهة صوب الضجيج الذي يظهر على السطح أكثر 

مما هو عميق.
الوعي  الحصادي »في  نجيب  أقرأ كتاب  وأنا  تذكرت ذلك 
والتوزيع  للنشر  رؤية  دار  عن  الصادر  والعلمي«  األخالقي 
التي شارك  البحوث  فيه مجموعة من  الذي يجمع  بالقاهرة، 
وما  مختلفة،  دوريات  في  ونشرها  ثقافية  مناسبات  في  بها 
في  الريبوي  النهج  سياق  في  الوعي  مسألة  بينها  يجمع 
بمعنى  أو  واألخالقية،  العلمية  القضايا  من  العديد  تناول 
آخر، إرباك يقين الوعي األيديولوجي بريبة الوعي الفلسفي. 
الزائف  الوعي  مسألة  بـ»في  المعنون  بحثه  وضمنها 
المجلة  في  نُشر  وأن  سبق  والذي  األخالقية«  والنسبانية 
 ،23 السنة   ،91 العدد  بالكويت،  اإلنسانية،  للعلوم  العربية 
صيف 2005. وهو البحث الذي أشرت إليه في نهاية مقالتي 
توظيف  مسألة  ويناقش  الصيني(،  )النموذج  عن  السابقة 
الكبرى  السرديات  لبعض  الترويج  في  الزائف  الوعي  تهم 
وإخراس األلسن والدفاع عن بعض األنظمة الشمولية. كما 
يعالج مسألة النسبانية األخالقية وفق صياغة »إزايا برلين« 
محاولة  فيه  ينكر  الذي  األعوج«  اإلنسانية  »ضلع  كتابه  في 
وتشكيل  البشر  على  الهيمنة  في  الوعي  زيف  تهم  توظيف 
مبدأ  عن  مدافعًا  له،  الترويج  يتم  وما  يتسق  مغاير  وعي 
تواجهه  بما  األخالقية  النسبانية  نزعة  مقابل  في  التعددية 
ينتج  وما  أناركية  توجهات  إلى  به  تفضي  وما  من صعوبات 

عنها من وعي شائه حال تبنيها.
تنهض األنظمة الشمولية والحكومات المستبدة )وبعض 
النظريات األخالقية المطلقة( على هذه الفكرة الوصائية، أو 
السياسي خصوصًا  الطغيان  كما يجادل نجيب »هكذا يقوم 
إما ألنه قد  زائف،  الشعوب  أو  األفراد  أن وعي  افتراض  على 
ما  والتجارب  الخبرات  من  يتمرسوا  لم  ألنهم  أو  بهم،  غرر 

يكفل لهم تنمية وعي حقيقي«.
ما يخص النموذج الصيني، فإن الثورة التقافية بنيت على 
بتقويض  الجديرون  هم  ومريدوه  ماو  وأصبح  الفكرة،  هذه 
تام  انغالق  إلى  أدى  ما  الشعب  لدى  زائفًا  وعيًا  سموه  ما 
لصين ماو، وغالبًا ما يؤدي هذا النهج إلى طوفان من العنف 
الرؤوس  الزائف قطع  الوعي  حين يستلزم تطهير ما يسمى 
التي تحمله، كما عبر القذافي عن هذه الفكرة في ما سماه 

مقوالت  من  تبعها  وما   - لماو  تقليدًا   - الثقافية  الثورة 
والمرضى  المرضى«  من  البالد  »تطهير  مثل  وإجــراءات 
أنه وعيًا  بالنسبة له هم من يملكون وعيًا مختلفًا عنه يرى 
وانفتحت  المتشدد  النهج  هذا  الصين  تجاوزت  وحين  زائفًا. 
تتخلى  أن  دون  الرأسمالية  فيها  بما  العالم  أطروحات  على 
والماركسية  الكونفوشية  الثقافة  من  المتكون  مزيجها  عن 
حالة  في  الشعب  معظم  أو  األفراد  معظم  وأصبح  المنقحة، 
خصوصًا  نجاحات  من  النظام  هذا  يحققه  ما  مع  تصالح 
)بعض  أو  الغربية  القوى  وجهت  والتنمية،  االقتصاد  في 
الشعب  لهذا  نفسها  التهمة  المطلقة(  األخالقية  النظريات 
والبحث  الكتاب  أن  ورغــم  زائــف.  وعي  من  يعاني  بكونه 
القضايا  من  العديد  في  حكمه  تعليق  إلى  يميل  خصوصًا 
مخلصًا لتوجهه الريبوي، إال أنه يحترز فيما يتعلق بالقضايا 
الحكم  يعلق  أن  من  »أخطر  أنها  تبدو  التي  األخالقية، 
بخصوصها، ما يوجب اتخاذ موقف منها، دون تهديد لحرية 
توفير  ودون  غيرهم،  على  خطرًا  يشكلون  ال  الذين  األفراد 
قبل  من  تمارس  التي  القمعية  لألساليب  نظرية  مسوغات 
هذه  وعي  وأن  الشعوب،  بصالح  األدرى  أنهم  يزعمون  من 
الشعوب بقضاياها وعي زائف. هذا هو الموقف الليبرالي في 

أشد صيغه تطرفًا«.
كما يشير البحث إلى تجليات أخرى لهذا المأزق األخالقي، 
يرجعها إلى غياب هرمية أخالقية متفق عليها، ومقتربًا من 
ُكتب ونُشر قبل  الوقت. وما  نرتبك حيالها في هذا  مسائل 
أحاط  ما  لتفحص  هنا  يصلح  سنوات  بست  العربي  الربيع 
العراق  في  حدث  ما  وربما  أخالقي،  قلق  من  الربيع  بهذا 
السياسي  التجلي  مثال  »أعتبر  المسألة:  هذه  يثير  قباًل 
يطيح  دخيل  وغــاٍز  مستبد  نظام  بين  التخير  في  المتعين 
اتخاذها في هذا الخصوص،  به. ثمة مواقف متباينة يمكن 
األخالقية  المآزق  موضحًا  منها،  بعض  إلــى  أشير  ســوف 
العربية  بمنطقتنا  عصف  ما  بسبب  نواجهها  أصبحنا  التي 
مفهوم  غدا  فجأة،  جسام.  أحــداث  من  األخيرة  اآلونــة  في 
الديمقراطية في منطقتنا محل اشتباه. ارتباط الديمقراطية 
التوجس.  فعل  لتمرير  وحده  كفى  للعراق  األميركي  بالغزو 
ــ  على صلفه  ورُبينا  كنفه  في  عشنا  ــ  استبداد  أبناء  وألننا 
الديمقراطية  الطغاة.  أحالم  تحقيق  في  قصد  دون  نسهم 
نقيض االستبداد، وتأسيسها إنما يتم ضرورة ضمن أنظمة 
أال  الديمقراطية  تأسيس  فعل  على  إذن  مقدّر  تناوئها. 
أتم  سواء  أنه  يزعم  من  ثمة  ذلك  وفق  ديمقراطيًا.  يكون 
التأسيس من فوق ظهر دبابة، أم عبر مجالس حكم عميلة، 
أم باإلطاحة بالنظام من الداخل، فإن هناك إنجازًا مشكوكًا 
الحريات  يهب  أن  المستبد  قرر  إذا  حتى  ديمقراطيته.  في 

آخر.  مستبدًا  فعاًل  يمارس  إنما  فإنه  بهم،  يستبد  لمن 
الديمقراطية ال تعطي الحق ألحد في فرض أي شي، بما فيه 

الديمقراطية نفسها«.
كذريعة  الديمقراطية  في  االشتباه  يخص  ما  أن  يبدو 
ما  أما  العراق،  غزو  من  مقتبسًا  كان  أجنبي  لتدخل  تبرير  أو 
مستبد  نظام  قبل  من  الحريات  ببعض  التصدق  يخص 
الحالة  يصف  متعسفة  لديمقراطية  محلي  شكل  فرض  أو 
تهمة  تصبح  الحالتين  كال  وفي  الوقت،  ذلك  في  الليبية 
الوعي الزائف الوصفة المهمة للطغيان في حمى استئصاله 

ألي وعي ناقد أو مخالف.
وسينسحب هذا التوصيف إلى حد كبير على ما حدث بعد 
الربيع العربي، من خالل انتكاسة بعض الثورات أو احتوائها 
التمرد  بعضها  اعتبرت  مهيمنة  قوى  قبل  من  سرقتها  أو 
األقل،  على  أو  زائفًا،  وعيًا  المنطقة  هذه  في  الكبير  الشعبي 
استجابة لمؤامرة دولية. ويبدو أن التعايش لزمن طويل في 
غايته  يحققون  تربوا في صلفه  االستبداد تجعل ممن  كنف 
مضادة  شعارات  تحت  بدياًل  أنفسهم  يطرحون  وهم  حتى 
أو  الخاصة  هرميتها  تؤسس  التي  نفسها  النظم  بها  تغنت 
سلطاتها،  بترسيم  الخاصة  األخالق«  »مطلقية  صراحة  تقر 
الوعي  فيها  بما  زائفا،  يعتبر  الترسيم  هذا  خارج  وعي  وأي 
الذي كان وراء خروج كل شرائح المجتمعات في دول الربيع 
العربي تطالب بإسقاط هذه األنظمة التي تعاني من مآزق 

أخالقية في عالقتها مع شعوبها.
ــ  التونسيين  القذافي  خاطب  نفسها  الفكرة  هذه  من 
أن يحافظوا على زين  ـ  وهو على رأس هرم أخالقي يخصه 
العابدين رئيسا مدى الحياة ألنه رجل طيب، وفق ما تفرضه 
عليهم هذه الهرمية األخالقية التي تشترك فيها كل النظم 
نظامًا  كونه  بأخالقية  السوري  النظام  الذ  مثلما  الشمولية. 
مقاومًا وممانعًا، متهمًا من تحركوا في البداية سلميا ضده 

مطالبين بالحرية والحقوق بأنهم مغرر بهم.
العتبارات  بشدة  اآلن  األخالقية  النسبانية  نظرية  تُنتقد 
برلين في  إزايا  رؤية  وانطالقًا من  المذكور  الكتاب  يسردها 
يسميه شرك  ما  أو  األعوج«،  اإلنسانية  المهم »ضلع  كتابه 
أناركية«.  توجهات  بتسويغ  بدوره  يهدد  »الذي  النسبانية 
ويمكن إعادة الصياغة التي تعود بنا لطرح سؤال من يحق 
فرض  في  الحق  له  ومن  الزائف.  بالوعي  االتهام  توجيه  له 

هذه الهرمية بعينها من القيم والفضائل.
واتقاء لهذا الشرك األخالقي الذي غالبًا ما تنتج عنه قوى 
مهيمنة، يذهب الكتاب إلى البديل عن النسبانية األخالقية 
وهو »بديل التعددية« عبر التوكيد على المشترك اإلنساني 
لكسب  سبياًل  الحوار  وتبني  االختالف،  حق  على  والحفاظ 

المزيد من االتفاقات.
عبر  الثقافات  بين  المتبادل  »االتصال  برلين:  يقر  وكما 
الشخص  يجعل  ما  ألن  إال  ممكنًا  ليس  والزمان  المكان 
أن  ورغم  الثقافات«.  تلك  بين  يجسر  مشترك  قاسم  إنسانًا 
متعددة  ليست  فإنها  متعددة،  األخالقية  والمبادئ  الغايات 
البشري.  األفق  ضمن  تكون  أن  يتوجب  نهاية؛  ال  ما  إلى 

خالفًا لذلك ما كان لها أن تكون بشرية.
مشتركة،  أخالقية  مبادئ  قيام  تنكر  ال  التعددية  »وألن 
فإنها ال تواجه الصعوبة التي تواجهها النسبانية حين تدعو 
إلى التسامح«. وبالتالي فإن التعددية نظرة مفتوحة لتجنب 
شرور الهرمية المهيمنة »وتكفل من ثم إمكان قيم مجتمع 
به،  االلتزام  على  الجميع  يُكره  القانون،  يحكمه  منظم 
ويعاقب المارقين عنه«. وبطبيعة الحال، فإن هذا القانون ــ 
سواء أكان دوليًا أو محليًا ـ ليس سوى مجموعة من القواعد 

السلوكية األخالقية المستلزمة من المبادئ المتفق عليها.
نهجًا  يتبنى  الذي  الكتاب  بفحوى  تخل  االقتباسات  هذه 
ريبويًا في طرح المسائل الخالفية، ومعرفيًا في طرح األسئلة 
مجااًل  تجد  ال  االرتيابية  النزعات  أن  مُقرًا  حيالها،  المناسبة 
لسطوتها قدر ما تجده في القضايا األخالقية بحكم قابليتها 
به  بأس  ال  شوطًا  قطعنا  أننا  إلى  مشيرًا  المستمر.  للتأويل 
يسهم  لعله  شوطًا  الشمولية،  األنظمة  مختلف  نبذ  شطر 
االستبداد،  دهاليز  أمام  الطريق  قطع  في  تقدير  أقل  على 
يوظفونها  الطغاة  فتئ  ما  التي  الوعي  عوز  تهم  على  والرد 

في تحقيق مآرب مشبوهة.

13 - كانوا ملح ليبيا  
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ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

فوزي الصويعي مبدع 
هدوء الواقع

االحتفاء  فعاليات  افتتاح  السبت،  كورنثيا،  فندق  شهد 
باليوم العالمي للغة العربية الذي تواصل على مدى ثالثة 
ورعاية  بطرابلس  العربية  اللغة  مجمع  من  بتنظيم  أيام، 

رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
المجمع  الذي تولى تقديم فقراته عضو  الحفل  وحضر 
محمد جحا نخبة من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي، 
ولفيف من الكتاب واألدباء واإلعالميين وكذلك المهتمين 
الكلمات  من  عدد  خالله  ُألقيت  وعلومها،  اللغة  بشؤون 
المحتفية برمزية هذا التاريخ واإلشادة بأهمية لغة الضاد 

وجمالها.
الوحدة  بحكومة  ــوزراء  ال مجلس  ديــوان  أمين  وشدد 
الوطنية، علي الطاهر شالك، في كلمته على وجوب االعتناء 
باللغة العربية خصوصًا في دوائر المراسالت والخطابات 
اإلدارية وإيكال األمر لذوي االختصاص، والتعاون في ذلك 
النهوض  بغية  بحثية،  علمية  كمؤسسة  اللغة  مجمع  مع 

بلغتنا الفصحى، واحترامها في جميع معامالتنا.
رئيس  أشار  الزمن،  عبر  للتراث  تمثله من حماية  ولما 
المجمع الدكتور عبدالحميد الهرامة، لفرادة اللغة العربية 
هويتنا  وأســاس  ومشاعرنا  ذواتنا  عن  للتعبير  كوسيلة 
وشخصيتنا الثقافية، وسبيل أصيل لمعرفة الدين والعقيدة.

لغات  ست  إحــدى  هي  العربية  كانت  إذا  أنه  وأردف 
وما  التواصل  على  وقدرتها  فلحيويتها  عالميًا  معتمدة 

لغة،  آالف  بـ7000  يعج  عالم  في  ثراء معجمي  تمثله من 
إلى  إضافة  نسمة،  مليون  ألربعمئة  لغة  أيضًا  ولكنها 
المخطوطات  ماليين  في  المتجسدة  العلمية  دخائرها 
كونها  على  عالوة  العالم،  ومتاحف  بمكتبات  الموجودة 
نافدة العلوم التي مهدت للحضارات المعاصرة عبر الترجمة 

والنقل.
ومن جهته، تطرق الدكتور عمران القيب وزير التعليم 

العالي في ورقة ألقاها بالنيابة الشاعر عمر عبدالدايم 
للتقصير في حق اللغة العربية معلقا بقوله: »حيثما وليت 
سمعك  أطرقت  وحيثما  واإلجحاف،  اإلخفاق  رأيت  وجهك 
الجدارية  اللوحات  في  اللغة  فضاعت  اإلسفاف،  طالك 
تدني  عن  ناهيك  المكتوبة،  والمراسالت  والطرقية 
لتأثيرات  إضافة  الطلبة،  عند  اللغوي  التحصيل  مستويات 
الخطاب المستخدم في وسائل التواصل وهو خليط بين 

العامية والفصحى واللغات األجنبية« .
النشء  اهتمام  في  ماثاًل  يراه  كبيرًا  أماًل  أن  وأضــاف 
بحفظ القرآن الكريم باعتباره مرتكزًا ثابتًا لتعلم أصول 
على  الشابة  الفئات  توجه  كذلك  العربية،  اللغة  وقواعد 
قلتها للكتابة اإلبداعية األمر الذي يعد مرانًا لغويًا لهم 

للتعبير بشكل صحيح عن أفكارهم وتصوراتهم.
رئيس  مــن  كــل  بتكريم  األولـــى  الفترة  واختتمت 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
القالل،  عبدالسالم  الدكتور  الرياضيات  وعالم 
والمناضل الجزائري عثمان السعدي إلسهامه 
وتضمنت  العربية.  باللغة  النهوض  في 
الدكتور  أدارها  شعرية،  أمسية  الفعاليات 
الشعراء  من  كل  وأحياها  الخازمي  محمد 
»محمد المزوغي، عمر عبدالدايم، الدكتور 
عصام  الرياني،  أسامة  العبيدي،  شعبان 
الشاعر  وألقى  األماني«.  هود  الفرجاني، 
النصوص  من  مجموعة  المزوغي  محمد 
وما  الدفين  وشغفها  الذات  لكوامن  المخاطبة 
الحقتها  التي  الساعة  قضايا  آخر  بعد  في  يالمس 
»الصفعة  عناوين  في  عبدالدايم  عمر  الشاعر  قصائد 
األخيرة« و»يقولون«، فيما شاغبت أبيات عصام الفرجاني 
»المرأة«،  اآلخــر  النصف  مغازلة  عبر  العاطفة  ــدارات  م
والدكتور  األماني  وهود  الرياني  أسامة  أشعار  وتدرجت 
وصخب  رومانتيكي  همس  جدائل  بين  العبيدي  شعبان 

أصوات الواقعي وتجلياته في اإلشارات والعبارات والصور.

مجمع اللغة يحتفي باليوم العاملي لـ »العربية«
طرابلس - عبدالسالم الفقهي

لوحات  ثالث  عند  توقفت  »يفرن«،  لقناة  موقع  في 
في  مقلون  نقادنا  وأيضًا  المُقل،  العالمي،  للفنان 
الحديث عن فنه. لقد بحثت كثيرًا عما ُكتب عنه، فلم أجد 
سوى أسطر قليلة للغاية، منها على سبيل المثال، مقالة 
 ( ببوابتنا هذه  الفقهي  الفني عبدالسالم  للناقد  مكثفة 
الليبي  التشكيلي  ( يستهلها بقول: »الفن  إيقاع  تناوب 
المجموعة  حراك  نمطي  بين  عقود  أربعة  من  أكثر  عبر 
والتجارب الفردية«.. ثم يورد للفنان التشكيلي رمضان 
نصر حديًثا عن التشكيليين الليبيين فيذكر في ) ملزمة 
سطر  والحرف(  الفنون 
فوزي  الفنان  عن  واحد 

الصويعي.
أجد  لم  ذلك  وغير 
الفنان  عن  شيًئا  تقريبًا 
فوزي الصويعي، وتقديري 
اللقاءات  عن  إحجامه  أن 
إلى  يعود  والحوارات 
تكون  قد  التي  شخصيته، 
األضواء  أن  أو  خجولة، 

تبهره وبالتالي ال يحبها.
لقد توقفت عند ما ُكتب 
يفرن  قناة  موقع  في  عنه 
للنظام  رفضه  عن  تعبر  الثالث  لوحاته  أن  قالت  التي 
الفيدرالي، ألنه يرى نوعًا من التقسيم - تقسيم ليبيا - 
ولكنني فسرت لوحاته بعكس ذلك، فلو تأملنا اللوحات 
سنجد أن النظام الفيدرالي يربطها وال يفرقها، وبالطبع 

اللوحة، في الغالب، يفسرها المتلقي كيفما يراها.
مدينة  أبناء  أحد  الصويعي  محمد  عمر  فوزي  الفنان 
في  تخرج   ،1955 سنة  بطرابلس  وُلد  كان  وإن  يفرن 
عمل  فرانسيسكو.  سان  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية 
بقطاع اإلعالم منذ سنة 1994 ويعد من مؤسسي قسم 
لدار  مؤسس  عضو  وهو  ليبيا  في  التشكيلية  الفنون 
الفنون شارك في عدد من المعارض المحلية والخارجية، 
مسابقة  في  الثالثة  الدولية  الجائزة  على  وتحصل 

نيلسون مانديال.

الفنان فوزي عمر 
محمد الصويعي أحد 
أبناء مدينة يفرن وإن 

كان ُولد بطرابلس 
سنة 1955
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على مدى ثالثة أيام

● فعاليات االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

● البروفيسور محمد طيب خطاب، الثالث من اليمين

إحياء الذكرى العاشرة لرحيل األديب علي فهمي خشيم

مكتب الثقافة غدامس يحتفي بتوقيع عدد من اإلصدارات
في  الثالثاء،  غدامس،  الثقافة  مكتب  أقــام 
البحر  عــروس  بقاعة  السابع  الثقافي  صالونه 
إصدارات  مجموعة  توقيع  حفل  هــارون،  بفندق 
رواية  وهي  الغدامسي  والتراث  بالتاريخ  تحتفي 
أبوزيد  للكاتب  في مهبط غدامس«  »المارشال 
الغدامسي«  األدب  في  »الخرافة  وكتابا  أبوزيد، 
الصديق  لألديب  غــدامــس«  إلــى  و»الطريق 
»حجر  رواية  اإلمام  إبراهيم  وللكاتب  البخاري، 
»جمهورية  القصصية  ومجموعته  غدامس« 

العسل«.
وأشار الكاتب يونس الفنادي في تناوله لرواية 
»المارشال« أنها ليست تسجياًل تاريخيًا مجردًا؛ 
فيها  بعثت  واسعة  خيال  فيوض  استقت  بل 
بلغة  والتشويق، كما صيغت  اإلمتاع  الكثير من 
سردية منفتحة على مفردات اللغتين الغدامسية 
القديمة، واإليطالية ودخلت الفصحى لتجسر بين 

الضفتين وتعطي للمشهدية داللتها ورمزيتها.
بما  تعرف  نقدية  وقفات  في  الفنادي  وذكر 
رصده البخاري عبر مطبوعه »الخرافة في األدب 
نفائس  على  الغيرة  يترجم  أنــه  الغدامسي« 
الموروث الالمادي الذي تكتنز به جوهرة الصحراء 

بغية توثيقه وحفظه.
وأردف على لسان المؤلف الحاجة إلى ضرورات 
اإلرث  خانة  في  بقائه  بسبب  أيضًا  التدوين 

الشفوي، لذا وجب تسجيل ما أمكن من شذراته.
منها  للبخاري  أخــرى  ــدارات  إص إلى  وتطرق 
كتابه »القادوس: ساعة غدامس المائية« يوثق 
غدامس،  مدينة  في  الــري  مياه  توزيع  خالله 
ومؤلفه »الطريق إلى غدامس« يبرز فيه معالم 

المدينة وتراثها.
وتناول الفنادي بشكل عام إسهامات الروائي 
التاريخية  بالبنية  التعريف  في  اإلمــام  إبراهيم 
لمدينته غدامس عبر منجزه السردي المتواصل، 
الطريقة  عن  يتحدث  »الشاغة«  روايــة  ففي 
قرون  أربعة  قبل  المدينة  أهالي  بها  واجه  التي 
ــذي كــان يرغب في  ــاي تــونــس« ال أطــمــاع »ب
الحرب  إسقاطاته عن  إلى جانب  لنفوده،  ضمها 
»آالم  القصصية  مجموعته  في  بليبيا  األهلية 
وآمال«، ويتواصل اإلمام مع القارئ في مجموعته 
الصحراء«  »بوابة  وأعماله  العسل«،  »جمهورية 

و»سلطان الماء«.
الغدامسية  الهوية  لعناصر  باقتفائه  وأشاد 

في كتابه »المثلث« مسجال محاوالته للبحث عن 
تفسيرات لرسومات المثلثات وخطوطه.

هامش  على  »الوسط«  إلى  اإلمــام  وتحدث 
غدامس  حجر  روايته  أن  إصداراته  توقيع  حفل 
تدور في ثالث فترات، األولى زمن قدوم الرحالة 
األوروبيين لغدامس بهدف اكتشافها والوصول 
عبرها ألفريقيا، وأثناء ذلك يتم العثور على حجر 

منقوش يرجع عمره إلى ثالثة آالف سنة.
الحرب  أحــداث  في  الثاني  الزمن  ويدخل 
العثور  المغامرين  أحد  ومحاولة  الثانية  العالمية 
في  الثالث  الزمن  يقع  فيما  األثــري،  الحجر  على 
أبناء  بين  صــراع  على  شاهدًا  الحاضر  وقتنا 

المدينة وغرباء عنها حول الحجر النفيس.
وأوضح أن »جمهورية العسل« تضم عشرين 

قصة قصيرة تتناول قضايا في الشأن العام.
هامش  على  غدامس  الثقافة  مكتب  وكــرم 
الحفل كاًل من مدير إدارة الكتاب والنشر محمود 
اللبالب، والمخرج الصحفي مصطفى األطيوش، 
فندق  ومدير  فناني،  منجية  الكشفية  والقائدة 
تقديرًا  وذلك  هــارون،  أحمد  السياحي  هــارون 

لجهودهم في مجال العمل الثقافي.

الفاسي يحاضر عن واقع معاجم لغة الضاد

جامعة عمر املختار تكرم البروفيسور محمد خطاب

يومي  مــدى  على  كورنثيا،  بفندق  تواصلت 
باليوم  االحتفاء  فعاليات  واإلثنين،  ــد  األح
اليوم  برنامج  وشمل  العربية،  للغة  العالمي 
نظمها  تقديرية  علمية  نــدوة  إقامة  الثاني 
األديب  لرحيل  العاشرة  للذكرى  إحياء  المجمع 
علي فهمي خشيم، قدم خاللها زمالء وأصدقاء 
اإلنسانية  شخصيته  عن  شهادتهم  الراحل 
إلى  إضافة  معهم  النبيلة  ومواقفه  والعلمية 
اإلبداعية  الكتابة  مجال  في  بمواهبه  التعريف 
التي صاحبته في  المقالة  والرسم، وكذلك فن 
»طرابلس  جريدة  عبر  عمره،  من  مبكرة  سٍن 

الغرب« وغيرها من الجرائد والمطبوعات.
الدكتور  من  كــٌل  الشهادات  هــذه  وألقى 
الجراري،  محمد  الدكتور  دغيم،  فرج  محمد 
الضوء  سلط  الذي  التير  مصطفى  والدكتور 
خصوصا  خشيم  للدكتور  األخيرة  األيــام  على 

فترة مرضه.

رحلة المجمع
وأشار الكاتب أمين مازن إلى زمن توليه ألمانة 
للدكتور  وإشــراكــه  والكتاب،  ــاء  األدب رابطة 
خشيم في مختلف األنشطة المحلية والخارجية 
األداء  وحسن  لالنضباط  مثاال  ذلك  في  وكان 
اللقاءات  من  الكثير  بتوثيق  وقــام  والرفقة، 

واألحاديث بكاميرته الخاصة.
عن  أبوشعالة  مصطفى  الدكتور  وتحدث 
له  زميال  ثم  خشيم  للدكتور  كتلميذ  عالقته 
التي  التجربة  إلى  إضافة  العلمية،  رحالته  في 
العربية  اللغة  لمجمع  التأسيس  أثناء  جمعتهما 

حتى اعتماده سنة 2002.
فهمي  علي  هديل  عبرت  جهتها،  ومــن 
واألجــواء  األسرية  والدها  عوالم  عن  خشيم 
البيتية التي تتناوب إيقاعاتها بين دفء العائلة 
يوسف  الكاتب  تولى  كما  التأليف،  وعالم 
التي تستحضر  الراحل  إلقاء كلمة أسرة  خشيم 
الشخصية  رفقته  على  عالوة  وأثــره،  ذكرياته 
والمعاجم  الكتب  لجمع  سفرياته  أثناء  له 
وتمحيصها لتكون في رفوف مكتبة المؤسسة 

الوليدة »مجمع اللغة«.
من  مجموعة  ــى  األول الجلسة  في  وُكــرِّم 
البحاث الذين أسهموا في الرفع من أداء مجمع 
الطبولي،  عبدالمطلب  »الدكتور  وهم  اللغة، 
الدكتور  الطير،  عمران  الطاهر  والدكتور 

مصطفى بوشعالة«، كما جرى منح درع تكريم 
لدوره في خدمة  الفقيد، تقديرا  األديب  ألسرة 

الثقافة واللغة.

فلسفة وتكوين
وتناولت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور نجيب 
األساسي..  »التكوين  عنوان  تحت  الحصادي 
الفلسفة والتصوف« المالمح الفكرية وروافدها 
ومؤلفات  نظر  ووجهات  آراء  في  الفلسفية 
توقف  حيث  خشيم،  فهمي  علي  الــدكــتــور 
النزعة  عند  القاسم  أبو  عبدالكريم  الدكتور 
المرتكز  وهــي  المعتزلة  تفكير  في  العقلية 
الدكتور خشيم وشكل  الذي شغف به  األساس 

تكوينه األدبي وانعكس في اختياراته البحثية.
ورقة  عبدالجبار  سالمة  الدكتورة  وقدمت 
وأبوهاشم«  أبوعلي  »الجبائيان:  كتاب  حول 
وهو مؤلف للدكتور علي خشيم الصادر عن دار 
ووضوح  الجمالي  للبعد  مشيرة   ،1968 الفكر 
اعتمده  كنهج  المطبوع  هــذا  في  األســلــوب 

الراحل في تدوين أفكاره وعرض فلسفته.
العقلي  الدور  كتابه  في  بين  أنه  وأضافت 
خالل  من  اإلنسانية  وللمنظومة  للبشرية 
حياة  ومميزات  العصر  ظــروف  على  التركيز 
أبوهاشم،  وابنه  علي  أبــو  الكبير  الجبائي 
والكون  اهلل  قضايا  تفسير  دراسته  في  محاولة 

واإلنسان.
الزروق كتابي خشيم  الدكتور جمعة  وتناول 
اقترب  و»اإلعانة«،  والزروقية«  الزروق  »أحمد 
في  متعمقا  الزروق  اإلمام  حياة  من  األول  في 
كتاب  في  وأوضــح  وأفكاره،  شخصيته  دراســة 
 883 سنة  الــزروق  أحمد  ألفه  الذي  »اإلعانة« 
مع  تعامله  في  الشيخ  طريقة  بجاية،  بمدينة 
المتصوفة  يرتكبها  التي  والمخالفات  األخطاء 

والذين لم يدركوا كنهه وأحكامه.
تناوله  في  يقتصر  لم  الكاتب  أن  وأوضــح 
حقق  بل  الكتابين  هــذان  على  الشيخ  لحياة 
سبيل  على  منها  بالخصوص  أخــرى  مؤلفات 

المثال كتاب »الكناش«.
ارحومة  مصطفى  علي  الدكتور  وتطرق 
المناهج  وتــأثــيــر  البحثي،  خشيم  لمنهج 
الحرب  بعد  ظهرت  التي  الفلسفية  والنظريات 
خاصة  وأسلوبه  فكره  في  الثانية  العالمية 
بين  الصراع  انعكاس  وكذا  البنيوية،  النظرية 
نظرته  على  والوجودية  الماركسية  األفكار 
وخيباتها  الــذات  مآالت  معرفة  وسبل  للحياة 

ومن ثم النهوض بها.

العودة إلى األصول
التطوري  المنهج  اعتمد  خشيم  أن  وأردف 
إذ  كتاباته؛  معظم  في  األصــول  إلى  والعودة 

إلى  اإلسالمي  العقالني  للفكر  دراسته  قادته 
بعد  حجرا  تولد  وإنما  فجأة  يبرز  لم  أنه  نتيجة 
تبنى  ذلك  ومن  طور،  بعد  طورا  وتشكل  حجر 
اللغوية  ودراســاتــه  أبحاثه  في  المسلك  هــذا 
والتراثية، وفق منظور التحليل والمقارنة والنقد.

سيرة  في  أخــرى  محاور  الندوة  وتضمنت 
التاريخي،  الدكتور علي فهمي خشيم كالجانب 
البحاث  من  نخبة  بمشاركة  واألدبي،  واللغوي 
الناقد  الديك،  محمود  »الدكتور  منهم  والنقاد 
المختار،  بدرالدين  والكاتب  الفنادي،  يونس 

والباحث عمار جحيدر.. إلخ«.
للمجمع  عمل  بورشة  الفعالية  واختتمت 
والتدقيق  ــة  اإلداري الكتابة  أسس  في  تبحث 
مواضع  عن  والبحث  الدولة،  بدوائر  اللغوي 
مسألة  يخص  ما  كذلك  بالخصوص،  الخلل 
يمكنه  وكيف  الموظف  لــدى  األفكار  ترجمة 
كتابتها أو صياغتها بشكل سليم، والقدرة على 

بث أفكاره والتعبير عنها بصورة صحيحة.

لغة الضاد
الدكتور  العربية،  اللغة  رئيس عام مجمع  وأكد 
عبدالحميد الهرامة، في تصريح إلى »الوسط« 
مجمع  في  بالبحاث  المنوط  الحيوي  ــدور  ال
الثقافي  المشهد  ــراء  إث في  لإلسهام  اللغة، 
الضاد،  لغة  مميزات  جمال  وتبيان  بالتعريف 
كما قلل الهرامة من شأن المخاوف لدى بعض 
العربية،  اللغة  تراجع  أو  تدني  من  المهتمين 
ومفتاح  الكريم،  الــقــرآن  لغة  أنها  موضحا 
األدبية  والذخائر  المخطوطات  من  للماليين 
النفيسة، وإذا استطاعت الصمود والبقاء وسط 
اآلالف من اللغات بل وبروزها فبسبب مرونتها 

وقدرتها على التوليد واالستنباط.
اليوم  إن  احميدة  جمال  الباحث  وقــال 
من  رمزية  تسمية  هو  العربية  للغة  العالمي 
ولها  الحية  اللغات  من  كونها  المتحدة،  األمم 
ولكونها  المصطلحات،  استيعاب  على  القدرة 
كل  تعريب  في  وفرادتها  بامتياز  تراجمية 

اللغات األجنبية.
وجوب  العابد  عبدالحفيظ  الناقد  يرى  فيما 
البحاث  من  ورموزها  باللغة  االحتفاء  تواصل 
وكذا  النقدي،  بدورهم  والتعريف  والكتاب 
تبيان األبعاد الفكرية التي ينبغي االتجاه إليها 

وتغطيتها بالدراسة والتحليل.

● فعاليات االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

● هديل علي فهمي خشيم في أثناء إلقاء 
كلمة تأبينية عن والدها 

ضمن فعاليات االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

المختار،  عمر  بجامعة  التربية  كلية  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  كرم 
لللغة  العالمي  اليوم  لمناسبة  محمد طيب خطاب،  البروفيسور  بالبيضاء، 

العربية.
العربية،  العالمي للغة  العالم كل عام في 18 ديسمبر باليوم  ويحتفل 
كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
العام 1973، المتضمن إدخال اللغة العربية قائمة اللغات الرسمية ولغات 

العمل في األمم المتحدة.
وخطاب هو عضو اللجنة العلمية لوضع مناهج التعليم األساسي 1988م، 
جامعتي  من  كل  في  المعلمين  إلعــداد  تدريبية  دورات  في  شــارك  كما 
لمراجعة  العلمية  اللجنة  عضو  وكان  1988م،  المختار  وعمر  قاريونس 
المناهج التعليمية 2002، 2004م، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية منذ 

1996-2009م.
العربية  اللغة  بقسم  العليا  الدراسات  وافتتاح  تأسيس  في  أسهم  كما 
الجامعية  المسابقات  في  التحكيم  لجان  من  عددًا  ورأس   ،2004 العام 
على مستوى ليبيا 2010 ، 2018م، وناقش وأشرف على أكثر من عشرين 
رسالة علمية بين ماجستير ودكتوراه في جامعات عمر المختار وقاريونس 

وطرابلس.
األساتذة  من  لعدد  العلمية  الترقيات  بحوث  تقييم  في  شارك  وأيضًا، 
المراجعة  المختار وقاريونس وطرابلس، وتولى  في كل من جامعات عمر 

اللغوية لعدد من الكتب المترجمة بجامعة عمر المختار.
التدريس  هيئة  أعضاء  لشؤون  العلمية  اللجنة  عضوية  خطاب  وشغل 
إجازة  لجنة  تــرأس  كما  سنوات،  ست  من  ألكثر  المختار  عمر  بجامعة 
النصوص في المؤتمر األول للغة العربية الذي عقد بجامعة عمر المختار 
2018م. ومن أشهر مقوالته: »من أراد أن يصلح التعليم فعليه أن يصلح 

تعليم اللغة العربية«.
 

نظم مجمع اللغة العربية، األربعاء، محاضرة عبر تطبيق »زووم« للدكتور 
والتوليدية،  المقاربة  اللسانيات  في  الدولي  الخبير  الفاسي  عبدالقادر 
بعنوان »لماذا الحاجة إلى جيل جديد من المعاجم العربية؟« أدارها الدكتور 
لوضع  رؤيته  الفاسي  خاللها  طرح  المجمع،  رئيس  الهرامة،  عبدالحميد 

المعاجم العربية ومدى مواكبة محتواها لتطورات العصر، وعرض مآخذها.
وعدَّد المحاضر العيوب الداعية لتحديث جيل جديد من المعاجم لتكون 
مندمجة بصفة مالئمة في العلوم والبحوث اللسانية والتجريبية، وتتلخص 
المثالب في كون المعاجم العربية الحالية ال تساعد المتعلم والمعلم في 
والمعلومات  والعبارات  للمفردات  والدقيق  السريع  الفهم  إلى  التوصل 
اللغوية التي يبحث عنها. وأضاف أنها قاصرة 
القديمة  المعيارية  اللغة  تغطي  وال  وصفيًا 
تسعى  وال  جزئيًا،  إال  »الفصحى«  والحديثة 
في  ــواردة  الـ المواد  وصــف  أو  تدوين  إلــى 

اللهجات.
يضم  المستهدف  التدوين  أن  ــح  وأوض
واللهجات  الجديدة  المعيارية  العربية  اللغة 
بغية  ملحة،  تخطيطية  كضرورة  المفصحة، 
واستبقائها،  العربية  اللغة  حيوية  تقوية 
التنوع  أو  الوهمية،  االزدواجية  وتجاوز مضار 
المفرط غير المنظم، أو دعوات إحالل الدارجة 

محل اللغة المعيارية، أو تقليص استعمالها لصالحها.
القضايا وغيرها ظلت محط انشغاله منذ عقود،  الباحث أن هذه  وبين 
تطوير  في  المساهمين  وزمالئه خصوصًا  مع طالبه  أبحاثه  في  وتبلورت 
األبحاث حول المعجم العربي البنائي الذي يسعى إلى سد الفراغ في التصور 
والوصف والتخطيط، ويمّكن الدارس من استكشاف أنظمة اللغة العربية 
علميًا وتطبيقيًا. وأعرب الفاسي عن استغرابه من لجوء مؤلفي المعاجم 
المعاجم  في  مواد  يرد من  ما  تكرار  إلى  اآلخر  بعد  واحدًا  الحالية  العربية 
القديمة، حتى لو كانت المعلومات الواردة غامضة، أو مخطئة، أو اللغة غير 
مستعملة، أو أن الوصف غير كافٍ، والذي يشفع لهؤالء المعجميين جزئيًا 

بحثهم عن اللغة الفصحى المرتبطة بزمن غابر، وبيئة ضيقة محدودة جدًا.
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»سبايدرمان«  أفالم  سلسلة  من  الجديد  الجزء  حصد 
جرعة  أعطت  تاريخية  إيرادات  هوم«،  واي  »نو  بعنوان 
هذا  على  بقوة  تعوّل  التي  السينما  لصناعة  قوية  دعم 
الكبير  التدهور  بعد  التذاكر  شباك  إيرادات  لتحفيز  العمل 
من  الجديد  الجزء  وحقق  »كوفيد19-«.  جائحة  جراء 
ينالها  إيرادات  أفضل  ثالث  العنكبوت  الرجل  مغامرات 
فيلم في األيام األولى لعرضه في تاريخ أميركا الشمالية، 
نهاية  عطلة  خالل  دوالر  مليون   253 بلغت  عائدات  مع 
األسبوع، وفق تقديرات نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« 

األحد، حسب »فرانس برس«.
الذين  األخصائيين  توقعات  المبلغ  هذا  ويتخطى 

كانوا يعوّلون على إيرادات بـ150 مليون دوالر.
وتوقعت »إكزبيتر ريليشنز« أن يبلغ الفيلم 

الجديد مستوى إيرادات 600 مليون دوالر
على الصعيد الدولي.

وال تزال »سوني« آخر االستوديوهات 
تملك  ال  التي  هوليوود  في  التقليدية 
ما  الطلب،  على  للفيديو  خاصة  منصة 
الجديد  سبايدرمان  فيلم  نجاح  يجعل 

شركة  في  الخبير  وقال  أكثر.  مذهال 
ديفيد  ريسرتش«  إنترتاينمنت  »فرانشايز 

مجلة  أوردتها  تصريحات  في  غروس  أ. 
»فراييتي« إن »هذه االنطالقة مذهلة«. وفيما 

في  الكبرى صعوبة  األفالم  أكثرية سالسل  تواجه 
الحفاظ على نجاحها، »سبايدرمان يحلق«، بحسب غروس.

االنطالق،  عند  اإليرادات  هذه  مثل  فيلم  أي  يحقق  ولم 
و»أفنجرز:  مليون دوالر(   357( إندغايم«  »أفنجرز:  باستثناء 
إنفينيتي وور« )258 مليون دوالر( في تاريخ شباك التذاكر 
»بوكس  موقع  وفق  وكندا،  المتحدة  الواليات  بصاالت 

أوفيس موجو« المتخصص.
واحتفظ الممثل البريطاني توم هوالند في »سبايدرمان: 
نو واي هوم« بدور الرجل العنكبوت الشهير للمرة الثالثة. 
توبي  سابقا  ارتداها  التي  والزرقاء  الحمراء  البزة  ودرجت 
ماغواير ثم أندرو غارفيلد على تحطيم أرقام اإليرادات على 

شباك التذاكر.
وكان فيلم »الرجل العنكبوت« األصلي العام 2002 أول 
فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته مئة مليون دوالر في 

أول عطلة نهاية أسبوع له بعد بدء عروضه.
»فار  السابق  الجزء  انتهى  حيث  من  القصة  وتُستكمل 
سبايدرمان  هوية  انكشاف  مع   ،2019 سنة  هوم«  فروم 
الحقيقي بيتر باركر علنا من جانب الشرير ميستيريو. ويحاول 
التلميذ بصعوبة إعادة اللغز حوله بمساعدة شخصية أخرى 
دوره  يؤدي  الذي  ستراينج«  »دكتور  هو  مارفل  عالم  من 

الممثل بنديكت كامبرباتش.
أكبر  الخارق  البطل  حقق  القياسية،  اإليرادات  هذه  ومع 
نجاح لفيلم منذ طرح الفيلم األخير من سلسلة »ستار وورز« 
»كوفيد19-«،  جائحة  قبل  أي   ،2019 سنة  النجوم(  )حرب 
ولم يتجاوز أي فيلم مّذاك عتبة المئة مليون دوالر فور 

انطالق عروضه.
وطغت إيرادات فيلم »سبايدرمان« الجديد 
شباك  على  أفالم  من  عداه  ما  على  بقوة 

التذاكر هذا األسبوع.
للرسوم  »إنكانتو«  فيلم  وحل 
المتحركة من إنتاج »ديزني« وموسيقى 
ثانيا خالل  ميراندا،  لين-مانويل  بتوقيع 
إيرادات  مع  الماضي  األسبوع  نهاية 
النسخة  وباءت  دوالر.  ماليين   6.3 بلغت 
الجديدة من »ويست سايد ستوري« التي 
ُطرحت في الصاالت العالمية قبل عشرة أيام 
جماهيريا.  بالفشل  سبيلبرغ،  ستيفن  بتوقيع 
هذا  تصنيف  في  ثالثا  حّل  الذي  العمل  وحصد 

األسبوع 3.4 ماليين دوالر.
تتمة  أفتراليف«،  »غوستباسترز:  الرابع  المركز  واحتل 
بلغت  إيرادات  مع  الثمانينات،  في  الصادر  الشهير  الفيلم 
3.4 ماليين دوالر. وأعقبه »نايتمير آلي« لغييرمو ديل تورو 
مع ثالثة ماليين دوالر فقط، ثم »هاوس أوف غوتشي« في 

المركز السادس مع 1.9 مليون دوالر.
وطاول التراجع حتى أعمال األبطال الخارقين ضمن عالم 
مليار  تفوق  إيرادات  األخيرة  أجزاؤها  حصدت  التي  مارفل، 
دوالر. ففيلم »ذي إيترنلز« الذي واجه آراء سلبية من النقاد، 
في  األول  أسبوعه  في  دوالر  مليون   70 سوى  يحصد  لم 
الصاالت، وهو أداء متواضع لهذه الشركة التابعة لمجموعة 
 1.2 األسبوع  هذا  العمل  إيرادات  تتخط  ولم  »ديزني«. 

مليون دوالر.

يكتسح شباك تذاكر الصاالت األميركية

»سبايدرمان«»سبايدرمان«

 

شيرين »آه ياليل«.. هل تتعمد صناعة الصدمات ومفاجأة جمهورها؟شيرين »آه ياليل«.. هل تتعمد صناعة الصدمات ومفاجأة جمهورها؟
دا أنا بيك من غيرك مش فارقة

قدامك أهو لسه بغني
إيه يعني غرامك ودعني

إيه يعني فارقني وال رجعلي
إيه يعني غرامك ودعني

إيه يعني فارقني وال رجعلي
آه ياليل آه ياليل

واصلت  األشهر،  أغنيتها  كلمات  يشبه  وفيما  هكذا   ..
المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب إثارة الجدل، وأنهت 
طالقهما  معلنة  حبيب،  حسام  الفنان  من  زواجها  قصة 
حفل  في  الــرأس  حليقة  ظهرت  حيث  درامية؛  بطريقة 
بيوم  بعدها  لتعلن  أبوظبي،  اإلماراتية  بالعاصمة  غنائي 
واحد خبر طالقها، بعبارة صادمة تثير لعاب أنصار حقوق 
مستعبدة«.  وغير  حرة  أصبحت  »اآلن  العالم  في  المرأة 
يستمع  من  كل  وإجماع  إعجاب  محل  صوتها  كان  وكما 
حول  والنقاد  الجمهور  انقسام  كان  العربي،  الغناء  إلى 
الشهيرة  للجدل،  المثيرة  المطربة  وتصريحات  سلوكيات 
ألبوماتها  أغاني  أنجح  إلى  نسبة  يالليل«،  آه  بـ»شيرين 
التي حققت نجاحًا شعبيًا في مشارق بالد العرب ومغاربها 
حلقت  أنها  أوضحت  أنها  ورغم  شيرين   .2002 العام  في 
شعرها بنفسها بإرادتها الكاملة قبل طالقها بيوم واحد، 
وأنها ورثت تلك الحركة من والدها؛ فإن السوشيال ميديا 
جمهورها  فانقسم  تقعد،  ولم  قامت  بالعربية  الناطقة 
ومتابعوها حول هذا السلوك، كما انقسم النقاد والفنانون 

عليه أيضًا.
طرح  مع  تزامنت  الضجة  هذه  أن  ــرى،  األخ المفاجأة 
قناتها  خالل  من  »وبحلفلك«،  الجديدة  أغنيتها  شيرين 
عبدالوهاب  شيرين  لتصبح  يوتيوب،  موقع  على  الرسمية 
وصلت  حيث  االجتماعي؛  التواصل  منصات  »تريند« 
100 ألف مشاهدة في ساعة واحد،  مشاهدات األغنية إلى 
منذ  رسميًا  شيرين  تطرحها  التي  الرابعة  األغنية  وهي 

إعالن طالقها من الفنان حسام حبيب.
تقريرًا  بالعربي«   ET« برنامج  عرض  اآلخر،  الجانب  على 
الفن  نجوم  كبير من  مصورًا كشف من خالله حرص عدد 

في مصر والوطن العربي على دعم شيرين
المشاركون  النجوم  األخيرة.  أزمتها  بعد  عبدالوهاب، 
علقوا في التقرير على أزمة شيرين، ومنهم الفنانة أحالم 
دائمًا  شيرين  ولكن  إليها،  برسالة  بعثت  إنها  قالت  التي 
أن  وأكدت  معها،  التواصل  تستطيع  فال  أرقامها  تغير  ما 

الزواج قسمة ونصيب وتمنت لها النجاح في حياتها.

شيرين،  دعم  على  حرصت  الزغبي  نوال  الفنانة  أيضًا 
وقالت إنها ال تستطيع التواصل معها وليس لديها رقمها، 
وعبرت عن دعمها الشديد لها في أي قرار تتخذه، وطمأن 
بحالة  أنها  مؤكدًا  شيرين،  جمهور  الحالني  عاصي  الفنان 
عليها،  ويطمئن  معها  يتواصل  أن  استطاع  وأنه  جيدة، 
ونتمنى  حاالتها  بكل  بنحبها  وإحنا  بخير...  قائاًل:»شيرين 

أن تكون سعيدة بحياتها«.. الفنانة مايا دياب اعتبرت أن 
شيرين كشفت حياتها الشخصية أمام الجميع، لذلك أثارت 
الجمهور  الماضية، وذلك بسبب محبة  الفترة  الجدل خالل 
الداعمين  أشد  من  كان  الخيامي،  محمود  الملحن  لها. 
للمطربة شيرين، حتى قبل تأكيد خبر االنفصال، وكتب عبر 
حسابه في موقع التدوينات القصيرة تويتر: »يا رب يكون 
بجد حصل والفنانة المهمة جدًا انتبهت للخفاش اللي كان 
عايش معاها.. وربنا له حكمة في كل حاجة بتحصل«. لكن 
دون أن يكتب اسم شيرين أو زوجها.. الفنانة كندة علوش 
موقع  على  حسابها  عبر  وكتبت  شيرين،  دعمت  بدورها 
وتعملي  حالوتك  وزادت  حاالتك..  بكل  قمر  »أنتِ  تويتر: 
اللي يعجبك طالما مش بيضر حد وحشتينا وكلنا منتظرين 

جديدك واألهم.. تكوني مرتاحة وفرحانة«.
األخيرة،  أزمتها  في  لشيرين  الداعمين  النجوم  قائمة 
شملت مي كساب، وأحمد فهمي، وآيتن عامر، التي شاركت 
حلوة  »انتي  عليها:  وكتبت  متابعيها  مع  شيرين  صورة 
فعلته سمية  ما  وأي حال«، وهو  أي شكل  أنتي في  ما  زي 
صورتها  نشر  خالل  من  شيرين  ساندت  التي  الخشاب 
وكتبت: »شيرين اإلحساس واإلبداع كلنا بنحبك وبنعشق 
الدنيا  تكسر  أغاني  عايزين  بقى  يال  وإحساسك  صوتك 
كالعادة، اللي فات مات.. بكرا أحلى وأجمل وأرجوكي بقى 
حبي نفسك وقدريها وخافي عليها ودلعيها ألنها تستحق«.
وكما تعددت تصريحات ومواقف شيرين المثيرة للجدل 
نهر  مياه  حول  المسيئة  تصريحاتها  ومنها  واالهتمام، 
من  فتزوجت  زيجاتها،  تعددت   ،2017 العام  في  النيل 
الموزع الموسيقي مدحت خميس، ثم من الملحن والموزع 
2007، وأنجبت منه  العام  الموسيقي محمد مصطفى في 
أبريل   7 وفي   .2012 في  ينفصال  أن  قبل  وهناء،  مريم 
2018 تزوجت شيرين من المطرب حسام حبيب، وقبل أن 

ينتهي العام 2021 أعلنت طالقها.
لماذا  هو  البعض،  عند  حقًا  للتساؤل  يدعو  الذي  لكن 
فهل  تثيرها،  ضجة  كل  بعد  كبيرًا  نجاحًا  شيرين  تحقق 
الشخصي  مجدها  إحياء  صناعة  المصرية  المطربة  تجيد 
األمور عندما تنحسر عنها األضواء ولو  بافتعال مثل هذه 
قلياًل؛ أم أن شيرين فعاًل إنسانة عفوية كما أنها موهبة 

غنائية فريدة؟.

الفنان  زواج  لقصة  دراماتيكية  ونهاية  مثيرة  تفاصيل 
فاتن  اللبنانية  اإلعالمية  من  فهمي  مصطفى  المصري 

برنامج  في  أديب  عمرو  اإلعالمي  مع  لقائه  موسى، وخالل 
»الحكاية« المذاع عبر قناة Mbc مصر، قال مصطفى فهمي 

عاوزه..امضي  انت  اللي  وكل  وطبطب..  ودلع  »حِب  ساخرًا: 
بقى  ــاوزه..ده  ع انت  اللي  فيك  أعمل  أنا  بقى..  وأبصم  الورق 
ملكي، وأنا أعمل فيه اللي أنا عاوزاه«. إجابات مصطفى فهمي 
جوزي  »بمنطق  متسائاًل:  يعلق  أديب  عمرو  جعلت  المفاجئة 
وأنا حرة فيه؟«، فرد فهمي: »فيه ستات بتصحى الصبح عايزة 
حتتخانق  معاك  تتخانق  معرفتش  إذا  وشها..  دبان  مع  تتخانق 
مع الشغالة، متخانقتش معاك حتتخانق مع العربية، مش القيين 
حاجة يتخانقوا فيها، هيدوروا على أي حاجة«. أضاف: »الواجهة 
نظيفة وحلوة، لكن لما تعيش معاها، األمر بيختلف، مش القيين 
حاجة يتخانقوا فيها، يحتخانقوا مع الدبان، مع الشباك«، المذيع 
عاد ليسأل الفنان: »فهمت ده من آخر جوازة بس؟«، فرد فهمي: 
قال  التي عديت منها«. مصطفى فهمي  التجارب  »فهمته بعد 
العديد من األسرار عن طليقته فاتن موسي؛ لكنه ال  إنه يعلم 

يرغب في أن يفصح عنها ألنها سيدة وسوف تتزوج يومًا ما من 
وأضاف  تحقيقها.  هو  يستطع  لم  التي  أحالمها  لها  يحقق  رجل 
خالل اللقاء »طليقتي السيدة فاتن موسي دخلت شقة الزوجية 
عنوة وتقيم بها حاليًا واستعانت بفرد أمن للحراسة وأنا استعنت 
أيضًا بفرد أمن، وهي ادعت أن هذا الشخص اعتدى عليها مع 
حارس أمن العقار وتم حبسهما في قسم الدقي وهذا األمر غير 
صحيح وال يمكن أن أحرض على االعتداء وأرجو من النائب العام 
التحقيق في الواقعة خاصة أنها غير صحيحة«. فهمي 79 عامًا 
وهو الشقيق األصغر للنجم حسين فهمي، أكد أنه فوجئ بأخبار 
في الصحف تفيد القبض عليه بسبب محاولة قتل فاتن موسى، 
وقال: »أرجو من النائب العام أن يتدخل ألني أصبحت مهددًا أنا 

وأبنائي وأقيم حاليًا بفندق«.
وأنه  الشهرة،  تحب  بأنها  طليقته  المصري  الممثل  واتهم 
لكنها  الودي منذ عام ونصف  الطالق  التفاهم معها على  حاول 
رفضت، مؤكدًا أنه طلق فاتن موسى غيابيًا لكي تكون عائلتها 

بجانبها لمساندتها في محنتها.

فاتن موسى ترد
المقابلة  على  سريعًا  علقت  موسى،  فاتن  اللبنانية  اإلعالمية 
التلفزيونية التي أجراها طليقها  مصطفى فهمي  مع عمرو أديب، 
بلجأ  يحصلي  وأي شيء  المصري،  بالقانون  ملتزمة  »أنا  وقالت 
وحول  الفن.  موقع  نشره  ما  وفق  المصري«.  والقضاء  للقانون 
للنيابة  متروك  األمر  إن  فاتن  قالت  الزوجية  شقة  اقتحامها 
زوجها  إلى  رسالة  ووجهت  قرارهما،  وبانتظار  والقضاء  العامة 
الصمت، ومش  ملتزم  إنك  بتقول  دايما  وقالت: »كنت  السابق 
هتتكلم على السوشيال ميديا، وال تتكلم إال في أروقة المحاكم، 
قناة  على  وطالع  بكالمه  ملتزم  مش  دايما  ليه  ومستغربة 
تليفزيونية يشهر بيا ويقول كالم عن حياتنا الشخصية وزواج 4 
سنين وأسرار بيوت، على عكسى أنا اللي ملتزمة بقوانين مصر، 
النيابة، ومركزة على حياتي وعلى شغلي، ولم  ومنتظرة تقارير 

يصدر مني أي تصريح ضده وأي شيء عن حياتنا الخاصة«.
لم  موسى،  فاتن  اللبنانية  اإلعالمية  محامية  فوزي  إيناس 
تصمت وكشفت تفاصيل جديدة حول أزمة طالق موكلتها من 
برنامج  مع  لقائها  إيناس خالل  وقالت  فهمي.  الفنان مصطفى 
»ET بالعربي« إن رغبة موكلتها في األمومة أحد أهم األسباب 
للطالق مشيرة إلى أن فاتن موسى عبرت لفهمي عن رغبتها في 
أن تصبح أمًا أكثر من مرة ولكنه كان يرفض الفكرة ويتهرب بل 

وغدر بها في النهاية. على حد قولها.

● بعد أن حققت أغنيته 
»ربي عالم« انتشارًا واسعًا، 

أحيا مغني الراب الليبي 
كامي كازي حفاًل غنائيًا 

على أحد مسارح العاصمة 
التونسية الخميس 

الماضي.

كامي كازي

● »لما بتشتغل عدد سنين 
طويلة أوي عشان تالقي فكرة 
جديدة أو دور جديد مبتبقاش 
سهلة لما يتعرض عليك حاجة 
بتكون عملت زيها زمان، ولما 

اتعرض عليا الحكاية لقيتها 
جديدة بالنسبة ليا«.

ميرفت أمني
● النجمة التونسية هند صبري 

ظهرت في فيديو جديد وهي 
ترقص مع صديقاتها في 

المنزل على أنغام أغنية الفنان 
ويجز »دورك جاي«، ونشرت 

هند الفيديو عبر حسابها 
بموقع »إنستغرام«، مصحوبة 

بتعليق: »دورك جاي«.

هند صبري ترقص
●  النجم العالمي المصري 

مينا مسعود، كشف عن 
البرومو الرسمي األول لفيلمه 

 The الرومانسي الجديد
Royal Treatment، مؤكدًا أن 

فيلمه سيعرض في 20 يناير 
المقبل بجميع أنحاء العالم.

مينا مسعود
●  بمسلسل أحوال شخصية، 
تخوض الفنانة نيللي كريم، 

السباق الدرامي الرمضاني 
المقبل. هذا ما أعلنته شركة 

العدل جروب، على حسابها 
في »إنستغرام«، ونشرت 
صورًا تجمع أبطال العمل.

نيللي كريم
ال يزال الفنان الشاب أحمد 

مالك حريصًا على تقديم 
أعمال متميزة بأدوار متنوعة. 

هذا ما يحققه مجددًا في 
مسلسله الجديد »بيمبو« 

للمخرج عمرو سالمة، والذي 
عُرضت حلقتاه األولى والثانية 

على منصة شاهد مؤخرًا.

بيمبو أحمد مالك

●  هبة الشيباني أولى مرشدي 
مشروع خطوة، شاركت في 

المرحلة الثانية للمشروع 
2021. هبة أنتجت وأخرجت 
سلسلة أفالم قصيرة بعنوان 

»لحني« وهي جزء من مشروع 
ألحان ليبي.

هبة الشيباني
●  مسرحية الموقوف 

80 عرضت مؤخرًا ضمن 
المسرحيات المشاركة 

في مهرجان أيام قرطاج 
المسرحية، وبسبب وفاة والد 

الفنان توفيق الفيتوري لم 
يسافر للعرض.

بليبلو املنقذ

●  »بصراحة من لم يقف 
على خشبة المسرح ال يعد 
فنانًا ألن المسرح مدرسة 
دون معلم«.. هكذا كانت 

الفنانة منيرة الغرياني 
صريحة وجرئية في حوارها 

مع صحيفة فبراير.

حفل تايلور سويفتمنيرة الغرياني

فن x فن

 تعددت تصريحاتها وسلوكياتها املثيرة..وأغنيتها اجلديدة تتصدر التريند

شيرين مع زوجها األول 
مدحت خميس

عاصي احلالنيسمية اخلشابمايا دياب

كنده علوش

شيرين مع طليقها 
حسام حبيب

القاهرة - الوسط

المطربة المصرية تظهر حليقة الرأس وتعلن طالقها: »اآلن أصبحت حرة وغير مستعبدة«
مايا دياب: كشفت حياتها الشخصية أمام الجميع فأثارت الجدل

سمية الخشاب: »كلنا بنعشق صوتك وإحساسك حبي نفسك وخافي عليها ودلعيها«

شيرين مع زوجها الثاني 
محمد مصطفى

للحقيقة وجوه كثيرة في زواج وطالق الفنان واإلعالمية

الصبح  بتصحى  »ستات  ــزوج:  ال
وشها..  دبــان  مــع  تتخانق  عــايــزة 
ــة نــظــيــفــة وحـــلـــوة لــكــن ملا  ــواجــه ال

تعيش معاها األمر بيختلف«

طليقته: »مستغربة ليه بيشهر بيَّ ويقول كالم عن 
حياتنا الشخصية بعد 4 سنني زواج وأسرار بيوت.. 

وأنتظر قرارات النيابة«

●   يبدو أن حفل النجمة العالمية 
تايلور سويفت تسبب في كثير 
من المتاعب؛ حيث ثبت إصابة 
نحو 100 شخص من حضروا 

حفلها األخير بأستراليا بفيروس 
كورونا المستجد، حسب موقع 

.foxnews

مصطفى فهمي وفاتن  موسى.. 
»دراما واقعية.. بدأت بالغرام 

وانتهت في قسم الشرطة«
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في
العبي املرمى قائمة  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 

المنتخب الوطني تحت 18 عامًا، الذي سيشارك 
للفئة  السلة  لكرة  الدولية  تونس  بطولة  في 
العمرية نفسها. وتقام البطولة خالل الفترة من 
26 حتى 29 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات 

ليبيا وتونس والجزائر ومالي.
رشيد  المدرب  اختارها  التي  القائمة  وضمت 
إبراهيم 14 العبًا، جاءت كالتالي: إبراهيم جمال 
ومحمد بكه وطه الفرجاني وعلي أغا وعبدالقادر 
بودبوس ومؤيد محارب وأحمد بزيو وطه شيما 
ومحمد  حويل  وعبدالعزيز  الصوادق  وأحمد 

الزالوي وحكيم قدح وهانيبال العطوشي وأيسم 
البطولة  هذه  تحظى  أن  المنتظر  ومن  امشيا. 
مميزة،  إعالمية  بمتابعة  السلة  لكرة  الدولية 
خصوصًا أن هذه المسابقة ستمثل اكتشافًا مهما 
الشابة.  المواهب  بعض  لخطف  المدربين  لكل 
وانطلقت تدريبات »فرسان المتوسط«، استعدادًا 
لهذه البطولة تحت قيادة المدرب الوطني رشيد 
إبراهيم، وخاض خاللها لقاءات ودية مع عدد من 
خاض  االستعدادات  إطار  وفي  المحلية.  األندية 
فريق  أمام  ثالثة  ودية  مباراة  الوطني  المنتخب 
لالعبين  والبدنية  الفنية  الحالة  لرفع  »االتحاد«، 
وخاض  سبق  أن  بعد  تونس،  إلى  السفر  قبل 
أمام  األولى  أيضًا،  وديتين  مباراتين  المنتخب 

فريق »المدينة« والثانية أمام »االتحاد« أيضًا.

14 العبًا في قائمة منتخب شباب السلة لدولية تونس

الدولي  »ليفربول«  فريق  نجم  حافظ 
تصدره  على  صالح،  محمد  المصري 
اإلنجليزي  الدوري  هدافي  لترتيب 
 -  2021« الجاري  الموسم  الممتاز 

.»2022
أمام  »ليفربول«  وتعادل 
لمثليهما  بهدفين  »توتنهام« 
ضمن  جمعتهما  التي  المباراة  في 
عشرة  الثامنة  الجولة  منافسات 

لـ»البريميرليغ«.
 15 صالح  محمد  رصيد  ويظل 
هدفًا في صدارة جدول ترتيب هدافي 
عن  أهداف   5 بفارق  »البريميرليغ«، 
غوتا،  ديوغو  زميله  مالحقيه  أقرب 
فاردي،  جيمي  الوصافة من  اقتنص  الذي 

مهاجم »ليستر سيتي«.
لموسم  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  هدافي  وجاء 
2021 - 2022 بعد 18 جولة كالتالي: محمد صالح 
 10 »ليفربول«  غوتا  ديوغو  هدفًا،   15 »ليفربول« 
أهداف. جيمي فاردي »ليستر سيتي« 9 أهداف. رافينيا 
»تشيلسي«  ماونت  ميسون  أهداف.   8 يونايتد«  »ليدز 
 7 يونايتد«  »مانشستر  رونالدو  كريستيانو  أهداف.   7

أهداف. إيميل سميث رو »آرسنال« 7 أهداف.
سون هيونغ مين »توتنام« 7 أهداف. ساديو ماني 
»مانشستر  سيلفا  بيرناردو  أهداف.   7 »ليفربول« 
 7 »واتفورد«  دينيس  إيمانويل  أهداف.   7 سيتي« 
كونور  أهداف.   6 »برايتون«  موباي  نيل  أهداف. 
مايكل  أهداف.   6 باالس«  »كريستال  جاالجر 
أهداف.   6 يونايتد«  هام  »ويست  أنطونيو 

كالوم ويلسون »نيوكاسل« 6 أهداف.

أصدر فؤاد برغش، رئيس المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي لكرة السلة، 
قرارًا بتشكيل لجنة للمسابقات إلدارة الموسم المقبل 2021 - 2022. 

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة إلدارة المسابقات تضم كاًل من 
وليد علي المرغني رئيسًا، وعلي بلقاسم العرادي نائبًا، وخليفة المبروك 

سويدان مقررًا وعضوية كل من إدريس الفضيل الجهاني، ورئيس 
لجنة المسابقات الفرعية بالمنطقة الشرقية ورئيس لجنة 

المسابقات الفرعية بالمنطقة الغربية.

أكد رئيس نادي »المحلة« األسبق ورئيس اتحاد المنتجين العمال ◆◆
السابق، محمود الزليطني، أن ليبيا لها الفضل في إطالق بطولة 
كأس العرب وكأس فلسطين. وأوضح أن االتحاد العربي يجب أن 

يقدر دور ليبيا التي أسهمت بقوة في تأسيس االتحاد سنة 1974، 
وكان أول رئيس له عبداللطيف بوكر رئيس االتحاد الليبي السابق 

لكرة القدم، قبل أن ينتقل مقره للسعودية بعد عام من 
تأسيسه في طرابلس.

الوسط- محمد ترفاس

عبور ثنائي ملمثلي 
الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

»األهلي  بفريق  »االتحاد«  فريق  لحق 
المجموعات  لدور  برفقته  وتأهل  طرابلس«، 
ليكون  األفريقية  »الكونفدرالية«  لبطولة 
التأهل ثنائيًا ألول مرة لممثلي الكرة الليبية.
فريق  غياب  عقب  جاء  »االتحاد«  تأهل 
»أنيمبا« النيجيري عن خوض مواجهة اإلياب 
ببنغازي، بعد أن لعب »االتحاد« لقاء الذهاب 
مشوار  لكن  بهدفين،  نتيجته  وفقد  األول 
الفريق بدأ شاقًا من الدور التمهيدي لدوري 
األولى  مرحلته  عبر  الذي  األفريقي  األبطال 
على حساب بطل زنجبار، ثم توقفت مسيرته 
في ثاني أدوار دوري األبطال أمام »الترجي« 
األخيرة  الفرصة  بملحق  ليلتحق  التونسي 
على  عقبته  اجتاز  الذي  »الكونفدرالية«  من 

حساب بطل نيجيريا.
فيما استهل الممثل الثاني للكرة الليبية، 
الدور  فريق »األهلي طرابلس« مشواره من 
بعبوره  »الكونفدرالية«  لبطولة  التمهيدي 
فريق  إقصاء  في  نجح  ثم  تنزانيا  بطل 
»الملعب« المالي بفضل الركالت الترجيحية. 
واآلن، وقد وصل ممثال الكرة الليبية معًا إلى 
مرحلة دور المجموعات يحدونا األمل في أن 
تستمر مسيرة الفريقين وينجحا في الذهاب 
بعيدًا في مالعب »الكونفدرالية« ليضعا حدًا 
األندية  فرق  طالت  التي  اإلخفاقات  لسلسلة 
خالية  خرجت  التي  والمنتخبات  الليبية 
الوفاض من مختلف التصفيات والمنافسات.

ممثالنا  يحققه  جديدًا  إنجازًا  سنرى  فهل 
عزز  أن  بعد  خاصة  األفريقية،  الواجهة  على 
كان  جديدة  بانتدابات  صفوفه  فريق  كل 
للدخول  إليها  الحاجة  أمس  في  فريق  كل 
في معترك المنافسة األفريقية، ويسجل كل 
فريق نجاحًا يضاف إلى نجاحاته في مشاركاته 

األفريقية السابقة.
ليبي  فريق  أول  طرابلس«  فـ»األهلي 
في   1984 العام  األفريقي  للنهائي  يصل 
بلغ  ثم  أفريقيا«،  كؤوس  »كأس  بطولة 
في  وصل  كما  األبطال،  دوري  نهائي  ربع 
مناسبة سابقة إلى دور المجموعات ببطولة 
بلغ  أن  سبق  و»االتحاد«  »الكونفدرالية«. 
األندية  بطوالت  في  النهائي  نصف  الدور 
األفريقية الثالث )دوري أبطال أفريقيا وكأس 
سيكون  فكيف  والكونفدرالية(،  الكؤوس 
في  المرة  هذه  لممثلينا  الجديد  الظهور 

مرحلة المجموعات القوية؟.

أرقام من حصاد األسبوع الخامس بالدوري الليبي املمتاز
األهلي بنغازي يحقق العالمة الكاملة بـ15 نقطة.. ورباعي في صدارة الهدافين بـ4 أهداف لكل منهم

مسابقة  من  الخامسة  الجولة  مباريات  اختتمت 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة 7 مباريات 
مباريات  تأجيل  تم  بعدما  مباريات،   10 من  فقط 
المجموعة الثانية بين »االتحاد« و»الخمس« إلى 
طرابلس«  »األهلي  مباراة  وترحيل  الحق،  موعد 
إلى يوم  و»األولمبي« و»المدينة« و»السويحلي« 

22 ديسمبر الجاري.
األسبوع  في  األولى  المجموعة  نتائج  وشهدت 
على  »النصر«  فوز  الليبي،  بالدوري  الخامس 
»األهلي  وفوز  هدف،  مقابل  بهدفين  »الهالل« 
بنغازي« على »دارنس« بهدف دون مقابل، وفوز 
أهداف   6 بنتيجة  سرت«  »خليج  على  »األخضر« 
مقابل 3، و»التعاون« على »شباب الجبل« بثالثية 
و»الصداقة«  »التحدي«  تعادل  بينما  نظيفة، 

بهدف مقابل هدف.
وفي المجموعة الثانية، ُأقيمت مباراتان فقط؛ 
»المحلة«  مع  المصراتي«  »االتحاد  تعادل  حيث 
سلبيًا  تعادل  حين  في  هدف،  مقابل  بهدف 
»أبوسليم« و»الشط« دون أهداف، وُأقيمت أيضًا 
بفوز  وانتهت  المؤجلة،  طرابلس  دربي  مباراة 
بهدف  طرابلس«  »األهلي  على  »االتحاد«  فريق 

دون مقابل.
هدفًا،   21 تسجيل  الخامس  األسبوع  وشهد 
وثالثة  األولى،  المجموعة  في  هدفًا   18 بواقع 
أهداف فقط في المجموعة الثانية، ووصل مجموع 
األهداف حتى األسبوع الخامس 95 هدفًا، وشهد 
بعد  »الشط«  لفريق  تعادل  أول  نفسه،  األسبوع 
»التعاون«،  لفريق  فوز  وأول  متتالية،  أربع خسائر 
خالل  نتيجة  بأكبر  سرت«  »خليج  فريق  وخسارة 

الموسم وصلت إلى 6 أهداف مقابل ثالثة.

التأجيالت بسبب االرتباطات األفريقية
من  تهديفًا  أقل  الثانية  المجموعة  وكانت 
في  التأجيالت  كثرة  بسبب  األولى  المجموعة 
لفريقي  األفريقية  المشاركة  بسبب  المجموعة، 
تم تسجيل  »األهلي طرابلس« و»االتحاد«، حيث 
68 هدفًا في المجموعة األولى، و27 في المجموعة 

الثانية بمجموع 95 هدفًا.

»األهلي بنغازي« يحقق العالمة الكاملة
الخامس  فوزه  يحقق  بنغازي«  »األهلي  فريق 
على التوالي برصيد 15 نقطة، أما فريق »األخضر« 
األسبوع  حتى  لألهداف  تسجياًل  األكثر  فهو 
الخامس وصلت إلى 16 هدفًا، و»األهلي بنغازي« 
ثانيًا بـ11 في المجموعة األولى، و»األولمبي« في 

المجموعة الثانية بـ8 أهداف.

هدافو الدوري
المسالتي  وسالم  كرواع  وأحمد  بابل  أري 
بينما  منهم،  لكل  أهداف(   4( الجويني  وهيثم 
هناك العبون سجلوا ثنائية وهم: محمد الغنيمي 
بالجولة  »المدينة«  مرمى  في  »الخمس«  العب 
األولى، والعب »األولمبي« يوسف فايق في مرمى 
»الشط« باألسبوع الثالث، والعب »األخضر« أحمد 
كرواع في مرمى »النصر« باألسبوع الرابع، وثنائية 

في »خليج سرت« في األسبوع الخامس.

جولة تألق المحليين
شهدت الجولة الخامسة، من منافسات بطولة 
الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
لالعبين  للنظر  الفتًا  تألقًا   )2022-2021( الجاري 
أهدافًا  األسبوع  مباريات  شهدت  حيث  المحليين، 
الذين  المحليون  الالعبون  نجومها  كان  غزيرة، 
إحراز  الئحة  وتصدروا  المحترفين  على  تفوقوا 
في  مبارياته.  أولى  انطالق  منذ  األسبوع  أهداف 
مباراة الجوار بين »النصر« و»الهالل« كان الحسم 
الشهير  المسالتي  سالم  »النصر«  وقائد  لهداف 
بروما، الذي أحرز هدف الفوز الثاني لفريقه وتقدم 

في سباق الهدافين.
بروز  و»الصداقة«  »التحدي«  مباراة  وشهدت 
أحرز  الذي  العبار  أحمد  الصاعد  »التحدي«  العب 
العب  أعاد  فيما  األسبوع،  وأهداف  أهدافه  أجمل 
التعادل  نقطة  إلى  فريقه  زكي  أحمد  »المحلة« 
وشهدت  المصراتي«.  »االتحاد  شباك  في  بهدف 
الهداف  عودة  سرت«  و»خليج  »األخضر«  مباراة 

كما  ثنائية،  بتسجيله  الواجهة  إلى  كرواع  أحمد 
»النصر«  من  المعار  سرت«  »خليج  العب  أحرز 
إسالم الغناي أول ثنائية له ولفريقه. في المقابل، 
سجل »التعاون« أول انتصار له بثالثية على حساب 
المحليين  العبيه  ثالثية  بفضل  الجبل«  »شباب 

ماهر العبيدي وأحمد جمال وطه الشلوي.

مجموعة كبيرة من العقوبات
التابعة  المسابقات  تنظيم  لجنة  واعتمدت 
لالتحاد الليبي لكرة القدم، نتائج الجولة الخامسة 
وكشفت  الممتاز،  الليبي  الدوري  مسابقة  من 
مستوى  على  الجولة  هذه  وعقوبات  إنذارات  عدد 
والجماهير.  واألندية  والمرافقين  الالعبين 
واعتمدت اللجنة نتائج هذه الجولة كما هي دون 
مباريات  خمس  مستوى  على  تغيير  أي  حدوث 

المجموعة األولى، أو مباراتين المجموعة الثانية.
مستوى  على  إنذاراً   24 الجولة  هذه  وشهدت 
المجموعة  في  إنذارات  و10  األولى،  المجموعة 

الثانية، ليكون مجمل البطاقات الصفراء 34 إنذارًا. 
نادي  الالعبين، عوقب العب  وعلى صعيد عقوبات 
مباراة  لمدة  باإليقاف  الصديق  يوسف  »التحدي« 
وتم  دينار.   500 قدرها  مالية  غرامة  مع  واحدة، 
إيقاف الالعب حسن حسين من »خليج سرت« لمدة 
مباراتين، مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار، وهي 
نفس العقوبة التي تعرّض لها المهدي الكوت العب 

»األخضر« ومازن الكوني العب »شباب الجبل«.
كانت  فقد  المرافقين،  عقوبات  مستوى  وعلى 
فقط،  و»النصر«  »الهالل«  مباراة  من  العقوبات 
فريق  معدات  مشرف  العقوبات  طالت  حيث 
معدات  ومشرف  السعيطي  فرحات  »الهالل« 
نادي  في  الكرة  ومدير  الخمسي،  مفتاح  »النصر« 
»النصر«  نادي  ورئيس  المقني  خلفية  »الهالل« 
المعدات  مشرفي  إيقاف  تم  حيث  أبوزيد.  أسامة 
دينار،   1500 مالية  غرامة  مع  مباريات   4 لعدد 
لمدة  إيقافًا  كانت  وأبوزيد  المقني  عقوبة  بينما 

مباراة واحدة وغرامة مالية 300 دينار.
»الصداقة«  معاقبة  تمت  األندية  وعلى صعيد 
بغرامة مالية 1000 دينار، بينما تمت معاقبة فرق 
»التعاون« و»شباب الجبل« و»الهالل« و»النصر« 
وعلى  دينار.   1500 قدرها  مالية  بغرامات 
»دارنس«  فرق  معاقبة  تمت  المشجعين  صعيد 
و»الهالل« و»النصر« بغرامات مالية قدرها 3000 

دينار، بسبب دخول الجمهور إلى المباريات.

مواجهات األسبوع السادس في الدوري الممتاز
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 

السادس  األسبوع  مباريات  مواعيد  القدم  لكرة 
الخميس  اليوم  سينطلق  الذي  الليبي،  للدوري 
بنينا.  ملعب  على  مباريات،  بثالث  ديسمبر،   23
و»األهلي  »التحدي«  بين  األول  اللقاء  سيجمع 
سليمان،  عاشور  المراقب  ويديره  بنغازي« 
على  »الخمس«  يستضيف  المصراتي«  و»االتحاد 
ملعب مصراتة، بالمراقب السنوسي خير. وبملعب 
و»االتحاد«  »الشط«  بين  اللقاء  سيجمع  الزقوزي 

بالمراقب عبدالفتاح التريكي.
وستقام يوم السبت مباراتان على ملعب بنينا، 
حمد  بالمراقب  »دارنس«  يستضيف  »الهالل« 
»الصداقة«  البيضاء  ملعب  وعلى  عبدالجواد، 

يتبارى مع »التعاون«، بالمراقب طارق الجهاني.
مباريات   6 ستقام  ديسمبر،   26 واألحد 
بالمراقب فوزي  الجبل«  يلتقى »شباب  »األخضر« 
يستضيف  »النصر«  بنينا  ملعب  وعلى  الدالي، 
وعلى  أبوشكيوة،  فرج  بالمراقب  سرت«  »خليج 
على  ضيفًا  يحل  »السويحلي«  الزاوية  ملعب 
»األولمبي« بالمراقب الحبيب أحمد، وعلى ملعب 
مع  »المدينة«  اللقاء  سيجمع  البهلول  الهاشمي 
»أبوسليم« بالمراقب فتحي الخباط، وعلى ملعب 
»المحلة«  يلتقى  طرابلس«  »األهلي  مصراتة 

بالمراقب عبداهلل شكشاكة.

إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الممتاز
لكرة  الليبي  باالتحاد  التحكيم  لجنة  وقررت 
لمدة  التحكيم  عن  حكام   6 إيقاف  القدم، 
لهم  مباراة  آلخر  إدارتهم  تاريخ  من  شهر 
نتيجة  اإليقاف  قرار  وجاء  الممتاز.  الدوري  في 
المباريات  في  تحكيمية  وهفوات  أخطاء  لوجود 
مباراة  حكم  العلمي  مفتاح  وهم:  أداروها  التي 
الباسط  عبد  والدولي  والهالل(،  بنغازي  )األهلي 
وأبوسليم(،  )المحلة  مباراة  حكم  شهوب 
واالتحاد  )المحلة  مباراة  حكم  الفرجاني  وأيوب 
مباراة  حكم  العجمي  وحسين  المصراتي(، 
أبوشكيوة  وعلي  بنغازي(،  واألهلي  )دارنس 
محمد  وعطية  والشط(  )أبوسليم  مباراة  حكم 

والشط(. )أبوسليم  مباراة  حكم 

الوسط - الصديق قواس

● األهلي بنغازي يحقق الفوز على دارنس في الدوري الممتاز

● منتخب شباب كرة السلة

● صالح

جدد مجلس إدارة نادي »النصر«، ثقته 
في مدرب الفريق األول لكرة القدم ناصر 

الحضيري لالستمرار في قيادة الفريق حتى 
نهاية مشواره هذا الموسم، وذلك خالل 
جلسة منفردة جمعت الحضيري ورئيس 
مجلس إدارة النادي أسامة أبوزيد، الذي 

أكد خاللها تمسك إدارة النادي به.
وكان الحضيري استهل مسيرته الجديدة 

مع فريق »النصر« في ثالث تجربة له 
بتعادل سلبي أمام »دارنس« بملعب درنة، 

ثم انتصارين متتاليين على حساب كٍل 
من »التحدي« بهدفين لصفر و»التعاون« 

بثالثة أهداف لهدفين، ثم خسارة أمام 
»األخضر« بهدفين لهدف وانتصار ثالث 

في الجولة الماضية على حساب جاره 
»الهالل« بهدفين لهدف. وسيلتقي الفريق 

ضمن ذهاب الجولة السادسة، األسبوع 
المقبل، فريق »خليج سرت«.

بـ10  الثالث  المركز  »النصر«  ويحتل 
نقاط من ثالثة انتصارات وتعادل 

وخسارة، بينما يحل »خليج سرت« في 
الترتيب من تعادلين وثالث  آخر الئحة 
للحضيري  نقطتان. وسبق  وله  هزائم، 

أن قاد فريق »النصر« في مناسبتين 
سابقيتن كانت األولى في موسم )2008 

- 2009( ثم في الموسم الرياضي 
)2013 - 2014(، وقاده على واجهتين 

تجربته  في  ويتطلع  وأفريقية،  محلية 
لقب  على  للمنافسة  الفريق  لقيادة  الثالثة 

الموسم. هذا 

»النصر« يجدد ثقته 
في مدربه الحضيري

● برغش

»المسابقات« تصدر عقوبات ضد
4 العبين.. وتغرم الصداقة والتعاون 

وشباب الجبل والهالل والنصر

● مباراة الهالل والنصر في الدوري الممتاز

وقاد »أبوعون« النادي للعديد من النجاحات 
الصعبة.  المرحلة  رجل  البعض  عليه  وأطلق 
هي  القدم  كرة  في  إنجازاته  أبرز  وكانت 
المجموعات  لدور  مرتين  للتأهل  الفريق  قيادة 
حققت  كما   ،»2021  ،2016« بالكونفدرالية 
العديد  عهده  في  األخرى  الجماعية  الرياضات 

من النجاحات، وعلى مدى عشر سنوات كاملة.
خالل  طرابلس  األهلي  »أبوعون«  وقاد 
بلقبين منها، بجانب  أربع بطوالت دوري، توج 
الماضي  الموسم  في  البطولة  لنهائي  وصوله 
األهلي  وتُوج  االتحاد،  أمام  خسرها  والتي 
قيادة  تحت  الدوري  ببطولة  بلقبين  طرابلس 

 2014  /2013 موسم  كانت  األولى  أبوعون، 
البدري،  حسام  المصري  المدرب  بقيادة 
 2016/2017 موسم  كانت  الثانية  والبطولة 
إلى  يوسف.  طلعت  المصري  المدرب  بقيادة 
جانب قيادة الفريق للتأهل رسميا للدور التالي 

من كأس الكونفدرالية.

المجموعات  لدور  تأهل  أن  للفريق  وسبق 
العام  األولى  للمرة  الكونفدرالية  ببطولة 
لدوري  النهائي  ربع  الدور  بلغ  كما   2016
فريق  وتأهل   .2017 العام  أفريقيا  أبطال 
النهائي من دوري  ربع  للدور  األهلي طرابلس 
فريق  مضيفه  حساب  على  أفريقيا،  أبطال 
تعادل  بعد   2017 العام  المصري  الزمالك 
لـ9  رصيده  رفع  بعدما   2-2 بنتيجة  الفريقين 

الثاني. المركز  نقاط في 
السلة  لكرة  طرابلس  األهلي  فريق  وتوج 
تُوّج  والذي  الليبي،  الدوري  بطولة  بلقب 
أبريل  شهر  في  بتاريخه  السادسة  للمرة  به 
األهلي  فريق  وتوج  العام.  هذا  الماضي 
على  السلة  لكرة  ليبيا  كأس  بلقب  طرابلس 
للموسم  البطولة  نهائي  في  النصر  حساب 
العام  في  توج  كما   .2020/2021 الرياضي 
الليبي لكرة  السوبر  2018 بلقب بطولة كأس 

السلة بعد الفوز على نادي النصر بنغازي.
اليد  لكرة  طرابلس  األهلي  فريق  ونجح 
الدوري  لبطولة  العاشرة  بالكأس  التتويج  في 
بعد  الماضي،  يوليو  في  اليد  لكرة  الليبي 
المميز  التتويج  هذا  وبعد  الهالل.  على  الفوز 
خطف  في  طرابلس  األهلي  نجح  والمستحق 
مكانته  بذلك  ليعزز  للبطولة،  العاشر  اللقب 
الطائرة  كرة  إنجازات  أبرز  وتعد  اللعبة.  في 
عندما   ،2019 العام  طرابلس  األهلي  بفريق 
للكرة  أفريقيا  ببطولة  البرونزية  القالدة  حقق 

الطائرة التي أقيمت في مصر.

بعد 10 سنوات حافلة بالنجاحات والبطوالت.. »أبوعون« يغادر رئاسة األهلي طرابلس
إدارة  مجلس  رئيس  أبوعون،  ساسي  تقدم 
رسميا  باستقالته  طرابلس،  األهلي  النادي 
أبوعون  ويعد  النادي.  إدارة  رئاسة مجلس  من 
قادت  التي  واإلدارية  القيادية  الشخصيات  من 
إدارة النادي األهلي طرابلس منذ عدة سنوات 
نجاحات  واليته  وفترة  عهده  في  فرقه  وحققت 
كبيرة حيث توج بالبطوالت المحلية في مختلف 
والطائرة  والسلة  القدم  كرة  وهي  األلعاب، 
عديدة  نجاحات  النادي  فرق  كما سجلت  واليد، 

عربيا وأفريقيا.
القدم  لكرة  األول  للفريق  نجاح  آخر  وكان 
الفريق  تمكن  حين  الرئاسية  فترته  في  تحقق 
دور  بلوغ  من  الحالية  األفريقية  مشاركته  في 
األفريقية  الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات 
الملعب  لفريق  إقصائه  عقب  الموسم،  هذا 
المالي بركالت الترجيح بعد تفوق فريق األهلي 
بهدف  ببنغازي  اإلياب  مباراة  في  طرابلس 

لصفر.
تحت  طرابلس  األهلي  مسيرة  وشهدت 
سواء  اإلنجازات،  عديد  أبوعون  ساسي  قيادة 
ويقود  األفريقي.  أو  المحلي  الجانب  على 
 ،2012 العام  منذ  طرابلس  األهلي  »ساسي« 
رئيسا  النتخابه  العمومية  الجمعية  لتعود 
الماضية  باالنتخابات  بالنادي  اإلدارة  لمجلس 

وتحديدا في شهر نوفمبر من العام 2020.

الوسط- زين العابدين بركان

● ساسي أبوعون رئيس األهلي طرابلس
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صالح بلعيد

من  بدعمها  الليبية  األندية  تطالب 
موسم،  كل  عاليًا  الصوت  وترفع  الدولة 
مكتسبًا،  حقًا  وتعتبره  الدولة  مال  وتريد 
حقوقها  التعرف  األمر  واقع  في  ولكنها 
داخل  حتى  والقوانين  اللوائح  والتطبق 
على  ينطبق  يكاد  وهذا  نفسه،  النادي 

األندية. أغلب 
النقل  حقوق  في  ذلك  على  ومثال 
القدم  لكرة  الليبي  للدوري  التلفزيوني 
الحق  وهو  بالماليين،  أصبح  الذي 
التي  األندية  به  تطالب  أن  يجب  الذي 
أي  في  نصيب  لها  يكون  أن  يفترض 
تلفزيونية،  وقناة  اتحاد  أي  بين  عقد 
الالعبين،  عقود  توقيعها  عند  وكذلك 
من  اآلالف  ومئات  الماليين  تمنح  حيث 
التطبق  ولكنها  لالعبين،  الدينارات 
عدم  حالة  في  المالية  العقوبات  عليهم 
لالعبين  بالنسبة  العقود  ببنود  االلتزام 

المحليين.
أيضًا  الليبية  األندية  من  وكثير 
شكاوى  بسبب  طائلة  أموااًل  خسرت 
من  الدولية  االتحادات  في  عليها  رفعت 
وعدم  األجانب،  والمدربين  الالعبين 
الكثير  وخسرت  للعقود،  الحقيقي  فهمها 

الجهد والمال. من 
األندية  تقوم  أن  أتمنى  وكم 
حقوق  حول  وندوات  عمل  بورش 
النادي  نصيب  وكم  التلفزيوني،  النقل 
الالعبين  عقود  وحول  الكرة،  واتحاد 
في  االستثمار  قطاع  تطوير  وحول 
األندية  بين  الشراكة  وحول  نادٍ  كل 
اقتصاد  لخلق  مثاًل  الخاص  والقطاع 
الثقافة  مفهوم  وتوسيع  جديد،  رياضي 
من  بدل  األندية  واقع  وتغيير  الرياضية 
الدولة  دعم  عن  دائمًا  تبحث  أندية 
مرحلة  وتبدأ  النظرة  لديها  تغير  ألندية 
الدولة  لها  والتدير  مختلفة  جديدة 
المزاج  حسب  المال  لها  وتمنح  وجهها، 
تقدم  وأحيانًا  المسؤول،  رضا  وحسب 
الطرف  تغض  وأحيانًا  الدعم  الدولة 

. عنها
وقفة  ويحتاج  نعيشه  رياضي  واقع 
تواكب  أن  يجب  التي  األندية  من  جادة 
الرياضي فقط،  النشاط  العصر ليس في 

بل في كل ما يتعلق باللوائح والحقوق.

حقوق األندية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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انتصاراته،  الزناد  مالك  الليبي  المالكم  واصل 
بالفوز يوم السبت الماضي، على خصمه التونسي 
بينهما  جرى  الذي  النزال  في  التفاحي،  إسالم 
البطل  وحسم  بروكسل،  البلجيكية،  بالعاصمة 
العام  ليختتم  بالنقاط،  لصالحه  النزال  الليبي 
بالشكل  يتحقق  أن  دون  جديد،  بانتصار   2021
التي  بـ»القاضية«  الفوز  الزناد، وهو  الذي يفضله 

اعتاد تقديمها لجمهوره.
صاحب  الزناد  خاض  التفاحي،  مواجهة  وقبل 
مباراة،   18 االحترافية  عامًا( خالل مسيرته  الـ)28 
بالضربة  فوزًا   16 منها  جميعًا،  الفوز  فيها  حقق 
للزناد كان  بالنقاط، وآخر ظهور  القاضية واثنتان 
الفوز  حقق  حينما  الماضي،  أغسطس   29 في 
مونتينيغرو،  القاضية على مالكم  الفنية  بالضربة 
ألمير سيكرجلغ، ليرتفع عدد مباريات الفوز بالنقاط 

إلى ثالث مباريات.
إسالم  التونسي  خاض  الزناد،  لقائه  وقبل 
التفاحي صاحب )39 عامًا(، في مسيرته االحترافية 
بالضربة  بينها خمسة  22، من  في  فاز  نزااًل،   34
عشر  في  وهزم  مبارتين  في  وتعادل  القاضية، 
في  التفاحي  إلسالم  مباراة  آخر  وكانت  مباريات. 
الثالث من أكتوبر الماضي، وخسرها بالنقاط أمام 
الزناد،  الليبي،  المالكم  وواصل  دومينيكا.  رافييل 

حافل  مشوار  عبر  بقوة،  العالمية  نحو  االنطالق 
إسقاط  قبل  آخرها  وكان  المتوالية،  باالنتصارات 
القاضية  بالضربة  فوزه  التفاحي،  إسالم  التونسي 

في  سكريليغ،  ألمير  المونتنيغري  خصمه  أمام 
بلجيكا، وهي المباراة التي نقلتها قناة »الوسط« 
حصريًا، وتابعها الجمهور في طرابلس عبر شاشة 

ليكون  الشهداء،  بميدان  خصيصًا  نصبت  كبيرة 
بالضربة   17 منها  مسيرته،  في   18 رقم  الفوز 
حرص  الماضي،  مارس  وفي  القاضية.  الفنية 

وسط  االحتفال  على  عالميًا،   90 المصنف  الزناد، 
نصره  عقب  المالبس،  تغيير  غرفة  في  بلده  أبناء 
نيهاروف  الروسي  المالكم  حساب  على  بالقاضية 
الشهير بـ»المدمر«، والمصنف 77 عالميًا، في مباراة 
ُأقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات غير عادية للحدث 
الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في 
في  الـ17  الفوز  محرزًا  الـ16  بالقاضية  الفوز  تحقيق 
أمام  القاضية  وجاءت  بالنقاط،  وواحدة  مسيرته، 
ليؤكد جدارته  التاسعة،  الجولة  الروسي في  الخصم 
مستوى  على  اللعبة  نجوم  من  كواحد  وموهبته 
العالم، منطلقًا من رحم المعاناة، بعد أن رسم لنفسه 

طريق البطوالت واالنتصارات.
الليبي  جمهوره  مشاركة  على  حرص  الزناد 

على  بقوة  مطروحًا  اسمه  بات  أن  بعد  والعالمي، 
بشكل  الصاعدة  الوجوه  كأحد  العالمية،  الساحة 
التي  اإلرهاق  حالة  ورغم  المالكمة،  عالم  في  جيد 
في  االحتفال  على  يحرص  أنه  إال  الزناد،  عليها  بدا 
وطنه،  أبناء  وسط  ليبيا  لبلده  والهتاف  مرة  كل 
العام  في  بمالطا  االحترافية  مسيرته  الزناد  وبدأ 
2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه 
من  وسلسلة  رائعة  بعروض  االحتراف  مجال  في 
بالضربة  أغلبها  انتصارًا   17 إلى  االنتصارات وصلت 
الفنية القاضية، أبرزها فوزه على البريطانيين ويلمز 
وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني 

تشامبا.
منافسه  أمام  نزاله  في  مميز  ظهور  للزناد  كان 
أن  قبل  الماضي؛  قبل  يوليو  في  مالطا،  في  أندريه 
البطل  ظهور  تأخير  في  »كورونا«  جائحة  تتسبب 
الصادر  بالتصنيف  الـ90  المركز  يحتل  الذي  الليبي 
 1133 يضم  الذي  للمالكمة،  العالمي  االتحاد  عن 
مالكمًا، فيما جاء أيضًا بالمركز الثالث على المستوى 
ليبيا  في  اللعبة  نجوم  من  الزناد  ويزامل  األفريقي، 
الفالح ومؤيد  عبدالباسط خير وعاصم دوكو وسعد 
الثالثي  جانب  إلى  المقصبي،  ومحمد  عكاشة 
معز  شقيقه  ومنهم  وبريطانيا،  بمالطا  المحترف 

الزناد، وفتحي بريبش.

مالك الزناد ينهي 2021 بإسقاط خصمه التونسي إسالم التفاحي
البطل الليبي خاض خالل مسيرته 

االحترافية 19 مباراة فاز
بـ16 ضربة قاضية و3 بالنقاط

● مالك الزناد أمام خصمه التونسي إسالم التفاحي

االتحاد يحط الرحال في مجموعات الكونفدرالية بعد رحلة شاقة ملمثل الكرة الليبية
»العميد« يتأهل رسميا للبطولة األفريقية بعد غياب إنيمبا النيجيري.. ويلحق باألهلي طرابلس

)كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  قرر 
لكرة  األول  الفريق  مباراة  رسميا  اعتماده 
القدم بنادي االتحاد، وضيفه إنيمبا النيجيري 
لصالح بطل ليبيا بثالثة أهداف لصفر، ليتأهل 
ممثل الكرة الليبية بصفة رسمية إلى مرحلة 
الكونفدرالية األفريقية بعد  مجموعات كأس 
غياب إنيمبا النيجيري عن مباراة العودة التي 
كان مقرر أن تقام يوم األحد الماضي، بملعب 

شهداء بنينا الدولي ببنغازي.
بمباراة  الخاص  الفني  االجتماع  وشهد 
النيجيري ضمن  إنيمبا  االتحاد وضيفه  فريق 
مسابقة  من  األخير  التمهيدي  الدور  إياب 
التحكيم  طاقم  حضور  الكونفدرالية،  كأس 
شهد  كما  سي،  عيسى  بقيادة  السنغالي 
شقف  مفتاح  االتحاد  نادي  مندوب  حضور 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  عن  وممثل 
ومندوب عن األمن الرياضي ومراقب المباراة 
الطبي الدكتور عصام الدناع، وخالل االجتماع 
جرى التأكيد على التعامل مع المباراة وكأنها 
االتحاد  قرار  وبعد  موعدها  في  ستقام 
نادي  ليبيا  ممثل  فإن  القدم  لكرة  األفريقي 
مجموعات  إلى  رسمية  بصفة  تأهل  االتحاد 

كأس الكونفدرالية.
الموسم  هذا  األفريقية  مسيرته  وخالل 
خاض الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد 
مشوارا شاقا حتى بلغ مرحلة دور المجموعات 
الفريق  استهل  األفريقية، حيث  البطولة  من 
الدور  من  أفريقيا  أبطال  دوري  في  مشواره 
الزنجباري  التمهيدي األول أمام نادي كمكم 
بهدفين  ذهابا  العميد  عليه  انتصر  والذي 

دون رد وإيابا بنفس النتيجة.
دوري  من  والثالثين  الثاني  دور  وفي 
أبطال أفريقيا اصطدم االتحاد بنادي الترجي 
القارة  في  الطويل  الباع  صاحب  التونسي 
السمراء، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة 
فريق  تفوق  ثم  ببنغازي،  األولى  الذهاب 
الترجي في رادس في لقاء اإلياب بهدف دون 
الدور  إلى منافسات ملحق  العميد  ليتنقل  رد 

الثاني والثالثين للكونفدرالية.
الليبية مواجهة أمام  وخاض ممثل الكرة 
الدور  ذهاب  مباراة  في  النيجيري  إنيمبا 
االتحاد،  كأس  من  مكرر  والثالثين  الثاني 
أرضه  على  ذهابا  النيجيري  الفريق  وانتصر 
إجراءات  في  تأخره  ولكن  رد،  دون  بهدفين 

هما االتحاد واألهلي طرابلس الذي تأهل بعد 
ركالت  بفضل  المالي  الملعب  على  االنتصار 
الدولي  بنينا  شهداء  ملعب  على  الترجيح 
في  الذهاب  مباراة  انتهت  بعدما  ببنغازي، 

السفر جعله يغيب عن مباراة اإلياب ليتأهل 
غياب  بعد  المجموعات  دور  إلى  االتحاد 
بين  السابقة  المباراة  وكانت  طويال.  دام 
يلتقي  التي  الثانية  المباراة  هي  الفريقين 
االتحاد  التقى  أن  الفريقان، حيث سبق  فيها 
مايو  شهر  خالل  األولى  للمرة  الفريق  بهذا 
عشر  السادس  الدور  ضمن   ،2011 العام 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وحينها ُأقيمت 
فريق  فوز  عن  أسفرت  فاصلة  واحدة  مباراة 

إنيمبا النيجيري بهدف لصفر.
السادس  الدور  في  ذلك  بعد  التقى  كما 
خالل  الكونفدرالية  بطولة  من  الثاني  عشر 
سان  بفريق   2011 العام  من  يونيو  شهر 
واحدة  مباراة  من  النيجيري،  ستارز  شاين 
النيجيري  الفريق  فوز  عن  أسفرت  فاصلة 
بهدف لصفر. بينما كانت ثالث وآخر مواجهة 
 ،2018 العام  نيجيري  بفريق  االتحاد  جمعت 
من  الثاني  والثالثين  الثاني  الدور  ضمن 
بطولة الكونفدرالية أمام فريق أكوا يونايتد 
بتونس  األول  الذهاب  لقاء  وأسفر  النيجيري. 
الالعب  أحرزه  لصفر  بهدف  االتحاد  فوز  عن 
معاذ عيسى، فيما تفوق الفريق النيجيري على 
ملعبه في مباراة العودة بهدف لصفر ليحسم 

بركالت  الترشح  بطاقة  النيجيري  الفريق 
الترجيح.

مرحلة  في  الليبية  الكرة  وتشارك 
بفريقين  األفريقية،  بالبطولة  المجموعات 

»الملعب«  لصالح  باماكو،  المالية  العاصمة 
النتيجة  وهي  رد،  دون  هدف  بنتيجة  المالي 
نفسها التي فاز بها فريق »األهلي طرابلس« 
الفريقان  واحتكم  األخيرة،  اإلياب  بمباراة 
فيها  وتفوق  الترجيحية،  الجزاء  لضربات 
الليبية  الكرة  ممثل  وكان  طرابلس.  األهلي 
قد تأهل لهذه المواجهة عقب انسحاب فريق 
مباراة  خوص  من  التنزاني  يوناتيد  بيشارا 
طرابلس  األهلي  ليتأهل  ببنغازي  العودة 

لمباراة الملحق األفريقي.
يذكر أن آخر مباراة شهدت فريقي االتحاد 
واألهلي طرابلس، كانت في ديربي العاصمة 
بين المؤجلة من األسبوع الثاني من الدوري 
الجاري  الرياضي  للموسم  الممتاز  الليبي 
لفريق  األفضلية  وكانت   .)2022-2021(
في  »االتحاد«،  على  طرابلس«،  »األهلي 
الشوط األول وتصدى حارس فريق »االتحاد« 
فرصة  أبرز  وهي  خطيرة،  لكرة  الالفي  معاذ 
الشوط  بداية  مع  ولكن  األول.  الشوط  في 
تسجيل  في  »االتحاد«  فريق  نجح  الثاني 
تمكن  منسقة  هجمة  من  الوحيد،  الهدف 
ترجمتها  من  كمار،  الشيخ  محمد  المحترف 

لهدف في الدقيقة )47(.

الوسط- زين العابدين بركان

● العبو االتحاد على ملعب شهداء بنينا

● فريق االتحاد

األمم  كأس  إقامة  موعد  من  شهر  قرابة  قبل 
البطولة  إقامة  حول  الشكوك  ُأثيرت  األفريقية، 
أن  عالمية  صحفية  تقارير  أكدت  إذ  األفريقية، 
البطولة ستتأجل، بسبب االنتشار السريع لفيروس 
»كورونا«، بينما أصر االتحاد األفريقي لكرة القدم 
»أمم  تأجيل  مناقشة  تتم  لم  أنه  على  )كاف( 
أفريقيا« أو إلغائها، لتقام في موعدها خالل الفترة 
دون  الكاميرون  بدولة  فبراير   6 إلى  يناير   9 من 

تغيير.
استضافة  شرف  على  حصلت  كانت  الكاميرون 
سبتمبر   21 في  البطولة  من   2019 العام  نسخة 
العام 2014 في أديس أبابا، قبل أن يقرر االتحاد 
تكن  لم  الكاميرون  ألن  مصر  إلى  نقلها  القاري 
العام  إقامة نسخة  قررت  ثم  قوله،  جاهزة بحسب 
جائحة  تفشي  لكن  أيضًا  الكاميرون  في   2021
»كوفيد19-« حال دون إقامتها في موعدها أيضًا.

الجنوب  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  رئيس 
أفريقي باتريس موتسيبي، قرر التوجه يوم اإلثنين 
الماضي، إلى الكاميرون حيث من المقرر أن تقام 
 ،»2021 األفريقية  »األمم  كأس  بطولة  نهائيات 
من أجل حسم األمر وسط تكهنات بإمكانية إلغاء 
أو تأجيل البطولة األهم على صعيد القارة السمراء.

وفور وصول موتسيبي أكد أمام وسائل اإلعالم 
ونقلت  نجاحًا،  القارية  البطولة  تحقق  أن  رغبته 
وسائل اإلعالم المحلية عنه قوله: »نحن واضحون 

تمامًا بشأن التزاماتنا إلنجاح كأس أمم أفريقيا«.
الثالثاء،  األفريقي،  االتحاد  رئيس  خرج  كما 
أمم  كأس  أن  للجميع  أعلن  بعدما  األمر،  وحسم 
و6  يناير   9 بين  ما  الفترة  في  المقررة  أفريقيا 
لينهي  بالكاميرون،  موعدها  في  ستقام  فبراير، 
بذلك الجدل حول إمكانية تأجيل أو إلغاء البطولة 

بسبب جائحة »كورونا«، لكن موتسيبي حذر من 
أن متحور »أوميكرون يمثل تحديًا كبيرًا«، وأكد أنه 
المالعب من  السماح ألي شخص بدخول  لن يتم 

دون فحص »بي سي آر« سلبي.
بعد  لصحفيين  ياوندي  من  موتسيبي  وأعلن 
التاسع  في  أنه  بيا،  بول  الكاميروني  الرئيس  لقاء 
بين  )المباراة(  لمشاهدة  سيحضر  يناير،  من 

الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح البطولة.
وأضاف موتسيبي، وإلى جانبه الرئيس الجديد 
الدولي  المهاجم  القدم  لكرة  الكاميروني  لالتحاد 

السابق صامويل إيتو: »سأكون هناك أيضًا عندما 
يسلم إيتو الكأس« في نهاية المسابقة. كما أصر 
الجديد لالتحاد  الرئيس  إيتو،  األسطورة صامويل 
أمم  في  قدمًا  المضي  يجب  أنه  على  الكاميروني، 
ُاقيمت  قد  »يورو«  بطولة  أن  إلى  مشيرًا  أفريقيا، 

وسط الوباء.
األندية  رابــطــة  مــن  تهديد  رســالــة 

األوروبية لمنظمي »أمم أفريقيا«
رسالة  في  األوروبية  األندية  رابطة  وهددت 

وويليام  دينيس  وإيمانويل  إيتيبو  بيتر  النيجيري 
ونجم  ماسينا  آدم  والمغربي  إيكونغ  تروست 
الجزائري  يغيب  بينما  سار.  إسماعيل  السنغال 
والمغرب  سيتي«،  »مانشستر  عن  محرز  رياض 
عن  ميندي  إدوارد  والسنغالي  زياش  حكيم 
أوباميانغ  إيميركي  بيير  والغابوني  »تشيلسي«، 

العب »آرسنال«.
»كورونا« يدق أجراس الخطر من جديد 

في القارة األوروبية
في  بقوة  وتنبه  تدق  الخطر  أجراس  وبدأت 
القارة األوروبية، بعد أن تفشى فيروس »كورونا« 
من جديد ووصل مجددًا ألندية كرة القدم ليضرب 
النشاط ألشهر  توقف  عانت  التي  الالعبين،  عديد 
متتالية في منتصف العام 2020، قبل أن تستعيد 
انتظام المنافسات تدريجيًا دون حضور الجماهير، 
معايير  وفق  المدرجات  إلى  األخيرة  تعود  أن  قبل 

صحية صارمة.
كرة  عادت   »19  - »كوفيد  انتشار  عودة  ومع 
بإصابة  للتأثر  اإلنجليزية  األوروبية، خاصة  القدم 
بات  ما  بالفيروس،  الفنية  والطواقم  الالعبين 
اإلنجليزي  الدوري  انتظام  عدم  باحتمالية  ينذر 
األوروبية.  البطوالت  في  أنديته  ومشاركة 
األخيرة  الفترة  إنجليزية عدة خالل  أندية  وأعلنت 
»كورونا«  فيروس  عن  للكشف  إيجابية  عينات 
بناديي  البداية  كانت  حيث  صفوفها،  بين 
تأجيل  تم  حتى  و»توتنهام«،  سيتي«  »ليستر 
و»برايتون«،  يونايتد«  »مانشستر  مباريات 
و»ساوثهامبتون«  و»بيرنلي«،  فيال«  و»أستون 
باالس«،  و»كريستال  »واتفورد«  و»برينتفورد«، 
»إيفرتون«  سيتي«،  و»نوريتش  هام«  »وست 
و»ليستر سيتي«، وذلك بعد إصابة بعض العبي 
على  أنديتهم  قدرة  وعدم  بالفيروس  األندية 

تشكيل قائمة لخوض المباريات.

القاهرة- الوسط

رئيس االتحاد األفريقي يحسم الجدل بشأن إقامة كأس األمم 2021

● رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي

الفريق النيجيري فاز على االتحاد ذهابا بهدفين دون رد.. 
وإجراءات السفر حرمته من مباراة اإلياب في »شهداء بنينا«

باتريس موتسيبي من »الكاميرون«: 
واضحون تماماً بشأن التزاماتنا 

إلنجاح البطولة األفريقية

رابطة األندية األوروبية تهدد
بمنع العبيها من المشاركة في كأس 
األمم بسبب متحور »أوميكرون«

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  موجهة 
)فيفا(، بعدم تحرير العبيها من أجل المشاركة 

مع منتخبات بالدهم في كأس األمم األفريقية 
الرابطة  وأرجعت  الكاميرون.  في  ستقام  التي 
بفيروس  المتعلقة  البروتوكوالت  إلى  قرارها 

»كورونا«.
حد  »على  األوروبية:  األندية  رابطة  وقالت 

علمنا، لم يعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم 
حتى اآلن بروتوكواًل طبيًا وتشغيليًا لكأس 

تتمكن  لن  غيابه  وفي  أفريقيا،  أمم 

األندية من تحرير العبيها من أجل البطولة«. لكن 
المستوى  رفيع  مسؤواًل  فإن  المخاوف،  هذه  رغم 
في االتحاد القاري نفى لـ»فرانس برس« أن تؤدي 
الكاميرون،  في  البطولة  تنظيم  عدم  إلى  األمور 

وقال: »كال، كال. إنها أخبار كاذبة«.

تزايد قلق أندية الدوري اإلنجليزي
بعد التصريحات التي خرج بها موتسيبي، وأكد 
إقامة البطولة األفريقية في موعدها، كشفت تقارير 
اإلنجليزي  الدوري  أندية  قلق  تزايد  أن  صحفية 
في  المشاركين  الالعبين  سالمة  بشأن  الممتاز، 
كأس أمم أفريقيا، حسبما ذكرت جريدة »ميرور«، 
عن  أعربت  البريميرليغ  أندية  أن  أوضحت  التي 
األوروبية  األندية  رابطة  خالل  من  مخاوفها 
متحور  وتحديدًا  »كورونا«،  فيروس  تأثير  بسبب 
في  الحاالت  ارتفاع  وسط  الجديد،  »أوميكرون« 
الكاميرون  في  اإلصابة  ومعدالت  إنجلترا 
السفر.  بالفيروس خالل  وخطر اإلصابة 
العبًا   40 سيشارك  أنه  إلى  وأشارت 
من  األفريقية،  البطولة  تلك  في 
في  فريقًا   20 أصل  من  ناديًا   16

الدوري اإلنجليزي.
الدوري  أندية  أن  وذكرت 
إجراء  أجل  من  تضغط  اإلنجليزي 
بتلك  يتعلق  فيما  طارئة  محادثات 
البطولة، وقد ورد بالفعل أن هناك بعض 
الشكوك بسبب االفتقار إلى التنظيم وأعمال 

البناء.
الخاسرين  أكبر  »ليفربول«  يكون  قد 
المصري  والنجم  ماني  ساديو  السنغالي  مع 
بينما  الغيني،  كيتا  ونابي  صالح  محمد 
و»كريستال«  و»ليستر«  »آرسنال«  يخسر 

»باالس« أربعة العبين لكل منهم.
الثالثي  خسارة  »واتفورد«  ويواجه 
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ماذا جرى خالله؟
من كان وراء ترتيبه؟

لماذا أيده البعض.. وانتقده آخرون؟

كيف يمكن البناء عليه سياسيًا؟
متى نراه يتكرر في مناطق أخرى؟

أين سيكون اللقاء المقبل؟

اجتماع املرشحني في بنغازي

++HH55

 كل شيء كل شيء

أبوبكر أبونعامة
يصادف يوم غد رحيل أحد رجاالت ترهونة المتعلمين النزهاء، وهو أحد أعضاء 
مجلس النواب بالجمهورية الطرابلسية، والتحق بركب دولة ليبيا الملكية منذ 
قيامها، فشغل منصب وزير المالية من 26 - 4 - 1953. ثم وزير المعارف في 
الحكومة نفسها حتى 18 - 2 - 1954، واستمر يشغل المنصب نفسه في وزارة 
عبد المجيد كعبار من 2 - 4 - 1958 إلى 31 - 12 - 1959. وفي سنة 1960 
شغل وظيفة والي والية طرابلس حتى 1961، ثم تولى منصب وزير العدل 
الليبي في زمن حكومة محمد عثمان الصيد التي لم تعمر طوياًل، ثم تولى 
المنصب ذاته في الفترة من 2 - 10 - 1965 إلى 4 - 4 - 1967، زمن حكومة 
حسين مازق. ثم كلف بعد وزارة العمل حتى 25 - 10 - 1967 في الحكومة 
نفسها. وطوال زمن خدمته ظل مثااًل لرجل الدولة النزيه والحازم الذي يضع 
مصالح الدولة وشعبها فوق مغريات الحياة كافة. ظل مشهوداً له بحسن السيرة 
والمعاملة. ويذكر أن »رجل ترهونه هذا، عندما علم أنه التوجد قوة كافية تحفظ 
األمن والحراسة، عند زيارة الملك إدريس األولى إلى طرابلس، ذهب إلى ترهونة 
وعاد على رأس مئة وخمسين فارسًا لحفظ األمن! وأنه ظل إلى آخر أيام حياته 

يسكن في شقة بسيطة بميدان الجزائر«.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

المشهد السياسي البريطاني، في الفترة األخيرة، بدا كمن أصيب بلوثة جنون، وصار 
من الصعوبة بمكان التنبؤ بتطوراته لشدة سرعتها.

البداية كانت في قضية فساد تورط فيها نائب محافظ. تالها تدخل رئيس الحكومة 
بالتصويت ضد عقوبة منعه  نوابه  بمطالبة  البرلمان من معاقبته،  منع  عبر  لحمايته، 
المسارعة بصياغة مشروع قانون تغيير منظومة  الجلسات لمدة شهر. ثم  من حضور 
نجحت  الذي  الغضب  التالي، بسبب  اليوم  في  وتراجعه  البرلمانية،  السلوكية  المعايير 
أعياد  بعدها، ظهرت فضيحة حفالت  خارجه.  البرلمان ومن  أطياف  إثارته من كل  في 
الوزارات،  من  غيرها  وفي  الحكومة،  رئيس  مقر  في  الماضي  العام  في  الكريسماس 
والشركات  البيوت  في  االحتفاالت  إقامة  بعدم  الصادرة  القوانين  مع  تعارض  في 
والمؤسسات. وقام السيد رئيس الوزراء جونسون بتعيين مسؤول للتحقيق في األمر، 
إلى  فاضطر  نفسه،  بالتحقيق  المسؤول  مكتب  في  أقيم  احتفااًل  أن  بعد  فيما  وتبين 
شمال  دائرة  في  المذلة  االنتخابية  الهزيمة  جاءت  وأخيرًا،  المهمة.  من  االنسحاب 
التي  الضربة  فكانت  تقريبًا،  عام   200 منذ  محافظة  انتخابية  دائرة  وهي  شروبشاير، 

كادت تقصم ظهر السيد جونسون.
بـ»فوبيا  وصفها  يمكن  حالة  من  حاليًا،  يعاني،  جونسون  السيد  أن  المرجح  ومن 
بروتس«. والمعنى، أن معرفته بالتاريخ تجعله يتوقع أن خنجرًا بروتسيًا يشحذ ويعدّ، 

تأهبًا ليغرس في ظهره ذات يوم قريب.
القاتلة،  طعنته  يتوقع  يكن  ولم  »بروتوس«،  صديقه  يعرف  كان  قيصر  يوليوس 
يعرف  أنه  بوريس جونسون  السيد  الثمن. ومشكلة  ودفع  الحسابات،  في  لخطأ  نتيجة 
أن الطعنة القاتلة قادمة. لكنه ال يعرف مَنْ مِن وزراء حكومته سيكون المرشح للعب 

دور القاتل »بروتوس«.
منتقدو السيد جونسون يقرون بأنه قط بأرواح عديدة. خالل تواجده في بروكسل 

مراساًل لجريدة التايمز طرد من عمله، بعد أن تبين 
أنه يفبرك تصريحات وأقوال ويسندها لمسؤولين. 
أهم  لتحرير  رئيسا  أصبح  قليلة  سنوات  بعد  لكنه 
وخالل  محافظة.  يمنية  أسبوعية  سياسية  مجلة 
طرد  المحافظين  حزب  باسم  كناطق  عمله  فترة 
من منصبه لكذبه حول عالقاته الغرامية. لكنه عاد 
بعد سنوات ليصير عمدة لمدينة لندن، ولفترتين. 
في  البقاء  ضد  االستفتاء  حملة  يقود  وبعدها 
انتصاراته  ويتوج  بها.  ويفوز  ــي  األوروب االتحاد 
فوزه  عقب  الحكومة  ثم  الحزب  رئاسة  بتوليه 
باالنتخابات في ديسمبر 2019، وبأغلبية برلمانية 
من  كذلك  والالحقون  السابقون  عليها  يحسده 

رؤساء الحكومات.
السيد جونسون على وعي بطبيعة الحزب الذي 

الموثقة  بالوقائع  عميقة  معرفة  وعلى  إليه.  ينتمي 
الحفاظ على حياته كزعيم، يتطلب  أن  الزعامة. ويعرف كذلك،  تولوا  تاريخيًا لكل من 
منه شحذ سيفه، لحسم ما سيواجهه في العام 2022 من مؤامرات، بدأت تُحاك فعليًا 
للتخلص منه. وأن »البروتسيين« يتكاثرون من حوله، ومن الجنسين، لتوجيه الطعنة 
المحيطين  الفريق  أعضاء  بتغيير  يطالبونه  البارزين  حزبه  نواب  من  البعض  القاتلة. 
اآلخر  والبعض  ثقيل.  وزن  من  مجربين  بآخرين  واستبدالهم  ستريت،  داوننج  في  به 
فإن   ، وواقعيًا  الفريق.  »كابتن«  في  بل  الفريق  أعضاء  في  ليست  المشكلة  أن  يرون 
نواب  من  نصائح  إلى  حاجة  في  ليس  وتجاربه،  بخبراته  متسلحًا  جونسون،  »الكابتن« 
مقاعد خلفية خاملين، وهذه حقيقة ولكنها بوجهين. الوجه اآلخر منها هو أن النواب 
الخاملين قادرون على التخلص منه برميه أمام عجالت أول حافلة عابرة. في األسبوع 
لمقاومة  ب«  »الخطة  قانون  مشروع  ضد  وصوتوا  منهم،  عضو   100 تآمر  الماضي، 
كل  وضاعت  كان.  خبر  في  الخطة  لكانت  العمال،  حزب  نواب  أصوات  ولوال  الفيروس. 

توسالته إليهم بدعم الخطة، لدى اجتماعه بهم قبل التصويت بساعة.
في  البالد  وجود  ألن  محظوظ  جونسون  السيد  إن  يقولون  اإلعالميون  المعلقون 
منتصف أزمة صحية، بسبب استفحال المتحور »أوميكرون«، جعل من المستحيل على 
الزعامة. لكن المعلقين أحيانًا، وفي خضم  نواب حزبه فتح األبواب أمام منافسة على 
ألن  غيره.  حسابات  على  تختلف  حسابات  »للرايس«  أن  حقيقة  تمامًا  ينسون  أزمة، 
منصبه يؤهله ألن يكون على دراية بنوعية كل أوراق اللعب في أيدي خصومه. ويعرف 
ما  الورقة  تلك  يملكونها.  ال  التي  واألخيرة،  الرابحة  بالورقة  ليلقي  الوقت  يحين  متى 
زالت في يد السيد جونسون. وهذا، على وجه الدقة، ما ال يغيب عن بال نواب المقاعد 

الخلفية، وال يجهله المعلقون والمحللون.
وأغلق  بيوتهم،  إلى  األحزاب  جميع  من  النواب  عاد  الماضي،  األسبوع  نهاية  في 
في  اإلعالمية  المساحات  تاركين  الميالد،  أعياد  الحتفاالت  استعدادًا  أبوابه،  البرلمان 
الفيروس  تطورات  أخبار  عليها  لتستحوذ  التلفزيونية  والقنوات  واإلذاعــات  الصحف 
ال   - الحكومة  رئيس  مقر   - ستريت  داوننغ   10 لكن  القاتلة.  تحوراته  آخر  في  كورونا 
يغلق أبوابه، ولن يعرف راحة، ألن المقيمين داخله يدركون أن استمرار وجودهم بين 
جدرانه يتوقف على مدى نجاحهم في التخطيط لتفادي ما يتوقعون من ضربات قادمة، 

واإلعداد للقيام بهجوم مضاد.

بريطانيا: هل حانت
ساعة جونسون؟

ربما تكون اإلعاقة حافزًا على اإلبداع، وهذا ما 
شاهدته في سوق كيبسيلي البلدي بأثينا المزدحمة 

دومًا، من خالل عرض ثمانية طالب من أتيليه 
الفنون الجميلة أعمالهم الفنية في معرض جماعي 

بعنوان »الحصاد األول« بعد أن تلقوا تدريبهم ضمن 
مبادرة مؤسسة »مارغريتا« الخاصة، التي تعمل منذ 

سبتمبر 2020 في االتحاد األوروبي.
ويأتي ذلك ضمن مشروع واعد، يتعلق بإدماج 
الفنانين ذوي اإلعاقات الذهنية، من خالل اختيار 

أشخاص موهوبين من بينهم وتدريبهم وصقلهم 
وتزويدهم بالمواد األولية، التي تساعدهم على تنمية 

مواهبهم الفنية وتشجيعهم على اكتشاف هويتهم 
الفنية الشخصية. المعرض، الذي يشارك فيه ثمانية 

فنانين من ذوي اإلعاقات الذهنية، بدأ يوم 22 
أكتوبر، واختتم في 18 ديسمبر، وعرض في صالة 

عرض »جاليري 13M2«، في مبنى السوق البلدية في 
كيبسيلي.

● عبد السالم الزغيبي

»الحصاد األول«.. إبداع يتحدى اإلعاقة الذهنية

حقنة للوقاية 
من اإليدز

وافقت إدارة الغذاء والدواء 
األميركية على عقار »أبريتود«، 
الذي يعطى عن طريق الحقن، 

ويمكن أن يساعد في منع 
اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

البشرية )اإليدز(.
ويوصى بإعطاء الدورة الوقائية 

للبالغين والمراهقين الذين 
يتجاوز وزنهم 35 كيلوغراما، 
حيث يُجرى إعطاء الحقنتين 

األوليين بفارق أسبوعين، ثم 
يجب إعطاء الحقنة الحقا كل 

شهرين، حسب »روسيا اليوم«.
وصرحت رئيسة قسم األدوية 
المضادة للفيروسات في إدارة 
الغذاء والدواء األميركية، ديبرا 
بيرنكرانت، قائلة: »إن اعتماد 

اليوم على الدواء يوفر أداة 
مهمة في الجهود المبذولة 

إلنهاء وباء فيروس نقص 
المناعة البشرية من خالل توفير 

إمكانية ألول مرة للوقاية من 
فيروس نقص المناعة البشرية 
من دون تناول حبوب يومية«.

لبناني في مهمة 
للقطب الشمالي

يعتمد اللبناني مايكل حداد على 
»تصميمه الحديدي« وهيكل 

خارجي متطور للغاية، لتعويض 
فقدانه %75 من قدراته الحركية، 

لتحقيق هدف جديد يضيفه 
إلى سجل إنجازاته. ويتمثل 

هذا اإلنجاز في المشي مسافة 
100كيلومتر في المنطقة 

القطبية الشمالية للتنبيه إلى 
مخاطر التغير المناخي. ويعاني 

هذا الرياضي اللبناني )41 
عاما( شلال نصفيا منذ تعرضه 
لحادثة خالل الطفولة، ويتنقل 
بواسطة هيكل خارجه صممه 
باحثون وأطباء وعلماء، يثبّت 

من خالله صدره ورجليه لتوفير 
توازن يتيح له التقدم إلى األمام 

باالستعانة بعكازين. ويقضي 
مشروعه المقبل بالمشي لفترة 
عشرة أيام، في أرخبيل سفالبارد 

النرويجي، على بعد 1300 
كيلومتر من القطب الشمالي.

 »هناك عقبات تعترض سير العملية 
االنتخابية في ليبيا تتعلق بالجانبين 
القانوني والسياسي ومنها ما يخص 

قائمة المرشحين للرئاسة«

المبعوث الخاص سفير الواليات 
المتحدة لدى ليبيا 

ريتشارد نورالند

»الموعد النهائي إلجراء االنتخابات 
الليبية الذي حددته خارطة الطريق 

غير مؤكد«

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

أقوالهمأقوالهم

»االتحاد األوروبي ملتزم بدعم 
االنتخابات الليبية في أي وقت 

تحدده المفوضية«
الناطق باسم خدمة 

العمل الخارجي األوروبي
 بيتر ستانو

»االنتخابات الليبية جزء من عملية 
سياسية جارية ونأمل أن يكون 

تأجيلها قصير األمد«

سفير إيطاليا لدى ليبيا
جوزيبي بوتشينو

جيجي حديد.. صورة وصدمة
فاجأت عارضة األزياء العالمية، 

جيجي حديد، جمهورها بصورة 
جريئة على حساباتها في مواقع 

التواصل االجتماعي.
وظهرت جيجي وهي عارية تمامًا 
وتقف في مدخل خيمة، من دون 
أي مالبس، وتغطي فقط صدرها 

بذراعيها.
وأثارت حالة من الجدل بين 

المتابعين، واعتبروا أنها صورة 
مخلة باآلداب، واستطاع 

البعض أن يكتشف أن 
الصورة قديمة، وأن 

جيجي تغيرت كثيرًا منذ 
ذلك الحين، إال أنهم أصروا 

على أن تقوم بإلغاء هذه 
الصورة من مواقع التواصل 

االجتماعي، وفق »الفن«.
وبعد انفصالها عن النجم 

العالمي زين مالك، ظهرت 
جيجي حديد للمرة األولى 

بلون شعر مختلف، حيث 
صبغته باللون األشقر 

الفاتح جدًا، بعد 
أن اعتاد عليها 

المتابعون باللون 
األشقر القاتم، 

كما كانت ترتدي 
جامبسوت من 

الجلد باللون 
األحمر، وتحته 

توب باللون 
األسود بأكمام 

وغير كاشفة 
عن رقبتها.

السيد جونسون على 
وعي بطبيعة الحزب 

الذي ينتمي إليه وعلى 
معرفة عميقة بالوقائع 

املوثقة تاريخيًا لكل 
من تولوا الزعامة
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