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أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، 
الثالثاء، على توقعاتها بارتفاع الطلب 

العالمي على النفط هذا العام، معتبرة 
أنه قوي في ظل التعافي االقتصادي رغم 
المخاطر المرتبطة بوباء »كوفيد – 19«.

»أوبك« قالت، في تقريرها الشهري، إنه تم 
الحفاظ على توقعات الطلب للعام 2022، 
وأعادت المنظمة تأكيد تفاؤلها، وخلصت 

في مقال مخصص للسياسات النقدية إلى 
توقع طلب قوي ألن »سوق النفط يجب أن 

تظل مدعومة جيدًا طوال 2022«.
وبلغت أسعار خام برنت وغرب تكساس 
الوسيط، الثالثاء، أعلى مستوى لها منذ 

أكثر من سبع سنوات.

نفط

كل شيء
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بعد اكتشاف 278 جثة في ترهونة.. أرواح الشهداء تنتظر محاكمة القتلة

ميتسوال
خلفًا لدافيد ساسولي، انتخبت المالطية 

روبرتا ميتسوال رئيسة للبرلمان األوروبي، 
لتصبح ثالث امرأة تترّأس البرلمان األوروبي 

بعد الفرنسيتين سيمون فيل، ونيكول 
فونتين. ميتسوال تقدم نفسها على أنها 
تقدمية وداعمة لقضايا المثليين وحقوق 

النساء، غير أن موقفها المناهض لإلجهاض 
أثار انتقادات. أعضاء البرلمان األوروبي غنوا 

»عيد ميالد سعيد« لميتسوال، التي بلغت 
الـ43 عامًا ،الثالثاء، لتكون أصغر شخص 
يترّأس برلمان أوروبا. ورغم أنها تعارض 

اإلجهاض مثل بالدها، وهي الدولة الوحيدة 
باالتحاد األوروبي التي تحظر اإلجهاض 

نهائيًا، إال أن ميتسوال أعلنت 
تمسكها بوجهة نظر 

البرلمان األوروبي بشأن 
الصحة الجنسية واإلنجابية، 

وليس وجهة نظرها.. 
فهل تنجح المالطية 

التي تواجه 
تحديات سياسية 

واقتصادية 
وبيئية خطيرة 

في قيادة 
البرلمان 
األوروبي؟

أعلنت شركة »سبيس إكس« األميركية 
نجاحها في إطالق مجموعة جديدة من 
أقمار »Starlink« إلى مدارات األرض.

الشركة أوضحت، في بيان، أن المجموعة 
الجديدة من األقمار ُأرسلت إلى مدارات 

األرض باستخدام صاروخ من نوع 
»Falcon 9«، ًأطلق الثالثاء، من قاعدة 

كيب كانافيرال في فلوريدا.
وحملت المرحلة األولى 49 قمرًا إلى 
مدارات األرض عادت وهبطت بنجاح 

على منصة عائمة في المحيط األطلسي. 
وتخطط الشركة إلرسال نحو 11 ألف قمر 
إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق األرض 

بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل 
1غيغابايت/ثانية. إلى  فيها  البيانات 

عميد بلدية الشرقية: على الدولة الليبية االلتفات إلى الجنوب املهمش

طفرة إصابات وتحذير من موجة مقبلة.. والصحة العاملية: 4 متحورات في ليبيـا
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ألقت بهم جائحة 
كورونا إلى براثن 

الفقر في أنحاء 
العالم.

)أوكسفام لإلغاثة 
الدولية(

160
مليون
شخص

دانت ثالث منظمات دولية غير 
حكومية تورط روما وطرابلس في 
جرائم حرب ضد اإلنسانية ارتكبت 

بحق المهاجرين المحتجزين في ليبيا، 
بمساهمة غير مباشرة من السلطات 

اإليطالية والمالطية.
ورفع خبراء وقانونيون يمثلون 

منظمات »UpRights« الهولندية، 
و»Adala for All« الفرنسية 

و»StraLi« اإليطالية، بالغًا إلى 
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، 

االإثنين، وأوضحوا في الشكوى 
المرفوعة ضد ليبيا وإيطاليا ومالطا 

أنه »بعد سنوات من الفظائع 
المرتكبة ضد النساء والرجال واألطفال 

في ليبيا، وبعد عشرات آالف الوفيات 
في منطقة وسط البحر المتوسط، 
تم تقديم هذه الشكوى« وفق ما 
نشرت جريدة »الكروا« الفرنسية 

األربعاء. وحسب الجريدة الفرنسية، 
فقد تعاونت إيطاليا ومالطا مع خفر 

السواحل لضمان اعتراض المهاجرين 
الفارين من ليبيا في البحر.

الهاي تنظر »جرائم 
ضد اإلنسانية« في ليبيا

الثالث  في  الليبية،  ــار  اآلث مصلحة  احتفلت  كما 
االمبراطورة  تمثال  بعودة  الماضي،  أبريل  من 
بعد  النمسا  مــن  األثـــري  الصغرى«  »فاوستينا 
البالد،  خارج  إلى  تهريبه  من  عامًا  وسبعين  خمسة 
ليبيا  آثار  بقية  استرداد  في  الداخلية،  وزارة  تطمح 

المسروقة.
الليبية  السفارة  استعادت  الماضي،  مارس  وفي 
الذي  الرخامي،  فاوستينا  تمثال  رأس  النمسا  لدى 
ليبيا  من  وخرج  األنطوني  العصر  إلى  أصله  يعود 
في  معروضًا  كان  أن  بعد  عقود،  ثمانية  حوالي  منذ 

غراتس. بمدينة  العالمي  المتحف 
حكومي  اجتماع  جــرى  فاوستينا،  خطى  وعلى 
موسع، اإلثنين، بحث التواصل مع مكاتب اإلنتربول 
األثرية  القطع  السترجاع  العالم  دول  بعض  في 
مكتب  رئيس  ترأسه  االجتماع  المسروقة.  الليبية 
عادل  العميد  والدولية  العربية  الجنائية  الشرطة 
الشكشوكي،  محمد  اآلثار  مصلحة  ورئيس  الشروي، 
وممثل  والمهجرة،  المسروقة  اآلثار  مكتب  ومدير 
وعدد  الخارجية،  بوزارة  الدولي  التعاون  وكيل  عن 

إنتربول طرابلس. من ضباط االتصال بمكتب 
االجتماع تناول عددًا من الملفات، كان أهمها ما 
جرى إنجازه من استرجاع بعض القطع األثرية ومنها 
جرى  الذي  الجنائزي«  الرخامي  بـ»الرأس  يعرف  ما 

استرجاعه مؤخرًا من الواليات المتحدة األميركية.
ــوزارة  ل الرسمية  الصفحة  نشرته  ما  وحسب 
العميد  شــدد  فقد  »فيسبوك«،  على  الداخلية 
الجهود السترجاع  كل  تكاتف  على ضرورة  الشروي، 
القطع األثرية المسروقة إلى أرض الوطن باعتبارها 

عليه. الحفاظ  ثقافيًا مهمًا يجب  موروثًا 
للسياحة  ضعيف  مردود  من  تعاني  تزال  ال  ليبيا 
وبيزنطية  ورومانية  فينيقية  بآثار  تزخر  أنها  رغم 
وتضم  وجنوبها،  وغربها  البالد  شرق  في  وإسالمية 
خمسة من مواقع التراث العالمي مدرجة على قوائم 
غدامس  مدينة  وهي  اليونسكو،  منظمة  من  الخطر 
وصبراتة،  لبدة  ومدينتا  شحات،  وموقع  القديمة، 
والتي  الجزائر،  مع  الحدود  على  أكاكوس  وجبال 
إلى  تاريخها  يعود  ونقوشًا  ومغارات  كهوفًا  تضم 

اثني عشر ألف عام قبل الميالد.

إنتاج ليبيا النفطي يستقر عند 1,2 مليون برميل يوميًا
عليه  استقر  الذي  معدله  إلى  النفط  من  ليبيا  إنتاج  عاد 
برميل  مليون   1.2 فوق  وهو   ،2021 خالل  طويلة  فترات 
في  تسبب  األخيرة،  األسابيع  خالل  انخفاض  بعد  يوميًا 
بـ107  الحكومية  للخزينة  وخسائر  عالميًا،  األسعار  ارتفاع 

ماليين دوالر يوميًا.
وقال وزير النفط والغاز محمد عون إن إنتاج ليبيا عاود 
االرتفاع مجددًا بعد إعادة فتح حقول نفطية في غرب البالد 
 1.2 إلى  حاليًا  ارتفاعه  إلى  مشيرًا  شرقها،  في  وموانئ 
كان  الذي  اإلنتاج  مستوى  وهو  اليوم،  في  برميل  مليون 
العام  أواخر  النفطية  المنشآت  من  عدد  إغالق  قبل  عليه 

الماضي.
العالمية  األسعار  على  الليبي  اإلنتاج  تذبذب  وانعكس 
عند   2018 أكتوبر   3 منذ  لها  أعلى مستوى  بعدما سجلت 

86.71 دوالر.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات البالد من 
العام  21.5 مليار دوالر في  والغاز تجاوزت  النفط  صادرات 

2021، في أعلى مستوى يسجل منذ خمس سنوات.
وقالت في بيان إن صافي إيرادات صادرات النفط الخام 
وصلت  الدوالر  بغير  مبيعات  إلى  تضاف  هذه  العام  والغاز 
مستويات  حققت  أنها  واعتبرت  ــورو.  ي مليون   30 إلى 
قياسية في نوفمبر وديسمبر؛ إذ بلغ صافي اإليرادات خالل 

الشهرين األخيرين من العام الفائت 4.3 مليار دوالر.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

أولوية تحديد مصير االستحقاق االنتخابي تتراجع لصالح تغيير »الموقتة«

البرملان يفتح معركة اإلطاحة بحكومة الدبيبة
أزمة  معها  لتتشعب  األوراق  خلط  سياسة  عادت 
النواب  مجلس  جعل  أن  بعد  السياسي،  المسار 
على  بتغييرها  بالمطالبة  هدفًا  الحكومة  »راس« 
اعتبار  على  صالح  عقيلة  رئيسه  ــرار  إص خلفية 
واليتها  انتهت  قد  الدبيبة  عبدالحميد  حكومة 
األخير  دفعت  خطوة  في   ،2021/12/24 بحلول 
إلى تجاهلها مواصاًل سياسة اإلغداق الشعبوي مع 
ضمان سند الخارج، فيما غاب مصير االنتخابات في 
انتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة خارطة الطريق 

الثالثاء المقبل.
طريق  خارطة  اعتماد  مالمح  رسميًا  وتأكدت 
بديلة سيرمي بها مجلس النواب إلى ساحة الجدل 
طويلة  األرجــح  على  وستكون  قريبًا  السياسي، 
المقبل(،  )يونيو  األممي  للتوقيت  خالفًا  المدى، 
االنتخابات،  لدعم  مسارات  أربعة  على  وترتكز 
الدستور  جانب  إلى  التنفيذية  السلطة  بينها  من 
أن  يعني  الذي  األمر  واألمن،  الوطنية  والمصالحة 
توافقات  تحقيق  بعد  ما  إلى  تأجل  االقتراع  مسار 

حول القوانين وتحقيق مصالحة شاملة.
سيكون  الموقتة  الحكومة  رئيس  أن  وبما 
رفض  ضمن  فقد  ــًا،  الحــق األول  المستهدف 
المستشارة األممية ستيفاني وليامز لتغييره حاليًا 
في تطابق مع الموقف األميركي والبريطاني؛ حيث 
التقت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين 
بعد  المنقوش،  نجالء  الخارجية  وزيرة  هورندال 
تصويت  عقب  جديدة  أزمة  في  للنشاط  عودتها 
مجلس النواب في 27 ديسمبر الماضي، باعتبارها 
»شخصية غير مرغوب فيها« في البالد على خلفية 
تمسكها باستمرار الحكومة بعد 24 ديسمبر، كل 
أكثر  انفتاح  جسور  إقامة  على  الدبيبة  شجع  هذا 
في  واسعة  بشعبية  تحظى  ال  أجنبية  أطراف  مع 
العاصمة  حرب  خالل  سياساتها  بسبب  طرابلس 
الحوثي«  »ضربة  حادثة  انتهز  إذ  2019؛  في 
طرابلس،  في  الجديد  سفيرها  مستقباًل  ألبوظبي 
وهاتف نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ 
مستنكرًا  األربعاء  مساء  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
ما تعرضت له بالده، ومؤكدًا دعم ليبيا لها »لكل 
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها 

وسالمة أراضيها«.
سلبيًا  خطًا  موسكو  تبنت  ذلــك،  مقابل  في 
تضارب  مع  الموقتة،  الليبية  الحكومة  من  واضحًا 

نائب  استقبالها  إلغاء  أو  تأجيل  أسباب  عن  األنباء 
واالكتفاء  القطراني،  حسين  الحكومة،  رئيس 
بالقول، أنها قيد الدراسة دون أن يكون لها موعد 
نوفوستي،  لوكالة  دبلوماسي  مصدر  وفق  محدد، 
لقاء ستيفاني مع  ما تسرب من  عبر  ليتبين الحقًا 
فيرشينين  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  نائب 
حكومة  دعم  لفرض  رافض  موقف  اإلثنين(  )يوم 
عبدالحميد الدبيبة، والذي يعتبره الجانب الروسي 
للدولة  الداخلية  الشؤون  في  آخر  مباشرًا  تدخاًل 
الليبية، حسب المحلل السياسي الروسي ألكسندر 

نيكواليفيتش أسافوف لجريدة محلية.
من  أنه  إلى  روسيا  من  أشــارت  وليامز،  لكن 
بمجلس  الطريق  خارطة  لجنة  تقدم  أن  المقرر 
النواب تقريرًا وتوصيات في 25 يناير وهو ما يدفع 

إلى انتظار اقتراحات اللجنة.
الدبيبة،  أن  يبدو  ال  الداخل  مستوى  وعلى 
وهو  بإزاحته،  وآخرين  صالح  عقيلة  مطلب  يعير 
أن يظهر نفسه وهو في موقع قوة،  يحرص على 
ويتمتع بدعم جماعات مسلحة في طرابلس تعيد 
العاصمة للدفاع عنه في حالة وقوع  انتشارها في 

أحداث غير متوقعة.
وفيما يبدو أنه خطب ود الجيش المحسوب على 
تعليماتها  الدبيبة  حكومة  وجهت  العامة  القيادة 
إلى وزارة المالية بصرف مرتبات منتسبي الجيش 
عدم  بحجة  إيقافها  بعد  الماضية،  أشهر  لـــ3 
ليبية، وعقب  وجود رصيد حسب مصادر عسكرية 

بوقف ضخ  قبلية  وتهديدات  النواب  انتقادات من 
البترول في صورة عدم سداد المرتبات.

وفي موازاة ذلك، وجه الدبيبة أيضًا برفع سقف 
في  المئة  في   55 الحكومي  القطاع  في  الرواتب 
المرتفع وتدني قيمة  التضخم  2022 رغم  موازنة 
المجلس  دور  عن  ندوة  في  ذلك  معلنًا  الدينار، 
في  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير  الوطني 
خطة »عودة الحياة« التي أطلقها في وقت سابق، 
استمرار  خاللها  أكد  حكومية  اجتماعات  وترأس 
الجاري،  العام  خالل  التنموي  الحكومة  برنامج 
الماضي،  العام  في  خصص  لما  مساوية  بمبالغ 
حمودة،  محمد  باسمها  المتحدث  أعلنه  ما  وفق 
الذي لفت في بيان تاله إلى أن »تصريحات عقيلة 
رسميًا  موقفًا  ليس  واليتها  نهاية  في شأن  صالح 
من البرلمان وال يلزم جميع األعضاء«، رافضًا على 
لسانها تسليم السلطة في الوقت الحالي إلى غاية 

مجيء سلطة منتخبة.
الحكومة  من  الثقة  سحب  مطالب  وتصطدم 
وانتهاء  المصروفات  بند  في  تجاوزاتها  بدعوى 
تم  رئيسها  أن  باعتبار  قانونية  بموانع  واليتها، 

الذي  السياسي  الحوار  ملتقى  بموجب  اختياره 
وبالتالي  وتونس،  جنيف  في  األممية  البعثة  رعته 
أغلبية  نالت  بعدما  عنه  الثقة  سحب  الصعب  من 
أنه بحسب اإلعالن  البرلمان، بيد  132 عضوًا في 
الدستوري، يتعين حدوث توافق بين مجلس النواب 
متابعون  ويعتقد  الستبدالها،  الرئاسي  والمجلس 
في  المطلب  بهذا  التلويح  رفع  أن  الليبي  للشأن 
الليبي،  المشهد  إرباك  من  سيزيد  التوقيت  هذا 
األولوية،  االنتخابات  فيه  تعطى  أن  يفترض  الذي 

وليس الدخول في جدل تغيير الحكومة.
بدعوته  أخرى  قنبلة  أيضًا  صالح  عقيلة  وألقى 
تالها  الدستور  لصياغة  جديدة  لجنة  تشكيل  إلى 
بخصوص  ستُطرح  عدة  مقترحات  عن  الحديث 

صياغة دستور جديد للبالد.
وفي رد ضمني يعكس عدم التوافق بين مجلس 
النواب والدولة، اتفق رئيس المجلس خالد المشري 
مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على 
»ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية 
الشعب  قبل  من  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 
الجيالني  الهيئة  رئيس  رفض  حين  في  الليبي«، 
شخصًا   30 من  لجنة  تشكيل  إلى  الدعوة  ارحومة 
خبرات  بمساندة  الثالثة،  الليبية  األقاليم  يمثلون 
محلية وعربية ودولية لصياغة دستور جديد للبالد.

مؤيدة  مواقف  تبني  على  سابقًا  المشري  ودرج 
ال  أخيرا،  تراجعت  خطابه  حدة  لكن  للحكومة، 
التركية–اإلماراتية  العالقات  عودة  عقب  سيما 
التقى  األثناء  ففي  الليبي،  الوضع  على  وانعكاسها 
لدى  التركي  السفير  األربعاء،  مساء  صالح،  عقيلة 
بعد  القبة  في  إقامته  مقر  في  يلماز،  كنعان  ليبيا 
وتم  ألنقرة،  ليبي  برلماني  وفد  زيارة  من  شهر 
في  التركية  القنصلية  فتح  إعــادة  على  االتفاق 
يونيو  موعد  على  األممي  اإلصرار  وأمام  بنغازي. 
عماد  لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس  فاجأ 
السايح بدوره الجميع بالقول أن هيئته تحتاج من 
بشكل  االستحقاق  تنظيم  إلعادة  أشهر   8 إلى   6
صحي بعدما كرر موانع أمنية وقضائية حالت دون 

إجرائها في 24 ديسمبر.
خالل  الرئاسي  المجلس  تعهد  جهته،  من 
إيطاليا  بينهم  من  سفراء  مع  المكثفة  لقاءاته 
يقبل  انتخابات  بتنظيم  ــان،  ــي وأع وألمانيا 
مؤكدًا  توافقية،  رؤية  وفق  الجميع،  بنتائجها 

المصالحة. أهمية 

المجلس الرئاسي خالل لقاءاته مع 
سفراء أوروبيين تعهد بتنظيم انتخابات 

يقبل بنتائجها الجميع

عقيلة صالح ألقى قنبلة أخرى 
بدعوته إلى تشكيل لجنة جديدة 

لصياغة الدستور

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة 11 مارس 2021  

اليوم الثقافي بطرابلس..
نافذة على التراث

والفن والتاريخ

زكريا الهريش ينضم 
لقائمة املحترفني الليبيني 

في املالعب العاملية

● رأ س متثال االمبراطورة فاوستينا الصغرى

آثار ليبيا.. خطوة على طريق »فاوستينا«
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في إطار التحقيق بمقتل مديرة تصوير فيلم »راست«، سلم الممثل األميركي أليك بالدوين هاتفه المحمول، الجمعة، 
إلى عناصر الشرطة، وكان بالدوين يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم الوسترن، هالينا 
هاتشينز، عندما وقعت المأساة في 21 أكتوبر الفائت في مزرعة في سانتا في والية نيو مكسيكو. وقيل له يومها 
إن المسدس ال يشكل أي خطر؛ إذ كان يفترض أال يحوي إال رصاصات وهمية، ويركز المحققون على معرفة كيفية 

وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليًا ونظريًا، وفق »فرانس برس«.
وحصل المحققون في 16 ديسمبر الفائت على مذكرة قضائية تأذن لهم بمصادرة الهاتف الجوال لبالدوين، 
وهو في الوقت نفسه بطل فيلم الوسترن المنخفض الموازنة »راست« ومنتجه، وأوضحت مذكرة مصادرة 
الهاتف أن هاتف بالدوين »ربما يتضمن أدلة« تتعلق بهذه القضية، ومنها مثاًل رسائل نصية هاتفية أو أخرى 
بالبريد اإللكتروني، وسلم بالدوين هاتفه من نوع »آي فون« الجمعة إلى السلطات في مقاطعة سوفولك 
بوالية نيويورك، حيث يملك منزاًل. وقال ناطق باسم قائد الشرطة بمقاطعة سانتا في لوكالة فرانس 
برس إن الشرطة المحلية ستعد نسخة من البيانات المخزنة في الهاتف وتسلمها إلى نظيرتها في نيو 

مكسيكو المكلفة التحقيق.

أغنية »Baby Shark« تتخطى حاجز 10 مليارات مشاهدة

نظام املكابح بالذكاء الصناعي قادم في 2024
شركة »تايك تو« أللعاب الفيديو تستحوذ على »زينغا«شركة »تايك تو« أللعاب الفيديو تستحوذ على »زينغا«

أعلنت شركة »تايك تو إنتراكتيف« األميركية الناشرة أللعاب الفيديو وصاحبة امتياز »جي 
تي إيه«، اإلثنين، أنها توصلت إلى اتفاق لالستحواذ في مقابل 12.7 مليار دوالر على شركة 
»زينغا« الشهيرة لتصميم ألعاب األجهزة المحمولة التي تعاني صعوبات في السنوات األخيرة، 
ورأى الرئيس التنفيذي لـ»تايك تو« ستراوس زلنيك في بيان أن »هذا االندماج االستراتيجي 
يوحد أفضل امتيازات« ألعاب شركته، »سواء تلك المخصصة ألجهزة األلعاب أو ألجهزة 
الكمبيوتر«، مع »منصة رائدة ومتنوعة أللعاب األجهزة المحمولة لها تاريخ غني من 

االبتكار واإلبداع«، وفق »فرانس برس«.
وتعتبر »تايك تو« التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من كبرى شركات التصميم 
والنشر في قطاع ألعاب الفيديو، وهي وراء امتيازات ضخمة مثل »بايوشوك« و»غراند 
ثيفت أوتو« ولعبة كرة السلة »NBA 2K«، أما »زينغا« التي يقع مقرها الرئيسي في 
سان فرانسيسكو )كاليفورنيا( فأصبحت معروفة من خالل ألعاب األجهزة المحمولة، 
وخصوصا »فارمفيل« التي حققت نجاحا كبيرا على »فيسبوك« في أوائل العام 
2010، لكن الشركة فقدت الشركة شعبيتها ومكانتها في السنوات األخيرة رغم 
رواج عدد من ألعابها، ومنها تلك المستمدة من عالم هاري بوتر، وتراجع سعر 
سهم »زينغا« في البورصة بنسبة 54 % العام 2021، وشدد رئيس »زينغا« 
فرانك جيبو على أن »الجمع بين خبرة زينغا في األجهزة الجوالة ومن الجيل 
الفكرية«، ومن  وملكيتها  تو+  تايك  لشركة  الضاربة  القوة  مع  الجديد 
المقرر اتمام الصفقة بين أبريل ويونيو المقبلين من خالل إعادة شراء 
من  أعلى  أي  للسهم،  دوالر   9.86 بسعر  »زينغا«  أسهم  تو«  »تايك 

قيمتها قبل إعالن الصفقة بنحو 65 %.

النجم »أليك بالدوين« يسلم هاتفه املحمول إلى الشرطةالنجم »أليك بالدوين« يسلم هاتفه املحمول إلى الشرطة

على  مشاهدة  األكثر  الفيديو   »Baby Shark« األطفال  أغنية  أصبحت 
التي  األطفال  وأغنية  مليارات،   10 من  أكثر  حققت  حيث  يوتيوب؛  موقع 
المغني  وأداها   »Pinkfong« الجنوبية  الكورية  التعليمية  الشركة  أنتجتها 
 2016 يونيو  في  مــرة  ألول  ظهرت  سيجوين  هــوب  الكوري  األميركي 
العام  في  إال  عالمية  شهرة  تنل  لم  لكنها  آسيا،  في  كبيرًا  نجاحًا  وحققت 

.2019

لألطفال  تلفزيوني  برنامج  إلى  األغنية  تحولت   ،2019 ومنذ 
ذكرت  ما  بحسب  األميركية  »نيكولودين«  شركة  إنتاج  من 
أغنية   »Baby Shark« وتخطت  األميركية،   »CNN« شبكة 

فونسي،  لويس  اإلسباني  المغني  يؤديها  التي   »Despacito«
هذا  ويمتلك  يوتيوب  على  مشاهدة  مقطع  أكثر  ثاني  وصــارت 

7.7 مليار مشاهدة. الحالي  الوقت  الفيديو في 

يحظر »واتساب«الجيش السويسري 

خطتها  المكابح  تصنيع  في  المتخصصة  اإليطالية   »Brembo« شركة  أعلنت 
إلطالق نظام فرامل، وهو نظام محسن بالذكاء الصناعي يعد بمتعة القيادة والسالمة 
يتجاوز  وبما   ،2024 العام  في  اسمه  يذكر  لم  عبر مصنع  يجري طرحه  عندما  الكاملة 

الثبات،  في  والتحكم  لالنغالق  المانعة  المكابح 
فإنه يستبدل أدوات التحكم الهيدروليكية بأخرى 
األكثر  والتحكم  التصميم  لمرونة  إلكترونية 
في  االصطناعي  الذكاء  دمج  أن  إلى  ويشار  دقة، 
المركبات ليس جديدا، حيث تتحكم الخوارزميات 
في قوائم التشغيل والخرائط ومساعدة السائق 
ولكن  مختلفة.  بدرجات  الذاتية  القيادة  وحتى 
الصناعي  الذكاء  على  القائمة  المكابح  أنظمة 

تثير الفضول حول كيفية عملها.
مخصصا  تطبيقا   »Sensify« ويستخدم 
وتعزيز  البيانات  إلى  استنادا  نفسه  لبرمجة 
يستخدم  أن  المفترض  ومن  القيادة.  تجربة 
النظام الخوارزميات التنبؤية وأجهزة االستشعار 

وأدوات إدارة البيانات التي تمنحه عقال رقميا قادرا على التحكم في كل عجلة بشكل 
مستقل، وتعتبر أنظمة المكابح الحديثة المانعة لالنغالق، التي تم طرحها ألول مرة 
في السبعينيات، عبارة عن أداة مساعدة للعجالت التي يتم قفلها عند الكبح الشديد، 
نتيجة لذلك فإنه يجب أن يكون لديك فهم لما يحدث في كل عجلة من عجالتك 

ومن ثم الطلب من الذكاء الصناعي تطبيق قوة الفرامل على عجالت مختلفة.
أكبر  بوجود  تتمتع  الفيزيائية  الميكانيكا  فإن  الرقمية،  البصمة  من  وبالرغم 
الرئيس  شيالتشي،  دانييلي  وقال   ،»Sensify« نظام  في  بالبرنامج  مقارنة 
قريبا.  متكافئة  تكون  والبرمجيات  الميكانيكا  محتويات  للشركة:  التنفيذي 

نهاية  بحلول  الكبح  أنظمة  في  السائد  هو  البرنامج  ويصبح 
وادي  في  تكنولوجي  معمل  الفتتاح  الشركة  وتخطط  العقد، 

الرقمية،  استراتيجياتها  لتعزيز  العام  نهاية  بحلول  السيليكون 
ويــجــري االســتــفــادة مــن جمع 

تجربة  لتحسين  ــات  ــان ــي ــب ال
النظام  بتحديث  والسماح  السائق 

الواضح  غير  من  ولكن  باستمرار. 
أسئلة  مــع  النظام  يتعامل  كيف 

البيانات  تلك  وأمن  خصوصية  مثل 
مزايا  ــدى  إحـ وتتمثل  المجمعة، 

أنماط  مع  التكيف  في   »Sensify«
وظروف  الطقس  مع  والتكيف  القيادة، 

الطريق، وأوقات القفل األقصر.
يكون  نظامها  إن  الشركة  وتــقــول 

يزيل  ألنه  السيارة  عمر  مدار  على  أرخص 
التحكم  إضافة  خــالل  من  الفرامل  سائل 

للقرص وعزم دوران  أقل  أقل واستهالك  الكهروميكانيكي مع تكاليف صيانة 
أقل، وفي السيارة الكهربائية أو الهجينة، يمكن أن يساعد التحكم األفضل في 

يحتوي  النظام  أن  الشركة  وأوضحت  البطارية،  حجم  تقليل  في  المتجدد  الكبح 
منفصل.  بشكل  األوامر  ترسالن  ولكن  متصلتين.  إلكتروني  تحكم  وحدتي  على 

الذكاء  دماغ  في  عتادي  عطل  هناك  يكون  عندما  مشاكل  حدوث  لمنع  وذلك 
إنه مصمم  الشركة  وقالت   .2024 العام  في  النظام  إطالق  المقرر  الصناعي، ومن 

التخصيص  الواضح مقدار  السيارات. ولكن ليس من  أنواع متعددة من  للعمل عبر 
الالزم تنفيذه لكي يعمل مع كل نوع.

CINEMA
CINEMA

واجهة  باختبار  »لينكدإن«  منصة  بدأت 
وتوصيل  المهارات  لعرض  جديد  متجر 
أمضت  وقد  ببعضهم،  المستخدمين 
المنصة فترة كبيرة في اختبار هذا المتجر، 

المتجر  اختبار  حيث بدأ 
مع بداية العام الجاري، 
منذ  لينكدإن  وأعلنت 
إطالق  أيام  بضعة 
لينكدإن  متجر  خاصية 
والوظائف  للمهارات 
ولجميع  العالم  حول 
ويمكن  المستخدمين، 
في  مستخدم  ألي 
يدخل  أن  »لينكدإن« 

بالعمل  ويبدأ  الجديد  الخدمات  متجر  إلى 
توصيل  على  المنصة  وتعمل  خالله،  من 
بالمهارات  والشركات  العمل  أصحاب 
معهم،  للعمل  المناسبين  والموظفين 
المهارات  على  بناًء  بذلك  المنصة  وتقوم 
مستخدم  كل  لدى  الموجودة  والخبرات 
العمل  صاحب  يطلبها  التي  والمهارات 

الخاصة  المتجر  صفحة  تجهيز  ويمكنك 
صفحة  إلى  البداية  في  التوجه  عبر  بك 
ومن  المهارات،  ومتجر  الخدمات  مزودي 
باستخدام حساب  الدخول  بتسجيل  قم  ثم 
 » ن إ لينكد «
بك،  الخاص 
الموقع  وتجد 
لقسمين،  مقسما 
ي  يحتو و
األول  القسم 
مجموعة  على 
المشاريع  من 
عة  لمتنو ا
األعمال  ألصحاب 
المثاليين،  الموظفين  عن  فيها  ليبحثوا 
بينما يساعدك القسم الثاني على التقديم 
مهاراتك  وتسجيل  المتاحة  الوظائف  في 
طريقة  وتختلف  المنصة،  في  المختلفة 
األعمال،  من  نوع  لكل  المنصة  استخدام 
تبحث  كنت  إن  مختلفة  واجهة  تجد  حيث 

عن عمل أو موظف.

شعر الحكمة
موش كل حد تشكيله الهم***وال كل حد يعرف اوجاعك

و ال هـناك كـيـف االم *** الصغر تعرف اطباعك
و ال كـل بـير ايـجـمّ ***والكل صاحب يحفظ اسرارك

كلمة1000استخدام متجر »لينكدإن« الجديد ومميزاته

شباب كشافة درنة يدشنون رحلة الوحدة الوطنية إلى الجنوب.

المقاطع  لبث  »سبوتيفاي«  منصة  تعتبر 

ببث  الخاصة  المنصات  أهم  إحدى  الصوتية 

أغاني  المختلف سواًء كان  الصوتي  المحتوى 

مؤخرا  المنصة  أضافت  وقد  بودكاست.  أو 

المقاطع  بنشر  لك  تسمح  جديدة  خاصية 

الصوتية مباشرًة عبر قصص »إنستغرام«، وال 

تطبيق  عبر  الخاصية  هذه  استخدام  يمكنك 

سطح المكتب أو موقع سبوتيفاي، حيث تعتبر 

حصرية لتطبيق الهواتف المحمولة، كما يجب 

الهاتف  في  »إنستغرام«  بتثبيت  تقوم  أن 

الذي تنوي استخدامه لمشاركة المقاطع في 

في  الدخول  تسجيل  إلى  باإلضافة  حسابك فيه.القصص، 

وتوجه إلى تطبيق »سبوتيفاي« ومن ثم 

التي ترغب في مشاركتها  أبحث عن االغنية 

عبر قصص إنستغرام، وبعد ذلك قم بتشغيل 

هذه األغنية في وضع الشاشة الكاملة، ويعني 

عبر  تشغيلها  من  بدال  األغنية  فتح  ذلك 

زر مشاركة  القائمة، واضغط بعد ذلك على 

األغنية الذي تجده في القائمة باألسفل، وقم 

باختيار منصة »إنستغرام« عبر القائمة التي 

تظهر لك، وعندما تظهر نافذة التطبيق قم 

تختار  حتى  إلى  المشاركة  زر  على  بالضغط 

المقطع،  هذا  فيها  يظهر  التي  األماكن 

ويمكنك أن تجعله يظهر في قصتك فقط 

عليها  كمنشور  الشخصية  صفحتك  عبر  أو 

تظل دائما في الصفحة، وبعد ذلك اضغط 

القصة  مشاركة  ليجري  المشاركة  زر  على 

قصص  جميع  وكحالة  إنستغرام،  فــي 

»إنستغرام« تكون هذه القصة متاحة لمدة 
24 ساعة فقط ومن ثم تختفي.

إلى قصص »إنستغرام«إضافة مقاطع »سبوتيفاي« 

كبير  عدد  اهتمام  على  »ووردل«  لعبة  استأثرت 
من مستخدمي الشبكات االجتماعية، وسُجّل إقبال 
على  تقوم  وهي  األخيرة،  األسابيع  في  عليها  واسع 
مبدأ بسيط، يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من 
خمسة أحرف، وبحد أقصى هو ست محاوالت، وقالت 
»ووردل«  تلعب  التي  عاما(   65( دروبين  سوزان 
لوكالة  تصريح  في  والحظت  »رائعة«،  إنها  يوميا 
»فرانس برس« أنها تجعل الالعب »مدمنا عليها«. 
ميريالند  في  تعيش  التي  المتقاعدة  المرأة  وتشرح 
اللعبة  أن  المتحدة  للواليات  الشرقي  الساحل  على 
بأنها  إياها  واصفة  دقائق«،  بضع  إال  تستغرق  »ال 
وأفادت  قصيرة«،  ومدتها  ظريفة  تسلية  »وسيلة 
يحاولون  الذين  عدد  بأن  تايمز«  »نيويورك  جريدة 
في  شخصا   90 من  ارتفع  اليوم  كلمة  على  العثور 

األول من نوفمبر الفائت إلى أكثر من 300 ألف بعد شهرين، في الثاني من يناير الجاري، ويبدو مبدأ 
محاوالت  ست  في  أحرف،  خمسة  من  المكونة  األنسب  الكلمة  على  العثور  في  ويتمثل  سهال،  اللعبة 
كحد أقصى. ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح باللون األخضر، وإذا كان الحرف في غير مكانه يظهر 
أخفق في  وإذا  للجميع،  نفسها  يوميا، هي  واحدة  إيجاد كلمة  وينبغي على كل العب  األصفر.  باللون 

ذلك، ال يمكنه إعادة المحاولة إال في اليوم التالي.
وما لبثت سوزان دروبين التي بدأت تلعب قبل أسابيع أن انضمت إلى اآلالف من هواة »ووردل« 
 ،»#Wordle« وسم  باستخدام  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  اليومية  نتائجهم  ينشرون  الذين 

خمسة  منها  كل  يتضمن  خطوط  ستة  شكل  على 
قام  التي  المحاوالت  عدد  تبيّن  ملونة  مربعات 
أن  »ووردل«  يميز  ما  اللغز،  لفك  الالعب  بها 
مصممها، وهو مهندس كمبيوتر بريطاني يدعى 
جوش واردل يعيش في نيويورك، لم يكن يهدف 
ببساطة  أرادها  بل  العريض،  للجمهور  بيعها  إلى 
خالل  من  أرباح  تحقيق  عدم  وقرر  للترفيه،  وسيلة 
هذه اللعبة، وقال جوش واردل لـ»نيويورك تايمز« 
اللعبة  هذه  بوجود  »يستمتعون  المستخدمين  إن 
أن »ووردل«  إلى  اإلنترنت«. وطمأن  المسلية عبر 
يتعلق  ما  في  الريبة  يثير  أمر  »أي  على  تُقدم  ال 

ببيانات الالعب الشخصية«.
»غايم  مركز  في  األبحاث  منسق  ورأى 
معهد  في  الرقمية  األلعاب  لدراسات  الب« 
الوقت،  تمرير  في  تساعد  »ووردل«  أن  جاكوبسون،  مايكل  تي(  آي  )إم  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
برس«  لـ»فرانس  حديث  في  جاكوبسون  ورأى  المثال،  سبيل  على  حافلة«  »انتظار  حاالت  في  كما 
وقال  االجتماعي.  التواصل  شبكات  على  نتائجه  الالعب  نشر  سهولة  إلى  جزئيا  يعود  اللعبة  نجاح  أن 
»تشعر بالفخر )بعد حل اللغز(، وما عليك سوى النقر على زر المشاركة الصغير، مما يتيح لك التباهي 
قليال، وهو ما نحب أن نفعله عادة«، أما عالمة النفس المتخصصة في ألعاب الفيديو رايتشل كويرت 
نفسه  تقويم  في  يرغب  فرد  كل  أن  لجهة  االجتماعية،  المقارنة  نظرية  تحت  يقع  األمر  أن  فاعتبرت 
مقارنة باآلخرين. واعتبرت أن »حصر إمكان اللعب بمرة واحدة يوميا يمنح إحساسا بالندرة النفسية«. 

لعبة الكلمات »ووردل« تجتاح الواليات املتحدة »#بنات_الكونسرت_بخطر«

تصدر هشتاغ »#بنات_الكونسرت_
بخطر«، صفحات مواقع التواصل 

االجتماعي، وذلك بعد إلغاء حفل فرقة 
»Stray Kids« الكورية في العاصمة 

السعودية الرياض.وجاء قرار إلغاء الحفل 
بعد هطول األمطار الغزيرة وقيام عدد 

من الشباب بالتحرش بالفتيات الحاضرات 
ورش مواد خطرة على النساء وسُجلت 
حاالت اختفاء فتيات في المكان وانتشر 

الذعر بعد أنباء عن اختطاف عدد من 
الفتيات.

وبالفعل فقد بعض النساء أقاربهن، 

أو األصدقاء نتيجة الفوضى ومحاولتهم 
الهروب من المطر الغزير، وجرى العثور 

على معظم النساء والفتيات اللواتي 
فقدن وكان هناك تفاعل إلخالء الفتيات 

بأمان وجهود المجتمع، خاصة بعد 
انتشار أنباء خطف الفتيات.وتصدرت 

العديد من عالمات التصنيف القائمة، 
بما في ذلك »فتيات الحفلة الموسيقية 
في خطر« و»اعتقال مثيري الشغب في 

الحفلة الموسيقية« وكان هناك قلق من 
أسر النساء الالتي ذهبن للحفلة وفقدوا 
االتصال بهن بسبب األمطار والفوضى.

حظر الجيش السويسري استخدام تطبيقات 

من  وغيرها  وسيجنال  وتيليغرام  واتساب 

خدمات المراسلة األجنبية المشفرة من قبل 

الرسمية،  لالتصاالت  بالنسبة  الجيش  أفراد 

وذلك وفقا لتقارير وكالة »أسوشيتد برس«، 

وبداًل من ذلك، أوعز الجيش السويسري إلى 

 »Threema« تطبيق  باستخدام  الموظفين 

بشأن  المخاوف  بسبب  الصنع  السويسري 

كيفية  تحكم  التي  واشنطن  في  التشريعات 

المعلومات  إلى  األميركية  السلطات  وصول 

التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا.

إلى  أرســل  في خطاب  اإلعــالن  وجــاء هذا 

كبار أركان الجيش في شهر ديسمبر. وأشار 

على  بناًء  بالخصوصية  تتعلق  مخاوف  إلى 

إلى  الوصول  على  األميركية  السلطات  قدرة 

البيانات، ودعا قادة الجيش، في رسالة إلى كبار 

القادة، إلى استخدام خدمة الرسائل الفورية 

السويسرية »Threema«، وجرى نشر عرض 

ترويجي للخدمة في 29 ديسمبر عبر صفحة 

وأشار  »فيسبوك«،  عبر  السويسري  الجيش 

المسؤولون إلى الحاجة المتزايدة لالتصاالت 

اآلمنة مع انتشار الجنود لدعم االستجابة لوباء 

كورونا في الدولة الواقعة في جبال األلب.
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رسائل سياسية متبادلة تعكس الصراع على الرئاسة.. 
واملستشارة وليامز ترفض استبدال الحكومة املؤقتة

الليبي  السياسي  المشهد  على  طغى  محتدم  جدل 
التمسك  أنه من أجل  خالل األيام األخيرة، بدا فيه 
متبادلة  سياسية  رسائل  وشهد  بالمناصب،  أكثر 
بين كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس  ناحية، 
لصياغة  التأسيسية  والهيئة  الدبيبة  عبدالحميد 
الدستور والمجلس األعلى للدولة من ناحية أخرى، 
بخيوط  تمسك  التي  الدولية  األطراف  دخلت  كما 
أثار تساؤالت قديمة–جديدة  ما  الخط،  اللعبة على 
حول المستفيدين من تعقيد األزمة الليبية بعد تعثر 
مسار االنتخابات، أو ربما تأمين البيئة المواتية لبقاء 

الوضع على ما هو عليه.
النواب  مجلس  رئيس  طالب  متوقعًا،  كان  وكما 
عقيلة صالح في بيانه أمام المجلس اإلثنين الماضي 
بإنهاء مهمة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، معتبرًا 
 24 موعد  بحلول  »انتهت  الحكومة  هذه  والية  أن 
ديسمبر الماضي، والبد من إعادة تشكيلها«. فيما 
إنه سيعلن خارطة طريق جديدة في  المجلس  قال 

25 يناير الجاري.
المستشار  العام  النائب  من  كاًل  عقيلة  ودعــا 
الصديق الصور، ومحافظ المصرف المركزي الصديق 
الصرف  الكبير بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم 
المالية  اللجنة  تقرره  لما  وفقًا  إال  الميزانية  من 
بمجلس النواب. وفي مشهد لم يخُل من الدالالت 
مجلس  جلسة  تعليق  من  ساعات  وبعد  السياسية، 
بحضور  اجتماع  في  الدبيبة  كانت مشاركة  النواب، 
لمتابعة  المركزي  المصرف  ومحافظ  العام  النائب 
من  عدد  في  الليبية  الدولة  ضد  الصادرة  األحكام 
الدول، وآخرها في بلجيكا وتونس، وظهر الحاضرون 
وهم يتقاسمون االبتسامات في لقطة وزعها المكتب 
المتبادلة  الرسائل  تتوقف  ولم  للدبيبة.  اإلعالمي 
عند هذا االجتماع، بل جاءت أيضًا عبر إعالن رئيس 
الحكومة أن المصرف المركزي منح »اإلذن لتحويل 
القيم المالية المخصصة لمنحة األبناء إلى مستحقيها 
يوم الثالثاء«. وفي السياق نفسه، أشار الدبيبة إلى 
رزق  مصادر  على  التضييق  بـ»محاوالت  وصفه  ما 
خالل  السياسيين  فشل  أعباء  وتحميلهم  الليبيين، 

سنوات الحرب واالنقسام«.
التباين الواضح بشأن مصير حكومة الدبيبة، له 
األطراف  مصالح  تتضارب  حيث  الخارجي،  امتداده 
الدولية الفاعلة في ليبيا، إذ تبدي البعثة األممية رغبة 
في استمرار حكومة الدبيبة، ويشاركها في ذلك موقف 
غربي متمثل في بريطانيا، مقابل رفض روسي لهذا 

المنحى، ويعتبره تدخاًل في الشأن الداخلي الليبي.

الحكومة الجديدة ليست حاًل
استبعدت  ــوع،  ــب األس ــذا  ه سابق  ــت  وق ــي  وف
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة 
بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تشكيل حكومة انتقالية 
أنباء  وكالة  مع  صحفية  مقابلة  في  وقالت  جديدة، 
بتشكيل  سيكون  الحل  أن  أعتقد  »ال  »األناضول«: 

حكومة انتقالية جديدة«.
ولم يكن موقف وليامز وحده هو الداعم الستمرار 
البريطانية في  السفارة  الحكومة، فقد نشرت  عمل 
ديسمبر   24 في  »تويتر«  على  حسابها  عبر  ليبيا 
الماضي رسالة أكدت فيها استمرار اعترافها بحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة »باعتبارها السلطة المكلفة 

قيادة ليبيا إلى االنتخابات، وال تؤيد إنشاء حكومات 
موازية أو مؤسسات أخرى«. وردًا على ذلك، اتهمت 
النواب، سفيرة  مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة 
المملكة المتحدة، كارولين هورندال، بانتهاك األعراف 
الدبلوماسية والتدخل غير المبرر. ورأت جريدة »ذا 
بشكل  لألزمة«  دوليًا  »بعدًا  البريطانية  غارديان« 
متزايد بعد اتهام لندن بالدفاع عن الفساد والتدخل 

في العمليات الداخلية.

موقف روسي رافض للدبيبة
موسكو  إن  روسية  مصادر  تقول  المقابل،  في 
حكومة  مع  التعاون  استمرار  على  موافقة  تبدِ  لم 

الدبيبة، وهو ما كان أحد محاور زيارة وليامز األخيرة 
الروسية. العاصمة  إلى 

إقناع  وليامز  محاوالت  الروسي  الجانب  واعتبر 
موسكو بتمديد مهمة حكومة الدبيبة تدخاًل مباشرًا 
للدولة األفريقية وقوبل  الداخلية  الشؤون  آخر في 

برفض حاسم، حسب إعالم روسي.
عقيلة  ظهور  ــاره  أث الــذي  الجدل  يتوقف  ولم 
عند  طــويــل،  انقطاع  بعد  الــنــواب  مجلس  فــي 
بشأن  للجدل  آخر  مسارًا  فتح  بل  الحكومة،  أبواب 
الدستور، إذ دعا رئيس مجلس النواب إلى تشكيل 
لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا 
يمثلون  الدستوري،  بالقانون  مختصين  وأكاديميًا 

عربية  خبرات  اللجنة  تساند  وأن  الثالثة،  األقاليم 
ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات 
الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، 
على أال تزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة 

مهامها.
الالفت أن حديث عقيلة عن الدستور جاء بعد نحو 
أسبوعين من لقاء لجنة خارطة الطريق المشكلة من 
مجلس النواب بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
الدستور، الذي عقد في 3 يناير الجاري، إذ استمعت 
اللجنة إلى شرح وافٍ للتحديات التي تواجه الهيئة، 

المسار الدستوري. وسبل معالجة 
مع  موسع  آخر  اجتماع  عقد  على  االتفاق  وجرى 

لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة، بجانب عقد 
لقاءات أخرى مع من لديهم وجهات نظر مختلفة.

غضب لجنة الدستور
الهيئة  قالت  عقيلة،  مطلب  على  فعل  رد  وفي 
مجلس  »رئيس  إن  الدستور،  لصياغة  التأسيسية 
النواب أو أي جهة أخرى ال يملكون صالحية المساس 

بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية المنتخبة«.
وأضافت أن المضي في هذا االتجاه سيؤدي إلى 
خلق مؤسسات موازية تفتقر للشرعية، وستزيد من 
األزمة،  عمر  من  وتطيل  والفرقة،  االنقسام  حالة 
الفتة إلى أن المطلوب حاليًا هو »إنجاز االستحقاقات 
الدستورية باالستفتاء على مشروع الدستور وإجراء 

االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكن«.
الليبي  المنتخبة من الشعب  وأكدت أن »الهيئة 
بإنجاز عملية صياغة مشروع  مختصة، دون غيرها، 
الدستور الدائم للبالد، وهو ما تم بتاريخ 29 يوليو 
إنفاذ  النواب سوى  مجلس  أمام  يتبقَ  ولم   ،2017
لسنة   6 رقم  القانون  وتطبيق  االستفتاء  عملية 
2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 وتكليف 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في هذا الخصوص«.

المشري والدستور
وعلى صعيد مواٍز، دخل رئيس المجلس األعلى للدولة 
إذ  الدستور،  الجدل بشأن  المشري، على خط  خالد 
استقبل خالد المشري أعضاء لجنة التواصل بالهيئة 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
المسار  استكمال  ضــرورة  على  االتفاق  وجــرى 
مشروع  على  االستفتاء  عملية  بإجراء  الدستوري 
أكد  عقيلة،  بيان  على  ضمني  رد  وفي  الدستور. 
التأسيسية  الهيئة  مع  التواصل  »أهمية  المشري 
ُأوكلت  الليبي  الشعب  من  منتخبة  هيئة  باعتبارها 

وإعداده«. الدستور  إليها مهمة صياغة مشروع 
وفي تلك األثناء، يتطلع المتابعون للشأن الليبي 
 25 في  المقرر ظهورها  الطريق  خارطة  إلى خطة 
يناير، وانتظار ما إن كانت ستقدم حلواًل، أو تعمق 
الطريق،  خارطة  لجنة  رئيس  أن  خصوصًا  األزمة، 
نصرالدين مهنى، أعرب عن تفاؤله بالوصول إلى 
حل في المسارات المحددة للجنة وهي »الدستورية 

واألمن«. الوطنية  والمصالحة  والتنفيذية 
االنتخابي  االستحقاق  ومصير  ذلك  كل  ويجري 
العليا  المفوضية  تصفه  ما  بسبب  معلقًا  يزال  ال 
لألجسام  يتيح  ما  القاهرة«،  بـ»القوة  لالنتخابات، 
حينًا  مصالحها  على  المتوافقة  المتصدرة، 
السياسي  المشهد  في  البقاء  أحيانًا،  والمتنازعة 

أطول. فترة 

القاهرة–بوابة الوسط

● خالد املشري● الدبيبة● كارولني هورندال● غويترس

الوسط- عبد الرحمن أميني

مجلس النواب يعلن خارطة طريق في 25 يناير..

جمود في املشهد السياسي رغم التحركات املكثفة داخليًا وخارجيًا
باتت األنظار اآلن معلقة على المسرح الدولي لقلب الموازين 
نسف  في  تسببت  التي  االختالفات  تحييد  لصالح  ليبيا  في 
المواعيد االنتخابية، فلم تخرج البيانات الداعمة لالستحقاق 
الصادرة عن مختلف البلدان عن هذا السياق، غير أن الرسائل 
لألمين  الخاصة  المستشارة  به  عادت  التي  الدبلوماسية 
العام لألمم المتحدة ستيفاني وليامز من جولتها إلى أنقرة 
المرحلة  إنهاء  إلى  الرامية  لخطتها  بدعم  تبشر  ال  وموسكو 
الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة  وفق  االنتقالية 
السياسي. وأسفر العجز، في تحويل االنتخابات إلى أمر واقع أو 
حتى أولوية لدى األطراف الدولية والتفاهم حول خارطة طريق 
بديلة، عن توسيع وليامز من دائرة مشاوراتها إلى الخارج بعد 
انتهائها من إعداد حوصلة عن مطالب األطراف الداخلية التي 
هذا  االستحقاقات خالل  في  للمضي  كثيرًا  متحمسة  تبدو  ال 
العام، مع عودة الحديث عن تعديل مسودة مشروع الدستور 
السلطة،  تسليم  ورفض  جديدة  انتقالية  حكومة  وتشكيل 
فيما تعمل الدبلوماسية األميركية على االستفادة من ترسيم 
العالقات بين عدة قوى إقليمية مع غرب وشرق ليبيا بهدف 
قبل حلول  الطريق  وتنفيذ خارطة  االنتخابي  الزخم  استعادة 
21 يونيو. ولم تعد لدى أغلبية الليبيين ثقة بالقوى الخارجية 
وشعروا بالخذالن منها وحتى من عمل البعثة األممية، بعدما 
خيبت آمالهم في أهم استحقاق، فيما يتحدث اآلن مسؤولون 

عن ضرورة أن يكون الحل داخليًا.

خارطة طريق جديدة
جلستها  الثالثاء،  مساء  النواب،  مجلس  رئاسة  هيئة  وعلقت 
أولي  لعرض  استمعت  أن  بعد  طبرق  مدينة  في  المنعقدة 

ألعمال لجنة خارطة الطريق التي يرأسها نصر الدين مهنى.
التدخل  تأثير  اعتبارها  في  وضعت  لجنته  إن  مهنى  وقال 
في  »وضعنا  مضيفًا:  الطريق،  خارطة  إعــداد  في  الخارجي 
االعتبار االبتعاد عن السفارات قدر اإلمكان، واكتفينا فقط في 
لقاءاتنا بلقاء البعثة األممية في البالد«، مشيرًا إلى أن اللجنة 

ستقدم خارطة طريق واضحة في 25 يناير الجاري.
إجراء  باإلمكان  إنه  قالت  لوليامز،  خارجية  جولة  وبعد 
انتخابات قبل يونيو المقبل، مشددة على أن الحل ال يكمن 
في حكومة انتقالية أخرى، بل بإجراء االقتراع، في تلميح إلى 
إقصاء حكومة  إلى  النواب عقيلة صالح  رئيس مجلس  دعوة 
عبدالحميد الدبيبة من المشهد السياسي مع تغيير مسودة 

الدستور ووضع أخرى للنقاش مجددًا.
وزير  لنائب  وليامز  استقبال  مهمة  تركيا  أوكلت  وفيما 
أثناء  أوغلو،  تشاويش  مولود  الوزير  من  بــداًل  الخارجية 
نائب  استقبلها  حينما  موسكو  أيضًا  فعلت  أنقرة،  زيارتها 
موسكو  ودعت  فيرشينين.  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير 
إلى ضرورة االحترام الكامل للعملية السياسية الشاملة التي 
يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم بمساعدة األمم المتحدة 
تماشيًا مع تفويض مجلس األمن، مع اإلشارة إلى »عدم قبول 
فرض حلول جاهزة خارجية على الليبيين«، وفق بيان صحفي 
صدر عن الخارجية الروسية ليل األربعاء الماضي. وأشار البيان 
إلى أنه جرى التأكيد على أهمية الدور التنسيقي لبعثة األمم 
بعيدًا  الليبية  بالتسوية  الدفع  في  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
عملية  إطار  ضمن  البالد،  شؤون  في  خارجي  تدخل  أي  عن 
شاملة. كما بحث فيرشينين ووليامزا »الجوانب المختلفة من 
نشاطات البعثة، بما فيها في سياق النظر المرتقب في تمديد 
تفويضها من مجلس األمن الدولي«. كما عقدت المستشارة 
األممية مباحثات وصفتها بالمثمرة للغاية في أنقرة مع نائب 

وزير الخارجية التركي سيدات أونال.

لماذا همشت تركيا وروسيا وليامز؟
واستهدف عدم االهتمام الروسي والتركي بزيارة المستشارة 
األميركية الجنسية وحماسها لالنتخابات، توجيه رسائل إلى 
واشنطن كون روسيا وتركيا تشككان في حيادية المسؤولة 
التي تطالب بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطالق النار، وعلى رأسها 
انسحاب القوات األجنبية كأحد شروط حلحلة الملف السياسي، 
لذلك فإن مناقشة األزمة الليبية يتطلب إرسال وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن وليس عن طريق الوكالة.
لمجلس  الدولية  اللجنة  رئيس  نائب  دعا  جولتها،  وقبيل 
على  واضح  رد  إلى  بالده  جباروف  فالديمير  الروسي  االتحاد 
دعوتها  أن  معتبرًا  ليبيا«،  في  وليامز  بـ»تصرفات  وصفه  ما 
المؤسسات الليبية إلى إجراء االنتخابات الرئاسية قبل نهاية 
يونيو 2022 ستزيد الضغط على الليبيين والعملية االنتخابية.

الخاص  المستشار  منصب  أن  الروسي  المسؤول  ويرى 
لألمين العام لألمم المتحدة ال يعطي أي مسؤول غربي الحق 
الموقتة  الوحدة  حكومة  إلى  التعليمات  وإعطاء  الضغط  في 
حول  الوضوح  غياب  ظل  وفي  الدبيبة.  عبدالحميد  برئاسة 
قواعد اللعبة السياسية، فإن االنتخابات المبكرة تخاطر بتوليد 
منتصر يفتقر إلى الشرعية وغير قادر على العمل كجهة فاعلة 

موحدة في البيئة السياسية الليبية المنقسمة.

أفريقيا  بجنوب  بريتوريا  في  األمنية  الدراسات  معهد  ويعلق 
في تقرير له نشر يوم األحد الماضي على هذه األوضاع بقوله 
إن المؤسسات الهشة في ليبيا تجعلها عرضة لالستغالل من 
قبل الجهات الخارجية التي تدعم طرفًا معينًا وتحاول تشكيل 

العملية لصالحهم.
المربحة  النفطية  ليبيا  ثروة  من  االستفادة  ذلك  ويشمل 
ومن  المتوسط.  األبيض  البحر  شرق  في  الجغرافي  والموقع 
العربية  الرئيسية روسيا واإلمارات  الفاعلة  الجهات  بين هذه 
المتحدة التي عملت جنبًا إلى جنب لدعم المشير خليفة حفتر؛ 
في حين دعمت تركيا في الوقت نفسه الطرف الحكومي الذي 
جاء عن طريق األمم المتحدة والمرشحين )اإلسالميين(؛ عالوة 

على ذلك، فإن المصالح األوروبية المتنافسة–وبالتحديد من 
فرنسا وإيطاليا واليونان–أعاقت الموقف األوروبي الموحد.

حمالت  مع  أيضًا  ليبيا  بتعامل  األفريقي  التقرير  ويوصي 
 ، روسيا  من  سيما  وال  خارجية،  جهات  ترعاها  التي  التضليل 
والتي تزرع االرتباك وتحجب الحقيقة وتزيد من االستقطاب، 

وفق تعبيره.
في المقابل، حظي الملف الليبي باهتمام بالغ في القاهرة 
رمطان  الجزائري  الخارجية  ووزيــر  وليامز  زيــارة  مع  مــوازاة 
لعمامرة إلى العاصمة المصرية، في حين أكد وزير الخارجية 
في  أجنبية  تدخالت  أي  وقف  ضرورة  شكري  سامح  المصري 
شؤون ليبيا وخروج جميع القوات األجنبية والمرتزقة ما يحقق 

تطلعات الشعب الليبي في األمن واالستقرار.
وجرت مباحثات أيضًا مع أمين عام الجامعة العربية أحمد 
أبوالغيط، ركزت على أهمية بحث سبل الدفع باتجاه إحداث 

توافق بين األطراف الليبية من أجل إجراء االنتخابات.
الدول  لجامعة  المساعد  العام  األمين  أكد  السياق،  وفي 
العربية السفير حسام زكي أن المستشارة األممية لم تطرح 

خطة واضحة المعالم أو أي جدول زمني بأي شكل من األشكال.
الوضع  عن  تحدثت  أنها  تلفزيونية  مقابلة  في  وأضــاف 
وكيف  ستحدث،  التي  لالحتماالت  ورؤيتها  ليبيا  في  الحالي 
يمكن أن تعيد األمور إلى شكل من أشكال التوافق الذي حدث 
منذ عام ونتج عنه حكومة مودة، مشيرًا إلى بعض التعقيدات 
تحاول  المتحدة  واألمــم  الليبي،  المشهد  في  واالختالفات 

التعامل معها وتحييدها.

عالقات روسية مع حكومة الوحدة
يأتي ذلك رغم تطبيع العالقات بين عدد من األطراف الدولية 
الداعمة لكل من شرق وغرب ليبيا، إذ كانت هذه األطراف حتى 
نائب  التقى  فقد  ليبيا،  في  بالوكالة  حربًا  تدعم  قريب  وقت 
وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع السفير الليبي لدى 
موسكو محمد المغراوي. وشدد المسؤول الروسي على ضرورة 
مراعاة مصالح جميع القوى السياسية والفئات االجتماعية في 
ليبيا، من أجل ضمان وحدة البالد وسيادتها وسالمة أراضيها.
مصدر  عن  الروسية  »نوفوستي«  أنباء  وكالة  وقلت 
دبلوماسي في موسكو، إن زيارة نائب رئيس الحكومة حسين 
القطراني إلى روسيا »قيد الدراسة« دون أن يكون لها موعد 

محدد، موضحة أن الجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة.
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أهمية 
العالقات المشتركة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك 
محمد  ليبيا  لدى  الجديد  سفيرها  اعتماد  أوراق  تسلم  خالل 

الشامسي، في العاصمة طرابلس.
والتقت وليامز أيضًا مع السفير اإلماراتي، وقالت: لقد أكدنا 
العملية  زخم  على  للحفاظ  الجهود  تنسيق  إلى  الحاجة  على 
االنتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي التي أقرها 

مجلس األمن الدولي.
ويرى المبعوث األممي األسبق لدى ليبيا طارق متري، والذي 
أن روسيا وتركيا  2012 و2014  العامين  المهمة بين  تولى 
من  الرغم  على  ليبيا،  في  نسبيًا  جديدين  العبين  تُعتبران 
انخراطهما العسكري غير المسبوق، مضيفًا: »األولى من خالل 
إرسال مرتزقة تابعين إلى مجموعة فاغنر، والثانية من خالل 

مجموعات مسلحة بطلب من الحكومة في طرابلس«.
ضغوطًا  اليوم  حتى  الدولي  المجتمع  يمارس  لم  وبينما 
كافية لضمان انسحاب المرتزقة، يأمل الكثير من الليبيين أن 
تكون القيادة السياسية الجديدة التي قد تفرزها االنتخابات 
المقبلة في وضع أفضل يخولها حشد الدعم الدولي الالزم من 

أجل تحقيق انسحاب القوات األجنبية.

عقيلة يطلب إعادة تشكيل الحكومة ولجنة جديدة لصياغة الدستور
الدبيبة: فشل السياسيني أثر على مصادر رزق الليبيني

رغبة وليامز في إقامة انتخابات قبل نهاية 
يونيو تصطدم بتنازع األطراف المحلية

األزمة الليبية تزداد تعقيداً..

● وليامز
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اكتشاف 278 جثة في ترهونة وجنوب طرابلس

أرواح الشهداء الليببيني تنتظر محاكمة القتلة

القتل  جوالت  على  سنوات  وربما  مرت  شهور 
العشوائي أو الممنهج الذي شهدته مناطق ليبية 
عدة، والتزال أرواح الضحايا تبحث عن القتلة، أو 
باألحرى تقديم هؤالء القتلة إلى محاكمات عادلة، 
في  أم  ليبيا  داخل  المحاكمات  هذه  كانت  سواء 
أن  الدولية. وذلك بعد  الجنائية  المحكمة  قاعات 
جرى تحديد معظم المتورطين وفق تقارير أممية 

وحقوقية ومحلية.
باطنها  من  الليبية  األرض  تخرج  عام  وكل 
مقابر جماعية تضم المئات من األطفال والرجال 
أم  المباشر  بالقتل  إما  حتفهم  لقوا  والنساء 
في  خاصة  الرمال  في  دفنهم  قبل  بالتعذيب 
مدينة ترهونة. مراقبون للشأن الليبي، يرون أن 
ملف المقابر الجماعية في ليبيا لم يأخذ حقه من 
االهتمام رغم أهميته الشديدة، كونه أحد عراقيل 
إتمام المصالحة الوطنية الشاملة، التي ال سبيل 
إلى إنجاحها دون »تسوية حقوق الدم«، بتقديم 

الجناة إلى المحاكم.
العامة  الهيئة  أعلنت  األسبوع،  هذا  وخالل 
للبحث والتعرف على المفقودين، أن عدد الجثث 
التي جرى استخراجها من مدينة ترهونة وجنوب 
بلغ  والفردية  الجماعية  المقابر  ضمن  طرابلس 
278 جثة. الهيئة أوضحت في بيان، أنها وجدت 
المشروع  وفي  حالة،   129 الربط  مشروع  في 
الزراعي )5 كيلو( 54 حالة، ومكب القمامة العام 
 13 الكهرباء(  دار  )خلف  العبد  وطريق  حالة،   35

حالة، وجنوب طرابلس 39 حالة وفاة.
العثور  جرى  فقد  العامة  الهيئة  بيان  وحسب 
على جثة واحدة في كل من سيدي الصيد )الكم(، 
ومقر الدعم المركزي، فيما وُجدت جثتان في كل 
من مستشفى ترهونة )ويف(، وبالقرب من محطة 

الوقود غنيوة، ومنطقة البطن - طريق النهر.
عن  البحث  إدرة  فريق  قام  الجاري،  يناير  وفي 
والتعرف  للبحث  العامة  للهيئة  التابع  الرفات 
على المفقودين، وعلى مدار يومين بأخذ عينات 
جرى  جثمانًا  عشر  ثالثة  من  النووي  الحمض 
مقابر  داخل  من  الماضية  المدة  استخراجها 

جماعية بمدينة ترهونة .
تسليمها  جرى  الجثث  من  المأخوذة  العينات 
إلى إدارة المختبرات الستخالص الحمض النووي 
العينات  مع  المطابقة  بعملية  والقيام  منها، 

المرجعية ألهالي المفقودين.

جديدتان مقبرتان 
الهيئة  أعلنت  الماضي،  نوفمبر   16 وفي 
العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين، اكتشاف 
بمدينة  لمقبرتين جماعيتين جديدتين  موقعين 
إن  مقتضب،  بيان  في  الهيئة  وقالت  ترهونة. 
بمنطقة  المقبرتين  اكتشاف  من  تمكنت  فرقها 

»القابينة« بطريق العبدلي في ترهونة.
وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس بعثة تقصي 
البعثة  »جمع  أوجار،  محمد  ليبيا،  في  الحقائق 
أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في 
وقال،   .»2020 وحتى   2016 العام  منذ  ترهونة 
تقرير  لمناسبة إطالق  في مؤتمر صحفي بجنيف 

التعامل  من  يتخوف  الليبي  المواطن  يزال  ال 
الجاهزة  واألطعمة  الغذائية  المشتريات  مع 
ومنتهية  فاسدة  أطعمة  عن  الكشف  ظل  في 
أكثر من منفذ في مختلف  تباع في  الصالحية 
على  الرقابة  مركز  رغم حمالت  وذلك  المدن، 
المحالت  على  المتكررة  واألدوية  األغذية 

والمخابز. والمطاعم 
نشرها  صور  أظهرت  األخيرة،  الفترة  وخالل 
مركز الرقابة على األغذية واألدوية، من جوالته 
مخالفات  طرابلس،  العاصمة  في  الرقابية 
صحية خطيرة تمثل أنواعًا من الفساد الغذائي 
صحة  تدمير  إلى  يؤدي  قد  الذي  واإلهمال 
منتهي  بعضها  أطعمة  وجود  مع  السكان، 

الصالحية، واآلخر غير صالح لالستخدام.

عرض وتخزين اللحوم
طرابلس  فرع  في  مفتشيه  إن  المركز  وقال 
الغذاء  لتداول  أماكن  عدة  على  بجولة  قاموا 
باالشتراطات  االلتزام  مدى  من  للتأكد  والدواء 
المطلوبة السبت الماضي؛ حيث ثبت أن النظافة 
عرض  مع  زقالم«،  »قصاب  في  سيئة  العامة 
غير  حفظ  درجات  في  المبردات  خارج  اللحوم 
مناسبة، والخلط بشكل غير صحي بين أصناف 
اللحوم، مع غياب برنامج مكافحة اآلفات واألمن 
والسالمة. أما في »قصاب المتوكل«، فقد ثبت 
وعدم  للعاملين،  صحية  شهادات  وجود  عدم 
وعدم  الصحية،  لالشتراطات  المرافق  مطابقة 

حفظ اللحوم بشكل مالئم، وغياب النظافة.
مركز  عام  مدير  استعرض  السياق،  وفي 
عمر  محمد  د.  األدوية  و  األغذية  على  الرقابة 
اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  ومعه  حسن، 
البيضاء  فرع  مدير  مع  محمد،  عبدهلل  والمالية 
البطنان  فرع  ومدير  الشويرب  عادل  بالمركز 
بالمنطقة  الرقابي  العمل  آلية  بوفليقه  محمد 
الشرقية، وكذلك الخطط التي تم تنفيذها من 
قبل مديري األفرع بناًء على الخارطة الموضوعة 

من إدارة مركز الرقابة. وأكد مدير عام المركز 
وتوفيره  الرقابي  العمل  إلنجاح  التام  دعمه 
االحتياجات الالزمة بكافة فروع ومكاتب المركز 
تصنيع  وأماكن  بالمنافذ  خاصًة  البالد  بربوع 
يضمن  بما  والدوائية  الغذائية  السلع  وتداول 
الصحية  لالشتراطات  ومطابقتها  سالمتها 
في  جرى  اللقاء  المعتمدة.  الليبية  والقياسية 
مقر المركز الرئيسي بطرابلس، حسب ما نشره 

المركز على صفحته بموقع الـ»فيسبوك«.

لحوم غريبة المصدر
أثار  الجاري،  يناير  من  السادس  وفي 
نشره  بعد  المواطنين  استغراب  المركز 
إنه  البعض  قال  حيوانات  من  ألجزاء  صورًا 
أحد  داخل  حمار(  )ذيل  استهالكها  محرم 
أن  دون  من  طرابلس،  في  الجزارة  محال 
المصرح  غير  اللحوم  ماهية  المركز  يوضح 
باستهالكها، التي جرى ضبطها. مركز الرقابة 

قال إن مفتشيه في فرع طرابلس قاموا بحملة 
في  وثبت  الرشيد،  بشارع  الحوت  سوق  في 
العامة سيئة  النظافة  أن  »قصاب عبداللطيف« 
معتمدة،  صحية  شهادات  وجود  عدم  مع  جدًا، 
وكذللك وضع إضاءة حمراء داخل ثالجة عرض 
اللحوم »وهذا مخالف وغش تجاري، فضال عن 
المحل  داخل  اللحوم  األحشاء وفضالت  تنظيف 

بما يخالف االشتراطات الصحية«.

غياب برامج مكافحة اآلفات
)سوق   36 رقم  عبدالرزاق  قصاب  في  أما 
وعدم  النظافة،  مخالفة  ثبتت  فقد  الحوت(، 
قصاب  وفي  اآلفات.  لمكافحة  برنامج  وجود 
عالم الشرائح رقم 15، الحظ المفتشون غياب 
في  ووضعها  المجمدة  اللحوم  وفك  النظافة 
الدواجن  وتكديس  غير مطابقة،  درجات حفظ 

بكثرة في ثالجة العرض ما يسرع من فسادها.
24 بسوق الحوت، جرت  وفي القصاب رقم 

المبرد  داخل  بفضالتها  أحشاء  وضع  مالحظة 
في  المجمدة  اللحوم  ووضع  للحوم،  ومالمس 
وهو  لالشتراطات  مطابقة  غير  حفظ  درجات 
بسوق   23 رقم  قصاب  في  المشابه  األمر 

الحوت أيضًا.

رفض شحنة موز
مركز  أعلن  الماضي،  ديسمبر  نهاية  وفي 
الرقابة على األغذية واألدوية، رفض شحنة موز 

طازج قادمة عبر ميناء طرابلس البحري.
صفحته  عبر  منشور  في  أوضح  المركز، 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية، 
»فيسبوك« أن سبب الرفض هو وجود »إصابات 
ميكانيكية وفسيولوجية«. وبلغت كمية الشحنة 

» 20 صندوقًا، وبلد منشأها كوستاريكا«.
الرقابة،  مركز  رفض  الماضي،  نوفمبر  وفي 
بنحو خمسة  تقدر  على دخول شحنة  الموافقة 
أطنان من الفلفل األحمر قادمة من تونس عبر 

منفذ رأس اجدير البري غرب البالد.

أدوية منتهية الصالحية في سرت
لمركز  دورية  ضبطت  نفسه،  الشهر  وفي 
أدوية  بسرت،  واألدوية  األغذية  على  الرقابة 
بمجمع  رقابية  جولة  خالل  الصالحية  منتهية 
لوزارة  التابع  المركزي  الطبي  سرت  عيادات 
الصحة. الجولة انتهت إلى ضبط أدوية منتهية 
الصالحية في المخازن، والحظت وجود معدات 
طبية بكميات كبيرة منتهية الصالحية، مع عدم 
العثور  تم  أيضًا  تدويرها.  إعادة  االستفادة من 
على أدوية ومعدات طبية منتهية الصالحية في 
النظافة سيئة  أن  كما تالحظ  العمليات،  قسم 
تخزين  موقع  في  وكذلك  العمليات،  قسم  في 
األدوية. مراقبون محليون يقولون أن الحل في 
وقف هذه المخالفات الصحية الجسيمة، لن يأتي 
إال بتغليظ العقوبات المقررة على التجار والباعة 
تشديد  مع  الصحية،  لالشتراطات  المخالفين 
الرقابة على دخول أي مواد غذائية مستوردة غير 
مطابقة للمواصفات من خالل موانئ ومطارات 

ومنافذ الدولة الليبية.

أسماه  ما  البعثة  تقدم  أن  يمكن  ال  إنه  البعثة، 
إلى  الجرائم حتى اآلن«، مشيرًا  »المتورطين في 
في  سوريين  أطفال  تجنيد  على  »أدلة  هناك  أن 

النزاع الليبي«.
التقرير األممي تحدث عن أن »الغارات الجوية 
البنية  لتدمير  وكان  العائالت،  عشرات  قتلت 
الرعاية  إلى  الوصول  على  تأثير  الصحية  التحتية 
األلغام  جراء  مدنيون  وجُرح  ُقتل  كما  الصحية، 

وتحليل  والمتوسطة،  الصغرى  المشروعات 
وتصنيف البيانات والمشروعات. المشروع يتضمن 
تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع، ومساعدة إلعداد 
دراسات الجدوى، وإيجاد ممول للمشروع، ومتابعة 

المشروع عن طريق متخصصين.

مزرعة الموت
مكتب  فريق  استخرج  ثانية،  جهة  من 

المضادة لألفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق 
السكنية«. أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول 
إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف 

»في مراكز االحتجاز وعلى أيدي المتاجرين«.

مشروع »ساندني«
وفي سياق قريب، أعلنت الهيئة العامة لرعاية 
في  والمبتورين  والمفقودين  الشهداء  أسر 

مشروع  إطالق  الماضي  أكتوبر  من  العشرين 
والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  »ساندني« 
للنهوض بهذه األسر للوصول بها إلى التمكين 

االقتصادي.
والمفقودين  الشهداء  أسر  رعاية  هيئة 
الرسمية  صفحتها  في  أوضحت  والمبتورين، 
أن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
الراغبين بإقامة  المشروع تتضمن حصر  خطوات 

التابعة  الفنية  الشؤون  بأدارة  المتفجرات 
لجهاز المباحث الجنائية، اإلثنين، عبوات ناسفة 
بمنطقة  مواطن  مزرعة  من  لالٔفراد،  مضادة 

عين زارة، ُأطلق عليها »مزرعة الموت«.
على  الداخلية  وزارة  صفحة  نشرته  بيان 
المتفجرات  مكتب  فريق  بأن  أفاد  »فيسبوك« 
وجود  في  االشتباه  بعد  المزرعة،  بتمشيط  قام 

ألغام قد زرعت في أرضها بشكل مكثف.
ثالثة  وفاة  مفاده  بالغ  ورود  بعد  ذلك  جاء 
االٔلغام  بسبب  المزرعة  بهذه  مواطنين 
باتت  حتى  شائك،  بشكل  فيها  المزروعة 

البيان. معروفة باسم »مزرعة الموت«، وفق 
ناسفة  عبوات  استخراج  من  تمكن  الفريق 
فورًا،  منها  التخلص  وجرى  لالٔفراد  مضادة 

التعامل معه. باإلضافة ألى لغم موجه جرى 
يذكر أن منظمة »يونيسف« قالت في مارس 
أكثر  وجود  إلى  تشير  التقديرات  إن  الماضي، 
في  للخطر  معرضين  شخص  مليون  نصف  من 
ألف   63 بينهم  الحرب،  مخلفات  بسبب  ليبيا 
نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، 

و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.
الوحدة  حكومة  كشفت  الماضي،  يوليو  وفي 
ملوثة  أنها  يشتبه  35 منطقة  نحو  أن  الوطنية، 
باأللغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها 
الليبي  المركز  قبل  من  ميداني  مسح  بعمليات 
لألعمال المتعلقة باأللغام، بالشراكة مع الجهات 
الحكومة،  نشرته  ما  بحسب  والدولية،  الوطنية 

عبر صفحتها على »فيسبوك«.
أخرى  مشاكل  ترهونة  مدينة  وتعاني 
طالب  فقد  الجماعية،  المقابر  إلى  باإلضافة 
برئاسة  ترهونة  لبلدية  التسييري  المجلس 
الداخلية  ووزارة  الوزراء  رئاسة  الكشر،  محمد 
لفرع  عاجل  دعم  وتوفير  حلول  وضع  بضرورة 
حتى  بالمدينة  الوطنية  السالمة  هيئة  مكتب 
وقوع  لتجنب  مهامهم  أداء  من  أفرادها  يتمكن 

الضحايا. مزيد 
ديسمبر   19 في  جرى  الكشر،  اجتماع 
السالمة  هيئة  مكتب  مسؤولي  مع  الماضي، 
يعانيه  ما  على  للوقوف  بالمدينة؛  الوطنية 
الفرع من معوقات تقف أمام أداء عمله بالشكل 

المطلوب.
وفي حينه، أوضح المجلس التسييري للبلدية 
االجتماع  أن  »فيسبوك«،  على  صفحته  عبر 
الوفيات  حصيلة  ارتفاع  أسباب  »لمعرفة  يأتي 
والمؤسسات،  المنازل  حرائق  جراء  بالمدينة 
في  وفيات  عشر  إلى  الحصيلة  ارتفعت  حيث 

أطفال ونساء«. غالبيتهم  وقت قصير، 
زيارته  خالل  اطلع  التسييري  المجلس  رئيس 
السالمة  هيئة  فرع  مكتب  يعانيه  ما  على 
عدم  في  يتمثل  تام  إهمال  »من  الوطنية 
إال سيارة  للحرائق،  الفرع سيارات إطفاء  امتالك 

واحدة عاطلة تحتاج إلى صيانة«.
عطاًل  أيضًا  يعاني  الفرع  أن  أوضح  المجلس 
في  الفرع  عليها  يعتمد  التي  المياه  بئر  في 
عدم  عن  فضاًل  اإلطفاء،  سيارات  خزانات  تعبئة 
السالمة  ألبسة  اإلطفاء  رجال  موظفي  امتالك 
الوطنية لوقايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون 

أداء مهامهم. أثناء  لها 

طرابلس ـ ترهونة ـ الوسط

● فريق البحث عن الرفات يأخذ عينات الحمض النووي لجثامين تم استخراجها بمدينة ترهونة

● لحوم معروضة ومخزنة بطريقة مخالفة

● استخالص الحمض النووي للتعرف على شخصيات القتلى

مراقبون: ملف المقابر 
الجماعية لم يأخذ االهتمام 

الكافي محلياً ودولياً

استخراج عبوات ناسفة من 
»مزرعة الموت« في عين زارة 

بعد مقتل 3 مواطنين

تسليم العينات إلى إدارة 
المختبرات لمطابقتها مع العينات 

المرجعية ألهالي المفقودين

فريق البحث عن الرفات يستخرج عينات الحمض النووي من 13 جثمانًا جرى استخراجها مؤخراً

رغم استمرار حمالت الرقابة على األغذية

الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيني
مركز الرقابة فرع طرابلس: عرض اللحوم مخالف لالشتراطات الصحية.. وغش تجاري وتنظيف األحشاء والفضالت داخل المحالت مع غياب النظافة

● مدير مركز الرقابة على االغذية مع مديري أفرع بالمنطقة الشرقية

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
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»الصحة العالمية«: 4 متحورات في ليبيا

بعد تصريحات شكشك عن مخالفات إدارية ومالية

طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة

النائب العام يتابع التحقيقات في فساد »الصحة«

بعد أسابيع من االستقرار النسبي، سجلت أرقام 
زيادة  المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابات 
اإلصابات  معدل  وتجاوز  ليبيا،  في  ملحوظة 
األلف  حاجز  أشهر،  منذ  األولى  للمرة  اليومي 
الوفيات دون  فيما ظلت معدالت  يوميًا..  إصابة 
وبائية  موجة  من  تحذيرات  وسط  تذكر،  زيادة 

جديدة مقبلة.
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  ودعا 
الرقابة  وحدات  مديري  السائح،  حيدر  األمراض، 
إلى  ليبيا،  عموم  في  بالمنافذ  الدولية  الصحية 
والتحقق  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  تعزيز 
بالمسافرين  الخاصة  الصحية  المستندات  من 
الجهات  مع  بالتعاون  والمغادرين(  )القادمين 

ذات العالقة بالمنافذ.
مديري  إلى  وجهه  خطاب  في  قال  السائح 
بالمنافذ،  الدولية  الصحية  الرقابة  وحدات 
الخميس الماضي، إن دعوته تأتي في ظل تزايد 
الدول  في  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
ال  الجائحة  خطر  أن  مؤكدًا  ليبيا،  إلى  المجاورة 
عدم  يستدعي  ما  المجتمع؛  ويهدد  قائمًا  يزال 
بين  الحاالت  كشف  في  واالستمرار  التوقفن 

المسافرين.

توصيات وتحذير
وحذر المركز الوطني لمكافحة األمراض، من 
»كورونا  بفيروس  الخاصة  الوبائية  الحالة  أن 
االنتشار  حالة  في  تزال  ال  ليبيا  في  المستجد« 
االستعدادات  بتكثيف  موصيًا  المجتمعي، 
فرض  وإعادة  للوباء،  المقبلة  الموجة  لمجابهة 
ومواقع  العامة  األماكن  في  احترازية  إجراءات 
لألسبوع  تقريره  في  أوضح  المركز  العمل. 
ازدياد  أن  الجاري،  يناير   13 حتى   7 من  الممتد 
عدد حاالت اإلصابة في تونس يمثل مصدر قلق 
كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء 
تونس،  في  نظيرتها  مع  كبير  توافق  إلى  تشير 

مع اختالف الحجم.

اختبارات متدنية
ليبيا  في  الوبائي  الوضع  أن  إلى  لفت  المركز 
تسجيل  رغم  الماضي،  األسبوع  استقرارًا  شهد 
قد  ما  المؤشرات،  بعض  في  ملحوظة  ارتفاعات 
األسابيع  خالل  الوبائي  الوضع  في  بتغير  ينبئ 

المقبلة. القليلة 
يتم  التي  االختبارات  عدد  تدني  إلى  واشار 
إلى  والجنوبية  الشرقية  المنطقتين  في  إجراؤها 
ألف مواطن،   100 أقل من عشرة اختبارات لكل 
الوضع  لقراءة  عائقًا  يشكل  ذلك  أن  معتبرًا 
الدولة  أجهزة  مطالبًا  دقيقة،  بصورة  الوبائي 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات المناسبة. ونادى بتوسيع 
االختبارات،  وإجراء  التوعية  حمالت  وتكثيف 
والجنوبية،  الشرقية  المنطقتين  في  خصوصًا 
أماكن  في  االحترازية  اإلجراءات  لفرض  والعودة 
واتخاذ  العامة،  واألماكن  التسوق  ومراكز  العمل 

اإلجراءات القانونية لضمان االلتزام بها.
مراكز  دعم  استمرار  ضرورة  على  وشدد 
الفلترة والعزل لرفع القدرة االستيعابية الفعلية، 
العزل،  بمراكز  العدوى  مكافحة  برنامج  ودعم 
قبل  من  العدوى  مكافحة  لجان  عمل  ومراقبة 

الحكومية. الجهات 
وطالب المركز بدعم ورفع كفاءة فرق الرصد 

بعد أسابيع قليلة من تفجر قضية فساد داخل 
وزارة التربية والتعليم والتي جاءت نتيجة أزمة 
موسى  الوزير  حبس  وجرى  المدرسي  الكتاب 
أيام  وبعد  تحقيقاتها،  ذمة  على  المقريف 
المحاسبة  ديوان  رئيس  قالئل من تصريحات 
الديوان  موظفي  اكتشاف  عن  شكشك،  خالد 
الرشاوى  إلى  تصل  وإداري  مالي  فساد  أوجه 
العام  النائب  استعرض  الصحة،  قطاع  في 
نتائج  اإلثنين،  الصور،  الصديق  المستشار 
التي توصل  المالية  المخالفات  التحقيقات في 
بخصوص  المحاسبة  ديوان  موظفو  إليها 
وتكاليف  والخارج،  الداخل  في  العالج  ملفات 
ميزانية  وتنفيذ  كورونا،  جائحة  مواجهة 

التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
مع  العام  للنائب  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الرقابة  إدارة  ومدير  المحاسبة،  ديوان  وكيل 
مجموعة  بحضور  الصحة،  وزارة  أعمال  على 
العام  النائب  بمكتب  النيابة  أعضاء  من 

وديوان المحاسبة.
الديوان  تقييم  استعراض  شهد  االجتماع 
ألداء موظفي وزارة الصحة، من حيث الكفاءة 
واللوائح  للقوانين  واالمتثال  والفاعلية 
بحسب  بها،  المعمول  المالية  واألنظمة 
صفحته  على  العام  النائب  لمكتب  منشور 

الرسمية على موقع التواصل »فيسبوك«.
مسئولي  التزام  مدى  تناولوا  المجتمعون 
في  اإلدارية  العقود  بالئحة  الصحة  وزارة 
استعمال  بمعايير  والتقيد  القطاع  تعاقدات 
أدوات التعاقد، وما جرى اتخاذه في شأنها من 

إجراءات.
المستشار  العام  النائب  عن  البيان  ونقل 
الصديق الصور تأكيده »أهمية تقارير ديوان 
أمام سلطة  تكتسبه من حجية  لما  المحاسبة 
من  كثير  في  نتائجها  صارت  حتى  التحقيق 

المعلومات  إدارة  وفريق  السريعة  واالستجابة 
المعلومات  لتوفير  وذلك  بالجائحة؛  الخاص 

الوبائية بشكل يومي ومستمر.

تزايد اإلصابات
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وأعلن 
»كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  عدد  ارتفاع 
في  الفحوصات  عدد  انخفاض  رغم  المستجد«، 
المركز،  نشرها  التي  البيانات  البالد.  عموم 
ست  في  اإلصابات  عدد  ارتفاع  تظهر  الثالثاء، 
والزاوية  وجنزور  ومصراتة  طرابلس  هي:  مدن، 
المركز ونالوت وظاهر الجبل، وذلك خالل الفترة 
باألسبوع  الجاري، مقارنة  يناير   16 إلى   10 بين 

األول من العام الجاري.
بالفيروس  إصابتها  المؤكد  الحاالت  وزادت 
مقارنة   ،%  13 بمعدل  حالة،  و72  آالف   4 إلى 
باألسبوع األول من العام، الذي بلغت فيه نسبة 
و699  آالف   3 بإجمالي   %  11 اإليجابية  الحاالت 
حالة. وبلغ عدد حاالت الوفاة 57 حالة بمعدل 1 
الوفيات،  من   %  2 بمعدل  حالة  بـ69  مقارنة   %

خالل األسبوع السابق.
المركز قال إن عدد العينات التي فحصت خالل 
31 ألفًا و11 عينة، مقارنة  األسبوع األخير بلغت 

باألسبوع السابق البالغة 32 ألفًا و 546 عينة.
بعدد  مقارنة  اإلصابات  نسبة  وتوزعت 
 %  13 بواقع:  المناطق،  على  الفحوصات 
الغربية،  %البالمنطقة  و9  الشرقية،  بالمنطقة 
الوفيات  عدد  أما  الجنوبية.  بالمنطقة   % و10 
الشرقية، و36 %  بالمنطقة   % 20 بواقع:  فتوزع 

بالمنطقة الغربية، و1 % بالمنطقة الجنوبية.
من  األولى  الجرعة  تلقوا  من  عدد  وارتفع 
إلى  »كورونا«  لفيروس  المضادة  اللقاحات 
والجرعة  شخصًا،  و713  ألفًا  و965  مليون 
مقارنة  شخصًا،  و217  ألفًا   940 الثانية 

إلى  الرامية  التحقيقات  محور  هي  األحيان 
الجنائية«. تحديد المسؤولية 

مخصصات الوزارة
العام  النائب  مكتب  بيان  شدد  أيضًا 
تثمر  حتى  الجهود  »مضاعفة  ضرورة  على 
واقعًا  التحقيق  وبعدها  المتابعة  إجراءات 
الصحية  الخدمات  على  ينعكس  ملموسًا 
السلبية  اآلثار  وطأة  من  والتخفيف  للسكان 
الخدمات  تلك  مستوى  تردي  عن  الناجمة 
مدخراتهم،  ترهق  تكاليف  من  يستتبعه  وما 
للسنوات  العامة  الميزانيات  أن  حين  في 
تكفي  مالية  مخصصات  تضمنت  الماضية 
يرهق  ما  تحميلهم  دون  الرفاه  لتحقيق 

المالية«. ذمتهم 

زيادة أعداد الوفيات
أيضًا ارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 
ونتيجة  حالة.   62 سبقه  الذي  باألسبوع  مقارنة 
 100 لكل   0.9 من  الوفيات  معدل  ارتفع  لذلك 
ألف حالة بنسبة بلغت 1.9 %. وأشارت المنظمة 
»ألفا«  متحورات:  انتشار  استمرار  إلى  الدولية 
الذي  »أوميكرون«  جانب  إلى  و»دلتا«،  و»بيتا« 

تسلل أخيرًا إلى ليبيا.
المصابة  الحاالت  عدد  ارتفع  التقرير  وحسب 
بفيروس »كورونا« المسجلة في ليبيا منذ ظهور 
 7127 منها  حالة،  و55  ألفًا   398 إلى  الوباء، 
حالة،  و75  ألفًا   385 تعافى  بينما  نشطة،  حالة 

وسجلت 5853 حالة وفاة بالمرض في البالد.
وحاالت  والوفيات  اإلصابات  أعداد  وجاءت 
التعافي خالل أيام األسبوع الجاري وفق البيانات 

كالتالي: الرسمية 

السبت: 867 إصابة.. و13وفاة
إصابة   867 تسجيل  جرى  السبت،  يوم  في 
حالة   129 منها  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
حرجة، بينما تماثلت 870 حالة للشفاء في وقت 

بلغت فيه حاالت الوفاة 13 حالة.
في  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وقال 
 5737 إن مختبراته تسلمت  األحد،،  بيان نشره 
 4870 سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت  عينة، 
حالة،   867 إصابة  تأكدت  فيما  منها،  عينة 

بنسبة حاالت موجبة 15 %.

األحد: 736 إصابة جديدة.. و12 حالة وفاة
المركز  أعلنه  ما  حسب  شملت  األحد  حصيلة 
الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 736 إصابة 
جديدة في أنحاء البالد ، منها 127 حالة حرجة، 
 12 وتوفي  مصاب،   602 للشفاء  تماثل  بينما 
في  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب  آخرون، 

أن   ،»WTV« قناة  على  المذاع  »فلوسنا« 
لمسؤولين  تسجيالت  لديه  المحاسبة  ديوان 
بوزارة الصحة يطلبون »رشاوى« من شركات 

بنسبة محددة. الخاص  القطاع 
المحاسبة  ديوان  يراقب  القانون  وحسب 
للدولة،  اإلداري  الجهاز  وحدات  جميع 
الوزراء  مجلس  في  أساسًا  المتمثلة 
واألجهزة  والمؤسسات  والهيئات  والوزارات، 
باإلضافة  كافة،  للدولة  التابعة  والمكاتب 
والبعثات  والقنصليات  السفارات  إلى 
الشركات  وكذلك  الليبية،  الدبلوماسية 
تساهم  التي  والمشاريع  والشركات  العامة 
من   %  25 عن  يقل  ال  بما  الدولة  فيها 
منحتها  التي  المشاريع  أو  مالها،  رأس 
أحد  أو  عام  مرفق  استغالل  امتياز  الحكومة 

ألفًا  و913  مليونًا  البالغة  الماضي  باألسبوع 
ألفًا  و887  األولى،  للجرعة  شخصًا  و587 
ديسمبر  ونهاية  الثانية.  للجرعة  شخصًا  و556 
السلطات  الوطني،  المركز  أوصى  الماضي، 
احترازية إضافية  إجراءات  الليبية بضرورة فرض 
بدخول  ذلك  مبررًا  مالطا،  من  القادمين  على 
تكون«  »قد  للوباء  رابعة  موجة  في  مالطا 

مرتبطة بانتشار المتحور »أوميكرون«.

4 متحورات
العالمية  الصحة  منظمة  أكدت  جهتها  من 
»كورونا  فيروس  من  متحورات  أربعة  انتشار 

من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة أن 
أعضاء الديوان يولون عناية مضاعفة بملفات 
توصلوا  أنهم  إلى  مشيرًا  الصحة،  قطاع 
والمحاسبي  المالي  األداء  تقييم  نتائج  إلى 
إكمال  فور  التحقيق  جهة  على  ستعرض 

إجراءات االستدالل في شأنها.

في  الوباء  تفشي  بدء  منذ  ليبيا  في  المستجد« 
أكثر  إجراء  إلى  المنظمة  وأشارت   ،2020 مارس 

من مليوني اختبار خالل تلك الفترة.
األسبوعي  تقريرها  في  قالت  المنظمة 
إن  اإلثنين،  المنشور  الوبائي،  الوضع  عن 
بوباء  اإلصابات  من  عالية  نسبة  شهدت  ليبيا 
»كورونا« مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 
يناير،  األول من  األسبوع  نسمة خالل  ألف   100
بداية  منذ  الكشف  اختبارات  عدد  وصل  فيما 
اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من 
مليوني و94 ألف تحليل، تبين أن 18.8 % منهم 

الفيروس. يحملون 

األكثر فسادًا
رئيس  قال  الجاري،  يناير  من  التاسع  وفي 
قطاع  إن  شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان 
الصحة هو »األكثر فسادًا« من بين القطاعات 
ديوان  رئيس  الليبية.  الدولة  في  العامة 
المحاسبة، أعلن في مقابلة حينها مع برنامج 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
من   %  13.3 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
تحليلها؛ حيث ظهرت  5527 عينة جرى  إجمالي 

سلبية 4791 منها.
حاالت  ست  بواقع؛  فتوزعت  الوفاة  حاالت  أما 
المنطقة  في  حاالت  وخمس  الغربية،  بالمنطقة 

الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

اإلثنين: 885 إصابة جديدة.. و10 وفيات
المركز  أعلنه  ما  وفق  اإلثنين  حصيلة  شملت 
الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 885 إصابة 
 ، البالد  أنحاء  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 

منها 130 حالة حرجة.
توفي  فيما  مصابًا،   618 للشفاء  وتماثل 
صفحته  على  المركز،  بيان  حسب  10آخرون، 
بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
من   %  15.7 بلغت  الموجبة  الحاالت  نسبة 
ثبتت  فيما  تحليلها،  جرى  عينة   5619 إجمالي 
فتوزعت  الوفاة  حاالت  أما  منها.   4734 سلبية 
وثالث  الغربية،  المنطقة  في  حاالت  سبع  بواقع 

حاالت في المنطقة الشرقية.
الثالثاء: 1173 إصابة جديدة.. و11 حالة وفاة 

اإلصابات  حصيلة  كانت  الثالثاء  يوم  وفي 
ما  حسب  أشهر،  منذ  البالد  في  األعلى  هي 
حيث  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
»كورونا  بفيروس  إصابة   1173 تسجيل  جرى 

المستجد«، منها 132 حالة حرجة.
 11 توفي  663 مصابًا،  للشفاء  تماثل  وبينما 
في  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب  آخرون، 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
من   %  19.6 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
تحليلها، حيث ظهرت  5980 عينة جرى  إجمالي 

سلبية 4807 منها.
حاالت  تسع  بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت 
المنطقة  في  وحالتين  الغربية،  بالمنطقة 
عدد  ارتفع  الحصيلة،  هذه  وبعد  الشرقية. 
المسجلة  »كورونا«  بفيروس  المصابة  الحاالت 
في ليبيا منذ ظهور الوباء في مارس 2020، إلى 
7883 حالة نشطة،  400 ألف و113 حالة، منها 
وسجلت  حالة،  و356  ألفًا   386 تعافى  بينما 

5874 حالة وفاة بالمرض في البالد.

اللقاحات والوقاية من اإلصابة بالفيروس
فيروس  ضد  التطعيمات  صعيد  وعلى 
لمكافحة  الوطني  المركز  طمأن  »كورونا«، 
المضادة  اللقاحات  بشأن  المواطنين،  األمراض 
على  وتعمل  جدًا،  فعالة  أنها  مؤكدًا  للفيروس، 
تقديم الحماية بنسبة تزيد على 70 % من خطر 

اإلصابة بعدوى الفيروس.
االستعدادات  تكثيف  إلى  دعا  الوطني  المركز 
بإطالق  وذلك  للوباء؛  المقبلة  الموجة  لمجابهة 
استراتيجية  وتغيير  مكثفة  تطعيم  حمالت 
المتنقلة  الفرق  على  التركيز  وزيادة  التطعيم، 
إلى  الوصول  أجل  من  الثابتة،  المراكز  عن  بداًل 

للتطعيم. المستهدفة  النسبة 
وأضاف المركز في بيان اإلثنين، أن اللقاحات 
للمرض  الشديدة  األعراض  من  حماية  توفر 
الدراسات  أن  إلى  الفيروس، منبهًا  رغم تحورات 
بفيروس  العدوى  أن  إلى  تشير  والتقديرات 
يؤديان  كاملة  التطعيم  جرعات  وأخذ  »كورونا« 
ستة  لمدة  العدوى  تكرار  خطر  انخفاض  إلى 

أشهر على األقل.

الهيئات  جانب  إلى  الطبيعية،  الثروة  موارد 
العام. النفع  والمؤسسات ذات 

اجتماع مع لجنة الممارسة بالعطاء العام
علي  الدكتور  الصحة  وزير  عقد  جهته،  من 
وكيل  مع  مشتركًا  اجتماعًا  األحد،  الزناتي، 
سمير  والديوان  الفنية  للشؤون  الصحة  وزارة 
للشروع  العام،  العطاء  ممارسة  ولجنة  كوكو 
مشكلة  لحل  للدولة  العام  العطاء  تنفيذ  في 
احتياجات  الطبي وتغطية  اإلمداد  بنود  نقص 

القطاع الصحي.
االجتماع،  خالل  بحثت  الممارسة  لجنة 
دون  حالت  التي  والمعوقات  المشاكل 
استكمالها لمهامها. من جانبه، أكد الوزير أن 
وزارة الصحة ستدعم لجنة الممارسة لتتمكن 
من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، 
من خالل توفير مقر لها وصرف مكافآت مالية 

ألعضائها.
على  بيان  في  الصحة  وزارة  وقالت 
التواصل  موقع  في  الرسمية  صفحتها 
العام  العطاء  إن  »فيسبوك«،  االجتماعي 
األدوية  الليبية من  الدولة  احتياجات  سيغطي 
والمستلزمات  العامة،  واألدوية  التخصصية، 
المختبرات،  ومشغالت  ومستلزمات  الطبية، 
والعظام،  واألسنان،  األشعة،  ومستلزمات 
وهو ما سينهي مشكلة نقص األدوية في كل 
والصحية  التخصصية  والمراكز  المستشفيات 

العامة، وذلك على حد قول الوزارة.
الصحة  وزارة  فساد  قضية  ستتفجر  فهل 
طالت  مثلما  فيها،  المسؤولين  كبار  وتطال 
قضية الكتاب المدرسي وزير التربية والتعليم 
النائب  تحقيقات  ستكشفه  ما  هذا  المقريف؟ 

العام التي ال تزال مستمرة.
مكتب  أن  المحلي،  للشأن  متابعون  ويرى 
ليبيا،  في  العامة  النيابة  وأعضاء  العام  النائب 
الفساد  مكافحة  ملف  في  مهمًا  دورًا  يلعبون 

والجريمة في شتى أنحاء البالد.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● من حملة تطعيم موظفي مكتب خدمة المواطن

● خطاب السائح إلى مدراء وحدات الرقابة الصحية في المنافذ

● اجتماع وزير الصحة مع لجنة ممارسة العطاء العام  16 يناير 2022● نشاط مكثف للنائب العام الصديق                                                                      )أرشيفية مكتب النائب العام(

اجتماع يضم وكيل ديوان المحاسبة 
ومدير إدارة الرقابة على أعمال 

الوزارة بحضور أعضاء النيابة

الزناتي يبحث الشروع في تنفيذ 
العطاء العام للدولة وحل مشكلة 

نقص بنود اإلمداد الطبي

»مكافحة األمراض« يدعو إلى تعزيز اإلجراءات االحترازية بالمنافذ.. والمركز: معدالت اإلصابة تتزايد.. والفحوصات تتراجع

الصور: مخصصات الوزارة كانت تكفي لتحقيق الرفاه للمواطنين.. وتقارير ديوان المحاسبة لها حجية أمام سلطة التحقيق

● التطعيم مهم جدا في مواجهة المتحور أوميكرون

اللقاحات تقي من اإلصابة بفيروس 
»كورونا« بأكثر من %70
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دعا نادي مستشاري وزارة العدل أعضاءه إلى 
الدخول في إضراب لثالثة أيام اعتباراً من الثالثاء، 

وذلك احتجاجاً على العنف ضد المتظاهرين

الحكومة االنتقالية السابقة في السودان، أبرمت 
في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سالم مع 

تحالف من الجماعات المسلحة في أكتوبر 2020

حسرة »مرتزقة أميركا« بعد مشاركتهم 
في حروب العراق وأفغانستان

غرب  شمال  في   2013 سبتمبر   13 صباح  ساعات  أولى  كانت 
يبلغ  كان  الذي  فلوريث  فالديمير  البيروفي  يتذكر  أفغانستان. 
32 عامًا آنذاك ويتولى الحراسة من برج القنصلية األميركية في 
مدينة هرات، األحداث كما لو أنها جرت البارحة. فقد اقتحمت 

سيارة مفخخة يقودها انتحاري مقر البعثة الدبلوماسية.
يستذكر فلوريث قائاًل، لوكالة »فرانس برس«، »ألقيت على 
األرض. اشتعلت النيران في كل مكان، كان الناس يصرخون«. 
على غرار جنود أميركيين التينيين آخرين، جاء إلى أفغانستان 
للعمل في األمن الخاص. ويوضح أنه وجد نفسه في ذلك اليوم 

يقاتل طالبان »كجندي«.
األميركيين  الحراس  إصابة  عن  أسفر  الذي  االنفجار  قبل 
الالتينيين ومقتل ثمانية أفغان، اضطر فلوريث ورفاقه لمواجهة 
تدخُّل  حتى  النار،  إلطالق  تبادل  من  ساعتين  خالل  طالبان 
القوات األميركية. ويؤكد فلوريث من ليما »لم يعطوني دوالرًا 

واحدًا )إضافيًا( إلنقاذي األميركيين«.
األميركيين  من  العديد  وجد  إرادتهم،  عن  خــارج  بشكل 
المتحدة »دون  الواليات  الالتينيين أنفسهم يقاتلون من أجل 
أي حماية أو تسلح كافٍ في مواجهة عدو أفضل تسليحًا بكثير« 

كما يقول جندي آخر وهو الكولومبي فرانسيسكو الندينيز.
ال حياة اجتماعية

»المحاربين  مؤسسة  متقاعد،  جندي  وهو  الندينيز  يدير 
مقرًا  ميامي  في  تتخذ  منظمة  وهي  المضطهدين«،  القدامى 
في  الالتينيون  الموظفون  يستفيد  أن  في  هدفها  ويتمثل 
شركات األمن الخاصة التي كانت منتشرة في أفغانستان لخدمة 
المصالح األميركية، من المزايا نفسها التي يتمتع بها قدامى 
المحاربين األميركيين، من حيث التعويضات المالية والحق في 

اإلقامة في الواليات المتحدة.
المتحدة  الواليات  في  براون  جامعة  أجرتها  دراسة  تقدر 
هؤالء  من   3917 قتل  و2021،   2011 العامين  بين  أنــه 
وكان  أفغانستان،  في  الخاصة  الشركات  من  »المتعاقدين« 
عدد كبير منهم من غير األفغان وكذلك ثمة أعداد من القتلى 
جنودًا  نكون«  أن  نريد  »ال  الندينيز  ويقول  رسميًا.  تسجل  لم 
رفضت  برس«،  »فرانس  لوكالة  استفسار  على  وردًا  منسيين. 

وزارة الخارجية األميركية التعليق.
ذهب خورخي إستيفيز )اسم مستعار( وهو عنصر سابق في 
مقابل  أفغانستان كحارس  إلى  الكولومبي،  الجيش  استخبارات 
 2010 1400 دوالر شهريًا، لكنه وجد نفسه محاربًا منذ العام 
أنه قام بدوريات في شوارع  ولمدة خمس سنوات. وهو يؤكد 
في  وطنه  إلى  عودته  بعد  وهرات.  )شمال(  ومزار شريف  كابل 

العام 2015، يعيش خورخي في منزل العائلة في منطقة شعبية 
في بوغوتا، ويتعامل مع صدمة السنوات الخمس التي أمضاها 

في أفغانستان.
يعيش هذا المحارب السابق كوابيس متكررة ويتناول أدوية 
ليس  إن  ويقول  الصدمة  بعد  ما  الضطراب  لالكتئاب  مضادة 

لديه حياة اجتماعية، مضيفًا »اليوم نحن مجهولون، منسيون، 
المرتزقة  اليمن...  العراق،  أفغانستان،  استغاللنا«.  تم  لقد 
الكولومبيون منتشرون في كل أنحاء العالم. وهم متورطون في 

اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز في يوليو 2021.
وإذا كان نشاط المرتزقة غير قانوني وفقًا لألمم المتحدة، 
فإن متعاقدين وجهات أمنية خاصة يعملون بشكل قانوني »في 
كل أنحاء العالم« خصوصا »في المناطق التي تشهد اضطرابات 
الرابطة  رئيس  ماروالندا،  جون  الكولونيل  يوضح  كما  أمنية« 

الكولومبية للجنود المتقاعدين.
ويضيف ماروالندا أن الكولومبيين »مطلوبون« ألنهم »غير 
مكلفين« و»مهرة«. لكن أيضًا ألن لديهم أكثر من نصف قرن 
ما يجعلهم »خبراء  العصابات  القتال ضد حرب  الخبرة في  من 

في إدارة األخطار األمنية المرتفعة«.
في التسلسل الهرمي غير الرسمي لمعاوني الجيش األميركي 
في بغداد أو كابل، يحتل الكولومبيون مركزًا متواضعًا إلى حد ما 
خلف »المتعاقدين« األنكلوساكسونيين )الذين يتقاضون مبالغ 
واألوروبيين  والسالف  الفرنسيين  سيما  ال  األوروبيين،  طائلة( 
350 دوالرا  )حوالي  الضئيلة  التقاعدية  رواتبهم  مع  الشرقيين 
على  غالبا  السابقون  الكولومبيون  الجنود  يوافق  الشهر(  في 

االلتحاق في الخارج في القطاع األمني.
وهي  كولومبيا  في  عام  كل  جندي  آالف   10 حوالي  يتقاعد 
قوة »ال يمكن السيطرة عليها« ومهملة، كما يقول الكولونيل 
ماروالندا. ويروي فريدي )49 عاما( وهو جندي كولومبي سابق 
حارب في مهمات في أفغانستان والعراق »لم أكن أنوي القتال 
المنشآت  حماية  فقط  مهمتي  كانت  األمامية.  الخطوط  على 

بصفتي حارس أمن«.
تسميتهم  يرفضون  الذين  المنسيون  المقاتلون  هؤالء 
مرتزقة، نظموا العديد من االحتجاجات أمام السفارات األميركية 
في بوغوتا وليما وميامي وواشنطن. بالنسبة إلى الندينيز، كان 
الالتينيون مجرد »عتاد مدافع« للقوات األميركية. األوامر التي 

»تلقيناها كانت فخا مميتا لنا«.
يحتفظ العديد منهم بعقود ووثائق أخرى موقعة مع شركات 
اليوم.  اختفى معظمها  وقد  أو دبي،  غامضة، مقرها كولومبيا 
وهناك من يحمل عقودًا مبرمة مع »إنترناشونال ديفيلوبمنت 
شركة  بوليسي«  »فورين  مجلة  بحسب  وكانت  سوليوشنز« 
تابعة لمجموعة »بالكووتر« وهي شركة أميركية غيّرت مرات 
مدنيين  بحق  العام2007  مذبحة  منذ  التجارية  تسميتها  عدة 

عراقيين.
في العام 2018، دعت األمم المتحدة إلى تنظيم أكثر فعالية 
قانوني  إطار  خالل  من  والخاصة  العسكرية  األمنية  للشركات 

دولي.

مقاتل سابق: حاربنا عدواً أفضل تسليحاً في 
العراق وأفغانستان دون أي حماية أو تسلح كاٍف

المرتزقة يحتفظون بعقود ووثائق 
موقعة مع شركات وهمية مقرها 

كولومبيا أو دبي

عواصم  ـ وكاالت

●  أحد المقاتلين الكولومبيين السابقين في بوغوتا، في صورة مؤرخة في 10 سبتمبر 2021 . )أ ف ب(

●  جنود أميركيون في أفغانستان )أرشيفية: اإلنترنت(

 حتت الفتة الشركات األمنية

قتلى وإغالق جزئي في العاصمة

»عصيان« في السودان

دعوات  بعد  مدنيًا  عصيانًا  السودان  دخلت 
اعتبارًا من يوم الثالثاء، من قوى سياسية، على 
والتغيير«. وشهدت  »الحرية  قوى  تحالف  رأسها 
شوارع رئيسية في العاصمة السودانية، الخرطوم، 
بري،  ومنطقة  الشرق  إلى  السيما  جزئيًا،  إغالقًا 
مثل  العاصمة  من  أخــرى  مناطق  تتأثر  بينما 
بإغالق  والصحافة  والغربية،  الشرقية،  الديوم 

لشوارع فرعية.
رفض  على  الــســودان  في  محتجون  ويصر 
بحكم  ويطالبون  الحكم،  على  الجيش  استيالء 
العدل  وزارة  مستشاري  نادي  ودعا  ديمقراطي. 
أيام  لثالثة  ــراب  إض في  الدخول  إلى  أعضاءه 
اعتبارًا من الثالثاء، وذلك احتجاجًا على العنف ضد 

المتظاهرين .
وشـــــهـــــدت 
أول  ــخــرطــوم،  ال
من أمس الثالثاء، 
استجابة »جزئية« 
عصيان  لدعوات 
انطلقت  مــدنــي 
مقتل  أعقاب  في 
متظاهرين  سبعة 
العشرات  وإصابة 
فـــي مــواجــهــات 
ــوات األمــن  مــع ق
ــن.  ــي ــن يـــوم اإلث
ناشطون  ورفض 
إعطاء  سودانيون 
لمشاركة  نسبة 
في  المواطنين 
العصيان المدني، 
إن  ــن  ــيـ ــلـ ــائـ قـ

تعد  كانت،  نسبة  بأي  العصيان  حالة  »مواصلة 
مؤشرًا إيجابيًا«.

الخرطوم،  في  النقل  حركة  في  تراجع  ورُصد 
ُأغلق  كما  السابقة.  باأليام  مقارنة  الثالثاء،  يوم 
الشوارع  في  التجارية  المحال  من  محدود  عدد 

الرئيسية أبوابه أمام الزبائن.
ما  سقط  الماضي،  أكتوبر   25 انقالب  ومنذ 
بحسب  االحتجاجات،  في  قتياًل   71 عن  يقل  ال 
العسكري  المجلس  حاكم  وشكل  األطباء.  نقابة 
البرهان،  الفتاح  عبد  السودان،  في  االنتقالي 
يوم  متظاهرين  مقتل سبعة  في  للتحقيق  لجنة 
اإلثنين. وأفاد موقع »سودان تريبيون«، األربعاء، 
المسلحة  الجماعات  إلى  صدرت  تعليمات  بأن 
السودانية الموقعة على اتفاق جوبا، باالنسحاب 
وكانت  أخــرى.  ومدن  الخرطوم،  العاصمة  من 
الحكومة االنتقالية السابقة في السودان، أبرمت 
في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سالم مع 
تحالف من الجماعات المسلحة في أكتوبر 2020.
ونص االتفاق على دمج مسلحي تلك الجماعات 
النظامي بعد تدريبهم. وبعد  الجيش  في قوات 

توقيع اتفاق السالم، نشر عدد من تلك الجماعات 
قوات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي اجتماع رأسه الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
البالد،  في  االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس 
صدرت تعليمات إلى الجماعات المسلحة السابقة 
بجمع مقاتليها خارج الخرطوم ومعسكرات أخرى. 
وأخيرًا، دعا حاكم والية شمال دارفور، الجماعات 
المسلحة إلى مغادرة عاصمة الوالية، الفاشر، بعد 
الجماعات  تلك  مقاتلو  نفذها  متعددة  هجمات 
على معسكر تابع لألمم المتحدة ومخازن تابعة 

لبرنامج الغذاء العالمي.
وفد  األربعاء،  صباح  الخرطوم،  إلى  ووصــل 
أميركي يضم المبعوث األميركي لمنطقة القرن 
وزير  ومساعدة  ساترفيلد،  ديفيد  األفريقي 
األميركي  الخارجية 
وأجرى  فيي.  مولي 
مع  مشاورات  الوفد 
السيادة  مجلس 
ــوى  االنــتــقــالــي وق
مناهضة  سياسية 
ــالب مــن  ــقـ ــالنـ لـ
بينها قوى »الحرية 
والتغيير« )المجلس 
وفقًا  ــمــركــزي(،  ال
ــق  ــاب ــان س ــيـ ــبـ لـ
للخارجية األميركية.

وتــأتــي الــزيــارة 
في وقت يجري فيه 
األممي  المبعوث 
فولكر  لــلــســودان، 
مباحثات  بيرتس، 
فــي الــخــرطــوم مع 
عدد من القوى السياسية، حيث التقى قبل أيام 
والحزب  السودانيين  المهنيين  لتجمع  ممثلين 
لجان  ممثلي  من  وعــددًا  السوداني،  الشيوعي 
نسائية،  ومجموعات  بالخرطوم،  المقاومة 

باإلضافة لقوى إعالن »الحرية والتغيير«.
في  إقليمية  جولة  بدأ  األميركي  الوفد  وكان 
السعوديين،  المسؤولين  التقى  حيث  الرياض، 
وشارك في مؤتمر مجموعة »أصدقاء السودان« 
أمس  من  أول  السعودية  الخارجية  وزارة  بمقر 
العملية  دعمهم  المجتمعون  أكد  حيث  الثالثاء، 
السياسية في السودان وجهود األمم المتحدة في 
هذا الصدد. وتضم المجموعة كاًل من السعودية، 
واإلمارات، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، 
المعنيين  المسؤولين  إلى  باإلضافة  والنرويج، 
األوروبي،  واالتحاد  المتحدة،  األمم  منظمة  من 
العربية،  ــدول  ال وجامعة  األفريقي،  واالتــحــاد 
ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. 
عن  الثالثاء،  يوم  األميركية،  الخارجية  وأعربت 
في  المتظاهرين  ضد  العنف  تصاعد  من  قلقها 

السودان.

< متاجر مغلقة في سوق السجانة بالخرطوم، تلبية لدعوة لعصيان مدني، 18 يناير 2022. 

محللون:  ال نهاية تلوح في األفق لحرب اليمن
تصعيد كبير جديد سجلته جبهات حرب اليمن هذا 
األسبوع، بعدما تبنى المقاتلون الحوثيون االعتداء 
وأدى  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  استهدف  الذي 
ثالثة  مقتل  عن  وأسفر  وقود  شاحنات  تفجير  إلى 
أشخاص واندالع حريق بالقرب من مطار أبوظبي، 
المدنيين  وداعين  أخرى  هجمات  بتنفيذ  مهددين 

الى االبتعاد عن »المنشآت الحيوية«.
في  جديدة  جبهة  ليفتح  المسلحين  وجاء هجوم 
بين  نزاع  من  جديدًا  وفصاًل  اليمن،  في  الحرب 
القوات الحكومية التي يساندها التحالف منذ العام 
2015 والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران 
شمال  في  واسعة  مناطق  على  يسيطرون  الذين 
منذ  صنعاء  العاصمة  على  وكذلك  وغربها  البالد 

.2014
وبعد هجوم أبوظبي الذي شنه الحوثيون، أعلنت 
تلك  على  الرد  في  بحقها  »تحتفظ  أنها  اإلمــارات 
الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي«، وقال 
التحالف إنه »شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات 
نقلت  حسبما  صنعاء«  بالعاصمة  الحوثي  ميليشيا 
ويقول  الحكومية.  السعودية  »اإلخبارية«  قناة 
الغارات  في  قتلوا  شخصًا   11« إن  طبي  مصدر 

الجوية« في صنعاء.
وبعد الهجمات، تحدث ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان مع ولي العهد السعودي 
وكالة  نقلت  ما  بحسب  سلمان،  بن  محمد  األمير 
هذه  أن  أكدا  إنهما  الوكالة  وقالت  اإلمارات.  أنباء 
االستمرار  على  البلدين  عزم  من  »ستزيد  األعمال 

في التصدي لتلك األعمال العدوانية«.
جامعة  في  اليمن  شــؤون  في  الباحثة  وقالت 
لوكالة »فرانس برس«  إليزابيث كيندال  أكسفورد 

إنه »ال يوجد نهاية تلوح في األفق لحرب اليمن«. 
وأضافت »النزاع يتصاعد ويتم فتح جبهات جديدة 

على الصعيدين المحلي واإلقليمي«.
مصادرة  على  أسبوعين  بعد  التطور  هذا  ويأتي 
سفينة  يناير  من  الثالث  في  اليمنيين  المسلحين 
البحر  جنوب  في  اإلمارات  علم  ترفع  التي  »روابي« 
ووصف  اليمنية.  الحديدة  مدينة  قبالة  األحمر 
اليمن  في  السعودية  بقيادة  العسكري  التحالف 
»عملية  بأنها  السفينة  على  الحوثيين  استيالء 
أنها كانت تقل معدات طبية  إلى  قرصنة«، مشيرًا 
جزيرة  في  سعودي  ميداني  لمستشفى  تابعة 
سقطرى، في حين قال الحوثيون إنها تقل »معدات 

عسكرية«.
»ألوية  ــوات  ق أعلنت  يناير،  من  العاشر  في 
والمدعومة  اليمنية،  للحكومة  الموالية  العمالقة« 
من اإلمارات، استعادة السيطرة على محافظة شبوة 
المسلحين.  من  البالد،  شمال  في  بالنفط  الغنية 

وتدعم اإلمارات هذه القوات.
العام  أواخــر  في  العمالقة«  »ألوية  وتأسّست 
15 ألف  2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 

في  فعال  قتالي  بدور  وقامت  األقــل.  على  مقاتل 
شريط  طول  على  الحوثيين  المتمردين  مواجهة 
300 كيلومتر، من منطقة باب  يبلغ طوله  ساحلي 

المندب حتى الحديدة على ساحل البحر األحمر.
المتحدة  األمم  مبعوث  جروندنبرج،  هانز  وقال 
األربعاء  يوم  األمن  لمجلس  اليمن،  إلى  الخاص 
الماضي إن الجانبين »يمضيان قدما نحو الخيارات 
على  المدمرة  التداعيات  من  محذرًا  العسكرية«، 

المدنيين وعلى آمال السالم في المدى القريب.
أسفرت الحرب المستمرة منذ قرابة سبع سنوات 
عن مقتل عشرات اآلالف وتشريد الماليين، ودفعت 
االقتصاد.  انهيار  مع  المجاعة  شفا  إلــى  اليمن 
وذكرت األمم المتحدة أن القتال في الجوف شمااًل 
على  الجنوب  في  وشبوة  البالد  وسط  في  ومأرب 
مدى الشهر الماضي أدى لتشريد ما يزيد على 15 

ألفًا.
مركز  في  الباحثة  الدين  شجاع  ميساء  وقالت 
العمالقة  »ألوية  االستراتيجية  للدراسات  صنعاء 
مسلحة ومدربة على نحو أفضل )من قوات التحالف 
سيبدون  الحوثيون  القتال...  في  وجديدة  اليمنية( 
مقاومة شرسة لكن بوجه عام صفوفهم منهكة«. 
أن  اسمه،  ذكر  عدم  طلب  يمني،  مسؤول  وذكر 
المحافظ  تغيير  بعد  شبوة  في  انتشرت  األلوية 
في  عضو  وهو  أسبوعين،  قبل  للحكومة  المؤيد 

حزب اإلصالح اإلسالمي الذي ال تثق به اإلمارات.
بشراسة  الماضي  فبراير  منذ  الحوثيون  ويقاتل 
القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة 
ذاته،  االسم  تحمل  التي  المحافظة  مركز  مأرب، 
بهدف الوصول الى المدينة، ما يسمح لهم بوضع 

يدهم على كامل الشمال اليمني.

بعد »هجوم أبوظبي«

 باحثة يمنية: النزاع يتصاعد 
ويفتح جبهات جديدة على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي

● تفجيرات صهاريج البترول لم تخلف أضرارا تذكر

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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- محلل عراقي: تفجيرات عقابية للقوى التي اشتركت مع الصدر بتشكيل األغلبية في البرلمان

عربي و دولي

مع استبعاد سيناريو »الحرب المفتوحة«

رسائل سياسية بـ »قنابل صوتية« في بغداد

تونس: استشارة »إلكترونية«
تحت القمع

أخرى  قوى  تهميش  مع  العامري  مع  »للتقارب 
لديه خالف معها ال سيما  التنسيقي  اإلطار  داخل 
زعيم فصيل عصائب أهل الحق )المنضوي ضمن 
األسبق  الوزراء  ورئيس  الخزعلي  قيس  الحشد( 
المالكي«.  نوري  القانون  دولة  تحالف  وزعيم 
السيناريو  إيران هذا  وتضيف »بالتأكيد ال تفضل 
لكن قد تقبل به... ال سيما إذا ضم ما يكفي من 
الحشد  فصائل  بعض  سيما  ال  الشيعية،  القوى 

الشعبي«.
قاسية  حملة  »إلى  السيناريو  هذا  وسيقود 
العقبات  ووضع  المقبلة  بالحكومة  للتشكيك 

أمامها« من القوى المستبعدة.
فيلق  لقائد  غير معلنة  زيارة  ويتزامن ذلك مع 
إسماعيل  اإليراني  الثوري  الحرس  في  القدس 
أفادت وسائل إعالم  النجف األحد، كما  إلى  قاآني 
مواقع  نشرتها  صور  في  قاآني  وظهر  محلية. 
ضريح  على  جاثما  إليران  موالية  لفصائل  تابعة 
العراقي  الشعبي  الحشد  قوات  رئيس  نائب 
بضربة  قضى  الذي  المهندس  أبومهدي  السابق 
قاسم  قاآني،  جانب سلف  إلى  بغداد  في  أميركية 

سليماني، قبل عامين.
»لردم  الزيارة محاولة  الشمري في هذه  ويرى 
الهوة بين القوى الشيعية لمنع مزيد من التدهور 
المحصلة،  في  المحدود«.  االقتتال  نحو  واالنزالق 
أمر  و»الرسائل«  العنف  استمرار  أن  هيغل  تعتبر 
بين  مفتوحة«  حرب  »استبعاد  مع  جدا،  محتمل 

الشيعية. القوى 

و»عزم«  »تقدم«  لتحالف  لمقرين  نفسها 
بقنبلة  هجوم  الهجمات  هذه  وسبق  السنيين. 
صوتية على مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني 

في بغداد، كما أفاد اإلعالم المحلي.
والمحلل  السياسي  التفكير  مركز  رئيس  ويرى 
تلك  أن  الشمري  إحسان  العراقي  السياسي 
مضيفا  السياسي«،  الضغط  من  جزء  »الهجمات 
أيضا  لكنها  سياسية«،  برسائل  تفجيرات  »هي 
»تفجيرات عقابية للقوى التي اشتركت مع السيد 

مقتدى الصدر بتشكيل األغلبية في البرلمان«.
الجهات  عن  األمنية  التحقيقات  تكشف  ولم 
أمنيا  مصدرا  أن  إال  الهجمات،  لتلك  المنفذة 
وقال  نفسه.  السياسي  السياق  في  وضعها 
حصلت  التي  »الهجمات  إن  برس«  لـ»فرانس 
األطراف  رسائل سياسية من  تحمل  وقبله،  األحد 

الخاسرة باالنتخابات لتعطيل تشكيل الحكومة«.
األكبر  العدد  الصدري  التيار  حصد  وبينما 
اإلطار  أن  إال  مقعدا(،   73( البرلمان  مقاعد  من 
الكتلة  تشكيل  من  تمكن  إنه  يقول  التنسيقي 
اأَلوْلى  تجعله  تحالفات  عبر  نائبا   88 من  األكبر 
اإلعالن  هذا  وانعكس  للحكومة.  رئيس  بتسمية 
التاسع  في  األولى  البرلمان  جلسة  في  مشادات 
الكتلة  يملك  أنه  طرف  كل  تأكيد  مع  يناير،  من 
ساعة،  لنحو  الجلسة  وتوقفت  األكبر.  البرلمانية 
الموالية إليران  القوى  وحين استؤنفت، قاطعتها 
التي تقول اليوم إن مجرياتها لم تكن دستورية.

تحالف  زعيم  الحلبوسي،  محمد  وانتخب 
مع  للبرلمان،  رئيسا  مقعدا(،   37( »تقدم« 
نائبين للرئيس، أحدهما من الحزب الديمقراطي 
وتعكس  الصدري.  التيار  من  واآلخر  الكردستاني 

والقوى  الصدر  بين  التحالف  التشكيلة  هذه 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  السنية 
الصدر  يزال  ال  أغلبية  حكومة  لتشكيل  وتمهد 

مصرا عليها.
ومنذ أن صدرت نتائج االنتخابات النيابية قبل 
تحالف  في  المنضوية  القوى  رفضت  أشهر،  ثالثة 
»الفتح« والموالية إليران، والتي تراجعت حصتها 
48 نائبا في البرلمان السابق إلى  البرلمانية من 
17 في البرلمان الجديد، نتائج االنتخابات بشكل 
في  تظاهرات  ونظمت  بـ»تزوير«  ونددت  قاطع، 
حيث  العاصمة  في  المحصنة  الخضراء  المنطقة 
حد  إلى  وصلت  ودبلوماسية،  حكومية  مقرات 

اقتحامها. محاولة 
الدولية،  األزمات  مجموعة  في  الباحثة  وترى 
الموالية  القوى  أن  »المقلق هو  أن  لهيب هيغل، 

سلسلة  الماضية  األسابيع  في  بغداد  شهدت 
هجمات ضد مقرات أحزاب ومصالح سنية وكردية 
مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولم  ضحايا  توقع  لم 
»رسائل  أنها  ومحللون  سياسيون  ويرى  عنها، 
في  تأتي  أنها  خصوصا  للقلق  مثيرة  سياسية« 

سياق خالفات بشأن الحكومة المقبلة.
وفي بلد يُعتمد فيه منذ سقوط نظام صدام 
بين  المحاصصة  نظام   ،2003 العام  في  حسين 
القوى السياسية النافذة، ال تخرج تلك التفجيرات 
النيابية  االنتخابات  تلى  الذي  العنف  سياق  عن 
حول  الخالفات  عن  ناتج  توتر  ظل  في  المبكرة، 
المكونات  بين  سيما  ال  جديدة،  حكومة  تشكيل 
الصدر  مقتدى  بزعامة  الصدري  التيار  الشيعية، 
تضم  التي  التنسيقي  اإلطار  وقوى  جهة،  من 
أطرافا موالية إليران من جهة ثانية، وفق محللين 

لوكالة »فرانس برس«.
مساء  صوتيتين،  بعبوتين  تفجيران  وهز 
األحد الماضي بغداد، وأسفرا عن جرح شخصين، 
استهدفا  إنهما  العراقية  األمنية  السلطات  وقالت 
من  مقربون  أعمال  رجال  يملكهما  مصرفين 

سياسيين أكراد في وسط العاصمة.
تحالف  في  نائب  منزل  استُهدف  ذلك،  قبل 
»تقدم« السني الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان 
بتفجير  الحلبوسي،  محمد  ثانية  لوالية  المنتخب 
الليلة  في  استهدافان  وسبقه  صوتية،  بقنبلة 

بيروت ـ الوسط
● انفجار في بغداد ● عراقيون يتفقدون موقع انفجار قنبلة في حي الكرادة في بغداد، في 17 يناير 2022. )أ ف ب(

إليران تحاول الترويج لفكرة أن كل ما يحصل اآلن 
الشيعي،  البيت  داخل  فتنة  إلحداث  مؤامرة  هو 
بهزيمتهم  يقرون  ال  ألنهم  مقلق،  خطاب  وهذا 

في االنتخابات، بل يدعون للعنف«.
وفيما يتوقع أن تنظر المحكمة االتحادية العليا 
األولى،  الجلسة  بدستورية  طعن  بقضية  األربعاء 
من  السياسية  الجبهة  على  المحاوالت  تتواصل 

أجل »ردم الهوة« في البيت الشيعي.
»الفتح«  تحالف  زعيم  ضم  لقاء  في  ذلك  وبرز 
الشعبي  الحشد  في  المنضوي  »بدر«  وفصيل 
بيان  أعقابه  في  صدَرَ  والصدر،  العامري  هادي 
لإلطار التنسيقي شدد فيه على عزمه »االستمرار 
حل  إلى  للوصول  السياسية  القوى  مع  الحوار  في 
يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه«.

الصدر  من  محاولة  ذلك  في  هيغل  وترى 

● متظاهرون تونسون خالل صدامات مع الشرطة اثناء تظاهرة صد الرئيس قيس سعّيد في وسط العاصمة، 14 يناير 
2022 في الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام بن علي. )أ ف ب(

باب  األسبوع  هذا  مطلع  التونسية  السلطات  فتحت 
اإللكترونية  »الشعبية«  االستشارة  في  المشاركة 
وضعها  التي  الطريق  خارطة  إطار  في  تونس  في 
الماضي،  ديسمبر   13 في  سعيد،  قيس  الرئيس، 
قوات  واجهت  بعدما  لمقاطعتها  دعــوات  وسط 
الجمعة،  المتظاهرين،  مئات  التونسية  األمــن 
بعدما  المياه  وخراطيم  للدموع  المسيل  بالغاز 
معارضتهم  والتعبير عن  الثورة  ذكرى  خرجوا إلحياء 
التجمعات  منع  قرار  متحدين  التونسي،  للرئيس 

»كوفيد19-«. وباء  انتشار  عودة  لمكافحة 
تبدأ   2022 للعام  سياسية  روزنامة  سعيد  وحدد 
باستفتاء  وتنتهي  العام  مطلع  شعبية«  بـ»استشارة 
إجراء  بمقتضاه  يجري  يوليو   25 في  مرتقب  شعبي 
نيابية  انتخابات  تجرى  أن  على  دستورية،  تعديالت 
مجمدا  الحالي  البرلمان  ويبقى   2022 ديسمبر  في 
ما  دائما  الرئيس  خطوات  لكن  التاريخ.  ذلك  إلى 
أحزاب سياسية  واجهتها معارضة شديدة سواء من 
سياسية  شخصيات  وكذلك  النهضة  حزب  يتقدمها 
قــراراتــه  عــن  سعيد  ويــدافــع  وحقوقيين.  بــارزة 
»لتصحيح  للشعب  الحقيقية  المطالب  أنها  معتبرا 
»انحرافا  ذلك  المعارضة  تعتبر  حين  في  المسار«، 
إثر  جاء  الذي  الدستور  على  و»انقالبا«  سلطويا« 
على  كان  ديكتاتوري  بنظام  أطاحت  شعبية  ثورة 

.2011 العام  علي  بن  العابدين  زين  الراحل  رأسه 
الرئيس  عنها  أعلن  التي  االستشارة  وتهدف 
للتونسيين  العامة  التوجهات  لمعرفة  سعيد  قيس 
بالوضع  المتعلقة  الملفات  من  مجموعة  حــول 
البالد،  في  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
يوليو   25 في  مرتقب  شعبي  استفتاء  إلى  وستفضي 
لكن  دستورية،  تعديالت  إجــراء  بمقتضاه  يجري 
مرور  ذكرى  في  التحرك  على  طغت  العنف  مشاهد 
العاصمة  التونسية، ولم تشهد  الثورة  11 عاما على 

.2011 ثورة  أحداث  منذ  مماثلين  واحتقانا  توترا 
تاريخ  تغيير  سعيد  قرار  رغم  المظاهرات  وخرجت 
 17 إلى  يناير   14 من   2011 ثــورة  ذكــرى  إحياء 
غير  األول  التاريخ  أن  معتبرا  سنة،  كل  من  ديسمبر 
ديسمبر   17 »يوم  أن  يومها  سعيد  وأكد  مالئم. 
كما  يناير   14 يــوم  وليس  الثورة  عيد  يــوم  هو 
 14 وفي   .»2011 العام  في  ذلك  عن  اإلعالن  جرى 
الراحل  الرئيس  نظام  سقط   2011 العام  في  يناير 
شعبية  انتفاضة  إثر  علي  بن  العابدين  زين  األسبق 
العربي«  »بالربيع  عرف  ما  شرارة  وانطلقت  ضده 

المنطقة. دول  في 
على  اثنين  أجنبيين  صحفيين  توقيف  وجــرى 
الشرطة  مــن  ــراد  أفـ وقــام  لشهود  وفــقــا  األقــل 

المحتجين  مجموعات  بشق  نارية  ــات  دراج على 
وقالت  لتفريقهم.  محاولة  في  المفرقعات  ورمي 
لـ»فرانس  سدرين  بن  سهام  الحقوقية  الناشطة 
وأضافت  ديكتاتور«.  بأمر  الثورة  محو  »تم  برس« 
كتابة  نعيد  »ال  التظاهرة  منع  قرار  بشدة  منتقدة 
مؤسسات  عن  للدفاع  هنا  نحن  نريد،  كما  التاريخ 
الشعب  »هذا  أن  سدرين  بن  ورأت  الجمهورية«. 
لن  عاما   23 لـ  امتدت  ديكتاتورية  أسقط  الذي 

ديكتاتورية«. إرساء  بإعادة  يسمح 
إجراءات  سعيد  أعلن   ،2021 سبتمبر   22 وفي 
 ،)117( المرسوم  في  وردت  جديدة  استثنائية 
القوانين،  دستورية  مراقبة  هيئة  إلغاء  في  وتتمثل 
يتولى  وأن  رئاسية،  بمراسيم  تشريعات  وإصــدار 
حكومة،  بمعاونة  التنفيذية  السلطة  بنفسه 
التراجع  إلى  له  مساندة  عديدة  أحــزاب  دفع  مما 
احتجاجات  إلى  األحزاب  هذه  ودعت  موقفها.  عن 
القوى  »تنسيقية  ومنها  حزبية،  جبهات  وتشكيل 
هي:  أحــزاب  أربعة  أعلنتها  التي  الديمقراطية«، 
والجمهوري  تونس  ــاق  وآف الديمقراطي  التيار 
والحريات  العمل  أجل  من  الديمقراطي  والتكتل 

برلمانيا(. ممثلين  )غير 
أعلن  فقد  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  أما 
أنها  معتبرا  سعيد،  إلجراءات  »تفهمه«  البداية  في 
منتصف  في  لكن  شعبية«.  لرغبة  تلبية  »جــاءت 
إنه  االتحاد  في  قيادات  قالت  الماضي،  ديسمبر 
بالسلطة  االنفراد  يريد  من  »مع  الذهاب  يمكن  ال 
والسبت،  سعيد(«.  )تقصد  المجهول  نحو  والذهاب 
لالتحاد،  العام  األمين  مع  التونسي  الرئيس  التقى 
الطبوبي، في حدث وصفه سعيد بـ»لقاء  الدين  نور 

التنائي«. بعد  الود 

تونس - الوسط

رغم رفع المقاطعة لجلسات الحكومة

عقبة جديدة أمام تحقيقات مرفأ بيروت
بيروت ـ الوسط

في  بيروت  مرفأ  الذي ضرب  المدمر  االنفجار  في  التحقيق  يواجه 
احتمال االصطدام بعقبة جديدة قد تتسبب في تركه   2020 العام 
معلقا من خالل منع صدور أي لوائح اتهام. ويأتي ذلك وسط بوادر 
حل الحت في األفق مع قرار »حزب اهلل« وحركة »أمل« إنهاء مقاطعة 

جلسات مجلس الوزراء اللبناني.
في  البيطار  طارق  القاضي  يقوده  الذي  التحقيق  مــرارا  وتوقف 
215 شخصا وفاقم من  االنفجار الهائل، الذي أودى بحياة أكثر من 
رفعها  قضائية  دعاوى  بسبب  لبنان،  في  االقتصادية  األزمة  حدة 

سياسيون بارزون يسعى القاضي الستجوابهم.
وقادت جماعة »حزب اهلل« ذات النفوذ القوي حملة إلبعاد البيطار 
أن سعى الستجواب بعض  بعد  باالنحياز  إياه  متهمة  التحقيق،  عن 
إن  قضائية  مصادر  قالت  تطور،  أحدث  وفي  السياسيين.  حلفائها 
أحد  فنيانوس،  يوسف  السابق  الوزير  رفعها  التي  المخاصمة  دعوى 
بعد  معلقة  باتت  استجوابها،  بيطار  يريد  التي  الشخصيات  أبرز 
الماضي.  األسبوع  ينظرها  كان  الذي  رزق  روكز  القاضي  تقاعد  أن 
الدعوى ال يمكن لقاضي  وقال مصدر قضائي »طالما لم تبت هذه 

التحقيق أن يصدر القرار الظني )الئحة االتهام(«.
وال يمكن صدور حكم في الدعوى، التي قال المصدر إنها تتهم 
يجري  حتى  التحقيق،  إجــراء  في  جسيم«  »خطأ  بارتكاب  البيطار 
يختار  ما  وعادة  اإللزامي.  التقاعد  سن  بلغ  الذي  لرزق  بديل  تعيين 
المدير  نزار صاغية  يقول  الذي  األمر  لبنان،  القضاة في  السياسيون 
يسمح  قد  إنه  لألبحاث  القانونية(  )المفكرة  لمجموعة  التنفيذي 
مثل  تعرقل  وقد  معلقة.  القضية  وإبقاء  شاغرا  المنصب  بترك  لهم 
هذه الخطوة تقدم التحقيق. ويواجه البيطار اتهامات من معارضيه 
باعتبارها  إلى مساعيه  أنصاره  ينظر  بينما  وتجاوز سلطاته.  بالتحيز 
اإلفالت  فيه  ترسخ  بلد  في  كبار  لمحاسبة مسؤولين  جريئة  محاولة 
عامي  بين  رحاها  دارت  التي  األهلية  الحرب  نهاية  منذ  العقاب  من 

1975 و1990.
التحقيق  تجميد  في  بالفعل  منفصلة  قضائية  دعوى  وتسببت 
العدل  قصر  خارج  االنفجار  ضحايا  أهالي  واحتج  الراهن.  الوقت  في 
في بيروت يوم اإلثنين للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق 
فقد  الذي  طليس  كيان  وقال  عاجل.  بشكل  لرزق  بديل  وتعيين 
يرغبون  وال  العدالة  تحقيق  يريدون  إنهم  االنفجار  في  شقيقه 
وحلفاؤه  اهلل  حزب  ويقاطع  ذلك.  ليشهدوا  لسنوات  االنتظار  في 
اجتماعات مجلس الوزراء منذ ثالثة أشهر قائلين إنهم يريدون عزل 
من  قليلة  أيام  بعد  السبت،  يوم  وحلفاؤها  الجماعة  وقالت  بيطار. 
تقاعد رزق، إنهم سينهون مقاطعة الجلسات. ووصف هيكو ويمين 
تعرقل  التي  القضائية  الدعاوى  الدولية«،  األزمات  »مجموعة  من 
التحقيق  عرقلة  إن  وقال  قانونية«،  »مسرحية  بأنها  التحقيق  تقدم 
»من  وقال  الدولة.  مؤسسات  في  العامة  بثقة  الضرر  مزيد  ستلحق 
الواضح جدا أن القاضي البيطار لن يُسمح له باستدعاء أي شخص، 
ناهيك عن توجيه اتهامات ألحد... لقد نجح من ال يريدون أن يحرز 
السياسية  األزمــة  وترخي  مسعاهم«.  في  تقدم  أي  التحقيق  هذا 
اهلل  حزب  لكن  بيروت،  مرفأ  انفجار  تحقيق  مشهد  على  بظاللها 
جلسات  مقاطعة  ستنهيان  إنهما  السبت  يوم  قالتا  أمل،  وحركة 
اإلعالن  ومهد  اجتماعات.  أي  يمنع  كان  ما  وهو  ــوزراء،  ال مجلس 

حيث  أكتوبر،   12 منذ  األولى  للمرة  الــوزراء  اجتماع  أمام  الطريق 
2022 جدول األعمال. كان »حزب اهلل«  يتصدر العمل على ميزانية 
و»أمل« يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم 
بميناء بيروت في 2020.ويسعى حزب اهلل لعزل القاضي الذي يشرف 
اللبناني منذ  على التحقيق في االنفجار. وتعصف األزمات باالقتصاد 
2019 عندما انهار تحت تالل من الديون. وقال رئيس الوزراء، نجيب 
ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم 
من صندوق النقد الدولي في فبراير. وقال ناطق باسم صندوق النقد 
السلطات  مع  اإلنترنت  عبر  محادثات ستجرى  إن  لـ»رويترز«  الدولي 

اللبنانية في األسبوع األخير من يناير.

● نيران تشتعل في موقع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. 
)أرشيفية: اإلنترنت(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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باحثة في »األزمات الدولية«: املوالون إليران يروجون 
لفكرة »املؤامرة« إلحداث فتنة داخل البيت الشيعي

البيطار يواجه اتهامات بتجاوز سلطاته.. 
وأنصاره: »محاولة جريئة لمحاسبة 

مسؤولين كبار«
خرجت المظاهرات رغم قرار 

سعيد تغيير تاريخ إحياء ذكرى 
ثورة 2011 من 14 يناير إلى 

17 ديسمبر من كل سنة، معتبرا 
أن التاريخ األول غير مالئم

 خبير بـ»األزمات الدولية«: الدعاوى 
القضائية التي تعرقل التحقيق 

»مسرحية قانونية«



اقتصاد

كالم في األرقام

ماليين
عاطلون عن العمل في العالم

منظمة العمل الدولية

قالوا

08

ناقشت وزارة اإلسكان والتعمير تفعيل مشاريع اإلسكان العام المتعاقد 
عليها مع مصرف االدخار واالستثمار العقاري.

جرى  الجاري،  األسبوع  منتصف  بطرابلس  الوزارة  بمقر  اجتماع  وفي 
عرض الصعوبات والعراقيل التي أدت لتوقف المشروعات ث م االتفاق على 

اتخاذ جملة من اإلجراءات التي تتطلبها عملية تفعيل هذه المشروعات.
مشروعات  تواجهها  التي  المختنقات  حل  تفصيليا  بحث  االجتماع 

اإلسكان المتعاقد عليها، تمهيدًا الستئناف العمل وتفعيلها.
وفي 26 ديسمبر الماضي، ناقشت الجمعية العمومية للمصرف مبادرة 

رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية للشباب.
وتطرقت الجمعية وقتها إلى اآلليات التنفيذية لمبادرة إسكان الشباب، 
التي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، والتأكيد على أهمية الشروع 

في تنفيذ المبادرة ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها.
 

الحكومة تدعو مصرف االدخار لتفعيل مشاريع اإلسكان

»يجب على تونس القيام 
بإصالحات عميقة جدا 
للحصول على مصادر 
تمويل دولية«

ممثل صندوق النقد 
الدولي في تونس

جيروم فاشيه 

207
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5978دوالر أميركي
5.2112يورو

6.2572الجنيه االسترليني
1.2256الريال السعودي
1.2518درهم إماراتي
0.7242اليوان الصيني

2022 /1/19 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الدولي النقد  لصندوق  العام  المدير    *

هناك 12 منشأة في 6 بلدان 
أفريقية يُتوقع أن تنتج مجموعة 

واسعة من اللقاحات

لقاحات أفريقيا
غالبا ما تكون بداية العام الجديد فرصة للتأمل وإعادة التقييم، وإذ تمتد 
جائحة كورونا إلى عامها الثالث، يبدو من الصعب تهدئة المخاوف بشأن األزمة 

الصحية وأوجه عدم اليقين االقتصادية المصاحبة لها.
وبالتالي، أوصي بأمر بسيط ألي شخص يحدوه األمل في استعادة شعوره 

بالتفاؤل: النظر بعين االعتبار إلى أفريقيا.
تفشي  منذ  األولــى  للمرة   – المنطقة  إلى  سافرت  ديسمبر،  مطلع  في 
جائحة »كوفيد19-« – وأتيحت لي فرصة زيارة السنغال وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وشهدت بنفسي ما تحشده المنطقة من صنوف اإلبداع والطاقة 

وروح المبادرة للتغلب على هذه األزمة.
وهنا أخص بالذكر زيارتي إلى معهد باستور في داكار التي كانت واحدة من 
الزيارات المُلِهمة. فهو بالفعل معهد عالمي رائد في مكافحة األمراض المعدية، 

وقد جذب ودرب متخصصين دوليين وإقليميين.
واآلن، يقود خبراء المعهد مسيرة التقدم في معالجة التحدي العاجل الذي 
تفرضه جائحة »كوفيد19-« على أفريقيا. وهم يعملون أيضا على بناء قدرة 
المنطقة على مكافحة الجوائح المستقبلية وتلبية احتياجات التطعيم األكثر 

روتينية في أفريقيا.
ومن الضروري أن تمتلك المنطقة األدوات المالئمة والتمويل الضروري لبناء 

القدرة على إنتاج اللقاحات وتصنيعها.
ويمثل هذا األمر احتياجا ماسا بشكل خاص ألن معدل التطعيم الكلي ضد 
فيروس كورونا على مستوى القارة ال يزال أقل من 10 %. وإذ تواجه أفريقيا 
موجة رابعة من العدوى، يمثل ظهور ساللة المتحور )أوميكرون( تذكرة أخرى 
ذاتها  تسليح  على  المنطقة  قدرة  بمدى  ترتبط  التي  العالمية  باالنعكاسات 

لمكافحة هذه الجائحة وتلبية احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل.

تلبية احتياجات اليوم
وبالرغم من الجهود المبهرة التي قام بها معهد باستور حتى اآلن، فال تزال 
المضادة  اللقاحات  على  الحصول  في  والمِنَح  االستيراد  على  تعتمد  أفريقيا 

عمليات  في  الوضوح  لضمان  القصوى  األولوية  إيالء  ويجب  لكوفيد19-. 
التسليم المنتظرة للقاحات - بما في ذلك ما يأتي عن طريق آلية »كوفاكس« 

.)AVAT( والصندوق االستئماني األفريقي القتناء اللقاحات
الصحية  النظم  قدرة  بغية ضمان  أيضا  للتمويل  حاجة  هناك  وستكون 
األفريقية على تطعيم السكان المحليين بمجرد وصول اإلمدادات الجديدة، بما 
في ذلك عن طريق جهود التواصل للتشديد مجددا على أهمية اللقاحات والحد 
من المعلومات المغلوطة والتردد في 
أخذ اللقاح. وبخالف اللقاحات، يتعين أن 
يتاح للمنطقة الحصول على اختبارات 
تشخيص اإلصابة، والعالجات، ومعدات 

الحماية.
خبراء  اقترح  الماضي،  العام  وفي 
عن  الجائحة  إلنهاء  خطة  الصندوق 
طريق تطعيم 40 % من سكان جميع 

البلدان بحلول نهاية 2021 و70 % مع 
انتصاف العام 2022.

وقد ُأحرز تقدم كبير في هذا السياق، لكن العالم يجب أن يحقق نتائج أفضل. 
يزال يسير بسرعتين مختلفتين  األخرى ال  واألدوات  اللقاحات  توزيع  أن  ذلك 

اختالفا مثيرا للقلق.
ففي أفريقيا، على سبيل المثال، لم يتمكن سوى سبعة بلدان من تحقيق 
الهدف البالغ 40 % في العام 2021؛ أما هدف تطعيم 70 % من السكان فيبدو 

من قبيل الطموح الجامح بالنسبة لبلدان عديدة.
وكل هذا سيتطلب قدرا أكبر من التعاون والدعم من جانب المجتمع الدولي. 
فعلى سبيل المثال، سيكون سد الفجوة البالغة 23 مليار دوالر لتمويل مبادرة 
تسريع إتاحة أدوات مكافحة »كوفيدACT( »-19( خطوة أولى تستحق الترحيب، 

ألن جانبا كبيرا من هذا الجهد موجه نحو أفريقيا.
وال يقتصر التقدم نحو عدالة توزيع اللقاح على التصدي لمشكلة إمدادات 
اللقاح، بل تحتاج البلدان أيضا إلى قدر أكبر من الدعم يعطي زخما لعمليات 

التسليم في «المِيل األخير« على الطريق.
الدولي ليس من قبيل الصدقة. فتلك سلعة عامة  الدعم  وللتوضيح فإن 

عالمية! وكما أصبحنا جميعا نعلم، ال أمان ألحد إلى أن يصبح الجميع في أمان.
ولكن علينا أال ندع الجهود الموجهة لتلبية الحاجات الملحة تأتي على حساب 
تأمين حاجات المستقبل. فتعزيز الصالبة للمستقبل يمثل أولوية أيضا – بما في 
ذلك قدرة المنطقة على تأمين احتياجاتها الذاتية، سواء ضد »كوفيد19-« أو 

أي مرض آخر قد يظهر في المستقبل.
وإذا لم تكن إمدادات اللقاح موثوقة وواضحة سلفا، تضطر السلطات الصحية 
في الغالب إلى إصدار رد فعل متعجل بقبول الجرعات التي كثيرا ما تكون مدة 
لوجستيات  على  التعقيد  من  كبيرة  درجة  يضفي  مما  محدودة،  صالحيتها 

التسليم بالنسبة للنظم الصحية المنهكة بالفعل.
وباختصار، ال يمكن للصالبة الحقيقية في أفريقيا أن تعتمد على تكرار المنح 
السخية من المجتمع الدولي. فهي تتطلب تعزيز طاقة التصنيع المحلية وتمتين 

سالسل اإلمداد اإلقليمية.
إن تطعيم أفريقيا بأيدي أفريقيا أمر ضروري وقابل للتحقق. وتصنيع اللقاحات 
عملية معقدة تتطلب معدات متخصصة، ومُدخالت، ومنشآت تخزين، وعمالة 
ماهرة. ولكن إذا قال لك أحدهم إن تحقيقه غير ممكن في أفريقيا، فاعلم أنه غير 
متابع للتطورات. ويقدم العمل الذي يقوم به معهد باستور الكائن في مدينة 
داكار لمحة عن طموحات المنطقة في سياق الجهد العالمي لمكافحة المرض. 
والمؤسسات  األوروبــي،  واالتحاد  المتحدة،  الواليات  من  مالية  وبمساعدات 
الدولية – إلى جانب االستخدام الذكي لبعض حقوق السحب الخاصة المخصصة 
اللقاحات. وعند  لتصنيع  إقامة منشأة جديدة  بالفعل  للسنغال – بدأت  أخيرا 
في  أساسيا  مكونا  وربما  القارة،  في  متكامل  مصنع  أول  ستكون  اكتمالها، 
وأمراض  لـ»كوفيد19-«  المضادة  اللقاحات  من  ألفريقيا  المتاحة  اإلمدادات 
أخرى. وفي الوقت الراهن، هناك 12 منشأة إنتاج، إما عاملة أو في طريقها إلى 
بدء التشغيل، في ستة بلدان أفريقية – وهي الجزائر ومصر والمغرب ورواندا 
اللقاحات  من  واسعة  مجموعة  تنتج  أن  يُتوقع   – أفريقيا  وجنوب  والسنغال 

المضادة لفيروس »كوفيد19-«.

سلعة عامة عالمية
قوية  أفريقيا طاقة  امتالك  أن  متزايد  بوضوح  نرى  الجديد،  العام  نتأمل  وإذ 
وموثوقة إلنتاج اللقاحات يتيح سلعة عامة عالمية تستحق الدعم العالمي. وسواء 
بالنسبة لألزمة الحالية أو الجوائح المستقبلية، كلنا ذوو مصلحة في نجاح أفريقيا.

وال شك عندي في أن أفريقيا على مستوى هذه المهمة. غير أن المجتمع 
الدولي باستطاعته - بل ويجب عليه - أن يمد يد العون من خالل توثيق التعاون 
العلمي عبر الحدود، وتحفيز نقل التكنولوجيا بغية تحقيق تنوع أفضل في إنتاج 

اللقاحات واألدوات الطبية األخرى المنقذة لألرواح.
وقد قال لويس باستور ذات مرة: »العلم ال يعرف وطنا، ألن المعرفة ملك 
للبشرية، وهي الشعلة التي ستضيئ العالم«. هذه الحكمة التي اتسمت بها 
رؤية باستور الفتة للنظر أكثر من أي وقت مضى. وعلى كل منا أن يسهم اآلن 
بدور لضمان توزيع ثمار المعرفة التي نمتلكها توزيعا سريعا ومنصفا لصالح 

البشرية جمعاء.
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إنتاج النفط يعود ملعدل 1.2 مليون برميل يوميًا

فتح الحقول المغلقة ينعش القطاع..

سوء األحوال الجوية أثر على 
إغالق بعض المواقع النفطية

صادرات النفط والغاز تسجل 
أعلى مستوى منذ 5 سنوات

     كريستالينا غورغييفا *

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت الماضي 
أن إيرادات البالد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 
21.5 مليار دوالر في العام 2021، في أعلى مستوى 

يسجل منذ خمس سنوات.
وقالت في بيان إن صافي إيرادات صادرات النفط 
بغير  مبيعات  إلى  تضاف  هذه  العام  والغاز  الخام 
أنها  واعتبرت  يورو.  مليون   30 إلى  وصلت  الدوالر 
حققت مستويات قياسية في نوفمبر وديسمبر؛ إذ بلغ 
صافي اإليرادات خالل الشهرين األخيرين من العام 

الفائت 4.3 مليار دوالر.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع 
وحققت  انتعاشًا  سجلت   2021 العام  نهاية  إن  اهلل 
العام  منذ  السنوية  مكاسبها  أكبر  النفط  أسعار 
العالمي من حالة  االقتصاد  بتعافي  2016، مدفوعة 

الركود بسبب وباء كورونا.
المؤسسة  المتكررة  ــالق  اإلغ عمليات  ودفعت 
القاهرة،  القوة  ظروف  عن  لإلعالن  للنفط  الوطنية 
وهي خطوة قانونية تسمح لها بالتحرر من التزاماتها 

التعاقدية بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.

شح الميزانيات

يوميًا؛  برميل  مليون   1.2 بتسجيل  التعافي  ورغم 
برميل  مليون  و1.6   1.5 بين  ما  إلى  يصل  لم  فإنه 
أن  من  حذر  اهلل  صنع  لكن  2011؛  العام  ثورة  قبل 
قدرة قطاع النفط على االستثمار ودفع عملية تحديث 
البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، ال 

سيما في ظل شح الميزانيات.
اإلنتاج  لرفع  إجراءات  عدة  اتخاذ  المؤسسة  وباشرت 
بالتزامن مع اإلعالن عن استحواذ شركة توتال إنرجي 
على حصة شركة هيس األميركية في شركة الواحة، 
حيث أعلنت المؤسسة في نوفمبر الماضي وضع حقل 
الذي  اإلنتاج  خطوط  على  سرت  شركة  التابع  الخير 

تصل طاقته إلى 5 آالف برميل يوميًا.

؛موقع اإلنتاج الليبي أفريقيًا
إنسايدر«  »بيزنس  لموقع  إحصاء  ذكر  ذلــك،  إلى 
بين  الثانية  المرتبة  في  جاءت  ليبيا  أن  األميركي، 
الدول األفريقية األكثر إنتاجًا للنفط الخام خالل العام 
المنقضي )2021(، رغم استحواذها على قرابة نصف 

إجمالي احتياطات القارة من موارد الطاقة.
أنغوال،  الجزائر،  نيجيريا،  ليبيا،  من:  كل  وتعد 
الغابون  أوغندا،  برازافيل،  الكونغو  مصر،  السودان، 

وتشاد من البلدان األعلى إنتاجًا.
كان  الخام  النفط  أن  األميركي  الموقع  وأوضــح 
األفريقية  البلدان  معظم  إليــرادات  رئيسيًا  محركًا 
الخام وفيرة  النفط  رواسب  أن  لسنوات عديدة، كما 
في جميع أنحاء القارة، الفتًا إلى أن احتياطات النفط 
الخام المؤكدة في القارة بلغت 125.3 مليار برميل 

في العام 2021.
ورصد التقرير الدول األفريقية العشر األكثر إنتاجًا 
نيجيريا  رأسها  وعلى   ،2021 العام  في  الخام  للنفط 
 1.27 اليومي  الخام  من  إنتاجها  متوسط  بلغ  التي 
 1.21 إنتاج  بمتوسط  ليبيا  تليها  برميل،  مليون 
مليون برميل من النفط الخام يوميًا في العام 2021.
 1.11 بواقع  أنغوال  جاءت  الثالثة  المرتبة  وفي 
مليون برميل من النفط الخام يوميًا، ثم الجزائر 959 
ألف برميل يوميًا، أما مصر فأنتجت 559 ألف برميل 
إنتاج  بمتوسط  الكونغو  جمهورية  بعدها  يوميًا، 
بمتوسط  والغابون  برميل،  ألف   253 قدره  يومي 

188 ألفًا.
أفريقيا،  غرب  في  الواقع  البلد  غانا،  جاءت  وثامنًا 
فبلغ  غينيا  أما  برميل،  ألف   176 يومي  إنتاج  بواقع 
بلغ  وتشاد  برميل،  ألف   71 اليومي  اإلنتاج  متوسط 

متوسط إنتاجها 70 ألف برميل يوميًا.
عن  الصادر  الطاقة،  تدفقات  أمن  مرصد  وكشف 
معهد العالقات الدولية واالستراتيجية الفرنسي، في 
ليبيا  حصة  أن  الماضي،  أكتوبر  في  صدرت  دراسة 
صخري(  )تقليدي،  المؤكدة  النفط  احتياطات  من 
تبلغ نحو 48.2 مليار برميل، أي ما يعادل %2.8 من 
إجمالي االحتياطي العالمي واألولى أفريقيًا، أما ثروة 
الغاز المؤكدة فتقدر بـ1505 مليارات متر مكعب، أي 

الرابعة أفريقيًا و%0.7 من احتياطات العالم.

عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى معدله الذي استقر 
عليه في فترات طويلة خالل العام 2021، وهو فوق 
1.2 مليون برميل يوميًا بعد انخفاض خالل األسابيع 
وخسائر  عالميًا،  األسعار  ارتفاع  في  تسبب  األخير، 

للخزينة الحكومية بـ107 ماليين دوالر يوميًا.
من  ليبيا  إنتاج  إن  عون  محمد  النفط  وزير  وقال 
حقول  فتح  إعادة  بعد  مجددًا  االرتفاع  عاود  النفط 
نفطية في غرب البالد وموانئ في شرقها، مشيرًا إلى 
ارتفاعه حاليًا إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، وهو 
مستوى اإلنتاج الذي كان عليه الوضع قبل إغالق عدد 
حسب  الماضي،  العام  أواخر  النفطية  المنشآت  من 

تصريحاته لوكالة بلومبرغ اإلثنين الماضي.
وأدت االحتجاجات واالضطرابات إلى تراجع اإلنتاج 
إلى 700 ألف برميل في اليوم. وأبرز الحقول الكبرى 
في البالد هو حقل الشرارة، الذي عاد إلى إنتاج نحو 

280 ألف برميل في اليوم.
ومع ذلك نقلت الوكالة عن مصدر مطلع، لم تذكر 
ما  والزاوية  ومليتة  وفروة  البوري  منشآت  أن  اسمه، 
حين  في  الجوية؛  األحوال  سوء  بسبب  مغلقة  زالت 
أغلقوا  قد  النفطية  المنشآت  حرس  من  عناصر  كان 

المنشآت للضغط للحصول على حقوق مالية.
أثر االنخفاض الليبي على األسعار

األسعار  على  الليبي  اإلنتاج  تذبذب  وانعكس 
العالمية بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر 
2018 عند 86.71 دوالر. وقال المحلل في »كومرتس 
بنك« كارستن فريتش إن إنتاج النفط الليبي انخفض 
العام، وهو ما  ألف برميل يوميًا في بداية   700 إلى 

لعب دوره في ارتفاع األسعار.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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صنع الله: قادرون على الوصول ملليون و450 ألف برميل شرط توفير امليزانيات
السنوية  االجتماعات  اختتام  لمناسبة  صحفي  مؤتمر  وفي 
المؤسسة  إن  اهلل  صنع  قال  النفط،  لمؤسسة  التابعة  للشركات 
الخام  ألف برميل يوميًا من  بمقدورها تحقيق نحو مليون و450 
الميزانيات  2022، مؤكدًا أن ذلك يبقى رهنًا بتوفير  العام  خالل 

الالزمة للقطاع.
وطالب في المؤتمر، الذي عقد أمس األربعاء، بتوفير الميزانيات 
الالزمة لصيانة حقول وخطوط النفط المهترئة، التي بقيت على 
العام  خالل  المؤسسة  استهداف  موضحًا  عامًا،   60 منذ  وضعها 
والجفرة  والظهيرة  الغاني  مثل  عدة  حقول  تأهيل  إعادة   ،2022

بقدرة إنتاجية تبلغ 16 ألف برميل يوميًا.
واعتبر أن الظروف التي مر بها قطاع النفط خالل العام 2021 
لم تكن مثالية؛ جراء شح الميزانيات المخصصة للتطوير واإلنتاج، 
في   %  310 نسبتها  زيادة  تحقيق  استطاعات  المؤسسة  أن  »إال 
مليونًا   440 اإلنتاج  بلغ  إذ  2020؛  بالعام  مقارنة  الخام  إنتاج 
ونحو11 ألف برميل، مقابل 140 مليون برميل في الفترة نفسها؛ 

بسبب اإلقفاالت التي تعرضت لها حقول وموانئ النفط«.
بلغت  الماضي  العام  خالل  النفطية  الصادرات  أن  أوضح  كما 
402 مليون و969 ألفًا و372 برمياًل، بينها 342 مليونًا و675 ألفًا 

و508 براميل حصة المؤسسة.
وحسب كالم صنع اهلل، كانت حصة شركاء المؤسسة 60 مليونًا 
و273 ألفًا و870 برمياًل، أما الكمية المحولة إلى المصافي المحلية 
فقد بلغت 33 مليونًا و925 ألفًا و38 برمياًل، والكمية المحولة إلى 

محطتي كهرباء أوباري ومليتة 3 ماليين و994 ألفًا و38 برمياًل.
تتحصل  لم  النفط  مؤسسة  إن  قال  الميزانية،  يخص  وفيما 
العام  مجمل  خالل  المطلوبة  الميزانية  من   %  11 على  سوى 
2021 بديون تبلغ مليارين  العام  الماضي، الفتًا إلى أنها دخلت 

و953 مليونًا و941 ألف دينار.
وأضاف أن ما جرى تسييله للمؤسسة وشركاتها التابعة خالل 
ومع  دينار،  مليون  و700  مليارات  ثالثة  لنحو  2021 وصل  العام 
تسديد عجز العام 2020، لم يبقَ من الميزانية المخصصة سوى 
746 مليون دينار، أي ما يعادل 136 مليون دوالر فقط، وبنسبة 

11 % من الميزانية المطلوبة.
»أوبــك«  في  أعضاء  دول  بميزانيات  مثاًل  اهلل  صنع  وضــرب 
ميزانيتها  بلغت  التي  نيجيريا  مثل  اإلنتاج،  في  لليبيا  مشابهة 
12 مليار دوالر، وأنغوال التي تنتج مليونًا و300 ألف برميل يوميًا 
حصلت على ميزانية تشغيلية بقيمة 4.9 مليار دوالر، واستثمارية 

بواقع 3.5 مليار دوالر.
العام  خيارين مطلع  أمام  كانت  النفط  أن مؤسسة  إلى  وأشار 
أو  نهائيًا،  اإلنتاج  وتوقيف  الحرب  لشبح  االستسالم  »إما  2021؛ 

اإليرادات في  اإلنتاج مع تجميد  الشبح واالستمرار في  إبعاد هذا 
المصرف الليبي الخارجي حتى تشكيل حكومة جديدة«، الفتًا إلى 
أنه مع تسلم الحكومة الجديدة صرفت مليارات الدوالرات بحلول 

شهر مارس 2021.
بامتياز«،  وطنيًا  »خيارًا  كان  الخام  إيــرادات  تجميد  أن  ورأى 
القطاع  تحمي  حتى  النفط  بها مؤسسة  اضطلعت  و»مسؤولية« 
الحرب،  سنوات  خالل  للتدمير  منشآته  تعرضت  الذي  بأكمله، 

ومضى قائاًل: »لوال هذا القرار لكانت ليبيا أفلست اآلن«.
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للنفط خطة تطوير حقل شمال  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
 10 الحمادة ووضعه على اإلنتاج الذي من المتوقع أن يحقق 

آالف برميل يوميًا.
واعتبرت المؤسسة أن البدء في عمليات التطوير المرحلي 
القدرة  رفع  المساهمة في  الحمادة من شأنه  لمنطقة شمال 
اإلنتاجية للمؤسسة وإعطاء رسالة إيجابية للشركات األجنبية 
البالد. ليبيا ودعم استقرار  لتكثيف وجودها داخل  والخدمية 

وأشارت إلى تبني فكرة اإلنتاج السريع للحقل على مراحل، 
 3 إذ تشمل المرحلة األولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 
10 آالف برميل يوميًا،  5 سنوات بمعدل إنتاج يصل إلى  إلى 
 25 إلى  خاللها  اإلنتاج  سيصل  التي  الثانية  المرحلة  تليها 

يوميًا. برميل  ألف 

خطة لتطوير حقل شمال الحمادة
املنفي يطلع على خطة توحيد املصرف املركزي السعر بالدوالرنوع الخام

88.57برنت

86.71غرب تكساس

82.27دبي

86.54سلة أوبك

86.12خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     1/19/ 2022

حقل »إيراوان« يضخ اإلنتاج في نوفمبر املقبل

زيادة األعالف 13٫6% ترفع أسعار الدجاج في سرت
ارتفعت أسعار الدجاج والبيض في سرت، نتيجة زيادة أسعار 

أعالف الدواجن مؤخرا.
وقال أحد أصحاب محالت الدواجن لـ»الوسط« أن سعر طبق 
البيض سجال ألربعاء الماضي اارتفاعا إلى 16 دينار مقابل بين 
14 و15 دينار منذ أسبوع، فيما صعد سعر كيلو الدجاج الى 9.5 

دينار اليوم مقابل ثمانية دنانير منذ أسبوع.
وأرجع عدد من أصحاب محال بيع الدجاج ارتفاع أسعار البيض 
بعض  أن  إلى  مشيرين  االعالف،  أسعار  زيادة  الى  والدجاج 

أصحاب حظائر الدواجن رفعوا أسعار الدجاج والبيض.
من جهته، أفاد رئيس لجنة تسيير نقابة مربي األغنام سرت 
بنسبة  ارتفعت  الدجاج  علف  قنطار  أسعار  أن  الزرقاء  حسين 
%13.6 إلى 250 دينار مقابل 220 دينار خالل الفترة الماضية، 
دينار،   177 الشعير  دينار وقنطار   160 النخالة  قنطار  بلغ  فيما 
حتى  دعم  أى  توفر  لم  والحكومة  الزراعة  »وزارة  أن  موضحا 

اآلن«.
وفي منتصف العام الماضي، شهد أسواق بيع اللحوم البيضاء 
ارتفاعا قياسيا مع تسجيل الدجاج 15 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 
7 دنانير، فيما يصل سعر كيلوغرام كبدة الدجاج إلى 25 دينارًا.

والغاز  النفط  وإنتاج  لالستكشاف  ليبيا  زالف  شركة  توقعت 
وضع حقل إيراوان النفطي على اإلنتاج في نوفمبر المقبل، حيث 

تُجرى حاليًا عمليات التجهيز له.
للشركة،  العمومية  الجمعية  اجتماع  انعقاد  خالل  ذلك  جاء 
طرابلس،  في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الرئيسي  بالمقر 
بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع اهلل، الذي 
حوض  منطقة  في  الواقع  الحقل،  في  العاملين  بجهود  أشاد 

مرزق، على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق مدينة العوينات.
وقال صنع اهلل إن إدارة المؤسسة تسلمت التقرير المبدئي 
»العطشان«،  حقل  بتطوير  المتعلق  زالف  شركة  من  المحال 
للحقل  المكمنية  الجيولوجية  الدراسة  إجراء  من  االنتهاء  بعد 
اإلنتاج  وتقدير معدالت  والنفطية  الغازية  االحتياطيات  وتقييم 
بعمليات  المرتبطة  التكاليف  تقدير  إلى  إضافة  المستقبلية، 

التطوير واإلنتاج.
الغاز  توفير  في  »العطشان«  حقل  من  لالستفادة  ويخطط 
زالف  شركة  طلبت  ولذا  أوباري،  كهرباء  لمحطة  الطبيعي 
فيه  جاهزة  تحديدية  آبار  خمسة  لحفر  مبكرة  ميزانية  اعتماد 
بقيمة 132 مليون دينار ليبي، ومن المتوقع حفرها مع نهاية 
الربع األول لسنة 2022، حسب المؤسسة. واستعرض االجتماع 
أنشطة الشركة وإداراتها خالل العام الماضي والجوانب المالية 
لسنتي  الفعلية  المصروفات  إلى  إضافة  للشركة،  والقانونية 
 2021 لسنتي  المقترحة  الميزانية  وملخص  و2021،   2020
المحاضر  إدارة  ولجنة  المراقبة  هيئة  قدمت  كما  و2022، 

تقاريرهما التي شملت عدة مالحظات إلدارة الشركة.
أنه  اهلل،  صنع  أكد  الجنوب،  مصفاة  بمشروع  يتعلق  وفيما 
مشروع واعد سيعمل على توطين الصناعات الجديدة والتقنية 
بقدرة  المؤسسة  إدارة  ثقة  عن  معربًا  الليبي،  الجنوب  في 
الشركة على امتالك المصفاة وإدارتها، وأهمية انتهاج سياسة 
الجار الطيب مع السكان القاطنين قرب مواقع الشركة وإحداث 

تنمية مكانية.

●    ماكرون خالل إعالن خطة فرنسا 2030

●  حقل إيراوان النفطي

عراقيل أمام استثمار رجال األعمال الليبيني في فرنسا
باريس تبحث عن حل..

المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  اطلع 
واإلجراءات  المركزي  المصرف  توحيد  خطة  على 

لذلك. الالزمين  الزمني  واإلطار 
محافظ  مع  الماضي،  األحد  المنفي،  والتقى 
جرت  إذ  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف 
النقدية  السلطة  توحيد  مستجدات  آخر  مناقشة 

ليبيا. في 
وحدة  وضرورة  أهمية  على  المنفي  وشدد 
وعلى  البالد،  في  السيادية  المؤسسات  واستقالل 

بمتابعة  اهتمامه  إلى  مشيرًا  المصرف،  رأسها 
الدولة. في  المؤسسات  توحيد 

6 ديسمبر  وأعلن الكبير ونائبه علي الحبري في 
توحيد  عملية  إطالق  على  اتفاقهما   2021
على  والتوافق  فعلي  بشكل  المركزي  المصرف 
بتنفيذ  المعنية  الفنية  والفرق  العمل  مسارات 
بمواصلة  التزامهما  مؤكدين  التوحيد،  عملية 
توحيد  من  المرجوة  األهداف  لتحقيق  التقدم 

المصرف«. 

في  صعوبات  الليبيون  األعمال  رجال  يواجه 
في  استثماراتهم  يعيق  ما  فرنسا،  إلى  التنقل 
الذهاب  إلى  يضطرون  إذ  األوروبية؛  الدولة 
على  للحصول  بتونس  الفرنسية  للسفارة 

عمل. تأشيرة 
ورئيسة  الشيوخ  مجلس  عضوة  وقالت 
أنجيل  الليبية«  الفرنسية  »الصداقة  مجموعة 
إيطاليا  اآلن  يفضلون  األعمال  رجال  أن  بريفيل 
من  فيها  عمل  تأشيرة  على  يحصلون  التي 

يومين فقط. سفارتها بطرابلس خالل 
وأشارت إلى أن اإلجراءات البيروقراطية حرمت 
وانخفض  عديدة،  استثمارية  فرص  من  فرنسا 
ليبيا  شركاء  قائمة  في  فرنسا  ترتيب  بسببها 
إلى   2010 في  الثالث  المركز  من  االقتصاديين 

حاليًا. الثامن  المركز 
الكبرى  بالشركات  أن فرنسا مليئة  أكدت  كما 
التي يمكن أن تساعد في إعادة أعمار ليبيا، ومع 
الليبية  السوق  في  حصتها  فرنسا  تخسر  ذلك 
واألتراك  واأللمان  اإليطاليين  منافسيها  مقابل 
»متى  السياق،  هذا  في  متسائلة  والصينيين، 
بالسفارة  القنصلي  القسم  فتح  إعادة  سيجري 
أو  تجارية  شراكات  بتكوين  للسماح  بطرابلس 

وليبيا«؟ فرنسا  بين  تجديدها 
وقالت إن باريس تحافظ على روابط تاريخية 
البحر  طرق  مفترق  على  الواقعة  ليبيا  مع 
بشكل  ملتزمة  »بالدنا  وأضافت  المتوسط. 
من  مّكنت  التي  ليبيا  في  السالم  بعملية  خاص 

تشكيل حكومة وحدة وطنية«.
يجمع  اتحاد  أكبر  زار  الماضي،  أكتوبر  وفي 
باسم  المعروف  فرنسا  في  العمل  أصحاب 
 ،2012 العام  منذ  مرة  ألول  ليبيا  )ميداف(، 
األعمال،  تسيير  حكومة  وزراء  من  عددًا  والتقى 
لدراسة توقيع عدة عقود في مجال إعادة اإلعمار.

لقاءات رجال أعمال ليبيين في باريس
كبار  »ميداف«  ممثلو  التقى  يونيو،  وفي 
في  بمن  طرابلس،  في  الليبيين  المسؤولين 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ذلك 
المشاريع  حول  للنقاش  الدبيبة  عبدالحميد 
أجرت  التي  توتال  مع شركة  المشتركة، ال سيما 
حقول  تطوير  إلعادة  السلطات  مع  محادثات 

البالد. النفط في 
مقرًا  باريس  من  تتخذ  التي  الشركة  وأعلنت 

الواحة  مشروع  في  دوالر  ملياري  تخصيص  لها 
ألف   100 بنحو  اإلنتاج  سيعزز  مما  النفطي، 
برميل يوميا. كما ستعمل على زيادة اإلنتاج في 

 500 حقل مبروك النفطي والمساعدة في توليد 
الشبكة  لتغذية  الشمسية  الطاقة  من  ميغاواط 

المحلية.

على  الفرنسية  الحكومة  ردت  ذلك،  إلى 
تبحث  إنها  بالقول  البرلمانية،  النائبة  أحاديث 
عن حلول بشأن عراقيل التأشيرة الخاصة برجال 

األعمال.
السياحة  الفرنسي لشؤون  الدولة  وزير  وواجه 
باتيست  جان  والفرانكوفونية  الخارج  وفرنسيي 
بريفيل  طرحته  برلمانيًا  سؤااًل  لوموين، 
مع  التجارية  العالمة  حول  الجاري  الشهر  مطلع 

طرابلس.
التجاري المستوى  ليبي فرنسي على  حوار 

أكد  فقد  فرنسية،  إعالمية  مصادر  ووفق 
التجارة  غرف  اتحاد  مع  الحوار  استمرار  لوموين 
الليبية،  الفرنسية  التجارة  غرفة  ومع  الليبية 
المقدمة  التأشيرة  طلبات  متابعة  إلى  مشيرًا 
تسهيل  وبالتالي  االقتصادي،  التبادل  ألغراض 
في  طلباتهم  ومعالجة  األعمال،  برواد  الترحيب 
بشكل  حلول  عن  البحث  يتم  إذ  قصير،  وقت 
جوازات  استعادة  من  يتمكنوا  حتى  منهجي 

سفرهم.
وكشف عن مناقشة هذه اإلجراءات خالل زيارة 
وفد من منظمة ميداف إلى طرابلس في أكتوبر 
الظروف  أن  موضحًا  البالد،  سفيرة  بحضور 
إلى  الوصول  في  إشكالية  تمثل  الحالية  األمنية 

ليبيا. في  الفرنسية  القنصلية  الخدمات 
مساعدة  على  الفرنسي  المسؤول  ويراهن 
األمور؛  تسهيل  في  القادمة  السياسية  األحداث 
شركائنا  مع  بالتشاور  التفكير  »سيستمر  إذ 
قسم  لها  ليس  ألمانيا  أن  مؤكدًا  األوروبيين«، 
إلى تقييم  ليبيا أيضًا، ما سيدفعهم  قنصلي في 

األمني. بالوضع  يتعلق  فيما  النظام معا  تطور 
فرنسا بسفارة  القنصلي  القسم  إغالق 

مجلس  عضوة  سؤال  في  جاء  ما  ضمن  ومن 
فتح  أعادت  باريس  أن  بريفيل  الفرنسي  الشيوخ 
القسم  لكن  مارس  في  طرابلس  في  سفارتها 
األعمال  رجال  ويضطر  مغلًقا،  يزال  ال  القنصلي 
الليبيون للذهاب لتونس، الفتة إلى أن الشركات 
الشركات  خبرة  على  للحصول  تسعى  الليبية 
والمياه  والصحة  والطاقة  الطيران  في  الفرنسية 

وغيرها. والصرف 
األعمال  رجال  أن  البرلمانية  النائبة  وتابعت 
للسفارة  الذهاب  إلى  يضطرون  الليبيين 
عمل  تأشيرة  على  للحصول  بتونس  الفرنسية 
لنحو  هناك  جوازاتهم  ويسلمون  بفرنسا، 

يتسلموها. أن  قبل  أسبوعين 

الوسط- عبدالرحمن أميني

<< النائبة أنجيل بريفيل: 
فرنسا هبطت إلى المركز 

الثامن في قائمة شركاء ليبيا

فرنسا تخسر حصتها لصالح 
اإليطاليين واأللمان 
واألتراك والصينيين

إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى 
10 رجال في العالم

 »أوكسفام«: ضريبة واحدة على األثرياء 
العشرة توفر اللقاحات لكل العالم

انخفاض مبيعات السيارات في االتحاد األوروبي

انخفضت مبيعات السيارات في االتحاد األوروبي إلى مستوى 
قياسي جديد في العام 2021 على خلفية تفشي »كوفيد19-«، 

ونقص الشرائح اإللكترونية.
المبيعات  بأن  األوروبية  السيارات  مصنعي  رابطة  وأفادت 
انخفضت بنسبة 2.4 % لتصل إلى 9.7 مليون مركبة، في أسوأ 
وكالة  نقلت  ما  وفق   ،1990 العام  اإلحصاءات  بدأت  منذ  أداء 

»فرانس برس«.
بلغت  السيارات  لمبيعات  تاريخي  تراجع  بعد  ذلك  ويأتي 
نسبته حوالي 24 % العام 2020 على خلفية القيود التي فرضها 
الوباء وأدى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في االتحاد 
األوروبي إلى 3.3 مليون أقل من مبيعات ما قبل األزمة العام 

.2019
الحواسيب  شرائح  وهي  الموصالت،  أشباه  نقص  وكان 
أو  التقليدية  سواء  عديدة  سيارات  أنظمة  في  المستخدمة 
قللت  وبينما  القطاع.  لتراجع  الرئيسي  السبب  الكهربائية، 
نقص  تأثير  مدى  من  البداية  في  السيارات  تصنيع  شركات 
في  وأدى  الحقًا  اإلنتاج  بطأ  األمر  أن  إال  اإللكترونية،  الشرائح 

بعض األحيان إلى توقف مصانع.
في  بقوة  األوروبي  االتحاد  في  السيارات  مبيعات  وتعافت 
الربع الثاني من العام، إال أنها تراجعت بحوالي 20 % على مدى 
الجزء األكبر من النصف الثاني من العام. كما أدى الوباء أيضًا 
إلى ارتفاع كبير في أسعار عديد المواد الخام، وتسبّب بنقص 

العمالة في بعض المناطق.

●  سوق سيارات في فرنسا

●  طابور من الناس في الس فيغاس األميركية ينتظرون الحصول على وجبة غذاء.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في  ثراء  األكثر  العشر  الرجال  ثروات  تضاعفت 
العالم منذ بداية جائحة »كوفيد19-«، فيما تراجعت 
نشرته  تقرير  بحسب  البشرية،  من   %  99 مداخيل 
الالمساواة  ضد  تناضل  التي  »أوكسفام«  منظمة 

حول العالم.
إن  اإلثنين  نشر  تقرير  في  المنظمة  وقالت 
 21 عن  يقل  ال  ما  وفاة  في  تسهم  »الالمساواة 
وفق  ثوان«،  أربع  كل  واحد  شخص  أي  يوميًا،  ألف 

»فرانس برس«.

إلى  تستند  متحفظة  نتيجة  »هذه  وأضافت: 
الوفيات على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على 
القائم  العنف  وبسبب  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول 

على النوع االجتماعي والجوع وانهيار المناخ«.
زيادة رهيبة في ثروات األغنياء

أصحاب  لمجموع  المتراكمة  الثروات  وشهدت 
زيادة  »كوفيد19-«  جائحة  بدائحة  منذ  المليارات 
بمقدار خمسة تريليونات دوالر، أي »أكبر ارتفاع في 
ثروة أصحاب المليارات منذ بدء تدوين اإلحصاءات«، 
و800  تريليونًا   13 أي  مستوياتها  أعلى  إلى  لتصل 

ألف دوالر.
عشرة  أغنى  فإن  »فوربس«،  مجلة  وبحسب 
أشخاص في العالم هم إيلون ماسك )صاحب شركة 
)إل  ارنو  وبرنارد  )أمازون(  بيزوس  وجيف  تيسال( 
ومارك  )مايكروسوفت(  غيتس  وبيل  إتش(  إم  في 
)بيركشاير  بوفيه  ووارن  )ميتا/فيسبوك(  زوكربيرغ 

هاثواي( والري إيليسون )أوراكل(.
المُدقع يمكن  الفقر  أن  إلى  وأشارت »أوكسفام« 
أي  التصاعدية،  الضريبة  نظام  خالل  من  محاربته 
ورأس  الدائمة  الثروة  على  الضرائب  فرض  خالل 
العامة  الصحية  الرعاية  أنظمة  خالل  ومن  المال، 

للجميع. والمجانية 

حقوق العمال هي الحل؟
تقوض  التي  القوانين  بإنهاء  المنظمة  وأوصت 

حقوق العمال في االنضمام إلى النقابات واإلضراب، 
إلى  إضافة  لحمايتهم،  أقوى  قانونية  معايير  ووضع 
الملكية  قواعد  عن  فورًا  الغنية  الحكومات  تنازل 
لكي  كورونا  لقاح  بتكنولوجيات  الخاصة  الفكرية 
تسمح لمزيد من البلدان بإنتاج لقاحات آمنة وفاعلة 

للبدء بإنهاء الجائحة.
يمكن  أنه  إلى  الحكومية  غير  المنظمة  وأشارت 
لضريبة تُفرض لمرة واحدة بنسبة 99 % على أغنى 
اللقاحات  من  يكفي  ما  إنتاج  تسدد  أن  رجال  عشرة 
الشاملة  الصحية  الرعاية  وتوفير  العالم  لسكان 
المناخ  مع  التكيف  وتمويل  االجتماعية،  والحماية 
في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  والحد 

أكثر من 80 بلدًا.
الرجال  هؤالء  »سيبقى  اإلنفاق،  هذا  رغم  أن  غير 

قبل  عليه  كانوا  مما  دوالر  مليارات  بثمانية  أغنى 
الجائحة«، بحسب »أوكسفام«، موضحة: لقد ساعدت 
حيث  ثرواتهم.  بتضخيم  المليارات  أصحاب  الجائحة 
في  الدوالرات  تريليونات  المركزية  البنوك  ضخت 
ذلك  أدى  ولكن  االقتصاد،  إلنقاذ  المالية  األسواق 

إلى حشو جيوب المليارديرات.
من  العالمي  االقتصاد  منتدى  حذر  جهته،  من 
اللقاحات  على  الحصول  في  الكبيرة  الالمساواة  أن 
قوة  من  تُضعف  قد  لـ»كوفيد19-«  المضادة 
النضال في سبيل القضايا العالمية مثل قضية التغير 

المناخي.
دافوس  في  العالمي  االقتصاد  منتدى  ُأرجئ  وقد 
إلى فصل الصيف بسبب تفشي المتحور »أوميكرون« 

من »كوفيد19-«.

●  أثرى رجل في العالم إيلون ماسك

الجائحة تزيد أغنياء العالم ثراء.. و99 % من البشر تراجع دخلهم
الالمساواة تؤدي لوفاة نحو 21 ألف شخص يوميًا..

وكاالت- الوسط



رأي

التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( - )15(
سالم الكبتي

هكسلي: حالج األدب الغربي )3-3(
عبدالكافي المغربي

مع حلول العام الميالدي الجديد ال يزال شبح الفوضى يطل برأسه على ليبيا وشعبها، رغم المطالب 
إجراء  في  الشرعي  بحقهم  بالتمسك  الناس  بمطالبة  المحامين  نقابة  وتحرك  الشارع،  في  الشعبية 
انتخابات تطوي صفحة البؤس، وحقبة مؤسسات تعمل خارج الصالحية الزمنية، وتقلب أيضًا صفحة 
لكننا  انفراجات،  الال  مسلسل  في  مستهلكة  من  أكثر  وجوهًا  أصبحت  التي  المتوتر،  المشهد  وجوه 
العام، بسبب تأجيل االنتخابات  بتنا اآلن ندشن، مع حلول سنة جديدة، مرحلة يتجدد فيها اإلحباط 
الفوضى واإلرباك في تفاصيل  الليبية، بكل محنها، لتمازج  المعضلة  الرئاسية، بما يعني ترحيل كل 

أزمتنا التي اختصرت المعوقات فيها بـ»القوة القاهرة«، المصطلح القانوني المعروف.
ال  اعتباطيًا«،  »تحديدًا  كان  انتخابي  كموعد  الماضي  ديسمبر   24 موعد  تحديد  بأن  القول  إن 
يعفي رجاالت المرحلة من أنهم لم يكونوا حريصين على عامل الزمن، بحيث يتم تدارك الكثير من 
التأخير المربك، كما هو الحال في تاريخ استالم تعديالت بعض القوانين المطلوبة، التي استلمت في 
أكتوبر الماضي، بداًل من تسليمها بشهور صيف 2021، حسبما جاء في جلسة االستماع للمفوضية 
العليا لالنتخابات أمام البرلمان التي عقدت اإلثنين الماضي. فاالنتخابات كانت وال تزال أحد مخرجات 
واقعنا  وضمن  الجميع،  خانها  الزمن  مع  للسباق  جاهزيتنا  أن  إال  وتونس،  وبرلين  جنيف  مؤتمرات 

المحشور بين العرقلة والتدخالت و»السبوتاج« المسيس.
العواصم المهتمة باالنتخابات الليبية تنتقد التدخالت في الشأن الليبي كعامل معرقل إلجرائها، 
العرقلة،  في  مسؤوليتها  عن  تترفع  وكأنها  نفسه،  على  الداخلي  االنقسام  معضلة  على  وتشدد 
فاالنقسام الليبي هو الورقة التي ترسخ سياستها التدخلية على مدى عمر األزمة. فالمجتمع الدولي، 
وحتى نهاية الشهر الجاري، يظل متحركًا في الوقت بدل الضائع، ساعيًا لمعرفة من هم األقوياء في 
هذه المرحلة المشوشة بتحالفات جديدة، ومراكز قانونية وليدة لبعض المرشحين، وتفاهمات حثيثة، 
ال تزال طالئعها جميعًا لم تمنح الكثير لفهمها بشكل واضح. فلقاء بنغازي، آخر الشهر الماضي، الذي 
النار على 10 داونج  جمع حفتر وباشا آغا وآخرين، يصب في هذا االتجاه، بل إن فتح السيد باشا آغا 
»الخشونة  من  نوع  إبراز  نحو  مياهها  تجري  التي  األمور  من  ومتداولة،  معروفة  بانتقادات  ستريت 
السياسية«، فانتقادات باشا آغا هي األولى التي تأتي من رجل مشهد بوزنه لدولة ظل اسمها يطفو 
لها،  نقد صريح  بأي  المرحلة  يتفوه ساسة  أن  بال  الليبي،  األزمة  »مستنقع«  وجه  على  عديدة  مرات 
رغم سياسة وضع اليد التي تتبعها على المصرف المركزي الليبي الذي يُسير من مالطا، إحدى الدول 

الحليفة للندن، والتي صدرت أحكام قضائية بفاليتا تتعلق بالفساد واإلفساد في ليبيا.
االنتخابات الليبية المؤجلة أمام التالعب فيها من قبل أهل الفساد والمرتزقة والسالح والسوابق، 
كأوراق عرقلة، ال يجب أن تظل في عيوننا هى النتيجة المرجوة بذاتها؛ بل يجب أن تظل هي الوسيلة 
لمن  وخصوصًا  معرقل«،  لكل  البائس  »االختيار  تشكل  اللحظة  حتى  أنها ظلت  طالما  النتيجة،  نحو 
في ذمته حق قانوني ال يزال يحول بينه وبين تولي مناصب قيادية، فقد تدافعوا بطلباتهم في آخر 
عمر المهلة القانونية للترشح مما أربك فنيًا عمل المفوضية، وفي ظل غياب القضاء العالي، مما زاد 

الفوضى واإلرباك عبثيات أخرى يرسخها الواقع السائل على ذاته في البالد.
كليبيين، علينا أخالقيًا على األقل، أن نقف بقوة لصالح االنتخابات، وأن نلح على مؤسساتنا الراهنة 
لمقاومة سلبية مسالمة في خضم هذا الوقت بدل الضائع، لتكون رسالة واضحة لكل العالم في وجه 
التالعب والعرقلة، وبما يثبت للعالم بأننا بشر جديرون باالحترام رغم سنوات التيه والمسخرة واإلفقار، 
ولنبين للعالم، كمدنيين، أننا ال نقبل من يسعى لتأبيد نفسه ربًا علينا، واآلخر المتمترس خلف لغة 

السالح كسياسة أمر واقع، ولنثبت أننا سئمنا كل اآلخرين الذين »شربوا من نبع ثديها وكم سكروا«.
منا  قد ضجر  األمل  بأن  العالم  ليشهد  المسالم،  نرفع صوتنا  أن  مواقعنا،  كليبيين، في كل  علينا 
في تفاصيل ليبيا الال معانٍ هذه، فقد أثبت بكل عشرية البؤس المنصرمة، وافتتاحية هذه العشرية 
المستوردة،  الحلول  بيننا قد بان عدم جدواها صبرًا وانتظارًا لسراب  المنتشرة  السلبية  الجارية، بأن 
في ظل غياب صوت »أوالد البالد«. وعلينا أن نقتنع بأن نهج السلبية المنتشرة بيننا يعد أحد أسباب 

الهالك المعاش.
لن يحترمنا العالم ونحن نتعاطى حياة البؤس بالسلبية الرائجة، ونرسخ غيابنا بالصمت المريب، 
ولندرك، بعد كل هذه السنوات، أن االكتفاء بلعب دور الضحية قد مل منا منذ ولوج فبراير مأزقها مع 

ذاتها ومع اآلخرين.
إننا اآلن نقف أمام أنفسنا بصدد وطن يُتالعب به، من قبل من فيهم من لم يحلم يومًا بأنه سيملك 
»ربع كلمة« في ليبيا، عوضًا عمن وصفها منتشيًا ذات لحظة، في تصريح رسمي بأنها »أرض أجداده«، أو 
تلك السيدة التي سمحت لنفسها علنًا بأن تتطاول على حدودنا الجنوبية لتهدد قوات التمرد على زوجها 

الرئيس، أو ذاك اآلخر الذي ال يزال يتالعب في سياستنا النقدية وأزمتها المروعة اليوم.
كفانا عارًا، ويكفينا غيابًا وسلبية. لقد أصبحنا معها جميعًا متفرجًا بهيميًا على دموية بشر ونهب 

وطن، سلبية ليس فيها من خاسر إال أنا وأنت.

رافد علي

وفلسفة  أدب  عن  لمقالنا  المكمل  الجزء  هذا  في 
روايته  تلخيص  إلى  نقصد  ال   Aldous Huxley
إنما  للكتاب،  بسيط  عرض  شأن  من  فهذا  األشهر، 
ويقصد  المتوفرة  األدبي  البحث  أدوات  يوظف  النقد 
كيفية  وتوضيح  الكاتب  أفكار  تقصي  إلى  خاللها  من 
وهذا  إيــاهــا،  المتضمنة  ألعماله  الــقــراء  استجابة 
من  بشواهد  مستعينين  إليه،  نسعى  ما  بالضبط 

الرواية تؤيد معالجتنا هذه.
لينينا  هوى  في  تقلبًا  لندن  إلى  العودة  عن  ينجم 
فضول  ــره  أم أول  في  وهــو  ــون،  ج إلــى  بــرنــارد  من 
ببربريته  وعيها،  على  بالطارئ  مهووس  واهتمام 
تشييء  عن  يفترق  يكاد  ال  ميول  وهــو  وأجنبيته، 
لينينا سرعان  أن  إال  الطيب صالح.  لبطل  اإلنجليزيات 
غدا  كذلك  بأنه  منها  جهل  على  بالفتى،  تشغف  ما 
رومانسيات  تغذيه  عميق  حب  على  لها  ينطوي 
متحضر  مجتمع  عن  ليندا  تنصرف  وبينما  شكسبير. 
يستنكر عجز الشيخوخة وتغضنها إلى جرعات السوما 
الشدة  بمثل  إليها  اشتاقت  لطالما  التي  المخدرة 
التي أخذت تنعى بها ضياع الشباب الدائم إلى ساعة 
ال   ،Brave New World عقاقير  بفضل  الموت 
الواقع  وحقائق  لينينا  مع  الصدام  عن  تنشأ  أن  تلبث 

السياسي خيبة جون الهمجي الشديدة مع عالم أمه.
جون  يُلهم  لكن  تعبده،  ولينينا  لينينا،  يحب  جون 
إفصاحًا  حبها  عن  تفصح  ولينينا  محروم،  أدبي  عشق 
صريحًا وتريد أن تخلع مالبسها وتمنح جسدها لجون 
دون مقدمات، وهي ضحية التشريط واإليعاز المبكر. 
بالمستشفى  ليندا  مــوت  غرفة  جــون  يغادر  وفيما 
حين  موتها،  بسر  المتحضرين  الستخفاف  مغضبًا 
جرعة  من  نصيبهم  ويتلف  الدلتا  بعمال  يصطدم 
الجموع  وتكاد  والثورة،  الوعي  إياهم  مناشدًا  السوما، 
التي ال أمل فيها تفتك به وبصديقه هلمهولتز، تنقل 
بها  يستعان  قلما  التي  الغربية  أوروبا  حاكم  شرطة 
مكتب  إلى  وهلمهولتز  وبرنارد  جون  الثالثة،  الرفاق 
التجاوز  هذا  بعد  مصيرهم  لتحديد  موند  مصطفى 
مصطفى  فيه  يبرر  الذي  األبرز  الجدل  ويلي  الخطير، 
هجمات  أمام   Brave New World موقف  عدالة 
ــراد  األف فردانية  استنقاذ  إلــى  تسعى  التي  جــون 

ووعيهم الخاص.
القادة  صنف  من  نفسه  موند  مصطفى  يكن  لم 
اعتبار،  كل  فوق  موقعهم  يضعون  الذين  الطغاة 
الحسرة  آهــات  يطلق  الرواية  في  نجده  ما  وكثيرًا 
»الحقيقية«،  العلوم  على  »الضروري«  تضييقه  على 
وعلى ما ضيع من آمال شبابه أن يأتي بكسب علمي 
موند  يعاقب  ولم  مثقفة.  عالمة  برفقة  ويحاط  كبير 
شرطته  جهاز  استعمال  إلى  اضطروه  الذين  أولئك 
من  بــرنــارد  رعــب  على  ســاخــرًا  يعلق  كما  بالذبح، 
عليهم  سيتفضل  ولكنه  ينتظرهم،  الــذي  المصير 

إكتوبر  من  السابع  في  الصادر  الليبي  الدستور  كان 
بالواليات وفي  الخاص  العاشر  1951 قد نص في فصله 
األساسي  قانونها  والية  كل  تضع  أن  على   )177( المادة 
شرط أن ال تتعارض أحكامه وأحكام الدستور ويتم وضع 
القانون وإصداره في مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ إصدار 
حاكم  والية  لكل  يكون  أن  على  أيضا  ونص  الدستور. 
يلقب بالوالي يعينه الملك ويعفيه من منصبه وهو يمثل 
الملك في الوالية ويشرف على تنفيذ الدستور والقوانين 

االتحادية فيها.
يكون  أن  على  الفصل  هذا  في  الدستور  نص  كما 
ينتخب  تشريعي  ومجلس  تنفيذي  مجلس  والية  كل  في 
األساسي  القانون  ويحدد  األقل  على  أعضائه  أرباع  ثالثة 
والمجلس  التنفيذي  المجلس  اختصاصات  والية  كل  في 

التشريعي.
يوم  في  سنة  سبعين  منذ  االستقالل  إعالن  وعشية 
االثنين الرابع والعشرين من ديسمبر 1951 أصدر الملك 
الساقزلي  محمد  السادة:  بتعيين  ملكية  أوامر  إدريس 
واليا لبرقة و فاضل بن زكري واليا لطرابلس وأحمد سيف 
الدولة  شكل  رسميا  تكامل  وبهذا  لفزان،  واليا  النصر 
في  وتكون  األرض  على  واقعة  حقيقة  الواليات  بصيرورة 

مجموعها )المملكة الليبية المتحدة(.
1952 مراسيم  ثم صدرت في األشهر األولى من عام 
ملكية بالقوانين األساسية لكل والية من الواليات الثالث 
الشؤون  تنظم  محلية  )دساتير  القوانين  هذه  واعتبرت 
وما  المملكة  دستور  يكون  أن  على  بالوالية  المتعلقة 
القانون  هو  والمعاهدات  القوانين  من  بموجبه  يوضع 

األعلى لكل والية.
مايتصل  كــل  القوانين  هــذه  ــواد  م اشتملت  وقــد 
والمصروفات  التنفيذي  والمجلس  الــوالــي  بسلطات 
الحكومة  مع  والعالقة  والمالية  القضائية  والسلطة 
الفيدرالي  النظام  إلغاء  األعوام حتى  االتحادية. ومع مرور 
نتيجة  مــرارا  وعدلت  القوانين  هذه  طورت   1963 عام 
التي  االختصاصات  وما شاب  الدولة  التي سادت  للظروف 
وصلت أحيانا إلى حد التنازع ما بين الواليات والحكومات 
واالستشارات  اآلراء  من  بالكثير  وعولجت  االتحادية 

القانونية على الدوام.
أفردت في نصوصها  بالواليات  الخاصة  القوانين  هذه 
المجالس  بالذات ألوضاع  المنظمة  التفاصيل  العديد من 
وغيرها.  ومدتها  وسلطاتها  وانتخاباتها  التشريعية 
وبالنظر إلى نسبة عدد السكان في كل والية فإن أعضاء 
عضوا  عشرين  من  يتألف  برقة  في  التشريعي  المجلس 
االنتخاب  قانون  ألحكام  طبقا  منهم  عشر  خمسة  ينتخب 
من  خمسة  ويعين  الغرض  لذلك  يسن  الذي  الوالية  في 
أربعين  من  فيتألف  طرابلس  والية  في  أما  الملك،  قبل 
ويعين  القانون  بموجب  منهم  ثالثون  ينتخب  عضوا 
الملك بقية األعضاء، وفي فزان يتألف من عشرين عضوا 
وهذا  الباقي.  الملك  ويعين  منهم  عشر  خمسة  ينتخب 
التعيين من قبل الملك لألعضاء في المجالس التشريعية 

الثالثة يتم بالتشاور مع كل وال في واليته.
 1952 في  مرة  ألول  التشريعية  االنتخابات  أجريت 
أجريت  فيما  للنواب  مجلس  أول  انتخابات  بعد   1953
والية  كل  في  البلدية  المجالس  الختيار  أخرى  انتخابات 
لجان  وأدارتها  وشروط  بلوائح  االنتخابات  هذه  ونظمت 
تقدم  االنتخابات  وخالل  الغرض.  لهذا  عملت  ومراقبات 
واألرياف  بالمدن  مناطقهم  في  المواطنين  من  الكثيرون 
أو  بالتزكية  منهم  الكثير  وفاز  للترشح  القبلية(  )المراكز 

ينفى  حيث  الشمال  أرض  من  جزيرة  إلى  بإرسالهم 
والسعادة ومن  األبهة  أبعد من  إلى  الطامحون  اآللفا 
أنشطتهم  ممارسة  يمكنهم  حيث  الجنسية،  المتعة 
الخطيرة بحرية مطلقة، بما أنهم ال يمكنهم اإلضرار 
والحق   .Brave New World لـ  الطبقي  بالمجتمع 
يقوده  الذي  العالم  لصالح  موند  مصطفى  جدلية  أن 
مهيًّأ  عصره  شاعر  هلمهولتز  فليس  معقولة.  جد 
لعذابات  شكسبير  معالجة  في  أدبية  آية  يلمس  أن 
روميو، أو ضجة عطيل، كال وال يمكن لهذا العالم أن 
اإلنسانية  الرغبات  كل  تجيب  التي  بمكاسبه  يضحي 
البشر.  الساحقة من  األغلبية  إليها خواطر  التي تحلق 
رؤوف،  مستنير،  مصطفى  الفالسفة  الملوك  ككل 
روسو  ورسائل  وشكسبير  تولستوي  بــآداب  يحتفظ 
على  ويسهر  السرية،  مكتبته  في  الشرقية  والفلسفة 
إمكانات  ويسخر  مواطنيه،  وراحــة  العالم  استقرار 

التقنية لئال يشعر المظلومون بظلمهم.
الحل  هو  كــان  هــذا  أن  بإقناع  يجادل  مصطفى 
وأن  اإلغريقي،  األدب  منذ  المآسي  لمآسي  الوحيد 
طموحات الفرد ال بد أن تختزل في المجموعة الغالبة 
لتفادي النزاعات. وهو يمنح بسخاء من وقته لمحاورة 
لعالم  الهمجي في شكسبير وحول برنامج جون  جون 

غير مثالي.
له  ترتاح  ال  حد  إلى  نفسه  يــروض  الــذي  وجــون 
ما  عن  والتكفير  فردانيته  لخالص  وعقليتنا،  ذائقتنا 
لمصطفى  يقول  أمه،  موت  في  ضلوعه  من  تصوره 
حتى ينهي حديثهما: »لكن أنا ال أريد الراحة، ال أريد 
أريد  الخطر،  أريد  اهلل،  أريد  الشعر،  أريد  أنا  السعادة، 
الخير، أريد الخطيئة«. جون يريد كل ما يجعل عالمنا 
يجعله  ما  اليوتوبيا  عالم  في  يجد  ال  ألنه  محتمل  غير 

محتمال.
عند  المقترح  البديل  جــون  يكون  أن  ويصعب 
برنارد  بصاحبيه  يلتحق  أن  يود  كان  ولقد  هكسلي. 
الحاكم  لكن  الطوباوية،  جزيرتهما  في  وهلمهولتز 
وإن  نادرة.  تجريبية  خبرة  لتقديم  عنه  رغما  استبقه 
وشرطته  الحاكم  قبضة  من  التملص  على  قادرًا  كان 
فقد  ملجأ،  البرية  وسط  عتيقة  منارة  من  واتخاذه 
وعي  اخترقت  التي  أمــه  ــواء  أه تسلط  على  برهن 
لندن  بضائع  من  شيء  بشراء  رشــده  على  طفولته 
إذا  ذلك  من  أقل  إعجابنا  من  ونصيبه  الممجوجة. 
حب  تبعات  ويحملها  نفسه  يعذب  وهو  إليه  رأينا 
سائق  عجب  تثير  أن  أدعى  وهذا  له،  »اآلثــم«  لينينا 
الشاحنة الدلتا رآه يجلد نفسه، وأن تجعل من تصوير 
حديث  الطقس  هذا  يمارس  وهو  له  متجسس  فيديو 
يأخذ  وحين  القطيع  في  جون  ذوبــان  وفي  إنجلترا. 
لتنقذه  بمروحيتها  جاءت  التي  بالسوط  لينينا  بضرب 
من توافد الجموع على عزلته، وانتحاره األخير، أفضل 
مستقبل  الرواية.في  هذه  رسالة  عن  للبحث  مناسبة 

بانسحاب بعض المنافسين.
وبناء على هذه التجربة النتخابات المجالس التشريعية 
أرفقت  إيضاحية  مذكرة  المثال  سبيل  على  أشارت  فقد 
فزان  لوالية  األساسي  القانون  على  جرى  الذي  بالتعديل 
األساسي  )القانون  بأن:   1958 مارس  من  العاشر  في 
تكوين  في  المتبعة  النظم  ببعض  أخــذ  فــزان  لوالية 
النظم  في  العريقة  البالد  ببعض  التشريعية  الهيئات 
صدق  على  والتجارب  الظروف  دلت  ولكن  البرلمانية 
االنتخاب وحده ال يعطي صورة حقيقية  بأن  القائل  الرأي 
مختلف  تمثيل  التشريعية  للمجالس  واليكفل  العام  للرأي 
من  لإلفادة  منها  البد  عناصر  وتوفير  والهيئات  الطوائف 

خبرتها وتجاربها.
أم  الخاصة.. دينية كانت  المراكز  أن بعض ذوي  ذلك 
سياسية أم اجتماعية أم أدبية أم علمية كثيرا مايحجمون 
تبادل  من  يكتنفها  لما  االنتخابية  المعارك  اقتحام  عن 
االنتخابية  الدعايات  أن  عن  فضال  هذا  والتجريح.  النقد 
المغرضة كثيرا ما تنحرف بالرأي العام عن جادة الصواب 
سيما في البالد الناشئة التي لم يسم فيها الوعي القومي 
عليه  تنطوي  لما  الجمهور  معها  يفطن  التي  الدرجة  إلى 
في  ذلك  نتيجة  وتكون  وتغرير  خداع  من  الدعايات  تلك 
هو  من  ونجاح  بالده  لتمثيل  أهل  هو  من  رسوب  الغالب 
األمر  معالجة  الضروري  من  بات  لهذا  لذلك  أهل  غير 
الــرأي  ممثال  للوالية  التشريعي  المجلس  يغدو  حتى 
البد  التي  الطيبة  العناصر  الوقت  ذات  في  وجامعا  العام 
تكوين  بجعل  إال  ذلك  يتسنى  وال  آرائها  من  اإلفادة  من 
المجلس من أعضاء ينتخب بعضهم ويعين البعض اآلخر 
يمكن  البعض  هذا  بتعيين  إذ  الوالي  مع  ملكي  بمرسوم 
نتيجتها  عيوب  من  االنتخابات  يكتنف  أن  ماعسى  تدارك 
تكون  أشخاص  من  التشريعية  الهيئة  حرمان  الغالب  في 
البالد في مسيس الحاجة لخدماتهم واالستعانة بخبرتهم 

وتجاربهم..(.
كانت مدة المجلس التشريعي في كل والية أربع سنوات 
ما لم يحل المجلس قبلها ويعقد المجلس خالل هذه المدة 
كل  مدة  تقل  ال  أن  ويجب  دورة  سنة  كل  في  دورات  أربع 
دورة عن خمسة أشهر والتزيد على تسعة أشهر. واشترط 
ليبيا  يكون  أن  األساسية  القوانين  لبعض  وفقا  العضو  في 
وأن  األقل  على  ميالدية  سنة  ثالثين  عمره  يبلغ  وأن  ذكرا 
على  قادرا  يكون  وأن  المالكة  األسرة  أعضاء  من  يكون  ال 
أية  فيه  تتوفر  وأن  بطالقة  العربية  باللغة  والقراءة  الكتابة 
شروط أخرى يتطلبها قانون االنتخابات أوغيره من قوانين 
التي  الوالية  في  الشعب  لجميع  نائبا  يكون  وأن  البالد 

يقطنها وال تخضع نيابته ألية قيود أو شروط.
ممثلين  تشريعية  دورة  كل  يفتتحون  الوالة  ظل  وقد 
قبل  من  الوالية  حكومة  خطاب  إلى  ويستمعون  للملك 
ومشاريع  خطط  يضمنه  الذي  التنفيذي  المجلس  رئيس 
ماتم  إلى  ويعرض  ومستقبال  حاضرا  الفرعية  حكومته 

إنجازه سابقا.
فيما  الوالية  برلمان  هو  التشريعي  المجلس  كان 
أو  ــوزراء  ال مجلس  هو  بنظاره  التنفيذي  المجلس  ظل 
الحكومة الخاصة بالوالية. ومع تواصل التجربة البرلمانية 
كل  في  المحلية  اإلذاعــة  ظلت  الواليات  في  التشريعية 
ونشرت  للمستمعين  الجلسات مسجلة  تنقل بعض  والية 
الجلسات  تلك  وقائع  المتتابعة  أعــدادهــا  في  الصحف 
وسبل  بالوالية  الخاصة  األمــور  كل  حول  ومناقشاتها 
تلك  إلى  الناس  ينقلها  التي  والشكاوى  المشاكل  عالج 

المجالس.

 Aldous Huxley تبرم  ومفكر،  كأديب  مهنته 
بديل  تقديم  عن  روايته  في  الواضح  ميله  من  مرارًا 
 Brave New عالم  الثالثة،  العوالم  بين  معقول من 
وعالم  الهمجي،  جون  يحتله  الذي  والعالم   ،World
شابًا  كــان  أنــه  إلــى  ذلــك  وعــزا  البدائيين،  الهنود 
قدم  عندما  اعتبار  كل  فوق  الجمال  وضع  متشككًا 
تحفته األدبية. ويمكن القول حقا أن الشيء المعقول 
فلقد  االنتحار،  الهمجي هو  به جون  قام  الذي  الوحيد 
وأهل  مسالمة،  روحي  تأمل  حياة  نفسه  على  هو  أبى 
باحتاللهم  الجنون  طريق  إلى  يدفعونه  كانوا  لندن 
في  أوكونكو  عشيرة  كانت  ما  بمثل  عزلته،  مكان 
خليقة   Chinua Achebe النيجيري  األديب  رائعة 
عالم  في  جون  موت  يقطع  االنتحار.  إلى  البطل  بدفع 
ومثله  الروحي،  تعفنه  طريق   Brave New World
كلمنجارو«  »ثلوج  همنغواي  قصة  في  الكاتب  عرف 
فقر  من  نفسه  إلنقاذ  الوحيد  السبيل  الموت  في 

الغنى في اإلبداع األدبي.
في اتهام جون الهمجي للعوالم الثالثة، ثمة شواهد 
هكسلي،  أعمال  وآخــر  أنضج  الجزيرة،  روايــة  أن  على 
لنلتمس  للوجود  ظهرت  قد  فنية،  قيمة  أقلها  وكذلك 

تصورًا لحياة إنسانية مجزية وخليقة أن تعاش.
الوجود،  بوحدة  المؤمنين  أول  هكسلي  يكن  لم 
روحي  وسالم  مطلقة  حقائق  ثمة  تكون  أن  وبإمكان 
ميدان  في  أبرزهم  من  كان  وإن  الغربي،  العالم  في 
لمادية  معارضًا  صوتًا  الحالج  مثل  وكــان  األدب. 
الناجحة  مثله في مهنته  وشهوانية عصره، مستهديًا 
استخدم  أفالطون  أن  وكما  الشرقية.  الفلسفة  بتراث 
تقريب  إلى  منه  يهدف  كمثال  الفاضلة  الجمهورية 
التي  المثالية  الحقائق  على  نفسها  الجدلية  دالالت 
 Brave مجتمع  هكسلي  سخر  فقد  إثباتها،  يريد 
وللتحذير  الروحي  قلقه  عن  للتعبير   New World
التي تمارسها مادية جامحة على خياراتنا  الرقابة  من 
عند  تبدأ  العدالة  فــريــدة.  حياة  نحيا  أن  الخاصة 
محاولة  تبدو  الجزيرة  وفي  األفراد،  بإصالح  هكسلي 
ماثلة  الغربي  والعلم  الشرقي  التراث  بين  التوفيق 
في  العريضة  خطوطه  رسم  طموح  وهو  جالء،  بكل 
الجزيرة   .»Heaven and Hell« مقاالته  مجموعة 
حرية  أال  أنه  مفادها  واضحة  برسالة  إلينا  تفضي 
مجموعات  في  األفـــراد  حشد  يتم  فيما  مضمونة 
السنوية  الجرعة  وأن  قادتها،  دين  دينها  متناغمة، 
الهندي  المحيط  جزيرة  علم  ابتكرها  التي  المهلوسة 
تلهم  وأن  الروحي  الصفاء  تعزيز  أن  تملك  الطوباوية 
لها  يقدر  ال  حتى  العام  امتداد  على  روحية  تأمالت 
في  سوما  مخدر  مثل  لإلدمان  قاباًل  مَهربًا  تكون  أن 
مجتمع  يمُْثل  الجزيرة  في   .Brave New World
الفردية، يجمع  صالح متضامن يرعى اإلبداع ويحرس 

إلى تراث الشرق علم أوروبا.

في  التشريعية  المجالس  عمر  من  الفترة  هذه  وخالل 
1963 شهدت  1952إلى  العام  امتدت من  التي  الواليات 
من  المعينين  أو  المنتخبين  األعضاء  من  العديد  تواجد 
يمكن  الدقيق  الحصر  ال  المثال  سبيل  وعلى  الملك.  قبل 
ذكر بعضهم مع مالحظة أن هناك من تولى الرئاسة إلى 
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سالم المختار. أحمد بوهدمة. عبداهلل عبد الصمد. ميلود 
محمد  الصريمي.  نصر  الخفيفي.  طاهر  محمد  بوالخنه. 
البشاري. محجوب  عثمان سويل. عبدالنبي باوي. بوسيف 
مطرود اللواطي. عبدالقادر آدم الرقعي. أحفيظة المبروك 
أحفيظة. يونس الشرداخ. محمد سالم الجطالوي. عبدربه 
العبار. هارون إبراهيم المنفي. عبدالرحيم بوقرين. عوض 

أقدورة..... وغيرهم
الطاهر  الديب.  محمد  علي  طرابلس:  واليــة  ثالثا 
عبدالملك.  عمر  الطيب  العيساوي.  أبوالقاسم  العقبي. 
األمين  القاضي.  لطفي  سالم  اهلل.  فتح  علي  محمود 
الدين.  شرف  عبداهلل  عــراب.  مصطفى  محمد  الزقلعي. 
أحمد  عصيم.  برشان  اإلدريــســي.  عبداهلل  تامر.  عجاج 

الزائدي. الهاشمي بوخالل.... وغيرهم.
وفي مراحل أخرى صار هؤالء األعضاء نوابا في مجلس 
تجربة  ولعل  الشيوخ.  مجلس  في  شيوخا  أو  الــنــواب 
عضويتهم في المجلس التشريعي أكسبتهم خبرة ودراية 

برلمانية في ذينك المجلسين.
أو  القوانين  هذه  ومقارنة  ودراســة  ومتابعة  وبرصد 
وجود  يالحظ  الثالث  الــواليــات  في  المحلية  الدساتير 
اختالفات في موادها ونصوصها ولكنها على وجه العموم 
اتفقت في كل التفاصيل المتعلقة بالشؤون واالختصاصات 

في نطاق كل والية )برقة - طرابلس - فزان(.
مع  التاريخية  الوقفة  هذه  في  ذكره  يتوجب  آخر  جانب 
المجالس التشريعية وهو أن هذه القوانين األساسية ربما 
نشبت  وقانونية  دستورية  أزمات  حدوث  في  سببا  كانت 
أوال في نوفمبر 1953 في والية فزان سببها اتفاق بعض 
الشاطيء  منطقة  عن  هناك  التشريعي  المجلس  أعضاء 
وكان  للوالية  األساسي  القانون  مواد  بعض  تعديل  على 
ذلك  له  يخولها  التي  الوالي  سلطات  من  الحد  غرضهم 
بحل  الكبرى  األزمة   ،1954 يناير  في  ثانيا  ثم  القانون. 
الملك وصدور  من  بأمر  في طرابلس  التشريعي  المجلس 

حكم المحكمة العليا االتحادية ببطالن األمر.
التجربة  طريق  في  األعوام  تلك  حدث  ما  حدث  فكيف 

البرلمانية الليبية؟.

لم يكن مصطفى 
موند نفسه من 

صنف القادة الطغاة 
الذين يضعون 

موقعهم فوق كل 
اعتبار، وكثيرًا ما 
نجده في الرواية 

يطلق آهات الحسرة 
على تضييقه 

»الضروري« على 
العلوم »الحقيقية«،

كان املجلس 
هو  التشريعي 
برملان الوالية 

فيما ظل املجلس 
بنظاره  التنفيذي 

هو مجلس الوزراء 
أو الحكومة الخاصة 

بالوالية.

العارض النوستالجي

كلمة في الوقت بدل 
الضائع

الباحث علي احميدة وهو يخلص في  إليه  النوستالجي صادمًا. فما انتهى  العارض  أو  تظهر المتالزمة 
إلى  ليبيا ف. الخير،  المختص في  األلماني  والباحث  الهولندية ك.ويستر،  الدبلوماسية  تقريره عن كتابي 
الدولة وزيادة معاناة  2011، ساهم في تدمير  المتحدة  ليبيا بغطاء من األمم  الناتو في  أن »تدخل حلف 
فترة  في  به  يتمتعون  كانوا  الذي  واالستقرار  األمن  يفتقدون  بــدأوا  الكثيرين  أن  درجة  إلى  الليبيين 

ديكتاتورية القذافي«.
يستند نقاش الباحث علي احميدة في عرضه على رؤية التاريخ، المجال الذي غير به تخصصه الجامعي 
في السياسة المتحصل عليه من جامعة القاهرة العام 1977 وهو يكتب عن »المجتمع والدولة واالستعمار 
النظرية  نقد  في  صفحات  فيها  كرس  التي  أميركا،  في  للدكتوراة  أطروحته   »1932 ـ   1830 ليبيا  في 
الصراع  في  والمسار  التركيبة  ليبيا:  »تقسيم  ف.الخير  كتاب  عنوان  في  واضحة  تبدو  التي  االنقسامية 

العنيف«.
المتبنون للنظرية االنقسامية من الباحثين الغربيين أمثال ف.الخير ما يفوتهم، حسب احميدة، هو فهم 
كيف يمكن للمجتمع الليبي، مع كل الكوارث التي واجهته وما زالت تواجهه، أن يستمر رغم غياب الدولة 
والشرطة والجيش. وحسب رأيه أن األمر ال يتعلق بغياب الدولة، ولكن بوجود تقاليد خفية وخالقة تسمح 

بالحكم الذاتي.
في  المتحدة  األمم  حق  مبدأ  تطور  يتتبع  الذي  ويستر،  ك.  لكتاب  عرضه  على  نركز  االختصار  لضرروة 
والباحث   .2011 10 مارس  ليبيا في  العسكري في  الناتو  المدنيين وتطبيقه في حالة تدخل حلف  حماية 
من  للمدنيين  اإلنسان  حقوق  لحماية  ضروريًا  كان  التدخل  ذلك  »أن  في  الكاتبة  عكس  يشكك  العارض 
عملية قتل واسعة محتملة وإبادة في بنغازي«. وتشككه يستند على ما يصفه بالدراسات المهمة المعارضة 
للفرضية ككتاب: هوراس كامبل »حملة الناتو الدولية والفشل الذريع في ليبيا«، 2013 ومقال كريستوفر 

ديفيدسون بدورية ميدل ايست بوليسي2017 »لماذا تم بالفعل اإلطاحة بالقذافي«.
القوى  فشل  بعد  تطور  الحماية«  في  »الحق  على  القائم  الجديد  المبدأ  أن  ويستر  ك.  بينت  فكما 
الغربية واألمم المتحدة في التدخل لمنع حرب اإلبادة في رواندا العام 1994. وعلى ضوئه نشأت العديد 
من  تتحقق  التي   ،1998 في  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  أبرزها  الدولي،  القانون  في  التغيرات  من 
للالعبين  الحقًا  أفسح  مما  المستقلة.  القومية  الدول  داخل  المواطنون  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات 
وبعد  الــدول.  سيادة  عن  النظر  بغض  اإلنسان  حقوق  قيم  بفرض  األهلية  الحروب  في  دورًا  الدوليين 
األمم  أن  يفترض  المبدأ  وأن   .2005 سبتمبر  في  المدنيين  حماية  مبدأ  المتحدة  األمم  تبنت  مناقشات 
إبادة فجة وجرائم حرب  المتحدة مسؤولة عن التدخل لحماية المدنيين في الحاالت التي تتضمن حروب 

وتطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد اإلنسانية.
النقاط السالفة  النقدية، يجادل علي احميدة الكاتبة في  من منطلق قراءته التي تنسحب منها الرؤية 
المنبثقة  افتراضاتها  الكاتبة  على  يعيب  فهو  »تاريخانية«.  لقراءة  المجال  محاججته  لتفسح  أوردتها،  التي 
غير  إليها  انتهت  التي  النتائج  أن  كما  بالتناقضات،  مليئة  هي  التي  الليبية،  لألزمة  األوروبية  رؤيتها  من 
على  المسؤولين  الغرب  يستلهمها من تصريحات ساسة  بأدلة مضادة،  عليها  الرد  تم  إذا  مقنعة، خاصة 
تطبيق ذلك المبدأ الجديد الداعي لحماية المدنيين، للمرة األولى العام 2011 في ليبيا. فهو يستند على 
التدخل  على  الموافقة  قرر  بارتكابه خطأ حين  أوباما  باراك  السابق  األميركي  الرئيس  »اعتراف  ما يصفه: 
ما  لمرحلة  التخطيط  إدارته في  رئاسته«. وأدى فشل  فترة  الخطأ خالل  بأنه  القرار  ليبيا، ووصف ذلك  في 
بعد التدخل إلى استيالء الجماعات المتشددة على ليبيا. بإيراده التصريح كحجة وتأويله له حسب فهمه 
التاريخاني يتجلى المعنى الضيق للتاريخانية بصفتها الرؤية التي تُخضع الحدث التغييري لقوانين التعاقب 
غير المشروطة التي تعطيه وجهة أو اتجاهًا. فالخطأ الدي يعترف به الرئيس أوباما ليس في مبدأية التدخل 
كدافع قانوني ودولي وإنساني، ولكن في فشل إدارته في التخطيط لمرحلة ما بعد التدخل. وهنا الخطاب 
موجه إلى منتقديه من الحزب الجمهوري ويلمح إلى حادث القنصلية األميركية في بنغازي 2012، ومقتل 
السفير األميركي الذي تُلقى الشبهات فيه على الجماعة الليبية اإلسالمية المتشددة. ولكن في مقابل هدا 
التصريح، يأتي تصريح وزيرة الخارجية هـ. كلينتون التي قاسمت رئيسها قراره والنتائج التي أسفرت عنها 
محاججة المنتقدين بأن أميركا لو لم تتدخل في ليبيا العام 2011 لشهد العالم ما هو أفظع من المأساة 
السابق  األميركي  الرئيس  زوجها  مع  عايشت  كونها  أوباما  رئيسها  أدرى من  كلينتون  والوزيرة  السورية. 
قرار  بل  أمرًا هينًا؛  ليس  بأنه  اعترف  الذي  بالتدخل في كوسوفو   1999 العام  قراره مارس  بيلي كلينتون 

صعب، ولكنه القرار األفضل.
المأخد الثاني على عرض الباحث احميدة، حسب موقفه التاريخاني، هو أخالقياته التي ترى في التاريخ، 
بصفته مجموع الوقائع اإلنسانيّة، مخبرًا لألخالق وبالتالي للسياسة. فالتاريخاني، عكس السياسي، ال يُعنى 
بالحقيقة الواقعة أمام ناظريه والموقف السياسي العملي منها، بقدر ما يُعنى بالسلوك ونتائجه الالحقة 
التي ربما سارت عكس دوافعه المبدأية. وهدا ما رأيناه صادمًا في خالصته التي افتتحنا بها المقال، والتي 
تتبنى موقفًا متراجعًا نحو ديكتاتورية نظام القدافي نوستالجيا توفر بالترغيب للموالين وبالقمع والترهيب 
لعامة الليبيين الحد األدنى من األمن واالستقرار الذي كانوا يتمتعون به في األربعة عقود من ديكتاتوريته.

ضد  الليبي  الشعب  كفاح  تجاهلها  ويستر  ك.  احميدة  علي  ينعى  األخالقية  الدوغما  هده  لترسيخ 
االستعمار، وتجربة ليبيا البشعة ومعاناتها من االستعمار، وهو ما زعمه في كتابه بـ»حرب اإلبادة في ليبيا« 
الصادر في العام 2020. كما أنه يطعن في مصداقيتها كباحثة أوروبية بأنها تتقبل ما يتردد في اإلعالم 
والقذافي  والقبلية  والنفط  التقاليد  ليبيا ومجتمعها وتركز على  تاريخ  التقليدية بشأن  الغربية  والدراسات 
واإلرهاب. وكأن هده العناصر ليست حقائق ملموسة، بعضها تاريخية ليبية صميمة وبعضها صنعها رأس 
من  عقود   4 بعد  ليبيا  تحول  طريق  في  صعبة  عقبات  وكرسها   2011 العام  الساقط  الدكتاتوري  النظام 

دكتاتوريته إلى دولة مدنية ديمقراطية.

عبدالكافي المغربي

10www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

ترحب  معه.  تواصل  على  والحفاظ  الخارج  على  واإلطالل  والنور،  والنسيم  الهواء  صديقة  النوافذ 
بالهواء والنسيم والنور، كي يتجدد هواء البيت ويعمه الضوء ويدفأ، مثلما تخرج منها الحرارة الزائدة 
في  يهطل  الذي  الشديد  والمطر  والبرد،  الرياح  تصد  لكنها  مريحة.  فيه  الحياة  وتجعل  جوه  فتلطف 
والمجرمين  اللصوص  وكذلك  والعقارب،  الثعابين  مثل  المهلكة  والكائنات  باتجاهها،  تميل  خطوط 
الذين يمكن أن »ينفذوا« منه إلى داخل البيوت. فهي ترتبط، إذن، بالصحة والحماية والسالمة. كما 

أنها صديقة العشاق المقموعين، والتلصص والمراقبة، من داخلها أو خارجها.
تعني،  قديمة  اسكندنافية  كلمة  من  نافذة،  تعني  التي  اإلنجليزية،   window كلمة  تحدر  ولعل 
العربية، يبدو أن  المعرفة. في  بالبصر، وبالتالي، بنوع من  النافذة  ارتباط  الريح« يؤيد  حرفيًا، »عين 
اللغة، بمعناها المعروف حاليًا، متأخرة، من واقع مالحظة أنها لم  مفردة »نافذة« قد »نفذت« لهذه 

ترد بهذا المعنى في قاموس »لسان العرب«
وإذن، فالنوافذ، بممارستها وظيفتي السماح والصد، تمارس »نفوًذا« على السكن وساكنيه.

ابتكر اإلنسان فكرة النافذة بعد أن انتقل من النمط المعيشي القائم على الصيد والتنقل )سكنى 
الزراعية  القرى  إنشاء  )إلى  المستقر  الزراعي  العيش  نمط  إلى  الكهوف(،  في  نوافذ  ال  إذ  الكهوف، 
بستارة  تسد  وكانت  فقط  األبواب  على  تحتوي  البداية،  في  البيوت،  كانت  غالبًا  األكــواخ(.  وسكنى 

مجدولة من األغصان أو ستارة من جلود الحيوانات.
ظهرت النوافذ قديمًا في سورية أواًل، ثم طورت في مصر، حيث توضح الرسوم الفرعونية نوافذ في 
جدران البيوت مغطاة، مثلها في ذلك مثل األبواب، بستائر. اإلغريق استعاضوا عن النوافذ في بيوتهم 

ببنائهم ساحات ذات أعمدة تنفتح على مركزها غرف البيت.
كما ظهرت النوافذ عند الرومان في فترة مبكرة، وينسب إليهم أنهم أول من استخدم الزجاج فيها، 
القرن  بداية  اإلسكندرية  في  تحديدًا  أثناء وجودهم في مصر،  األرجح،  على  إليه،  توصلوا  ابتكار  وهو 

الثاني الميالدي. إال أن الزجاج المستخدم لم يكن شفافًا بما يكفي لنفاذ النظر خارجًا وداخاًل.
وستائرها  أبوابها  وتنوع  أطرها  في  المستخدمة  والمواد  وأحجامها  النوافذ  أشكال  أخذت  الحقًا 
الهندسية في تصميم  أهميتها  تنامت  أبوابها، تتسع وتتنوع، وكذلك  المستعمل في  الزجاج  وطبيعة 

األبنية وتأثيرها على مظهرها الخارجي.

)نحن األرانب ال نأكل أحدًا وال نحب أن يأكلنا أحد( من أقوال صادق النيهوم.
هذا ما كتبته منذ سنوات وما زلت أرى أنه أساس لقرار سليم اتخذت منه قاعدة حياتية. 
الكرتوني:  )األرنــب  األعلى:  مثلهم  مثلي،  كثيرين  ولكن  األرانــب،  من  فقط  أنا  أكن  لم 
Bugges Banney (، الذي ال يحب أن يصطاده أحد، أو يأكله أحد، المثابر والمجاهد من 

أجل المحافظة على جزرته، فما بالك بست جزرات، منها أربع طريات للغاية!.
ويونس  الريشي،  وطلوبه  البرعصي،  الحميد  عبد  الراحل  لعل  الرفاق،  من  وعدد  وكنت 
محمد  الراحل  رفاق  وبقية  شنيب،  ورياض  الكيالني،  وسالم  الهنتاتي،  وحسن  البرناوي، 
الجامعة،  مدرجات  في  اليومي،  جهادهم  شجعان،  مثلي،  )ثوار(  تمامًا  يشبهونني  شمام 
من  كثيرون  والتعلم،  للعلم  والهجرة  الرحيل،  غايتهما  ويونس  البرعصي  التخرج،  غايتهم 
جيلي بعيدون عن الجامعة ولكنهم عاصروا ما حدث في عهد المملكة ثم في بدايات ثورة 
عمر  مناع،  عيسى  )الطرشمانه(،  البرغثي  حسن  الفاخري،  خليفة  كويدير،  يوسف  سبتمبر: 
الساحلي، وكثيرون غيرهم، لم يكونوا مكبلين بالتزامات عائلية، كانوا أحرارًا تمامًا. كانت 

لهم أهداف شجاعة ال عالقة لها بالسياسة ومقارعة البنادق.
فهاجروا إما إلى الجامعات والعلم، أو لتحقيق هواياتهم وأهدافهم. كنت أحترمهم وأقدرهم، 
تمامًا مثلما احترمت الذين غامروا بأعناقهم وقرروا مقارعة النظام في الداخل والخارج، أغلب 

الذين أعرفهم كانوا معارضين بحق وحقيقة، ولكنْ كثيرون منهم لم يكونوا كذلك، أبدًا.
في  لتسويقها،  الخضار  أنتقي  البلدي،  الفندق  من  الدؤوب  العمل  في  إال  خيار  يكن  لم 
االنطالق  قبيل  الرفاق،  تجمع  في  عقيلة، خصوصًا  لقهوة سي  امتدادًا  أصبح  الذي  محلي 
إلى غاياتهم الشبابية المتنوعة، ومن بعده محل قدوره خويا، الذي عندما أنزل من عربته 
ومع  اللير!«  في  ينزل  قدوره  »انتبهوا  قائاًل:  الريشي  علي  يعقب  حار،  أخضر  فلفل  صندوق 
التطوير  الملك، نيل نصيبهم من قانون  زبائنه، حتى قرر أصحاب  غلو أسعاره ظل للمحل 
مناشطي،  ساحة  بوغولة،  شارع  أصبح  ثم  العمارة.  وشيدت  المبنى  فهدموا  العمراني 
أعرض صورًا لمنتجات من العالم من خالل الوكاالت المتحدة التجارية، التي أسسها حامد 
الحضيري، ثم وكالة النصر، التي أسسها لنا، أعترف بفضله بعضنا، وأنكره آخرون، وكم كنت 
سعيدًا عندما استطعت إقناع بعض التجار بـ )السياقة( العملية التي كانت عجيبة وعملية في 
حينها، وهي التي أصبحت اآلن من ضروريات أي بيت في ليبيا، إن لم أقل العالم كافة. لم 
يقتنع بها أحد، من التجار، سوى طيب الذكر محمد قصيبات، الذي قال لي إنه سوف يغامر 
بطلبية قيمتها ألف دوالر، شريطة أن يكون هو الموزع الوحيد، ولما وصلت هذه الطلبية 
من ألمانيا، لم يمر شهر إال وتزايد الطلب عليها بصورة جعلت مبيعاتنا منها آالفا وسريعًا ما 
انتشرت وكثر موردوها، وكذلك الدول المصنعة لها. أما جهاز )L21( الذي جاء به المرحوم 
منه  استفدت  حالل  لرزق  حقيقيًا  مصدرًا  فكان  توزيعه،  من  مكنني  والذي  نبوس  محمد 
كثيرًا. فالجهاز إيطالي ومهمته تقوية إيرال التلفزيون! وهكذا لم يخل بيت منه في ذلك 
الوقت. ثم زادت مبيعاته بعدما أوصله، عبر ليبيا إلى مصر، ثم لحقت به ساعات )سيتزن( 
بسبب الدعاية التجارية لها عبر إذاعة الشرق األوسط، كان التجار يستوردون منها كميات 
تصل في صناديق خشبية، وتغادر في صناديقها إلى مرسى مطروح! كل ذلك قبل االنفتاح، 

في عصر الراحل أنور السادات، في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
ذلك السعي اليومي الدؤوب، ما بين شارعي العقيب، ومصراتة نحو شارع بوغولة، لم يترك 
كانت  التي  الصيفية  الدراسة  عُدت من  فلقد  الثالثة.  لحضور محاضرات سنتي  كافيًا  وقتًا 
التي  اإلنجليزية، وهي  اللغة  الثانية، في قسم  السنة  اجتازوا  الذين  للطلبة  توفرها  الجامعة 
تزوجت قبلها، وسافرتُ رفقة زوجتي مع الطلبة فكانت أشهرا للدراسة، والقليل منها القلق 
الرزق  وراء  السعي  عليّ  وكان  أرواح!  بثالثة  بنغازي  إلى  وزوجتي  فلقد عدت،  )الوحم(  بسبب 
يتصدرهم  الرفاق  ولكن  دراستي،  األفواه. كل ذلك على حساب  فلقد تضاعفت  ومضاعفته، 
صديق الطفولة والصبا والشباب، والكهولة التي لم نصلها على الرغم من أننا على أبواب 
الثمانين، عبد المجيد الدرسي الذي كان يعد نفسه ليكون معيدًا، وعلى الرغم من أنني كنتُ 
أول طلبته! إاّل أنه فضل أن يكون مذيعًا، وكنا ننتظره ليلة تقديمه ألول نشرة أخبار، فاستهلها 
حينها  ألنه  علي،  رمضان  المجيد  عبد  عليكم  ويقرأها  متبع،  هو  كما  أضاف  ثم  بالمقدمة، 
ألغيت أسماء القبائل! كان معنا تلك الليلة الدكتور مصباح عريبي، الذي أبعدته ثورة سبتمبر 
من عمادة كلية االقتصاد والتجارة بقرار ظالم، فضحك، وقال ساخرا: »لقد منحوا مجيد اسم 

عسكري!« ألن األسماء العسكرية كانت حينها من دون إضافة اسم القبيلة إليها.
وسريعًا ما أصبح، عبد المجيد الدرسي إعالميا متميزا، وما ال يعرفه الكثيرون عنه أنه أول 
من قدم للعالم العربي الرسوم المتحركة بالعربية، فهو أول من ترجمها إلى العربية من 
الدكتور محمد فرج ادغيم فكان فضله ال  أما  الحين.  خالل شركة إعالمية توالها في ذلك 
ينسى، فالقسم كله أجانب من بريطانيا وأميركا، وليس لهم عالقة ال بسي عقيلة والببنياته، 
وال بوحم زوجة محمد، فكان مرجعي في المواد كلها، أحيانًا يحاضر عليّ في مكتبه وأحيانا 
على كرسي من كراسي الحديقه، وأحيانا وقوفا، وكان ذلك ليس في مادته وهي الترجمة 
فقط، ولكن في المنهج كله. وأنهيت سنوات دراستي بإعياء ولكنه هان عندما نجحتُ وخف 

كثيرًا الحِمْل، والحَمل والوحم!
مثاليات  عن  تماما  تختلف  التي  األخرى،  الليلية  الحياة  مع  واحدًا  مسارًا  كان  ذلك  كل 
المكافح  العصامي  الرجل  منهم  بعده،  وتواصلت  الزواج،  قبل  من  برفاقها  الجامعة،  طلبة 
الوطني العزيز مصطفى عمر الكرامي، الذي كان لي سندًا حقيقيًا، وعملنا سويًا في مجال 
البالد، وارتباطنا  العمالة المصرية، ظلما، مغادرة  أنه بعد أن فرض على  المقاوالت، وأذكر 
حتى  له،  وأناولها  العجنة  أخلط  عامله،  وأنا  الفني،  األسطى  هو  أصبح  البلدية،  مع  بعقود 
أنجزنا رصف حديقة مدخل مطار بنينا. وأذكر أنني نبهته، ذات يوم، بضرورة العودة من بنينا 
مبكرا بسبب مشاغلي األسرية وأيضا الدراسية، سخر مني، وقال »وخيرنا أحنِي – بكسر اليا- 
نلعب! هيا بالِ ) خوشفه(، )قوندي( ياكل رمتك!« . وإلى اآلن، بعد مضي أكثر من نصف قرن، 
ما زلت ال أعرف ما هو ) القوندي(! ولكنني أعرف أن مصطفى عمر الكرامي أحد أروع الرجال 
الذين أكرمني اهلل بمعرفتهم وصداقتهم، وهو الذي كنت وما زلت، كلما يخطر على بالي، 
بعد انتقاله إلى موقع رأسه في مصراتة مع أهله وذويه، أتذكر أبيات أحد شعراء المعلقات 

طرفة بن العيد الذي يقول فيها:
إَذا الَقوْمُ َقاُلوا مَنْ َفتَىً خِْلتُ أنَِّنـي***عُِنيْـتُ َفَلمْ َأْكسَـْل وََلمْ َأتَبَلَّـدِ

َفِإْن تَبْغِِني فِي حَْلَقةِ الَقوِْم تَْلَقِني ** وَِإْن تلتمسني فِي الحَوَاِنيتِ تَصَْطدِ
وهكذا كان خونا مصطفى عمر الكرامي.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

أعترف
البدء،  منذ  للحياة  وسيلة  شغل،  أي  كما  الكتابة  أن 
أم  مباشرًا  أجرًا  عنها  تقاضيت  مهنة،  المدون  كما  الحكيم 
المدون  إذ  رمزي؛  رأسمال  للحكمة،  يكون  قد  تتقاض.  لم 
المكانة  أي  ــرمــزي،  ال مــال  الـــرأس  لكن  حــرفــة،  كالخباز 
للعيش.  سبياًل  أيضًا  توفر  الثقافية،  السلطة  االجتماعية، 
للعيش،  سبياًل  كونها  إلى  مضافة،  رمزية  قيمة  وللكتابة، 
ما،  كاتب  به  ينأى  الذي  الموقف،  حاصل  هي  ما  التضحية 
ما  لالستهالك،  بضاعة  الرمزية،  قيمته  أو  مهنته،  يجعل  أن 

ناتج عرض وطلب. قيمتها 
اجتماعية،  ضرورة  هي  كما  فالكتابة  ذلك،  على  تأسيسًا 
»الكاتب  فيُمسي  يــزاولــهــا،  الـــذي  للفرد  ــرورة  ضـ هــي 
زمن  حتى  الحاكمة،  األســر  ــن  دوواي زمن  منذ  المحترف«، 

البرجوازية/القومية. الدولة 
أكتب،  كنت  فلقد  منحتها،  ما  بقدر  الكتابة،  منحتني  لقد 
عن  تنازل  أي  في  لذا  لجزاء،  انتظار  وال  لنجاح،  توق  دون 
وليس  أحيا،  كي  أكتب  كنت  سبياًل،  إليه  بالمستطاع  حقوق، 
أكتب،  عما  جائزة  أنتظر  لم  حياتي  وعن  فحسب،  أعيش  كي 
وما  كان  وموقفي  كإنسان،  حتى  وال  ككاتب  موظفًا  كنت  وال 
منذ  ألنني  كإنسان،  عنها  ككاتب  كينونتي  يفصل  ال  زال، 
كما  كصحفي،  مجالها  في  وعملت  الكتابة،  مارست  البدء 
كينونتي.  هي  الكتابة  ودائمًا  مهنته،  يحترم  نفسه  يحترم 
فالكتابة  يلزم،  ال  وما  يلزم  ما  بين  الالمنشطرة  الكينونة 
أيضًا  فاللغة  والفكر،  الفكرة  مستوى  على  ما،  بفكرة  التزام 

كما  الوجود،  منزلة  اللغة  كانت  وإذا  فكرية،  دوافعها  فكرة 
عند هيدجر، فإن للوجود أوجه فكرية عدة.

ال  أن  مثاًل:  األدباء  أغلب  يدعى  ما  كثيرًا  فإنه  هذا،  وعلى 
الساسة فال عالقة لهم باألدب كما  أما  بالسياسة،  عالقة لهم 
كونستون  لآلداب  نوبل  جائزة  سياسي،  ينال  أن  لكن  يظهر، 
أنه  ورغم  تناسيه.  يتم  ما  وكثيرًا  للنظر،  ملفت  فأمر  تشرشل، 
المثل،  جاء  كما  أو  الحداد،  صنع  ما  واألدب،  السياسة  بين  ما 
الكتابة  اعتبرت  ولذا  مخالفة،  نظرة  نوبل  لجائزة  أنه  غير 
تشرشل  ونستون  يكون  ولن  األدب،  من  المميزة  السياسية 

رئيس الوزراء، آخر من سينال الجائزة وإن كان األول.
الضرورة  من  عندي  ما  أكتب،  كنت  االعتبار  هــذا  من 
أهلي،  تحارب  ليبيا بالدي، دخلت في  أن  فيه، وخاصة  الكتابة 
يعيشون  الغرب،  بالد  خــارج  يسكنون  من  أن  إلى  مضاف 
بالسياسة.  األدب  يتداخل  حيث  االستعمار.  بعد  ما  معاناة 
ضم  ما  العربي(  الربيع  مهب  في  )ليبيا  كتابي  جاء  ولهذا 
 ،2011 العربي  الربيع  منذ  أسبوعيًا  أكتبها  سياسية،  مقاالت 
نثرية،  كتابة  اآلخر، حيث هو  الوجه  »بورتريهات«  كتاب  فيما 
ما  النموذج،  الثقافي  للشأن  وتعني  لي،  تعني  شخصيات  عن 
والفاعلية  بالحياة،  عامرة  شخصيات  وهي  بالكلمات،  يُرسم 
في  واحد،  كتاب  كما  هي  وهكذا  اإلنساني.  المستوى  على 
 2020- كتابي:)كورونا  في  جاء  كما  ومتنوعة،  مختلفة  صيغ 

والسياسة(. الثقافة  في 
الحرب زمن 

النار  الذهب  وكما  المحن،  تصقلهم  الخالقون  البشر 

نتاج  البشرية،  المالحم  نجد  فإننا  هذا  ومن  شوائبه،  تزيل 
في  البشر  خُلق  ولقد  الحرب،  في  كما  السلم  في  المكابدة 
وحتى  البشرية.  تطورت  الضرورة  المكابدة  هذه  ومن  َكبَد، 
السلم  فترات  أن  بل  وهابيل؛  قابيل  مرحلة  نتجاوز  لم  اآلن 

البشري، كما استراحة محارب. التاريخ  في 
يعيشه  ما  األهلي،  التحارب  فترة  عليه،  بناء  أو  هذا  ومن 
استراحة  زمن  يحصل  لم  كما  ليبيا،  في  أنتج  جميعًا،  العرب 
تطورت،  التي  الناعمة،  القوى  لدى  إبداعية  عملية  المحارب، 
مجال  في  مفارق  بنتاج  الــبــالد،  في  الصاعد  الجيل  فجاء 
في  ورجااًل،  نساًء  ليبيون  أنتج  لقد  الحياة،  في  كما  اإلبداع، 
السرد  في  أعمال،  ثمة  قبل.  من  ينتج  لم  كما  العمر،  مقتبل 
ظهر  حيث  المهجر،  وفي  البالد،  في  مميزة  والفنون،  والشعر 

ذلك في الخارج، كما لم يحدث قبال في تاريخ ليبيا.
أخرى،  بالد  في  وينشرون  أخرى،  بلغات  ليبيون  يكتب  اآلن 
وفي  الداخل،  في  كما  الخارج  في  نتاجهم،  محطات  وتتوزع 
كتاب:  في  مثال  ذلك  تبين  وقد  بعد،  تدرس  لم  نوعية  نقلة 
مؤسسة  منشورات  عن  صدر  ما  مغلقة(،  نوافذ  على  )شمس 
مطاوع،  خالد  األميركي  الليبي  الشاعر  صاحبها  الخارج،  في 
ليلى  بمشاركة  الكتاب،  مواد  إعداد  في  وشارك  أشرف  من 
وهو  المصري،  فريدة  الجامعة  واألستاذة  وتقديمي  المغربي، 
العقد  أوائل  نتاج شباب جلهم في  راصد ومختارات من  كتاب 
أوثالثة،  سنتين  كل  إصدار  تستدعي  حيثيته  كتاب  الثالث، 
اللغة  في  ونادرة  متميزة  مختارات  والمطالع،  للباحث  فيتوفر 

العربية.

أحمد  والروائي  الصحفي  الصديق  في مدونة سريب، نشر 
أجرى  أظن،  ما  على   1996 العام  درنة،  عن  ملفا  الفيتوري 
من خالله حوارات مع شخصيات من درنة عن الفن والجمال 
فتحي  الصديق  صورة  نشر  الملف  ومع  الدرناوي،  والهوى 
أخطأ  الفيتوري  أن  واعتقدت  كثيرا،  يحبه  الذي  الشويهدي 
وال  الشويهدي  مع  لقاء  فيه  يكن  لم  ألنه  الملف،  إخراج  في 
أيقونة  هو  فتحي  ألن  الصورة  نشرت  لي  فقال  عنه.  حديث 
شاللها  من  صورة  درنة  عن  الحديث  يرافق  ما  عادة  درنة. 
اختار  والجمالية  الصحفية  بحنكته  الفيتوري  لكن  جبالها  أو 
وينعكس  فيها  ما  بكل  المدينة  فيه  تنعكس  شخص  صورة 

فيها.
التصق  سلطانة  والدته  حياة  من  األخيرين  العامين  في 
في  الواقعة  القديمة  شقتهما  في  يفارقها  ولم  فتحي  بها 
ومينائها،  المدينة  قلب  بين  الواصل  البحر  بشارع  زقاق 
درنة  عن  حكاياته  سمعت  وهناك  دائما،  أزوره  كنت  وهناك 
سكانها  معظم  انتظار  أيــام  عن  الشهيرة،  وشخصياتها 
تعرض  كانت  التي  األفالم  وعن  الشهري،  كلثوم  أم  لحفل 
التي  الصيفي  سينما  فيها  بما  بها،  سينما  دور  أربــع  في 
واديها،  على  مطلة  حديقة  في  الطلق  الهواء  في  تعرض 
يحدثني  كان  األوقــاف،  عمارة  سمي  لما  بعد  فيما  تحولت 
الشهيرة  الحب  حكايات  وعن  والسرية،  المعلنة  عن قصصها 
يغوص  وهو  أمامي  يتشكل  بأكمله  روائي  عالم  وكان  فيها، 
والفل  والياسمين  والرقة  بالحب  غاصة  حاضرة  أعماق  في 
شوارعها.  في  بمرح  المتسكعين  والدراويش  المقطر  والزهر 
طبخت  وكلما  األصغر،  كأخيه  تعاملني  اهلل  رحمها  أمه  كانت 
الغائب،  ولدها  وكأني  منها  جزءا  لي  تترك  درناوية  وجبة 
أو  غدانا  من  عقبتلك  أمي  لي  يقول  بفتحي  التقي  وحين 
مزيج  بساطتها،  بكل  عشقتها  طبخة  تعد  كانت  عشانا. 
حساء  في  ذائبة  بكيوة  درنــة  في  تسمى  التي  القرع  من 
على  الطبخة  تلك  نكهة  زالت  وما  القديد،  مع  مجروش  فول 
وروائح  البخور  منه  يضوع  الذي  البيت  روائح  كانت  لساني. 
بدأت  التي  درنة  روح  كل  تعكس  األصيل،  الدرناوي  المطبخ 
واكتساح  له،  واإلنترنت  التلفزيون  مطابخ  اكتساح  مع  تافل 
تنوع  بقدر  تتنوع  التي  الشهيرة  لطبائخها  الجاف  الطعام 
مدينة  إلــى  ــة  درن تحيل  كانت  التي  السواني  خــضــروات 
شقة  زرت  وكلما  قلبها.  في  القابع  الريف  أو  الريف،  يتخللها 
الفيتوري  صديقي  يعني  كان  ماذا  أفهم  سلطانة  الحاجة 

حين قال فتحي هو درنة.
في  التحديق  الممكن  من  كان  سلطان،  أمه  رحلت  عندما 
أبدا،  طفولته  يغادر  لم  الذي  فتحي  وجه  على  اليتم  سحنة 
وإن كان مخدوشا بحزن شفيف،  يتخَل عنه  لم  المرح  أن  غير 
مجموعة  نلتقي  كنا  فبراير  انتفاضة  من  األولى  األيام  وفي 
روائح  يتنفس  فتحي  زال  ما  التي  الحاجة  شقة  في  أصدقاء 
كانت  الكهرباء  وألن  الملون،  بردائها  ويتغطى  فيها  أمه 
على  ألوانها  بكل  الشموع  يشعل  كان  االنقطاع،  دائمة 
رسمتها  لوحة  مشكلة  عليها  األلوان  فتسيل  زجاجية  قنينة 
إلى  الزجاجة  تلك  وتحولت  يتخللها،  الذي  والنور  العتمة 
الثورة  أيام  في  وخوفنا  وحماسنا  فرحنا  رافقت  فنية  تحفة 
الحتفظ  الزجاجة  هذه  لي  أحضر  بمدة  رحيله  وقبل  األولى، 
لفرح  وذكرى  األرض،  بهذه  مرت  تنسى  ال  أليام  ذكرى  بها 
يحتملون  الناس  كان  حين  الشموع  دموع  رسمته  ملون 
أعتى  إحدى  على  التمرد  هذه  رافقت  التي  المصاعب  كل 
أن  بد  ال  للتحول ضريبة  أن  يدركون  وكأنهم  الدكتاتوريات، 
أحالمها  إلى  انتقلت  التي  الشعوب  دفعتها  مثلما  ندفعها 

على جسر من األلم والدموع والخوف.
أعادتني  التي  المنحوتة  فتحي  زجاجة  في  اليوم  حدقت 
عن  أكتب  نفسي  ــدت  وج أحــس  أن  ودون  األيـــام،  لتلك 
فيها  حدقت  وداع،  دون  فجأة  غــادر  الــذي  ــروح  ال صديق 
صديقي  اعتبره  الذي  البيت  ذاك  وشممت  وسمعت  فرأيت 
نتابع  كنا  العالم،  في  مكان  أجمل  الحصادي  نجيب  العزيز 
العالم  إعالم  وسائل  كل  اجتاحت  التي  ثورتنا  عن  األخبار 
الزجاجة  فتحي  يتلمس  الكهرباء  تنقطع  وحين  وقنواته، 
قناة  على  يفارقه  ال  الذي  الراديو  يفتح  ثم  شمعة،  ويشعل 
كان  أن  ومنذ  طويلة  لسنوات  تابعها  التي  األوسط  الشرق 
وعبدالوهاب  كلثوم  أم  وأغاني  بمسلسالتها  مهووسا  صبيا 
أحمد  وفايزة  محمد  وسعاد  سالم  ونجاح  ونجاة  وعبدالحليم 
وعفاف راضي ومحرم فؤاد، وكان فتحي هو المؤرخ الدرناوي 
وحين  الشرقية،  الموسيقى  من  العظيمة  المرحلة  لهذه 
بد  ال  ما،  ملحن  أو  مؤلف  أو  أغنية  تاريخ  عن  اثنان  يختلف 
الحََكم  يكون  كي  الليل،  آخر  في  حتى  فتحي  هاتف  يرن  أن 
النسيان.  يطلها  لم  التي  الشرقي  الفن  عن  بمعلوماته 
ورحل  الراديو،  يفارقه  أن  دون  فتحي  وحبيبي  أخي  ورحل 
الشرق  قناة  تبثه  الذي  له  المحبب  المسلسل  يتابع  أن  قبل 
وال  واحد  يتخلف عن مسلسل  لم  حيث  رمضان،  األوسط كل 

حلقة من أي مسلسل.
قد  كنت  قديمة  صــورة  له  بعثتُ  بيومين  رحيله  قبل 
بالقسم  الماجري  رجب  الشاعر  تكريم  حفلة  في  التقطتها 
الصورة  وكانت   ،1993 العام  األفريقي  بنادي  الثقافي 
القرقني  محمد  والسيد  زابيه  بن  سالم  الفنان  مع  لفتحي 
وحين   . دربي  الحفيظ  عبد  والسيد  السابق،  درنة  محافظ 
كل  لي  قال  المستشفى  من  خروجه  بعد  البيت  في  زرتــه 
الماسنجر  في  أرشيفي  بينما  أنا.  إال  ماتوا  الصورة  في  الذين 
بساعات  رحيله  قبل  لي  بعثه  رابط  بآخر  محتفظا  زال  ما 
أخاف ف  بقيتش  ما   . الوداع  تفارق..  )أغنية خليك هنا بالش 

الدنيا دي غير م الوداع( لوردة الجزائرية.
بدر،  عون  تباعا:  وصباه  طفولته  رفاق  رحل  الذي  فتحي 
بالوحشة،  يشعر  بدأ  وغيرهم  بدر،  شوقي  الحبيّب،  فوزي 
هذه  يقاوم  وكان  منه،  تقترب  الموت  بأصابع  يحس  وبدأ 
الدائم،  والمرح  والنكتة  بالموسيقى  الخوف  وهذا  الوحشة 
الذي  األرشيف  كل  سلم  الوحش  هذا  باقتراب  أحس  وألنه 
الموثق  ابن  البناني،  محسن  األستاذ  الموثق  للصديق  لديه 
يزخر  الذي  محسن  أن  يعرف  وكان  البناني،  محمد  األستاذ 

ليبيا لن يضيع عنده شيء. بتاريخ  أرشيفه 
القرن  مــن  التسعينيات  بــدايــة  فتحي،  على  تعرفت 
رزمة  يحمل  األفريقي  جريدة  مقر  إلى  وصل  حين  الماضي، 
الفكاهة  بــروح  تحتشد  كانت  التي  الساخرة  رسومه  من 
تمر  التي  واألحداث  االجتماعية  وبالمفارقات  وبتأثره  داخله 
كثيرا  كان  والذي  للجريدة  الكاريكاتير  رسام  وأصبح  سريعا، 
البسيطة  الخطوط  من  متقشف  مشهد  في  أزمة  يختزل  ما 

حيث ال يستخدم الكالم مع اللوحة.
آنذاك شمل  الثقافة  وزيرة  بقرار من  الجريدة  توقف  وبعد 
درنة  شالل  مشهد  اتخذ  قد  فتحي  كان  األندية،  صحف  كل 
ورسم  وبليبيا،  بالمدينة  يمر  ما  كل  عن  للتعبير  أيقونته 
ينهمر  الشالل  فيها  كان   )96 درنة  )شالل  أسماها  لوحة 
الصخري  الجرف  على  وبومة  دامعة  شمس  خلفه  بالجماجم، 
ضفدعة  المقدمة  في  الشالل  لوحات  كل  في  وكما  بجانبه، 
لوحته  وكانت  العلي،  ناجي  بحنظلة  شبيهة  بظهرها  تعطي 
الوقت  ذلك  في  تشجب  وهي  الفكاهة  عن  تكون  ما  أبعد 
المجزرة  من  الناجون  واصل  وحين  بوسليم.  سجن  مجزرة 
شالل الجماجم في مدينة درنة كوجه آخر للطغيان الذي ثار 
اللوحة   .  2013 نوفمبر   18 بتاريخ  نشرتُ  الليبيون،  عليه 

المنشور: الـ»فيسبوك« ومعها هذا  على جداري في 
الشويهدي  فتحي  الفنان  صديقي  رسمها  اللوحة  هذه 
زالت  وما  درنة..  شالل  من  مستوحاة  بوسليم،  مجزرة  بعد 
يواصلون  المجزرة  من  الناجين  ألن  اآلن  حتى  صالحة 
ماءه  الشالل  يستعيد  ألن  األوان  حان  فهل  الجماجم،  شالل 
حياة  والبتذال  للطغيان  أخرى  صورة  نكون  وأال  وخضرته؟ 
أن  لها  وآن  تنزف،  وهي  قرن  منذ  ليبيا  أرجوكم  اإلنسان. 
اهلل  شهوة  هو  السالم  أن  اكتشف  الذي  العالم  مثل  تعيش 
منكم  الضحايا  على  بكيت  يقول  وهو  ورغبته.  األرض  على 

بأيديكم. الضحايا  على  أبكي  تجعلوني  فال 
القهوة  ومعا شربنا  البيت،  في  حامد  ابنه  زارني  فترة  منذ 
فتحي،  أحبها  طالما  التي  البحر  على  المطلة  الشرفة  في 
صحبة  البيت  تحت  قبو  إلى  نأوي  ثم  قهوته  يشرب  حيث 
الزمن  عن  ونحكي  األفالم  نشاهد  الهنيد،  رجب  الصديق 
فلم  معا  تابعناه  فلم  آخر  وكان  الموسيقى،  ونسمع  الجميل 
فيليبس،  تود  للمخرج  فونيكس،  خواكين  بطولة  )جوكر( 
يحول  حيث  له،  أساسي  كموضوع  الضحك  تيمة  يطرح  الذي 
أن  طفال  كــان  منذ  حلمه  كــان  ــ  شابا  المسيطر  النظام 
في  بمشهد  الفيلم  وينتهي  قاتل.  إلى  ــ  اآلخرين  يُضحك 
على  آرثر  يضحك  حيث  النفسية،  لألمراض  أركام  مستشفى 
تفهمها.  لن  بأنها  النفسية  طبيبته  ويخبر  مزحة  حول  نفسه 

يهرب من النظام، تاركا وراءه آثار أقدام مُلطخة بالدماء.
ومثلما  لها،  والمتذوق  للسينما  العاشق  فتحي  الفيلم  شد 
الوجه  ذو  فتحي  كان  وجها ضاحكا،  له  أن  أمه  أخبرته  جوكر 
به  الضحك في كل مكان يحط  ينشر  أن  قادرا على  الضاحك 
مقاعد  على  الموت  من  يسخر  وأن  حياته،  في  لحظة  آلخر 
ملطخا  يعشقه  الذي  الوطن  هذا  تاركا  أخيرا  ورحل  المآتم. 

والدماء. بالكآبة 
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا.

بلدية سرت.. املصارف 
تتسلم رواتب نوفمبر

األحد،  أكدت،  سرت  في  المالية  الخدمات  مراقبة 
أنها أحالت كافة الرواتب لموظفي القطاعات العامة 
 2021 نوفمبر  شهر  عن  سرت  بلدية  في  العاملة 
إلى حساباتهم الجارية بالمصارف التجارية. مراقب 
المعاشات  إحالة  أكد،  سرت  في  المالية  الخدمات 
الخاصة بأكثر من 15 ألف موظف وموظفة ببلدية 
في  حساباتهم  إلى  القطاعات  مختلف  فى  سرت 
المصارف التجارية. ونوه مراقب الخدمات المالية في 
سرت أيضًا بأن المراقبة تعمل اآلن على الترتيبات 
البلدية  العامة في  الجهات  الخاصة بتجهيز رواتب 

عن شهر ديسمبر 2021 إلى المصارف التحارية.

ظالم في الزناتية
 انتشر الظالم في ساعات متأخرة من ليل اإلثنين، 
سرت،  جنوب  جارف  وادي  بمحلة  الزناتية  حي  في 
متر   500 نحو  القانون،  على  خارجين  سرقة  بعد 
األزمة بشركة  أسالك كهرباء نحاس. رئيس لجنة 
»إن  قال  قرقوم  فتحي  مهندس  سرت،  الكهرباء 
16 عمود كهرباء سُرقت منها األسالك، ما يعادل 
لدخول  أدى  مما  كهرباء،  وسلك  كابل   500 نحو 
في ظالم  جارف  وادى  بمحلة  الزناتية  ساكني حي 
ولفت  اآلن«.  حتى  التيار  انقطاع  استمرار  مع  تام، 
إلى أن السرقة حدثت عندما انقطعت الكهرباء في 

المنطقة لطرح األحمال لنحو ساعتين.

طبرق.. وفد تونسي
 يزور البلدية

تونسيًا  وفدًا  اإلثنين  يوم  طبرق  بلدية  استقبلت 
لمناقشة عودة الطيران ما بين طبرق وتونس.

المجلس  عضو  من  كاًل  التقى  التونسي  الوفد 
ووكيل  امصادف،  هاشم  طبرق  لبلدية  التسييري 
بحضور  وذلك  الوهراني،  مسعود  البلدية  ديوان 
مكتب  عن  ومندوب  التجارية  الغرفة  عن  مندوب 
المدير  من  كــاًل  ضم  التونسي  الوفد  تونس. 
بن  فهمي  ليبيا  في  التونسية  للخطوط  اإلقليمي 

رشيد والمدير التنفيذي معتصم خالد الشقرون.
ما  الرحالت  لعودة  دعمها  طبرق  بلدية  وأكدت 
المواطنين  حركة  لتسهيل  وتونس  طبرق  بين 
البلدية  السياحة.  وكذلك  للعالج  المحتاجين 
عودة  تحتاجها  إجـــراءات  أي  بتسهيل  تعهدت 

الرحالت بين تونس وطبرق.

بلدية غات.. وقفة احتجاجية 
ضد تعطيل زيارة الدبيبة

في  شبابية  وفعاليات  وأعيان  مشايخ  نظم 
تعطيل  ضد  األحد،  احتجاجية،  وقفة  غات 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  رئيس  زيـــارة 
كانت  التي  للمدينة  الدبيبة  عبدالحميد 

مقررة السبت.
غير  »جهة  إن  بيان  في  قالوا  المحتجون 
وأغلقته«،  المطار  اقتحمت  التبعية  معروفة 
والال  المشينة  بـ»األفعال  وصفوه  ما  وهو 
مسؤولة«، التي تحجب الحكومة عن توفير 
لهم،  بالضرورية  التي وصفوها  المتطلبات 
واستكمال  توفير  فــي  ستُسهم  والــتــي 

المشاريع الخدمية بالمنطقة.
فشلت  للمدينة  الدبيبة  ــارة  زي أن  يذكر 
للمرة الثانية بعد إلغاء زيارة سابقة لرئيس 
أكتوبر  في  غــات  إلــى  الموقتة  الحكومة 
الماضي. األعيان واألهالي طالبوا »البرلمان 
العامة  والقيادة  الرئاسي  والمجلس  الليبي 
هذه  لمثل  حلول  وإيجاد  السريع  بالتدخل 
المشكالت ومحاسبة من قاموا بهذا الفعل 
اإلنسانية  والمبادئ  القيم  مع  يتنافى  الذي 

واألخالقية«.
وأكد الموقعون على البيان أن »غات مدينة 
والخير  السالم  أراد  السالم ترحب بكل من 
وجنوبًا،  وغربًا  شرقًا  البالد  هذه  أبناء  لكل 

وستبقى الحصن الحصين لبالدنا ليبيا«.

مصراتة تحل 
مختنق طريق 
إشارة الخروبة

بدأ ديوان بلدية مصراتة 
بالتعاون مع كل من شركات 
خدمات النظافة واألشغال 
العامة وهاتف ليبيا والعامة 
للكهرباء، ودوريات مديرية 
األمن، في حل مشكلة 
تجمع مياه األمطار باإلشارة 
الضوئية بمنطقة الخروبة 
بالمدينة، بعد أن تسببت 
المياه في عرقلة حركة سير 
السيارات على الطريق العام.
األعمال بدأت بتنظيف 
جوانب الطريق وإزالة 
المخلفات، وصيانة الحفر 
الموجودة بالطريق، كما تم 
صيانة حوض تجميع مياه 
األمطار، والذي يتعرض 
إلى اعتداءات متكررة من 
قبل بعض المواطنين رغم 
وجوده ضمن ارتداد الطريق 
الساحلي.

درنة تحتفل بافتتاح ملعب حطني
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي افتتح، الثالثاء، الملعب الرئيسي لنادي حطين الرياضي بمنطقة التميمي، جنوب مدينة درنة بالجبل األخضر شرق البالد. المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الرياضة ربيع خليفة قال إن الوزير افتتح الملعب بقص الشريط ، وسط حضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وأهالي منطقة التميمي، وجاءت 
أعمال صيانة وتعشيب الملعب بدعم كامل من وزارة الرياضة. الجويفي ألقى كلمة مقتضبة أعلن فيها رسميًا افتتاح الملعب، وقدم الشكر إلى أهالي منطقة التميمي 

على حفاوة االستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدًا لهم أن الهدف من هذه األعمال هو إحياء المرافق الرياضية خدمًة لقطاع الرياضة واألندية في ليبيا.

زارت »الوسط« بلدية الشرقية التي 
الغربية  الجنوبية  الحدود  على  تقع 
للبالد، وأجرت حوارًا مع عميد بلديتها 
تدني  أكــد  ــذي  ال امحمد،  العربي 
تهالك  بسبب  البلدية؛  في  الصحي  الوضع 
الطبية،  والمراكز  للمستوصفات  التحية  البنية 
بلدية  عميد  الطبية.  الكوادر  في  الحاد  والنقص 
البطالة،  يعاني  البلدية  شباب  أن  أكد  الشرقية 
مناشدًا الحكومة المركزية سرعة توفير فرص عمل 
للشباب مثل البلديات األخرى، محذرًا من انجراف 
الشباب المتعطل عن العمل إلى ظواهر هدامة، 
خاصة أن البلدية تقع في منطقة حدودية. وناشد 
الدولة  امحمد، في رسالة عبر »الوسط«،  العربي 
عمومًا  الجنوبية  المنطقة  إلى  االلتفات  الليبية 
»فزان«، التي قال إنها تعاني التهميش، وتهالك 
البنية األساسية، صحية وتعليمية وخدمية، معتبرًا 
أن الحكومات المتعاقبة لم تعر مناطق وبلديات 

الجنوب أي اهتمام، وإلى نص الحوار:

■ حدثنا عن الوضع الصحي لبلدية الشرقية؟

مراكز  فلدينا  جدًا،  سيئًا  يعتبر  البلدية  في  الصحي  الوضع   -
طبية،  مستلزمات  بها  توجد  وال  متهالكة  صحية  ومستوصفات 
ناهيك عن انعدام وجود األطباء، وقمنا بالمحاولة مع وزارة الصحة 
التعاقد مع  من أجل توفير أطباء، وهناك مستشفى قروي وحاولنا 
2020 ولكن لألسف وزارة الصحة لم تدفع  العام  ستة أطباء منذ 
لهم أية مخصصات مالية حتى اآلن؛ ما سبب رفض األطباء العمل 
لم  اآلن  وحتى  سنة  لمدة  عملوا  أطباء  وهناك  الشرقية،  ببلدية 
األدوية،  في  واضح  نقص  هناك  أيضًا  مستحقاتهم.  لهم  تصرف 
وحتى لو وصلت لنا أدوية من الوزارة، فهي بنسبة قليلة ال تسد 
الشرقية  بلدية  أن  خصوصًا  بالغرض،  تفي  وال  المنطقة  حاجات 

مترامية األطراف جغرافيًا.
■ ماذا عن حال البنية التحتية لمناطق البلدية؟

- ال أخفي عليك القول، فالبنية التحتية تعتبر منتهية، ومنها شبكات 

التي  األخيرة  والميزانية  الصحي،  الصرف  إلى  إضافة  الشرب،  مياه 
صرفت من وزارة الحكم المحلي تم صرفها في التعاقد مع شركات من 
أجل مياه الشرب والصرف الصحي، كما أن الطرق متهالكة وال تصلح 

حتى للصيانة، والمنطقة تحتاج إلى تعبيد طرق جديدة.
■ ما وضع الشباب داخل البلدية؟

- الشباب يعاني البطالة وعدم توافر فرص عمل لهم، وحاولنا أكثر 
العمل، وتقدم  الباحثين عن  الشباب في منظومة  من مرة تسجيل 
الشباب بملفاتهم، ولكن صدمنا أكثر من مرة بعدم تعيين شباب 
بلدية الشرقية، فيما نشاهد البلديات األخرى تقوم بتعيينات جديدة 
وبأعداد كبيرة جدًا، والمنطقة بها خريجون بمختلف التخصصات مثل 
هندسة النفط وغيرها، ونتمنى أن تلتفت الوزارات ورئاسة الحكومة 
إلى بلدية الشرقية حتى تصبح هناك حركة عمل وال ينجر الشباب إلى 
الظواهر الهدامة مثل التهريب والمخدرات وغيرهما، خصوصًا أننا في 

منطقة حدودية، وعلى الدولة الليبية االنتباه لذلك وتعتني ببلديات 
النائية.

■ المنطقة معروفة بالزراعة.. ما أحوالها اآلن؟
نعم مناطق بلدية الشرقية تعتبر من أهم المناطق الزراعية في 
الجنوب، وتنتج كميات من الخضراوات والحبوب والفواكه إلى جانب 
تربية المواشي، ولكن الفالحين يشتكون من عدم دعم وزارة الزراعة 
المعدات  وكذلك  واألسمدة،  البذور  أسعار  ارتفاع  بعد  خاصة  لهم، 
التيار  انقطاع  وهي  مشكلة  أكبر  يعانون  وأيضًا  الزراعية،  واآلليات 
طرح  بخالف  أسبوعين،  إلى  يصل  األحيان  بعض  وفي  الكهربائي، 
بعض  ضياع  في  تسببت  العوامل  تلك  كل  التيار،  وضعف  األحمال 

المحاصيل، التي تحتاج إلى الرى يوميًا.
■ وماذا يقول عميد بلدية الشرقية للحكومة الليبية ؟

- لألسف منذ أن تسلمنا اإلدارة المحلية من خالل االنتخابات، ولم 
تكن لدينا في البلدية ميزانيات من الدولة سوى مخصصات بسيطة 
منطقة  فزان  أن  والحقيقة  دينار،  ألف  وخمسين  مئة  تتعدى  ال  جدًا 
اآلن،  حتى  اهتمام  أي  تعيرها  لم  المتعاقبة  والحكومات  مهمشة 
وأناشد الدولة الليبية في رسالة من خالل منبر»الوسط« أن تلتفت 
إلى الجنوب، حيث يعاني تهالك البنية الصحية والتعليمية والخدمية، 
وكذلك البد من إعطاء صالحيات للبلديات كاملة وتخصيص ميزانيات 

لها حتى تستطيع خدمة المواطن.

صدمنا أكثر من مرة بعدم تعيني شباب البلدية فيما نشاهد البلديات األخرى تقوم بتعيينات بأعداد كبيرة جدا

 الوضع الصحي سيئ جداً فالمراكز 
والمستوصفات متهالكة وال توجد بها مستلزمات 

طبية وال أطباء

الفالحون يشتكون من غياب دعم وزارة الزراعة.. 
وانقطاع التيار الكهربائي يستمر أسبوعين أحياناً

حوار ـ رمضان كرنفوده

تفقد عميد بلدية تاجوراء خالد األزرق، السبت، رفقة أعضاء المجلس ووكيل ديوان 
المؤسسات  النعاس،  عبدالباسط  تاجوراء  تعليم  مراقبة  مكتب  ومدير  البلدية 
التعليمية الواقعة في منطقة الوادي الشرقي داخل نطاق بلدية تاجوراء؛ وذلك 
ودعمًا  والتعليمية  الخدمية  المؤسسات  هذه  احتياجات  على  الوقوف  أجل  من 
على  الرسمية  صفحتها  على  البلدية  وقالت  التعليمية.  العملية  وإنجاح  لسالمة 
الوقوف  إلى  وتهدف  الميدانية،  للمتابعات  استمكااًل  تأتي  الزيارة  إن  فيسبوك، 
للفصول  ضرورية  إضافات  أو  صيانة  من  التعليمية  المؤسسات  احتياجات  على 
تعيق  التي  اإلشكاليات  بعض  حلحلة  إلى  باإلضافة  األخرى،  والمرافق  الدراسية 

المؤسسات. التدريس بهذه  أداء هيئات 

بلدية تاجوراء.. زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية
بلدية غدامس تتابع 
حفر بئر محطة املياه

كل  ومعه  هيبة  البخاري  حبيب  المكلف  غدامس  بلدية  عميد  تفقد 
أعيان  لجنة  ورئيس  يدر،  عبدالواحد  جمال  البلدي  مجلس  عضو  من 
المياه  بمحطة  الكائنة  البئر  حفر  مشروع  الموفق،  محمد  غدامس 

الصعاب. العمل وتذليل  لتتبع سير  الدائري وذلك  بالطريق 
هناك  وكانت  جيدة،  بصورة  يسير  »العمل  المشروع  مسئول  وقال 
بعض المشاكل واجهت الحفر والحمد اهلل تمت السيطرة عليها، وهو 
ما أدى إلى تأخر وتيرة العمل«، لكنه طمأن عميد البلدية والمرافقين 

600 متر. للبئر يقارب  الحالي  العمل مستمر والعمق  بأن 

زلينت.. انطالق امتحانات املتقدمني
 لوظائف البلدية

بلدية  فــي  الوطني  المسرح  شهد 
زليتن هذا األسبوع، امتحان المفاضلة 
في  الــوظــائــف  لشغل  للمتقدمين 

البلدي. المجلس 
االمتحانات جرت بحضور عميد البلدية 
رئيس  ومعه  الرازقي  إبراهيم  المكلف 

المكلفين. اللجنة  وأعضاء 
البلدية  صفحة  نشرته  ما  وحسب 
ــع الــتــواصــل  ــوق الــرســمــيــة عــلــى م

وظائف  لشغل  تــقــدم  فيبسبوك، 
حوالي  االمتحانات  واجتياز  البلدية 
االمتحانات  فيما شملت  200 شخصن 
تــخــصــصــات )الــمــحــاســبــة–تــمــويــل 

العربية(. مصارف–االقتصاد–اللغة 
تُـــجـــرى في  بــقــيــة االمــتــحــانــات 
عليها  اإلعــالن  تم  التي  التخصصات 
والمكان  الوقت  في  البلدية  بصفحة 

. نفسيهما

شاهد من أهلها:
عيادة منطقة 

حميرة.. بال 
خدمات طبية

رمضان كرنفودة ـ الوسط
بلدية  في  حميرة  منطقة  عيادة  تعاني 
الصحية،  الخدمات  انعدام  الشرقية 
إحدى  جمعة  ضاوية  توصيف  وحسب 
الكوادر العاملة في العيادة التي ُأنشئت 
قبل العام 2000، فإن العيادة »منتهية 
البنية، وال توجد بها أية مقومات للعمل 
أن  الحاالت، وهي ال تستحق  أواستقبال 

تكون بهذا الشكل في ليبيا إطالقًا«.
العيادة  »أرضية  ضاوية:  وأضافت 
أغلبها ترابية وال توجد بها أية تجهيزات 
غرفة  في  والعمل  طبية،  معدات  أو 
لنا  توجد  بها سرير وطاولة، وال  واحدة 
أو  قياس سكر  جهاز  مثل  معدات طبية 
ضغط، وال يوجد تعقيم، حتى المريض 

يأتي من الصيدلية بالسرنجة«.
للخدمات  حميرة  منطقة  وتحتاج 
الطبية العاجلة، ويعاني سكانها، خاصة 
العقارب،  لدغات  الصيف،  فصل  في 
تقول ضاوية: »ال يصرف للعيادة مصل 
عشرة  وهي  قليلة  بكمية  إال  العقرب 
اليوم  ألن  تكفي؛  ال  ــذه  وه أمــصــال، 
مصابين  خمسة  وصول  يشهد  الواحد 
بلدغات العقارب على أقل تقدير، كذلك 
تحليل  جهاز  وال  السكر  عالج  يتوفر  ال 
أن  إلــى  المواطن  يضطر  ما  السكر، 
يذهب إلى مناطق أخرى وبعض األحيان 
الصيدليات،  من  السكر  عالج  يشتري 

والمفروض يقدم مجانًا له«.
األدوية  تصلنا  »ال  ضاوية:  وتضيف 
العالج  توافر  حقنا  ومن  اآلخرين،  مثل 
يوجد  ال  والعيادة  الليبييين،  باقي  مثل 
كيف  مختبر..  أو  نهائيًا  دكتور  أي  بها 
تكون عيادة محسوبة على الدولة هكذا 

وضعها« .

العربي امحمد يناشد الدولة االلتفات للمنطقة الجنوبية في رسالة عبر»الوسط«:

عميد بلدية الشرقية: الجنوب يعاني التهميش وتهالك عميد بلدية الشرقية: الجنوب يعاني التهميش وتهالك 
البنية األساسية.. والحكومات املتعاقبة لم تعره أي اهتمامالبنية األساسية.. والحكومات املتعاقبة لم تعره أي اهتمام
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

جمعة الفزاني فنان 
الواقعية املعاصرة

إنه ظاهرة فنية متميزة تمامًا، وهي نمط أو مدرسة مختلفة 
العربي كافة،  المجال  الليبي فقط، ولكن في  التشكيل  ليس في 
وفوق ذلك القليل جدًا من التشكيليين العالميين مَن برزوا في 
هذا النوع من الرسم الذي جعل الفنان جمعة الفزاني رائدًا له في 

الساحة الليبية.
كتب عنه الفنان والناقد التشكيلي عدنان بشير معيتيق فقال: 
»بعيدا عمّا درج معظم الفنانين الليبيين على رسمه في لوحاتهم 
التي تحتفي عادة بالموضوعات التراثية المتعلقة بالبيئة واألزياء 
الفنان  ينفرد  المعالجات،  اختالف  مع  والطبيعة  والوجوه  والحُلي 
الليبي جمعة الفزاني بأسلوب خاص ينهل من المدرسة الواقعية 
ليرسم موضوعات موغلة في المعاصرة بدقة عالية شكال ولونا، 

فأتقنها وتميّز فيها«.
ويقرر هذا الناقد الذي أثرى المشهد الليبي وقدم العديد من 
الفنية  النظريات  من  المستمدة  النقدية  والتحليالت  الدراسات 
العالمية، والذي يكاد أن يكون 
للمتابع  قدم  الذي  الوحيد  هو 
جمعة  الفنان  إلبداع  قراءته 
-مقبرة  لوحة  »إن  الفزاني: 
ما  أجمل  من  تعدّ  السيارات- 
تمّ إنتاجه في مدرسة الواقعية 
كذلك،  بالفعل  وهي  الليبية. 
الرابش حديقة  فلقد خلق من 
زاهية األلوان، وإنها قريبة من 

التصوير الفوتوغرافي«.
الفنان جمعة محمد الفزاني 
من مواليد طرابلس في العام 
بشكل  الرسم  درس   ،1962
بالرسومات  متأثرًا  شخصي، 
كمواضيع  والصبيان،  لألطفال  قصصا  تحكي  التي  الصحفية 
)السوبرمان والوطواط( إضافة إلى إبداع المواضيع الكاريكاتورية 
التي برز في تقديمها الفنان محمد الزواوي، وهو أحد الذين تأثرا 
بهم كثيرًا في بداياته الفنية. منذ أن بلغ السابعة عشرة من عمره 
اتجه نحو المجال العسكري سنة 1979 إلى أن استقال من الخدمة 
خالل العام 1988، والتحق مباشرة بالعمل بقسم النشاط الجامعي 
كرسام وموظف مسؤول عن النشاطات والمعارض التشكيلية التي 

تقام في الجامعة في مختلف كلياتها.
صمّم العديد من الشعارات والتصاميم للجامعة، وغيرها، وال 
يزال مواصال نشاطه بهمة واقتدار، تضاعفت في الوقت ذاته مع 
مشاركا   ،1993 العام  في  بطرابلس  الفنون  دار  مناشط  انطالق 
في العديد من معارضها مع عديد الفنانين الليبيين، وكذلك في 
المعارض، التي ُأقيمت في دار حسن الفقيه حسن، ودار عبدالمنعم 
إلى  إضافة  مختلفة،  فترات  في  مريم  الكنيسة  وقاعة  ناجي،  بن 
وللفنان  وغدامس.  وزوارة  والزاوية  بنغازي  في  أخرى  مشاركات 
أعمال مقتناة لدى العديد من سفراء دول كندا وفرنسا والواليات 

المتحدة والبرازيل واإلمارات وغيرها.
ما وجدته من أعمال لهذا الفنان قليلة جدًا قياسًا لما وجدته 
المواضيع  هي  قليلة  وأيضا  الليبيين،  الفنانين  لبقية  وقدمته 
النقدية، أو المقابالت والمعلومات اإلعالمية، التي نُشرت عنه. بل 
وأعترف أنه لوال ما كتبه عنه الناقد الفنان عدنان بشير معيتيق، لما 

وجدت شيًئا عن هذا الفنان البديع.
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اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ
اليوم  فعاليات  إقامة  السبت،  طرابلس،  شهدت 
والفنية  التراثية  المعارض  من  سلسلة  عبر  الثقافي، 
بفضاءاته  القديمة  المدينة  إدارة  جهاز  نظمها  التي 
والوعي  الجمالي  التذوق  لمفهوم  تعزيزًا  الثقافية، 
العالقة  بالمدينة، وتجسير  التاريخية  المعالم  بأهمية 
بالمكان ورسم خارطة التواصل مع ذاكرته من خالل 

التعريف بها وفتح نافذه على أثرها السالف.
مناشط  من  جانبًا  الوسط  بوابة  ورصدت 
المهرجان، حيث ذكرت ثريا جمعة أمينة بيت نويجي 
للثقافة بخصوص معرض الكتاب الذي احتضنته الدار، 
أن المطبوعات المعروضة كانت عناوين مؤلفات من 
القويري والكاتب كامل عراب،  مكتبة األديب عبداهلل 
النقد،  والفن،  التاريخ  عنوانًا في مجاالت   150 بواقع 

الرواية وغيرها من فروع العلوم اإلنسانية والفكرية.
ذهنية  تنشيط  إلى  يهدف  المعرض  أن  وأضافت 
ذخيرة  على  الضوء  وتسليط  الكتاب  المتلقي ألهمية 
بالمنجز  وشغفهم  مداركهم  وتنوع  الُكتَّاب  هؤالء 
على  وحفاظهم  المختلفة،  حقوله  في  اإلبداعي 
منشورات  أن  عرفنا  ما  إذا  خصوصًا  نادرة  إصدارات 
المعرض تقتصر على نماذج لمؤلفات خالل الفترة من 

1955إلى 1960.

فن الطباعة
الخطاط  أوضح  أيضًا،  البيت  داخل  جولتنا  وفي 
خالل  من  كان  بالفعالية  تواجده  أن  الخروبي  محمد 

تحت  المقامة  األحادية  الطباعة  ورشة  في  مشاركته 
على  ترتكز  وهي  ميكرز«  »برينت  مؤسسة  إشراف 
التفاعل المباشر مع الجمهور بغية تعريفهم بمراحل 
عملية الطباعة في تقنياتها اللونية البسيطة كقاعدة 
استخداماتها  إلى  الحقة  خطوات  في  تتجه  أولية 
الحروفية والتجريد  الكتب وفنون  العديدة في طباعة 

وكذا الرسم الواقعي.
معرضًا  بي  محمود  بيت  شهد  آخر،  جانب  ومن 
والحلي  االكسسوارات  شمل  التقليدية  للصناعات 
الغرياني  محمود  وقال  اليدوية،  المنسوجات  وكذا 
الثمينة،  والمعادن  الذهب  بسوق  الحرفيين  أحد 
الصناعة  وتشجيع  دعم  باب  من  جاءت  مشاركته  إن 
واردات  من  منافسة  إلى  تتعرض  والتي  المحلية، 
تراعي  التي  أو  التراثية  الصيغة  لمعايير  تخضع  ال 
الشكل الفلكلوري لثقافتنا، وأشار الحرفي عبدالباسط 
التاجوري المختص في مهنة الحياكة إلى أن اشتغاله 
البطانية،  »الكليم،  مثل  اليدوية  الصناعات  على 
مستوردة  خام  بمواد   » المرقوم  المخالة،  الوسادة، 
وأن  خصوصًا  فيها  النظر  من  بُد  ال  مسألة  وهي 

المواد األولية موجودة بليبيا، كالصوف وغيرها.

تراث وتشكيل
وذكرت فوزية عريبي أمينة دار حسن الفقيه حسن 
للتراث، أن الدار أقامت معرضًا للتشكيل، وآخر تراثيًا 
التقليدية  للصناعات  الليبية  األكاديمية  مع  بالتعاون 
بنماذج  ساهمت  التي  للتراث  الطروق  ناصر  ودار 
عرضًا  أيضًا  البرنامج  وشمل  الشعبية،  للمقتنيات 
تحوي  وهي  القديمة  المدينة  إدارة  جهاز  لمنشورات 

واألشغال  الجهاز  تطوير  مراحل  عن  شارحة  مادة 
أعمال  من  القديمة  المدينة  فضاء  داخل  نفذها  التي 

الصيانة وغيرها.
أوضح  التشكيلي،  الفن  بمعرض  يتعلق  وفيما 
لوحة  بـ12  كانت  مشاركته  أن  هدية  خالد  الفنان 
تعكس معالم وجماليات المدن التاريخية في طرابلس 
وغدامس وتالحق تفاصيل األزقة والمساجد والبيوت، 
الفنانون  شارك  فيما  الطرابلسية،  المرأة  ومالمح 
بسبعة  الغرياني  عمر  وكذا  أعمال  بـ6  الفزاني  جمعة 

أعمال ولوحة واحدة لمحمد الخروبي.
طرابلس  معرض  مديرة  الغزيوي  بسمة  وقالت 
اليوم  برنامج  إن  القرمانللي«  يوسف  »بيت  التاريخي 
بأنشطة  كامل  يوم  مدار  على  حافلة  كان  الثقافي 
البيت  في  اليومية  الحياة  لطقوس  إحياء  تضمنت 
فترة  قدمت  كذلك  العالة«  »لمة  مثل  الطرابلسي 
الظهيرة بعض األكالت الشعبية المعروفة والتي تعد 
غالبًا في األجواء الشتوية مثل »رشدة البرمة«، وقدمت 
في المساء عروضًا لفوج المدينة للكشافة والمرشدات.

وفتح بيت إسكندر للفنون قاعاته للزوار التي عرضت 
الصورة  فرادة  عن  المعبرة  اللوحات  من  مجموعة 
تحوالتها  في  الحياة  جداريات  تحاكي  وهي  اللونية 
وسريانها الدائم، وصاحبت ذلك أجواء مشبعة بعزف 

جميل على آلة القانون للفنان شعبان رحيل.
فرق  مع  الطلق  الهواء  في  خارجًا  العزف  وتواصل 
نالت  والتي  ماركوس  قوس  مظلة  تحت  شبابية 
بروعة  منتشيًا  حولها  تحلق  الذي  الجمهور  إعجاب 
تلك المقطوعات وهي تداعب محيط المكان وتالمس 

شغف ووجدان الحضور.

 طرابلس - عبدالسالم الفقهي

نظمه جهاز إدارة المدينة القديمة

● طرابلس تشهد فعاليات اليوم الثقافي عبر سلسلة من المعارض التراثية والفنية التي نظمها جهاز إدارة المدينة القديمة.

طرابلس - الوسط

بتنظيم من المركز الليبي للدراسات التاريخية

شوقي معمر يحاضر عن »تاريخنا الذي لم يقرأ«

للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
للدكتور  محاضرة  األربعاء،  التاريخية، 
الذي  »تاريخنا  بعنوان  معمر  شوقي 
مرفق  بشرح  خاللها  تناول  يقرأ«،  لم 
ينبغي  التي  العلمية  األسس  بالصور 
الليبي  التاريخ  لمعرفة  عليها  البناء 
القديم، وشواهد اللغة الليبية القديمة 
متفرقة  أثرية  مواقع  في  »التيفيناغ« 
سجلها  التي  باالكتشافات  ومقارنتها 
زياراتهم  في  األوروبيون  البحاث 

للمنطقة.
التفاعل  أن  إلى  المحاضر  وأشار 
الحضاري أو التواصل بين الشعوب لم 
عصور  بين  قطيعة  توجد  وال  يتوقف 
فطقوس  بعدها،  وما  التاريخ  قبل  ما 
الرقص  وعادات  االجتماعية  المناسبات 
زالت  ما  ومرموزاتها  الجسد  وحركات 
المعاصرة،  حياتنا  في  وتمارس  حية 
فمن اإلجحاف فصل هذه المراحل بغية 

إدراك التحوالت الزمنية.
تظل  نجاحها  نسبية  من  وبالرغم 
دراسات مبتورة غير خاضعة للمعاينات 
تعطي  ال  التي  المقارنات  أو  الدقيقة 
وبذا  المدروس  للهدف  شموليا  كشفا 
أثر  على  تستند  ال  تعميمات  في  تقع 
طرابلس  إن  مثال  كالقول  ملموس، 
مدينة فينيقية؛ إذ ال وجود لمصدر يؤكد 
ذلك، عدا أن انعدام الحصول على حدث 
محدد وضبابية التفسيرات تبقي حقيقة 
كيفية وصولهم إلى طرابلس أمرا غير 

مقنع.
تأثير أيديولوجي

دراسة  إلى  عرضه  سياق  في  وأشار 

مجلة  نشرتها  اإليطاليين  البحاث  أحد 
ليبيا القديمة الصادر سنة 1966 عرض 
لمعرفة  البحثية  جولته  حصيلة  فيها 
حقيقة النقوش الموجودة بقصر ميمون 
لحروف  مرجعيتها  مؤكدا  وليد  ببني 
القديمة«  الليبية  »اللغة  التيفيناغ 
كذلك  التاريخ،  قبل  ما  لعصور  العائدة 
وجود الصليب المعقوف في ذات الموقع 
والجبل  كماش  بأبو  أخرى  وأماكن 
األخضر وهون وتمظهراتها في األبواب 
امتداد  على  واألواني  القبور  وشواهد 
التواصل  فكرة  يعكس  ما  العصور 
المكان  جغرافيا  بين  الثقافي  والتمازج 

وعاداتها وتقاليدها.
كما أوضح أن الوصول لهذا المستوى 
التحرر  يقتضي  االستدالالت  من  القيم 
والدينية  السياسية  األيديولوجيا  من 
وغيرها من الدوافع التي تأثر على البعد 
الموضوعي للمادة المقصودة أو اآلثار 
المراد استجالء زمن ظهورها وتحقيبها، 
وهوما وقع فيه بعض المؤرخين نتيجة 

رسومات  حقائق  تبيان  في  قصورهم 
وتماثيل تبين عدم صدقيتها.

ألبحاث  نماذج  المحاضر  وقدم 
ليبيين  لمؤرخين  ومقاالت  ودراسات 
ألصول  فهم  عدم  أسماه  لما  كمثال 
البحث واالستدالل التاريخي، وكذا غلبة 
رؤاهم  طرح  في  األيديولوجي  البعد 
وأفكارهم، وعلق على ذلك بالقول »إننا 
ذلك  ودليل  تاريخنا«  كتابة  في  فشلنا 

تأثير العقيدة وظاللها.
عمق  على  دلل  آخر،  جانب  ومن 
الحضارتين  بين  والتداخل  التمازج 
اكتشافات  نتائج  والمصرية في  الليبية 
وجود  تثبت  نيكرو  اإليطالي  للعالم 
خوفو  بهرم  التيفيناغ  لحروف  رسم 
وهي مطابقة لنظيراتها بليبيا، إضافة 
الموجودة على  الحروف  لرسومات تلك 
الوسائد بمقبرة توت عنخ آمون ضمن 
أن  على  مؤشر  وهي  الملكي،  األثاث 
من  أصيل  جزء  القديم  الليبي  التاريخ 

المجتمع المصري القديم.

أحمد ألتان: الكتابة شكل من أشكال االنتقام
عمره  عاما(   71( ألتان  أحمد  التركي  والكاتب  الصحفي  يحسب 
في  السجن  من  خرج  الذي  المفكر  إن  إذ  يصدرها؛  التي  بالكتب 

الربيع، يريد اإلفادة من »كل دقيقة« لملء الصفحات بكلماته.
دقيقة  كبيرة ألن كل  قلق  حالة  الكتّاب  »لدى  أن  ألتان  والحظ 
لذلك  فيها،  يكتبوا  أن  يمكن  كان  دقيقة  هي  حياتهم  في  تمر 
بهذا  أشعر  »أصبحت  وأضاف  يكتبون«.  ال  عندما  بالندم  يشعرون 
أكثر بكثير مما كنت أفعل قبل السجن«، مؤكدا أنه ال يخشى العودة 

يوما إلى ما وراء القضبان.
وأمضى ألتان نحو خمس سنوات في سجن سيليفري في ضواحي 
إدانته بالضلوع  2021 بعد  2016 وأبريل  إسطنبول، بين سبتمبر 

 ،2016 يوليو  في  ُأحبط  انقالب  في 
وهي تهمة نفاها الكاتب باستمرار.

على الطاولة الصغيرة في زنزانته، 
ألف ألتان ثالثة كتب: »لن أرى العالم 
يُنشر  لم  الذي   )2019( أخرى«  مرة 
لغة،   28 إلى  تُرجم  لكنه  تركيا  في 
صدرت  رواية  وهو  حياة«  و»مدام 
العام 2021 ونُقلت إلى 12 لغة، أما 
الثالثة فيعمل في الوقت الراهن على 

استكمالها.
الذي حققته  النجاح  أن  ألتان  ورأى 
فرنسا  في  ونيلها  حياة«  »مدام 
األجنبية،  »للرواية  »فيمينا«  جائزة 
من  االنتقام«  أشكال  من  هو »شكل 

االعتقال.
رواية  تعلوها  كتب  كومة  قرب  دخان سيجارته  ينفث  وهو  وقال 
جون لوكاريه األخيرة »سيلفرفيو« المنشورة بعد وفاته، إن »مدام 
حياة« هي »بمثابة القول )لم يكن في إمكانكم سرقة هذه السنوات 

الخمس مني(«.
التي   )2016-2007( المعارضة  »طرف«  جريدة  مؤسس  وروى 
أصبحت أحد رموز انتهاك حرية التعبير في تركيا، كيف كان يمضي 
تسع  إلى  »ثماني  يكتب  كان  أنه  إلى  مشيرا  زنزانته،  في  أيامه 
ساعات في اليوم«، ويدخن سيجارة تلو أخرى. ولم يكن يلهيه عن 
الدخان،  من  ينزعجان  كانا  السجن  رفقاء  من  اثنين  سوى  التأليف 

وعشرة كتب وجهاز تلفزيون.
تكاد تكون ال أحد

التلفزيونية  في«  تي  »فالش  محطة  على  يوم  ذات  ووقع 

»المتواضعة المستوى«، وكانت تعرض نساء ذوات »أجساد ثقيلة« 
كن  »لقد  مازحا  ألتان  وقال  قصيرة«.  »بتنانير  ويرقصن  يغنين 
أحببت  السجن...  في  رؤيتهن  أستطيع  اللواتي  الوحيدات  النساء 

مشاهدة ]هذه القناة[، لكن زمالئي السجناء كانوا متدينين جدا«.
طالب  قصة  وهي  حياة«،  »مدام  رواية  ولدت  األجواء،  هذه  في 
امرأتين،  غرام  في  يقع  شعبي  تلفزيوني  برنامج  في  يشارك  أدب 
»عسلي  فستانا  ترتدي  الجسم«،  و»ممتلئة  منه  سنا  أكبر  إحداهما 

اللون«.
للسجن  الرواية(  هذه  )بصدور  مدين  »أنا  ساخرا  ألتان  وعلق 

ولمن ألقى بي في السجن«.
نسختين  يدويا  الصحفي  وكتب 
الكتب  من  كل  مخطوطة  من 
مصادرة  إلمكان  تحوطا  الثالثة، 
كان  الذي  الجهد  إن  وقال  كتاباته. 
أضاف  لكنه  »مضاعفا«،  كان  يبذله 
»الكتابة أسعدتني. كنت أعيش في 

عالم آخر«.
شيء  من  ينزعج  ال  فـ»المرء 
الكتابة«،  على  قادرا  يكون  عندما 
بين  ما  بيعت  الذي  ألتان  رأي  في 
من  نسخة  ماليين  وسبعة  ستة 
ثمانينيات  منذ  المنشورة  كتبه 
نحو  عددها  والبالغ  العشرين  القرن 

عشرين.
ُأطلق  الذي  المفكر  ويُدرك 
وضعه  أن  التركية،  التمييز  محكمة  من  بقرار  أبريل  في  سراحه 
معلق، إذ ال تزال ثمة تهم موجهة إليه، ويفضل لهذا السبب تجنب 

التطرق إلى بعض المسائل ذات الطابع السياسي النافر.
شدد  لكنه  فرنسا«،  في  أوال  »ستنشر  المقبلة  كتبه  أن  وكشف 
الوقت  في  منها  الخروج  يمكنه  ال  التي  تركيا  في  حياته  أن  على 

الراهن بسبب الدعاوى المرفوعة ضده.
بل  ليست مسألة شجاعة،  إنها  أبدا.  البلد  أغادر هذا  »لن  وقال 

ألنني أرى أن المنفى أصعب من السجن«.
وأضاف »في السجن، يمكنني التحدث بلغتي األم، فأنا في بلدي، 
أحد  ال  فأنت  بلغتك،  التحدث  يمكنك  ال  المنفى،  في  ما.  أحد  وأنا 
تقريبا، وبال جذور. قد تشعر باألمان ولكن ال يمكنك الشعور بأنك 

في المنزل. أفضل أن أكون في السجن على ذلك«.

لآلداب  الليبية  الجمعية  أعلنت 
من  عدد  إلقامة  تحضيرها  والفنون 
الفعاليات والندوات األدبية، خالل الفترة 
المقبلة، وفق ما أوردته على صفحتها في 

»فيسبوك«.
في  الندوات  وتقام 
»إحدى الفضاءات الثقافية 
سيتم  القديمة،  بالمدينة 
الحًقا  عنها  اإلعالن 
جهاز  مع  التنسيق  بعد 
القديمة  المدينة  إدارة 

طرابلس«.
الندوات  وستكون 
النحو  على  واألمسيات 

اآلتي:
مع  بالتعاون  ندوة 
حول  للنشر  الفرجاني  دار 
جمعة  الكاتب  رواية 
بوكليب »نهارات لندنية« 

في 15 فبراير.
حول  ثقافية  أمسية 
الشاعر أحمد الحريري في 

25 فبراير.
دار  مع  بالتعاون  ندوة 
روايتي  حول  الفرجاني 
»العلكة«  بوشناف  منصور  الكاتب 
ندوة  مارس.   15 في  الذهبي«  و»الكلب 
الرواد حول كتاب ظاهر  بالتعاون مع دار 
الملكي  »العهد  الحسناوي  صكر  محمد 

وأزمة الحكم في ليبيا« في 29 مارس.
حول  الرواد،  دار  مع  بالتعاون  ندوة 
الحجاجي »طيح سعدك«،  كتاب د فريدة 
»صباح  مادي  سليمان  جمعونة  وكتاب 
على  أبريل،  شهر  خالل  طرابلس«  الخير 

أن يحدد الموعد بدقة الحًقا.

الجمعية الليبية 
لآلداب تحضر لعدد 
من الندوات األدبية

● شوقي معمر

الصاوي  خالد  المصري  الفنان 
في  أجر  دون  صوتيًا  شارك 
بالمقلوب«  »هاملت  مسرحية 
يقوم  التي  للمسرحية  تشجيعًا 
ببطولتها مجموعة من الممثلين 
الفنون  معهد  وطالب  الشباب 

المسرحية.

الممثلة المصرية 
نيللي كريم علقت 
على دورها في 
مسلسل الجسر« 
بقولها: »إنني 
أحب أعمال الحركة 
واألكشن، ويسهل 

عليّ أداء المشاهد 
كوني رياضية 

في األساس، 
كما أن هناك 
فريق عمل 

كامل يساعدنا 
في المشاهد«.

اللبنانية  والفنانة  المخرجة 
في  حذاءها  خلعت  لبكي  نادين 
أثناء سيرها على السجادة الحمراء 
للعرض األول لفيلم »أصحاب وال 
أعز« المقرر عرضه خالل أيام على 

منصة »نتفليكس«.

خالد الصاوي وهاملت باملقلوب

النجمة العالمية 
هيدي كلوم تحدثت 
عن بوليصة التأمين 
البالغة 2 مليون 
دوالر على ساقيها، 
قائلة إنها أمنت على 
ساقيها بالفعل، وإن 
أحد أطرافها السفلية 
يساوي في الواقع 
أكثر من اآلخر.

نيللي كريم رياضيةسيقان هيدي 

نادين لبكي بال حذاء

فن x فن

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تحيي حفاًل 
غنائيًا في المكسيك، في 21 يناير، ضمن 
ليالي »إكسترافاجنزا« الذي يقام في هذا 
الوقت من كل عام، وتقدم النجمة العربية 
في الحفل باقة من أغانيها الشهيرة.

هيفاء في املكسيك

رانيا يوسف 5 الفجر

الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أثارت 
جداًل واسعًا في مواقع التواصل االجتماعي، 
بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي 
تبحث عنه في برنامج تليفزيوني قائلة: 
»أبحث عن رجل يحترم رجوعي للبيت 5 
الفجر يوميًا«.
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في
املرمى

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، 
الماضي،  اإلثنين  ظهر  الجويفي،  عبدالشفيع 
الملعب الرئيسي لنادي المختار بمدينة طبرق.

وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
الرياضة ربيع خليفه، إن مراسم االفتتاح جاءت 
بحضور عدد كبير من الشخصيات على رأسهم 
عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق السيد 
لدولة  السابق  والسفير  الصالحين،  عبدالنبي 
ليبيا الدكتورعبدالمجيد سيف النصر، وبحضور 
بالشأن  المهتمة  الرياضية  الشخصيات 
بعد  االفتتاح  هذا  وجاء  بالمدينة،  الرياضي 
خضوع الملعب لعملية الصيانة والتطوير خالل 

الفترة الماضية.
الرياضة،  وزارة  باسم  المتحدث  وأوضح 

أكد  الجويفي،  عبدالشفيع  الرياضة  وزير  أن 
المختار  نادي  أن ملعب  االفتتاح  خالل مراسم 
جيدة  تحتية  بنية  لتوفير  جديدة  إضافة  هو 
العطاء  على  لتشجيعهم  وذلك  للرياضيين؛ 
البعيدة  المناطق  بعض  أن  مؤكدًا  المستمر، 
جدًا يعانون من عدم توفر بيئة رياضية مناسبة 
منذ سنوات عديدة، ومن هذا المنطلق أخذت 
وزارة الرياضة على عاتقها شعار البناء والصيانة 
والتطوير للرفع من معاناة الرياضيين ومستوى 
العام.  للصالح  خدمة  للرياضة  التحتية  البنية 
استراتيجية  خطة  أطلقت  الوزارة  أن  يذكر 
الرياضية  للمنشآت  التحتية  بالبنية  للنهوض 
في مختلف المدن والمناطق التي تعاني بنيتها 

التهالك واإلهمال.

وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي املختار طبرق
للعام الثاني على التوالي، تُوج البولندي 
بايرن  هداف  ليفاندوفسكي،  روبرت 
العب  أفضل  بجائزة  األلماني،  ميونيخ 
في العالم بحفل األفضل »ذا بيست«، 
ليفاندوفسكي  وتفوق   ،2021 للعام 
الذي  ميسي،  األرجنتيني  النجم  على 
السابعة  الذهبية  بالكرة  سجله  رصع 
ليفربول  ونجم  الماضي،  نوفمبر  في 

اإلنجليزي المصري محمد صالح.
 43 ليفاندوفسكي  روبرت  وسجل 
أي  من  أكثر   2021 العام  في  هدفًا 
البولندي  الالعب  توج  كما  آخر.  العب 
والسوبر  بايرن  مع  األلماني  بالدوري 
ليفاندوفسكي  وحصد  كذلك.  المحلي 
ثم  نقطة،  بـ44  ميسي  تاله  نقطة،   48

صالح بـ39 نقطة.
في  هدفًا   48 سجل  الذي  ليفاندوفسكي  وقال 
 :2021-2020 موسم  في  المسابقات  مختلف 
أشعر  الجائزة..  بهذه  بالفوز  وأتشرف  سعيد  »أنا 
بالفخر.. هذه الجائزة هي أيضًا لزمالئي ولمدربي، 

نعمل جميعًا بجد للفوز بالمباريات والكؤوس«.
بعد  مدرب  أفضل  جائزة  توخيل  توماس  ونال 
أبطال  دوري  للقب  اإلنجليزي  تشيلسي  قيادة 
المحلي  غريمه  حساب  على  الماضي  مايو  في  أوروبا 

مانشستر سيتي.
يورجن  فوز  بعد  الجائزة  على  ألمانيا  هيمنة  واستمرت 
كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين. وفاز السنغالي 
متفوقًا  مرمى  حارس  أفضل  بجائزة  تشيلسي  العب  مندي  إدوار 
جيانلويجي  واإليطالي  بايرن  حارس  نوير  مانويل  األلماني  على 

دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

صدر عن رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد، قرار، بإعادة تشكيل االتحاد 
الفرعي لكرة اليد بالمنطقة الثانية برئاسة أسامة عبدالرحمن الساعدي، 

ونائبه حسين أبوغالية، واألمين العام عبدالباسط خليفة السميطي، 
وأمين الصندوق زين العابدين االؤجلي. وعضوية مرعى الدويبي، 

وفرج عبدالسالم، ومحمد على الجهاني. ويمارس االتحاد الفرعي كافة 
االختصاصات المخوله له، وحسب ما تنص عليه اللوائح التنظيمية 

لمسابقات كرة اليد.

الوطني والنادي األهلي طرابلس لكرة السلة، ◆◆ المنتخب  أجرى العب 
للركبة تكللت  الرباط األمامي  نسيم بدروش، عملية جراحية بمصر في 

بالنجاح،  العملية تكللت  بالنجاح. وقال بدروش في فيديو: »الحمد هلل 
التأهيل«. ووجه الشكر إلى  وسأخضع، في األيام المقبلة، للعالج وإعادة 
للعبة، فؤاد برغش، واألمين  الليبي  السلة، ورئيس االتحاد  جماهير كرة 

للمنتخب  التوفيق  لالتحاد جمال مفتاح. وتمنى بدروش  العام 
السلة. لكرة  العرب  ببطولة  المرتقبة  الليبي في مشاركته 

بطل مرحلة الشتاء 
بنكهة حمراء

الحدث

زين العابدين بركان

مباريات  ختام  عن  تفصلنا  فقط  واحدة  جولة 
الليبي  الدوري  لبطولة  والشتاء  الذهاب  مرحلة 
المجموعتين  فرق  مستوى  على  القدم  لكرة 
األولى والثانية، وبات أصحاب األلوان والغالالت 
في  بنغازي،  واألهلي  االتحاد  فريقا  الحمراء 
فما  لصالحهما،  الذهاب  جولة  لحسم  طريقهما 

هي إال مسألة وقت ليس إال.
الفريقين  لكال  ناجحة  كروية  مسيرة  وبعد 
العريقين، ففريق األهلي بنغازي بطل المجموعة 
األولى حافظ على بقاء سجله نظيفًا بال خسارة 
األولى  المجموعة  فرق  بصدارة  انفراده  بعد 
بالعالمة الكاملة، بعد تحقيقه لثمانية انتصارات 
نقطة،   24 برصيد  المجموعة  ليتصدر  متتالية 
بفارق خمس نقاط فقط عن أقرب مالحقيه فريق 
األخضر. وتميز الفريق خالل مشواره باالستقرار 
الفني من خالل استعانته هذا الموسم بالخبرة 

والتجربة الكرواتية بقيادة رادان غازالين.
ضاربة؛  هجومية  بقوة  تميز  الفريق  أن  كما 
دفاع  خط  وكان  هدفًا،   17 العبوه  أحرز  حيث 
واألكثر  األقوى  الحلقة  الفريق  مرمى  وحارس 
جاهزية، حيث لم يستقبل في شباكه سوى ثالثة 
المجموعة  االتحاد بطل شتاء  فريق  أما  أهداف، 
قبل  الذهاب  جولة  حسم  من  فاقترب  الثانية 
بفارق  نقطة  عشرة  ثماني  برصيد  واحدة  جولة 
بعد  السويحلي  مالحقيه  أقرب  عن  نقاط  أربع 
 5 الفريق  سجل  حيث  مباريات،  لثماني  خوضه 
األقوى  الفريق  انتصارات وثالث تعادالت، وكان 
هدفًا   12 برصيد  ودفاعيًا  هجوميًا  بمجموعته 
أحرزها العبوه، في حين لم يستقبل في شباكه 

سوى هدفين.
مستوى  على  الفريق  استقرار  عدم  ورغم 
الموسم  هذا  مسيرته  بدأ  حيث  الفني  الجهاز 
بقيادة إيطالية بعد استعانته بالمدرب اإليطالي 
الفريق  قيادة  استلم  الذي  سانينو  جوسيبي 
قاد  الذي  الحمادي  أسامة  الوطني  المدرب  من 
إال  الماضي،  الموسم  ببطولة  للتتويج  الفريق 
مجددًا  عودته  بعد  توازنه  استعاد  الفريق  أن 
بالمدرب  استعانته  المحلية من خالل  للمدرسة 
المساعد والعبه السابق محمد الحمروني، الذي 
قاد الفريق النتصارين متتاليين في آخر جولتين 
ليترك المهمة في جولة الذهاب األخيرة للمدرب 

التونسي الجديد محمد الكوكي.
واأللوان  الغالالت  أصحاب  سيحافظ  فهل 
الواحدة األهلي بنغازي واالتحاد على مسيرتهما 
الناجحة هذا الموسم حتى نهاية المشوار، وبلوغ 
لقب  على  بقوة  والمنافسة  التتويج  سداسي 
التي  الكروية  نسخته  في  الليبي  الدوري  بطولة 
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● الساعدي

زكريا الهريش ينضم لقائمة املحترفني الليبيني في املالعب العاملية
النجم الليبي يجدد عالقته بفريق سوتييسكا بطل الدوري المونتينيغري بعد أن دافع عن ألوانه في 2018

المونتينيغري،  سوتييسكا  نادي  إدارة  تعاقدت 
نهاية  بعد  الهريش،  زكريا  الليبي،  المحترف  مع 
مشواره مع الفريق األول لكرة القدم بنادي األهلي 
مباريات  إال  معه  يلعب  لم  والذي  طرابلس، 
البدالء«  »دكة  على  وجوده  بسبب  محدودة، 
الكرة  نجم  ليجدد  المباريات.  عديد  في 
الليبية الشاب، تجربته ومحطته االحترافية 
الذي  المونتينيغري،  الدوري  بطل  مع 
في  ألوانه  عن  ودافع  تقمص  أن  سبق 
الموسم الرياضي )2018 - 2019(، 
وتُوّج معه بلقب بطولة الدوري 
لتستمر مسيرته االحترافية 

الناجحة مع الفريق.
الشاب  النجم 
الهريش  زكريا 
مواليد  من 
وبدأ   ،1998
الكروية  مسيرته 
بطرابلس،  األهلي  بالنادي  الصغر  ومنذ  مبكرا 
من  معارا  احترافية  تجربة  من  أكثر  خاض  حيث 
النادي األهلي طرابلس بدأت في موسم 2018 
المونتينيغري،  سوتييسكا  فريق  مع   2019  /
وتألق معه بشكل الفت ليخوض بعدها تجربة 
لم  المغربي،  طنجة  اتحاد  فريق  مع  قصيرة 
 ،2020 يناير  حتى  موسم  نصف  سوى  تدم 
وبعد  بالتراضي.  التعاقد  الطرفان  ليفسخ 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  انضم  ذلك 
إلى صفوف شباب قسنطينة الجزائري، لكن 
فيروس  جائحة  بسبب  يكتمل  لم  الموسم 

كورونا.
الدوري  إلى  الهريش،  زكريا  انتقال  وجاء 
انتقل  من  قليلة  أيام  بعد  المونتينيغري، 
المحترف الليبي في صفوف فريق الصفاقسي 
العربي  فريق  إلى  صولة،  محمد  التونسي، 
الكويتي، في عقد رسمي يمتد إلى عام ونصف 
الخاصة  اإلجراءات  جميع  أنهى  أن  بعد  العام، 
النادي  مع  والمالية  اإلدارية  وضعيته  بتسوية 
التعاقد  فسخ  قرار  وجاء  الصفاقسي.  الرياضي 
بسبب تأخر مستحقات الالعب المادية التي تنازل 
عنها إضافة إلى تلقيه أكثر من عرض في الفترة 

األخيرة.
العربي،  لنادي  الرسمية  الصفحة  ورحبت 
بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«، بالمحترف 
الجديد  لالعبها  الذاتية  السيرة  الليبي، ونشرت 
محمد صولة الذي حقق نجاحا الفتا لألنظار رفقة 
بتحقيق  النجاح  هذا  وترجم  الصفاقسي  نادي 

وبحسب  العام.  لهذا  تونس  كأس  لقب  الفريق 
الـ  صاحب  صولة،  محمد  فإن  الرسمية  الصفحة 
28 عاما، يشغل مركز الجناح أيمن وطول: 1.84 
تقديمها  خالل  الرسمية  الصفحة  وأضافت  م. 
لصولة قائلة: »العب دولي مع منتخب ليبيا وفي 
رصيده 14 مباراة دولية، كما أنه العـب محترف 
سابق في أندية األهلي طرابلس الليبي والرفاع 
والصفاقسي  البحريني  والمحرق  البحريني، 
األهلي  نادي  مع  »فاز  وتابعت:  التونسي«. 
2016، كما  طرابلس بلقب الدوري الليبي العام 
البحريني  الدوري  بلقب  المحرق  نادي  مع  فاز 

موسم »2018-2017«.
سيجاور  العربي،  إلى  صولة  انضمام  وبعد 
الهادي  السنوسي  اآلخر  الليبي  الدولي  النجم 
ويقدم  العربي  صفوف  في  ينشط  الذي 

جدا. مميزة  مستويات 
إلى  الهريش  زكريا  الشاب  النجم  انتقال 
وتعاقد  المونتينيغري،  سوتييسكا  نادي  فريق 
نادي العربي الكويتي، مع المحترف اآلخر محمد 
المحترفين  أبرز  على  الضوء  يسلط  صولة، 
كانت  والتي  العالم،  حول  المالعب  في  الليبيين 
كرة  لالعبي  النجاحات  من  عدد  على  شاهدة 
الدوريات  المحترفين في مختلف  الليبيين  القدم 

وأميركا، وشهدت كذلك  وأوروبا  وأفريقيا  بآسيا 
مجموعة من اإلخفاقات.

الترجي  نادي  نجم  الهوني،  حمدو  ويعتبر 
المحترفين  الالعبين  أنجح  من  واحدا  التونسي، 
التونسي  الدوري  لقب  تحقيق  من  تمكن  حيث 
مستويات  تقديم  إلى  إضافة  الماضي،  العام 
الكويت،  وفي  والدم.  الذهب  نادي  رفقة  مميزة 
يواصل الدولي الليبي السنوسي الهادي توهجه 
الدوري  العبي  أفضل  من  واحدا  يعتبر  حيث 
نادي  في  الماضي  العام  حققه  والذي  الكويتي 
القبائل  شبيبة  مع  الطبال  ومحمد  العربي. 
الجزائر، وكان وصيفا  لقب كأس  الجزائري حقق 

لكأس االتحاد األفريقي.

الليبي  المحترف  سنجد  أوروبا؛  إلى  وبالتوجه 
المنتخب  وسط  العب  المصراتي،  المعتصم 
من  واحدا  أصبح  القدم،  لكرة  األول  الوطني 
نجح  كما  البرتغال.  في  شهرة  الالعبين  أكثر 
تشكيلة  في  أساسي  مكان  حجز  في  المصراتي 
نادي سبورتينغ براغا الذي تُوج معه بلقب كأس 
المراكز  في  الدائم  التواجد  إلى  إضافة  البرتغال، 
الحضور  وكذلك  البرتغالي،  بالدوري  األولى 

المستمر في المسابقات األوروبية.
إسماعيل  الليبي  الدولي  تألق  النجاحات،  ومن 
األمريكي  أنجلوس  لوس  نادي  العب  التاجوري 
الممتاز  الدوري األميركي  حاليا والذي توج بلقب 
العام الماضي، رفقة نادي نيويورك سيتي ناديه 
السابق. وقدم التاجوري، رغم كثرة اإلصابات في 
الفردي  الصعيد  على  مثاليا  أداًء  الموسم؛  نهاية 
مسجال عديد األهداف رفقة نادي نيويورك سيتي، 

أسهمت في حصول الفريق على لقب الدوري.
الالعبين  عديد  تواجد  تشهد  ليبيا  أن  يذكر 
عبداهلل  أمثال  العربية  الدوريات  في  المحترفين 
بودبوس  وإبراهيم  الساحلي،  النجم  العب  داقو 
المصراتي  وأنس  الجزائري،  سطيف  وفاق  العب 
العب شباب بلوزداد الجزائري، والشامخ العبيدي 

العب مولودية وجدة المغربية.

● زكريا الهريش يوقع مع ناد سوتييسكا

النجم الشاب من مواليد 1998 وبدأ 
مسيرته الكروية مبكرا بالنادي األهلي 
طرابلس وخاض أكثر من تجربة احترافية

الوسط- الصديق قواس

● الهريش

● ليفاندوفسكي

● اجتماع اندية الكرة المصغرة بمصراته

شهدت مدينة مصراتة خالل األيام الماضية، 
احتضان اجتماع ضم مندوبي أندية الجمعية 
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  العمومية 
المصغرة، بدعوة من نادي التحدي مصراتة، 
جميعها  ناديًا   30 من  أكثر  حضور  وشهد 
أعضاء في الجمعية العمومية باالتحاد الليبي 

لكرة القدم المصغرة.
االجتماع الذي ترأسه أعضاء من الجمعية 
من  لجنة  اختيار  إلى  يهدف  كان  العمومية 
واعتماد  االجتماع،  لقيادة  الجمعية  أعضاء 
لجنة  وتشكيل  لالتحاد،  األساسي  النظام 
لالنتخابات، وتشكيل لجنة للطعون، وتحديد 
شروط  وتحديد  االنتخابات،  وزمان  مكان 
للتواصل  لجنة  لالنتخابات، وتشكيل  التقدم 

مع وزارة الرياضة.
أصبحت  المصغرة  القدم  كرة  أن  يُذكر 
البالد،  في  الشهرة  ذات  الرياضات  من 
ويحرص المنتخب الوطني دائمًا في الحضور 
بالمحافل الدولية، بما في ذلك كأس العالم 
في  األخيرة  أفريقيا  أمم  كأس  وصيف  وهو 

نيجيريا.
الليبي  لالتحاد  الرسمية  الصفحة  وكانت 
وقت  في  أعلنت  المصغرة،  القدم  لكرة 
القدم  الدوري لكرة  سابق أن نشاط بطولة 
المصغرة، سيُستأنف قريبًا في ليبيا. وكانت 
ليبيا  بطولة  من  الثالثة  النسخة  نهائيات 
بنادي  أقيمت  قد  المصغرة،  القدم  لكرة 
التحدي طمينة في مصراتة، وانتهت بتتويج 
أنهى  بعدما  باللقب  »أبومليانة«  فريق 

البطولة في الصدارة برصيد عشر نقاط.
وجاء في وصافة بطولة ليبيا لكرة القدم 
سبع  برصيد  صرمان  نجوم  فريق  المصغرة 
برصيد  الثالث  الترتيب  في  والتحدي  نقاط، 

ست نقاط، ثم الجامعة السنوسية وفريق في 
الترتيبين الرابع والخامس دون رصيد.

آخر  في  الفردية  الجوائز  على  حصل  كما 
الذي  صقر  خميس  محمد  من  كل  بطولة 
فيما  والهداف،  العب  أفضل  بجائزتي  تُوج 
ذهب لقب أفضل حارس لحارس مرمى فريق 

أبومليانة.
لالتحاد  الرسمية  الصفحة  وأعلنت 
وقت  في  المصغرة،  القدم  لكرة  األفريقي 
سابق تتويج حارس مرمى المنتخب الوطني 
حسام مصطفى حسونة بجائزة األفضل عن 

العام 2021.
الفرسان  المرمى  حارس  تتويج  ويأتي 
حسام مصطفى حسونة، بجائزة األفضل عن 

العام 2021، بعد التصويت له بنسبة 68.1 
من إجمالي األصوات.

يذكر أن حارس فرسان المتوسط، كانت 
انطلقت  المنتخب حيث  رائعة مع  له مسيرة 
في كأس  مثالية  بمشاركة   2017 العام  في 
أفريقيا  كأس  ثم  بتونس   2017 العالم 

2018 بليبيا.
األفريقية  األبطال  رابطة  في  شارك  كما 
الليبية  التونسية  السوبر  وكأس   2019

2019 إلى جانب كأس أفريقيا 2021.
المتوسط  فرسان  مرمى  حارس  وواصل 
وكأس  الليبي  الدوري  في  فريقه  مع  التألق 
في  الوطني  المنتخب  مع  دوليًا  وتألق  ليبيا 

مسيرة حافلة ومميزة.

كواليس اجتماع أندية كرة القدم املصغرة 
بمصراتة لوضع مالمح االنتخابات

أحمد  الحالي،  القدم  لكرة  األول  األخضر  فريق  وهداف  مهاجم  يعد 
المواسم  في  برزوا  الذين  والهدافين  المهاجمين  أبرز  من  كراوع، 
مختلف  بين  وترحاال  تنقال  المحليين  الالعبين  أكثر  من  وهو  األخيرة، 
الفرق وهو صاحب رقم قياسي في عدد الفرق التي لعب لها؛ حتى أنه 
تقمص غالالت تسع فرق مختلفة دافع عن ألوانها على مدى مسيرته 
الكروية الطويلة بمالعب الدوري الليبي الممتاز، حيث أحرز أهدافا مع 

جميع الفرق التي لعب لها.
فريق  مع  كراوع،  أحمد  األهداف  ماكينة  مسيرة  وبدأت  وانطلقت 
الشط خالل الموسم الرياضي 2007 – 2008، ثم انتقل لفريق االتحاد 
تجربة  لخوض  ليتحول  الترسانة  فريق  صفوف  لتعزيز  بعدها  ليتحول 
ناديه األول  إلى  ليعود بعدها  التحدي ببنغازي،  رابعة مع فريق  محلية 
الشط ويحرز معه لقب الهداف برصيد أحد عشر هدفا، ومنه طار لتعزيز 
صفوف األهلي بنغازي ليكون هو هداف الفريق األول برصيد أحد عشر 

هدفا منها سوبر هاتريك رباعية في شباك فريق القرضابية.
وانتقل أحمد كراوع بعدها لخوض أولى تجاربه االحترافية مع هالل 
الشابة التونسي ليعود إلى مالعبنا المحلية ليعزز تشكيلة فريق األهلى 
طرابلس لتكون محطته الحالية مع فريق األخضر هي المحطة الكروية 
التاسعة هذا الموسم وأحرز له 4 أهداف حتى اآلن كان آخرها ثنائية قاد 
بها فريقه للفوز على النصر. وخالل رحلته الكروية، أحرز كراوع أهدافا 
الشط  فريق  لها وكان هداف  لعب  التي  الفرق  ورائعة مع كل  حاسمة 
الرياضي  الموسم  بنغازي خالل  األهلي  فريق  مع  تجربته  األول وخالل 
11 هدفا. كما أحرز  الفريق األول برصيد  2017 – 2018، كان هداف 
العديد من األهداف على الواجهة الدولية واألفريقية فخالل مشاركته 
مع فريق الترسانة ببطولة الكونفدرالية األفريقية أحرز هدفا رائعا في 

شباك فريق شباب بلوزاد الجزائري.
كما اختير مهاجم فريق األخضر كراوع - من مواليد األول من شهر 
المناسبات  من  العديد  فى  األول  الليبي  للمنتخب   1989- العام  يناير 
الدولية وأحرز أول أهدافه في شباك المنتخب الكويتي العام 2009 في 
الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت  الفريقين،  جمعت  التي  الودية  المباراة 
أول  تونس  بمالعب  االحترافية  تجربته  أحرز خالل  كما  لهدف.  بهدف 
الصفاقسي  النادي  التونسي في شباك  الشابة  فريق هالل  أهدافه مع 
عن  نتيجتها  وأسفرت  الفريقين،  جمعت  ودية  مباراة  في  التونسي 

التعادل بهدف لهدف.

كراوع.. الهداف الرحالة الذي 
تألق مع 9 أندية مختلفة
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

ظاهرة تغيير المدربين في الدوري الليبي 
تتفاقم  أصبحت  القدم  لكرة  الممتاز 
وتؤكد أن عديد األندية ليس لديها رؤية 
التعاقد  وأن  الفني،  الجانب  من  واضحة 
اشتراطات  وفق  يجري  ال  المدربين  مع 
ومع  والمدرب.  النادي  بين  ومعايير 
موسم  كل  في  األولى  األسابيع  انطالق 
واستقاالت  إقاالت  نفسه،  المشهد  يتكرر 
بعد مُضي شهر أو شهرين أو حتى ثالثة 
أشهر؛ وهي مدة غير كافية إطالقا لتقييم 

المدربين. أداء 
حيث  استثناًء؛  ليس  الموسم  وهذا 
المسلسل  هذا  بدأ  األولى  أسابيعه  ومن 
عنده.  والتوقف  لالهتمام  مثير  بشكل 
مدرب  مع  التعاقد  يجري  أن  يعقل  فهل 
التعاقد؟  من  فقط  أسابيع  بعد  وإقالته 
فنيا  مغمور  مدرب  مع  التعاقد  يعقل  وهل 
لن  أنه  تعرف  األندية  إقالته وبعض  جرت 
هروب  أيضا  يعقل  وهل  اإلضافة؟..  يقدم 
بعض المدربين خوفا من النتائج وبمجرد 

خسارة مباراة أو اثنين.
وإذ كنا نلوم األندية في إقالتها السريعة 
المدربين  بعض  أيضا  نلوم  للمدربين 
األندية  مع  تعاقدهم  سرعة  في  الوطنيين 
وتعزز  حقوقهم  لهم  تحفظ  شروط  دون 
مدرب  أي  يرضى  أال  ويجب  مواقفهم 
بتعاقد هزيل ال يلبي قواعد التعاقد ويكون 

عرضة لالستغناء عنه في أي لحظة.
مع  التعاقد  ظاهرة  توسعت  أيضا 
مستفز  بشكل  ليبيا  خارج  من  المدربين 
فنية،  اشتراطات  أي  توافر  ودون 
الليبية  الكرة  حاجة  التعاقد  عدد  وفاق 
أزمة  ظل  في  البلد  خارج  من  للمدربين 
أن  كما  األندية،  غالب  تعيشها  مالية 
من  ومنهم  المدربين  هؤالء  بعض 
لم  الوقت  في  جيدة  فرصة  على  تحصّل 
على  يتفوق  وال  المنتظرة  اإلضافة  يقدم 

المحليين. المدربين 
يحتاج  القدم  كرة  في  المدربين  عمل 
ويحتاج  األداء،  تقييم  يتم  حتى  للوقت 
قادرين  إدارة  كل  في  ألشخاص  كذلك 
خصائص  ومعرفة  الفني  التقييم  على 
أن  واضح  ولكن  مدرب،  كل  وإيجابيات 
التعاقد يأتي وفق عاطفة أو مزاج مسؤول 

أو صداقته مع المدرب.

ظاهرة تتفاقم

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

السنة السابعة
العدد 322  17 جمادى  اآلخرة 1443 هــ

20 يناير 2022 م مالعباخلميس

مرت ثماني جوالت كاملة في النسخة الجارية رقم »47« 
من بطولة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم موسم 
انطالقهما،  منذ  المجموعتين،  لكال   ،)2022-2021(
الثمانية في البطولة إال  وعلى الرغم من مرور الجوالت 
عن  ورحيلهم  المدربين  عديد  تغيير  مالحظة  جرى  أنه 
حزمة  بدأت  حيث  كبير  بشكل  الموسم  هذا  مناصبهم 

اإلقاالت واالستقاالت منذ الجولة األولى في المسابقة.
عندما  الممتاز،  الدوري  أندية  في  المدرين  رحيل  آخر 
أعلنت الصفحة الرسمية لنادي دارنس في بيان رسمي، 
الفريق  بالتراضي مع مدرب  االرتباط  التعاقد وفك  إنهاء 
األول لكرة القدم التونسي زياد التومي. ووفق بيان مجلس 
إدارة النادي، فقد تقرر تكليف مساعده خالد ساسي مهام 
لحين  الذهاب،  دوري  نهاية  إلى  الفريق  وتدريب  قيادة 

التعاقد مع مدرب لقيادة دارنس خالل مرحلة اإلياب.
كما تقدم مجلس إدارة دارنس بالشكر والتقدير إلى 
المدرب زياد التومي، على جهوده والفترة التي قضاها مع 
الفريق، الذي توقف رصيده عند النقطة التاسعة، ليبقى 
السلبية  النتائج  سلسلة  ويواصل  الخامس،  المركز  في 
في آخر أربع مباريات. المدرب التونسي زياد التومي قاد 
فريق دارنس مع بداية انطالق الموسم الجاري، وجاءت 
إقالته، بعد خسارة الفريق أمام التعاون بنتيجة هدفين 

وقبل  الثامن.  األسبوع  مباريات  بداية  مع  مقابل،  دون 
رحيل زياد التومي عن فريق دارنس، أقالت إدارة نادي 
وتعاقدت  اجبارة،  لطفي  التونسي  المدرب  األولمبي، 
مع مدرب تونسي آخر وهو منير اشبيل، بشكل رسمي 
مسابقة  في  مباريات  من  تبقى  فيما  الفريق  لقيادة 

المدرب  أن  ورغم  القدم.  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
األسبوع  حتى  جيدة  نتائج  حقق  اجبارة  لطفي  السابق 
في  الثاني  المركز  إلى  بالفريق  وصل  حيث  السابع؛ 
اإلقالة  قرار  فإن  نقطة؛   11 برصيد  األولى  المجموعة 
الجديد  التونسي  للمدرب  وسبق  مقدمات.  دون  جاءه 

القديم منير اشبيل، أن درب األولمبي في العام 2019. 
وفي الثامن من يناير الجاري، أعلنت إدارة نادي االتحاد 
اإليطالي  القدم،  لكرة  األول  الفريق  مدرب  استقالة 
اإلدارة  قبول  بعد  »العميد«،  ليودع  سانينو،  جوزيبي 
الجهاز  في  المساعد  المدرب  تكليف  وجرى  استقالته. 

جرى  حتى  موقت  بشكل  الحمروني،  محمد  الفني، 
التعاقد مع المدرب التونسي محمد الكوكي.

دوامة تغيير المدربين
في المجموعة األولى قام فريقا شباب الجبل والتحدي 

جرت  حيث  مدربيهم  بتغيير  فقط 
المهدي  بخدمات  االستعانة 

رحيل  صالح  من  بدال  بوشاح 
الفهود  أقال  بينما  األول،  مع 

وتم  ريبيستش  إيغور  الصربي  المدرب 
ترقية مساعده سالم التاورغي إلى منصب المدير الفني. 
أما المجموعة الثانية؛ فكل أندية المجموعة قامت بتغيير 
المدرب إال فريق المحلة فقط هو من حافظ على جهود 
مدربه  االتحاد  أقال  بينما  منصبه.  في  الديب  رضوان 
اإليطالي سانينو وجاء بدال منه محمد الكوكي، أما األهلي 

االستعانة  وجرت  سيموندي  المدرب  فأقال  طرابلس 
بفتحي الجبال، وأقال االتحاد المصراتي برانكو وجرى 
التعاقد مع مراد العقبي، وأطاح السويحلي بأربيش 
وتعاقد مع كمال زعيم، وأقال الخمس حمدي بطاو 
وعين جمال خشارم، بينما رحل عمر المريمي عن 

أبوسليم وجرى تعيين رضا عطية. وأقال الشط مروان 
نصرات وتعاقد مع جمال خميس، أما المدينة فقد أطاح 
مبكرا بالحسن الغسلي، وضم بدال منه حمدي بطاو، وأخيرا 

تعاقد األولمبي مع منير شبيل بدال من لطفي جبارة.

مسلسل تغيير وإقالة املدربني في الدوري الليبي عرض مستمر

● منير شبيل● لطفي جبارة● زياد التومي

الوسط- الصديق قواس

من  المجذوب،  محمد  السابق  الدولي  الالعب  يعد 
انطلقوا  الذين  القليلة  الليبية،  القدم  كرة  نجوم 
المظاليم(  )دوري  الثانية  الدرجة  دوري  مالعب  من 
المنتخب  صفوف  ضمن  أساسيا  العبا  نفسه  ليجد 
القارة  نجوم  كبار وعمالقة  بين  القدم  لكرة  الوطني 

األفريقية.
المجذوب  محمد  السابق  الدولي  الالعب  حكاية 
الساحلي  النجم  فريق  ثم  السواعد  فريق  مع  بدأت 
بمنطقة الكويفية، وهو أحد فرق دوري الدرجة الثانية 
ببنغازي، ولم يكن يدرى أن هناك عيونا كانت تراقبه 
المساعد  المدرب  اكتشفه  حيث  تحركاته؛  وترصد 
المعداني  ناجي  الراحل  المتوسط«  »فرسان  لمدرب 
الذي قدمه للمدرب المجري بيال الذي كان يبحث عن 
بالسرعة  يتميز  كان  حيث  المواصفات  بهده  العب 

واالستعداد البدني الكبير والمجهود السخي.
الوطني  المنتخب  بمعسكر  المجذوب  والتحق 

 ،1982 العام  األفريقية  للبطولة  استعدادا  بالمجر 
واالختبارات  المباريات  جميع  في  الثقة  بيال  ومنحه 
قبل  الفرسان،  خاضها  التي  التحضيرية  الودية 

بعد  فيما  نفسه  ليجد  القارية،  البطولة  انطالق 
الوطني.  للفريق  األساسية  التشكيلة  ضمن  العبا 
وجد الالعب الدولي السابق، الذي نشط من دوري 
مدرجات  أمام  ويلعب  والمظاليم،  الثانية  الدرجة 
دوليا  بالده  منتخب  مع  يشارك  العب  إلى  خالية 
وصلت  حاشدة  كبيرة،  جماهير  أمام  مرة  ألول 

ألكثر من 70 ألف مشجع.
مع  جمعته  التي  المواجهة  يتذكر  الكل  ولعل 
نكونو،  توماس  العمالق  الكاميروني  الحارس 

فوزي  البطولة  نجم  من  ساحرة  تمريرة  بعد 
العيساوي، وكان على أعتاب تسجيل هدف الفوز، 
فرصة  أضاع  الحظ  ولسوء  الخبرة  لقلة  ولكن 
أفريقيا  أمم  بطولة  انتهاء  عقب  المجذوب  العمر. 
موسمين  الهالل  مع  تألق   - بليبيا   1982 العام 
عبداهلل  رفقة  الممتاز  الدوري  في  متتاليين 

ومحمد  ساسي،  وفرج  الفزاني،  وعبداهلل  زيو، 
الرياضي  مشواره  وختم  وماماش،  البرداح، 

من  أدراجه  عاد  حيث  السواعد  بناديه 
الثانية. الدرجة  انطلق بدوري  حيث 

شركة  إدارة  مدير  الفالح،  أحمد  السابق  الدولي  الالعب  زف 
الكبرى  البشرى  بنغازي،  بمدينة  الرياضية  والمرافق  المنشآت 
لجماهير كرة القدم الليبية، بشأن البدء والشروع في الخطوات 
األولى إلعادة استكمال ملعب كرة القدم الرئيسي بالمدينة 

الرياضية ببنغازي.
وأعلن »الفالح« أنه تم البدء فعليًا في أعمال تنظيف 
وتأهيل المقر الخاص بالعاملين من قبل شركة 
التنمية واالستثمار ببنغازي، من أجل مباشرة 
إنجاز  واستكمال  ألعمالها  المنفذة  الشركة 
تأهيله  أعمال  توقفت  الذي  الملعب  هذا 
المدينة  ملعب  ويعد  سنوات.  مند  وتجديده 
الرياضية ببنغازي من أقدم المالعب حيث تم 
الملعب  هذا  وكان  الستينيات،  أواخر  افتتاحه 

واألحداث  والبطوالت  الدولية  المباريات  من  العديد  على  شاهدًا 
الفرق  مشاركات  مختلف  مباريات  استقبل  كما  المهمة،  الكروية 
إلى جانب مسابقات كرة  األفريقية  األندية  المحلية في بطوالت 
تاريخ  من  تنسى  ال  ذكريات  الملعب  هذا  ويمثل  المحلية،  القدم 

الكرة الليبية ونجومها من مختلف األجيال.
اجتماع  ُأقيم  الماضي،  العام  ديسمبر  من   14 في  أنه  يذكر 
موسع عقد بمدينة بنغازي لمناقشة تفعيل مشروع صيانة وتطوير 
المدينة الرياضية. وضم االجتماع وزير التخطيط ورئيس المجلس 
التسييري لبلدية بنغازي، وعضو المجلس التسييري مسؤول ملف 
الكزة،  أسامة  المشروعات  إدريس قدورة، ومدير مكتب  الرياضة 
 V-Consult وممثل الشركة الليبية بمدينة بنغازي ورئيس شركة
بنغازي  الرياضية  المدينة  وتطوير  صيانة  لمشروع  االستشاري 

مانفرد اوسترفالد، والمديرة التنفيذية كريستنا هاقن.

القدم،  التونسي لفريق األهلي بنغازي األول لكرة  المحترف  انفرد 
هيثم الجويني، بصدارة هدافي فرق المجموعتين األولى والثانية، 
على صعيد مباريات الدوري الليبي لكرة القدم، برصيد 7 أهداف. 
واستهل الجويني أهدافه هذا الموسم مع األهلي بنغازي في أول 
أول أهدافه في شباك خليج  المحلية، بإحرازه  له بالمالعب  ظهور 
سرت، ثم أحرز ثاني أهدافه في شباك الصداقة، ثم قاد فريقه للفوز 
أتبعها  ثم  التحدي  شباك  في  الفوز  ثنائية  أحرز  ثم  دارنس،  على 

بثنائية ثانية تواليًا في شباك التعاون.
قرطاج،  نسور  وأحد  التونسية  باجة  مدين  ابن  والجويني 
احترافية  تجارب  عدة  وخاض  التونسي،  الترجي  مع  وتألق  لعب 

فريق  مع  قصيرة  احترافية  تجربة  منها  التونسية  المالعب  خارج 
جانب  إلى  بإسبانيا  الثانية  الدرجة  دوري  فرق  أحد  تنيريفي 

وطالئع  والمقاولون  السعودي  العين  مع  االحترافية  محطاته 
الجيش المصري.

الجولة  مباريات  انتهاء  بعد  األولى  المجموعة  وشهدت 
الثامنة، تسجيل 15 هدفًا، والمجموعة الثانية 16 هدفًا، 

بمجموع 31 هدفًا، وهي أكبر نتيجة تسجل في أسبوع. 
وجاءت مجموعة األهداف حتى األسبوع الثامن 162 

هدفًا بمعدل 103 أهداف في المجموعة األولى، 
و59 هدفًا في المجموعة الثانية.

المجذوب.. من دوري المظاليم إلى وصيف بطل الكان

المحترف التونسي الجويني يعتلي صدارة الئحة هدافي الدوري

● ملعب المدينة الرياضية ببنغازى

بدء الخطوات األولى إلعادة استكمال 
ملعب المدينة الرياضية ببنغازي

● المجذوب

● الجويني

»الوسط« تستعرض أبرز أرقام األسبوع الثامن في الدوري املمتاز
األهلي بنغازي يتصدر ترتيب بـ24 نقطة في المجموعة األولى.. واالتحاد يتربع على المجموعة الثانية بـ18 نقطة

من  الثامن  األسبوع  مباريات  آخر  انتهت 
الموسم  في  الممتاز  الليبي  الدوري  بطولة 
اإلثنين  مساء   ،)2022-2021( الجاري 
الماضي، بإقامة آخر مبارتين في المجموعة 
شهد  حيث  اإلياب؛  مرحلة  من  الثانية 
بنغازي  األهلي  فريقي  تعزيز  األسبوع  هذا 
األهلي  تصدر  حيث  الصدارة؛  في  واالتحاد 
بنغازي المجموعة األولى بـ 24 نقطة، من 8 
جوالت، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة. 
إلى  ووصل  صدارته  فعزز  االتحاد  فريق  أما 
وفيما  الثانية،  المجموعة  في   18 النقطة 

يلي نتائج األسبوع الثامن.
يفوز  الهالل  األولى:  المجموعة  في 
والتعادل   ،1 مقابل   2 بنتيجة  التحدي  على 
والتعاون  سرت  خليج  مواجهة  يحسم 
بنتيجة هدفين مقابل هدفين، والنصر يفوز 
األهلي  وفوز   )1-3( بنتيجة  الصداقة  على 

بنغازي، واألخضر بنتيجة هدفين دون رد.
طرابلس  األهلي  الثانية،  المجموعة  وفي 
مقابل  أهداف   3 بنتيجة  الخمس  على  يفوز 
أبوسليم  نظيره  على  السويحلي  وفاز  هدف، 
بهدفين مقابل هدف، والتعادل اإليجابي بين 
االتحاد  وفوز  لمثله،  بهدف  والمحلة  الشط 
اإليجابي  والتعادل  نظيفة  أهداف   5 بنتيجة 
بهدف  المصراتي  واالتحاد  المدينة  بين 

مقابل هدف.
انتهاء  بعد  األولى  المجموعة  وشهدت 
هدفًا،   15 تسجيل  الثامنة،  الجولة  مباريات 
 31 بمجموعة  هدفًا،   16 الثانية  والمجموعة 
أسبوع.  في  تسجل  نتيجة  أكبر  وهي  هدفًا، 
وجاءت مجموعة األهداف حتى األسبوع الثامن 
162 هدفًا بمعدل 103 أهداف في المجموعة 

األولى، و59 هدفًا في المجموعة الثانية.
الجولة  اختتام  بعد  الفرق  ترتيب  وجاء 
األولى  المجموعة  في  كالتالي:  الثامنة 
نقطة،  بـ24  الصدارة  في  بنغازي  األهلي 
والنصر  نقطة،  بـ19  الوصافة  في  واألخضر 
 9 ودرانس  نقطة،   14 والهالل  نقطة،   16
الجبل  وشباب  نقاط،   8 والتعاون  نقاط، 
 5 والتحدي  نقاط،   7 والصداقة  نقاط،   7

نقاط، وخليج سرت 3 نقاط.
بعد  ترتيبها  جاء  الثانية،  المجموعة  وفي 
في  االتحاد  كالتالي:  الثامنة،  الجولة  انتهاء 
السويحلي  يليه فريق  بـ18 نقطة،  الصدارة 

نقطة،   13 طرابلس  واألهلي  نقطة،  بـ14 
المصراتي  واالتحاد  نقطة،   11 واألولمبي 
والمحلة  نقاط،   10 وأبوسليم  نقطة،   11

 6 والخمس  نقاط،   8 والمدينة  نقاط،   9
نقاط، والشط في آخر جدول ترتيب الدوري 

بنقطتين. الممتاز 

أهم متفرقات هذا األسبوع
بطاقات   6 خروج  األسبوع  هذا  شهد 
مباراة  شهدت  حيث  مبارتين،  في  حمراء 
بطاقات  ثالث  خروج  والتعاون  درانس 
خروج  والتعاون  االتحاد  ومباراة  حمراء، 
نتيجة  أكبر  وكانت  حمراء.  بطاقات   3
االتحاد  مباراة  في  األسبوع  هذا  في  سجلت 

أهداف   5 تسجيل  شهدت  حيث  والتعاون 
كثيرًا  ابتعد  بنغازي  األهلي  وفريق  لالتحاد، 
نقطة،  بـ24  األولى  للمجموعة  في صدارته 

وآخر المالحقين األخضر بـ19 نقطة.
الدوري  من  الثامنة  الجولة  وشهدت 
هذا  األخضر  لفريق  خسارة  أول  الممتاز 
والتي  بنغازي،  األهلي  أمام  األسبوع 
قمة  في  بنينا  شهداء  ملعب  على  جمعتهما 
إثارة  شهدت  التي  المباراة  وهي  الجولة، 
النقاط  حصد  على  وتنافسًا  للغاية  كبيرة 
بنغازي العبه  األهلي  أهداف  وافتتح  الثالث. 
من  األخيرة  الدقيقة  في  سالمة  فاضل 
الزوي  أكرم  ينجح  أن  قبل  األول،  الشوط 
في تسجيل الهدف الثاني، وتأكيد الفوز في 
الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني واللقاء. 
مباراة األهلي بنغازي واألخضر شهدت أيضًا 
أول أهداف الالعب الشباب فاضل سالمة مع 
الشط  فريق  سجل  كما  األهلي.  فريق 
هذا  الدوري  في  له  هدف  أول 
أمام   )2022-2021( الموسم 

المحلة.
وحقق األهلي طرابلس 
الثالثة  للمرة  الفوز 
وأصبح  التوالي،  على 
نقطة   13 رصيده 
مباراة  له  ومتبٍق 

أبوسليم. أمام 
فريق  وأكثر 
في  أهدافًا  سجل 
األولى  المجموعة 
بمعدل  األخضر  هو 
وفي  هدفًا،   22
الثانية  المجموعة 
هدفًا.   12 بـ  االتحاد 
قبل  مرحلة  حراس  وأفضل 
معاذ  الذهاب  مرحلة  نهاية 
االتحاد،  مرمى  حارس  الالفي 
وبعده  فقط،  هدفين  استقبل  الذي 
أهداف،   3 استقبل  الذي  الوحشي  مراد 
 4 دررانس  فريق  حارس  رجب  وعماد 
األهلي  حارس  نشنوش  ومحمد  أهداف، 
حارس  شنينة  وعلي  أهداف،  بـ4  طرابلس 
استقبل  فريق  وأكثر  أهداف.   4 السويحلي 
الثامنة،  الجولة  مباريات  انتهاء  بعد  أهدافًا 
هدفًا،   18 استقبل  الذي  سرت  خليج  فريق 
في  أهداف  بـ10  األولمبي  شباك  وبعده 

الثانية. المجموعة 

الوسط - الصديق قواس

● مباراة بين االتحاد واألولمبي في الدوري

● مباراة بين األهلي بنغازي واألخضر

الوسط- زين العابدين بركان

● الالفي

● جوزيبي 
سانينو



سبايدر مان 
يهزم الخارقني

نُظم مزاد في الواليات 
المتحدة، بيعت خالله صفحة 

أصلية من أحد الشرائط 
المصورة ضمن سلسلة 

»سيكرت وورز« يظهر فيها 
الرجل العنكبوت وتعود إلى 

العام 1984، بسعر قياسي بلغ 
3.36 ماليين دوالر. وذلك يجعل 

سبايدر مان األقوى في مجال 
المزادات بين االبطال الخارقين. 

وتتكون هذه الصفحة التي 
أنجزها مايك زيك والمأخوذة 
من العدد الثامن من سلسلة 
»سيكرت وورز« التي نشرتها 

»مارفيل كوميكس« عامي 
1984 و1985، من ثالث خانات. 

ويظهر فيها البطل الخارق 
للمرة األولى بالزي األسود الذي 

سيثبت أنه سيمبيوت )طفيلي 
فضائي( وسيساهم في تكون 

الشرير الخارق »فينوم«.
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ماذا تعني؟
لماذا يتمسكون بها؟

من منحهم هذه الحقوق؟

متى يفتحون الطريق لغيرهم؟
أين الشفافية والتداول السلمي للسلطة؟

كيف يمكن محاسبتهم؟

»امتيازات النواب«

++HH55

 كل شيء كل شيء

الكاتب عبدالله القويري
لرحيل  الثالثين  الذكرى  صادف   ،1992/1/17 الموافق  اإلثنين،  يوم 
األديب عبداهلل محمد محمد القويري، الذي ولد بـقرية )سمالوط( بمصر 
كلية  في  وتخرج  القاهرة  بجامعة  والتحق  فيها،  تعلم   ،1930  /3/7 في 
اآلداب سنة 1955، بدأ نشر إبداعه في مصر. عاد إلى ليبيا سنة 1957، 
والشخصية  الوطن،  ومفهوم  الليبية،  الهوية  معنى  عن  بالتساؤل  اهتم 
كلمات   - الكيان  )معنى  الثالثة  بكتبها  ليبية«  »كراسات  فكتب  الليبية، 
إلى وطني - الشخصية الليبية(، شارك في مؤتمر األدباء العرب بـ)بغداد( 
سنة 1965. بعد قيام ثورة سبتمبر تعين مستشارًا لمؤسسة الصحافة، 
إلى  به  انتهى  الخمس  بنقاطه   ،1973  /4/15 يوم  زوارة  خطاب  ولكن 
السجن، بعد لقاء الرئيس معمر القذافي بضيفه الشاعر محمود درويش 
الذين  المثقفين  اليساريين  أفضل  من  القويري  عبداهلل  أن  أخبره  الذي 
اإلفراج  في  بدوره  بوزيد  توسط  الوحدوي،  مشروعه  في  عليهم  يعتمد 

عنه، ثم تعين وزير إعالم في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
كتاب  في  جمعت  وقصيرة،  طويلة،  ومسرحيات  قصصية،  مجموعات  له 

واحد، ومجموعة من المقاالت والدراسات، أهمها ما ذكر بعاليه.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

تجارة بيع وشراء األوهام ليست جديدة أو غريبة. وأساس أسواقها الطمع. وأعمدتها 
االحتيال والنصب. والبشرية في حقب تطورها المختلفة، عبر التاريخ، ابتدعت أسواقًا 
البشر  فيها  يباع  نخاسة،  أسواق  فيه  تقام  كانت  وقت  وجاء  والسلع.  البضائع  لكل 
ويشترون كاألنعام. أسواق النخاسة اختفت بأشكالها المعروفة، وظهرت في أشكال 
جديدة تتماشى وروح العصر. ورغم تغيُّر الدنيا، بقي الطمع كامنًا في نفوس أهلها. 

وازداد، مع مرور الوقت، تطور أساليب النصب واالحتيال.
ومع التقدم العلمي الهائل الذي حققه البشر، خالل نصف القرن األخير، تكاثرت 
وتنوعت أسواق بيع األوهام، في تناسب طردي مع تزايد الطمع. وما دعاني للخوض 
في هذا الموضوع ما تابعته، في األيام الماضية، من تقارير، في وسائل إعالم غربية، 
تتعلق بقضية سيدة أعمال أميركية اسمها »إليزابيث هولمز« أدانتها، في أول أسبوع 
من العام 2022، محكمة أميركية، بعد أن ثبت جُرمها في عملية احتيال وتآمر لسرقة 
أموال مستثمرين. السيدة هولمز، تمكنت، خالل سنوات قليلة، من إقناع أصحاب رؤوس 
أموالهم في شــــــــــركة أسستها  استثمار  وناجحين من  أموال ضخمة معروفين 
تحت اسم »ثيرانوس- Theranos« وتحديدًا بعد فترة قصيرة من هجرها للدراسة 
الجامعية، في جامعة ستانفورد المشهورة، وعمرها ال يتجاوز 19 عامًا، بهدف إحداث 
ثورة في الرعاية الصحية عالميًا، حسب زعمها. وعيّنت في مجلس إدارتها شخصيات 
مرموقة في عالم األعمال ومن أهل السياسة. الثورة الموعودة لم تحدث بالطبع. وما 
حدث، واقعيًا وفعليًا، كان عملية نصب واحتيال غير عادية، بكافة المعايير، وبتداعيات 

سلبية على مستقبل االستثمار في قطاع االختراعات العلمية.
والسيدة هولمز طارت  وقع«.  إال كما طار  وارتفع  »ما طار طير  عربي  يقول مثل 

محلقة في أعلى سماء، لسنوات قليلة، وارتفعت معها 
عاليًا أسهم شركتها في أسواق المال الدولية، حتى 

قدرت قيمتها–قبل انهيارها في العام 2018–بـ9 
من  فجأة،  وقعت،  لكنها  أميركي.  دوالر  مليارات 
هائلة  فرقعة  محدثة  صلدة،  أرض  على  عليائها 
في عالم االستثمارات وفي وسائل اإلعالم. وتبيّن 
امرأة  إلى  قيادهم  سلموا  أنهم  للمستثمرين 
سراب  وراء  يلهثون  وظلوا  علمية،  مؤهالت  بال 
اختراع  إلى  شركتها  بتوصل  ادعاءها  وأن  كاذب. 
»اديسون«،  اسم  عليها  أطلق  الدم،  لتحليل  آلة 
قادرة على كشف العديد من األمراض، عبر تحليل 
قطرات قليلة، ليس سوى وهم مغلف بورق تغليف 
جميل، وملفوف بأشرطة حريرية ملونة، استطاعت 
أن تقنعهم بشرائه، من دون حاجة لتقديم دليل 
أو برهان علمي يثبت فعاليته المزعومة، بدعوى 

السرية. وابتلعوا الطعم، وهم في ذلك مثلهم مثل من يشتري سمكًا في بحر. وأن كل 
ما تعلموه من خبرات، وما مروا به من تجارب في حيواتهم المهنية، لم يجدهم نفعًا.

أموااًل  خسروا  مستثمرين  أن  ذلك  مبعث  وليس  والحزن.  لألسى  مثيرة  الحكاية 
ضخمة، أو أن سيدة صغيرة السن وجميلة سوف تقضي بقية عمرها في السجون. بل 
أكبر من ذلك، وأعظم تأثيرًا على المدى الطويل. والسبب، كما يؤكد مختصون، أن 
عملية االحتيال وما سببته من خسائر للمستثمرين سوف يؤديان طبيعيًا إلى إحجام 
المستثمرين مستقباًل على المجازفة باألموال لدعم تجارب على اختراعات علمية، في 
حاجة ماسة للدعم، يقوم بها علماء متخصصون وموهوبون، خاصة في قطاع الرعاية 
الصحية. وحين يتوقف المستثمرون عن دعم تلك االختراعات، وتقديم السند المالي 
للمخترعين سوف يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية، تطال تأثيراتها التقدم البشري في 
مختلف القطاعات. إذ ال سبيل إلى تقدم االختراعات اإلنسانية من دون إنفاق أموال. 
وأصحاب رؤوس األموال كانوا دومًا الوقود الذي يجعل قطار التقدم اإلنساني يواصل 
رحلته بال توقف. وبالتأكيد، فإن أصحاب األموال عادة ال يعودون من تلك المغامرات 

االستثمارية خاويي الوفاض.
ما اطلعت عليه من تقارير يؤكد أن الحادثة لم تمر من دون تمحيص أو شكوك. 
كثير من العلماء والمختصين رفعوا أصواتهم مشككين ومحّذرين. بعض الصحف 
األميركية، أيضًا، نشرت تحقيقات وتقارير تشكك في صحة المزاعم. لكن صيحاتهم 

لم تجد آذانًا صاغية.
إلى  استنادًا  العلمية،  المخترعات  في  االستثمار  مستقبل  على  الفضيحة  تأثير 
معلقين، لن يكون سلبيًا تمامًا. ويجادلون بأن ما حدث أمر متوقع، ألن المحتالين 
ال تخلو منهم صناعة. لكنه لن يوقف المستثمرين عن المجازفة. ولو أن التمحيص 
والتدقيق حدث لكل اختراع علمي، لما وُجدت السيارات، ولما اختُرعت الهواتف الذكية، 
أو اكتُشفت المضادات الحيوية. وأن باعة األوهام، من محتالين ونصابين، لن يفلحوا 

في إيقاف قطار التقدم اإلنساني. ونحن، بدورنا، نتمنى أن يكونوا محقين.

أسواق رائجة
 لبيع األوهام

تداول نشطاء على صفحات ليبية في مواقع التواصل االجتماعي عددًا من 
الحرفية  تتميز بقدر كبير من  والتي تجسد جلسة تصوير  المثيرة،  الصور 

واإلبداع؛ حيث يظهر شخص يرتدي زيًا مشابهًا لما يرتديه رواد الفضاء في 
قال  ليبي«،  المريخ. وفي صفحة »تمبلر  ليبية تشبه سطح  منطقة صحراوية 

لتضاريس كوكب  والمشابهة  الصخرية  المنطقة  المنشورات: »هذه  أحد 
بـ)تنسو(«.. وأوضح:  بالقرب من مدينة غات والمعروفة  المريخ، والواقعة 
الليبي، منطقة  الجنوب  الموجودة في  الغريبة  المناطق  »تعتبر واحدًة من 

على  بأننا حقًا موجودون  توحي  المميزة  الصخرية  بالتشكيالت  متنوعة 
المصور بتصميم  أكثر، قام  المريخ«. وتابع: »ولكي نكون مقنعين  كوكب 

بدلة رائد الفضاء، واختار أن يكون موعد التصوير قبل شروق الشمس، لكي 
الليبي، وكأنه  الفضاء  ورائد  األرضية  التضاريس  النجوم مع  تجتمع تشكيالت 

قد سافر فعاًل لكوكب المريخ بسيارات الدفع الرباعي بدل الصاروخ«.

بدر طيب- فيسبوك« »تصوير: 

الحكاية مثيرة لالسى 
والحزن وليس مبعث 
ذلك أن مستثمرين 

خسروا أمواال ضخمة 
أو أن سيدة صغيرة 

السن وجميلة سوف 
تقضي بقية عمرها في 

السجون

عرض أكبر 
ماسة في العالم

يتوقع أن يصل سعر ماسة عرضت 
في دبي، االثنين، إلى خمسة 

ماليين دوالر، إذ أنها عدت أكبر 
ماسة مقطوعة في العالم. ويعتقد 

أن الماسة السوداء النادرة، 
التي يطلق عليها »إنيغما« )لغز( 

تكوّنت عندما ضرب نيزك أو 
كويكب األرض قبل أكثر من 2,6 
مليار عام، كما شرحت متخصصة 

المجوهرات في دار سوذبيز 
للمزادات، صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 
555,55 قيراطا، لم يعرضها 
مالكها الذي لم يكشف اسمه 
خالل العشرين عاما الماضية، 

لكنّ خبراء حولوها إلى جوهرة 
ذات 55 وجها. أما تصميمها 

فمستوحى من رمز القوة والحماية 
في الشرق االوسط »الخمسة« 

أو الكف. وقالت ستيفنز عن هذه 
الجوهرة المدرجة في موسوعة 

غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في 
العالم »إنها مختلفة جدا«.

سيلين ديون.. أسباب صحية
الشمالي  األميركي  الجزء  إلغاء  السبت،  ديون،  سيلين  الكندية  النجمة  أعلنت 

لديها. العالمية »كاريدج« بسبب مشكالت صحية مستمرة  من جولتها 
إلى  للعودة  أكون مستعدة  أن  حًقا  آمل  عبر »تويتر«، »كنت  وكتبت ديون 
المسرح مجددًا اآلن، لكني أالحظ ضرورة أن 

أكثر«. بالصبر  أتحلى 
عدة  عروضًا  أرجأت  المغنية  وكانت 
إلى  اضطرت  كما  الجائحة،  بسبب 
تحييها  أن  مقررًا  كان  عروض  إلغاء 
 2021 نوفمبر  بين  فيغاس  في الس 
أن  مــقــررًا  ــان  وك  .2022 وفبراير 
من  التاسع  فــي  جولتها  تستأنف 
مارس في دنفر وتحيي حوالي خمس 
عشرة حفلة في مدن أميركية وكندية 

22 أبريل. حتى 

أقوالهمأقوالهم

»نرفض فرض أي حلول خارجية 
جاهزة على الليبيين«

نائب وزير الخارجية الروسي
 سيرغي فيرشينين

»مستعدون للتعاون عن طريق 
الشرطة االتحادية لتدريب عناصر 
الشرطة الليبية، في إطار التعاون 

األمني بين البلدين«

السفير األلماني لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت

»في ليبيا أكثر من 12 ألف معتقل 
في 27 سجنًا ومنشأة تسيطر عليها 

جماعات مسلحة«

األمين العام لألمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريس

»حكومتنا تدعم حكومة الوحدة 
الوطنية في جهودها لتعزيز االستقرار 

في كافة ربوع ليبيا«

السفيرة البريطانية لدى ليبيا 
كارولين هورندال

مصور مبدع ينقل مصور مبدع ينقل 
كوكب املريخ إلى ليبياكوكب املريخ إلى ليبيا


	p.01
	p.2 new
	p.03
	p.04
	p.05
	p.6
	p.7
	p.8
	p.9
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16 ok

