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جبال أكاكوس..
 الطبيعة تدون التاريخ

ص16

صعود

فضاء

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، األربعاء، 
وتجاوزت 1100 دوالر لكل ألف متر 

مكعب، وذلك بعد إعالن شركة نقل 
الغاز الطبيعي بأوكرانيا توقف ضخ 

الغاز الروسي إلى أوروبا عبر األراضي 
األوكرانية. وحسب بيانات بورصة 

لندن، صعدت أسعار العقود اآلجلة للغاز 
الطبيعي لشهر يونيو إلى مستوى 1124 

دوالرًا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد 
أنباء عن توقف جزء من إمدادات الغاز إلى 

أوروبا عبر أوكرانيا. وبذلك تكون عقود 
الغاز الطبيعي زادت خالل يوم بأكثر 

من 4 %.

غاز

كل شيء

سارة
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هل تطلب إيطاليا من واشنطن تقوية دور الناتو في ليبيا؟

شيرين
»سأوافيكم بالتفاصيل بعد قليل«.. 

كانت هذه آخر رسالة لشهيدة الصحافة 
العربية، شيرين أبو عاقلة، مراسلة 

قناة »الجزيرة اإلخبارية« في فلسطين 
المحتلة، بعد أن استهدفها قناص 
إسرائيلي محتل برصاصة غدر في 

عنقها، رغم ارتدائها الخوذة، وقميص 
الصحافة. واقعة استهداف الزميلة 
شيرين أبو عاقلة وقتلها بدم بارد، 

أغضبت العالم كله، واعتبرها كثيرون 
يوم عار للمحتل الصهيوني، ودلياًل 

موثقًا على عجزه عن مواجهة 
العالم بجريمة اغتصاب 

وطن. فهل سيشعل 
اغتيال شيرين أبوعاقلة 

غضب قوى المقاومة 
الفلسطينية، فتبادر 

باالنتقام لدمائها 
من قوات 

االحتالل، وتكمل 
الطريق 

الستعادة 
الحق 

الفلسطيني؟

للمرة األولى عربيًا، اختارت وكالة 
رائدة  للفضاء،  األميركية  »ناسا« 

لتقوم  المصرية سارة صبري،  الفضاء 
في  الحقيقية  المهمات  بمحاكاة 

الفضاء.
1993، وتخرجت  وُلدت سارة في العام 
األميركية  بالجامعة  الهندسة  كلية  في 

2016، ثم درست  في القاهرة العام 
إيطاليا،  في  الحيوية  الطبية  الهندسة 
قبل أن تحصل على دورة في هندسة 

»ماساتشوستس«  معهد  من  الطيران 
للتكنولوجيا. األميركي 

بوكالة  وتعمل سارة صبري مستشارة 
الفضاء المصرية »EgSA«، وهي 

وبناء  المشاركين في تصميم  ضمن 
بأفريقيا. تناظرية  أول محطة بحث 

رغم الوعود الحكومية.. أزمة املعتمرين الليبيني مستمرة

 بعد انتهاء الحرب الروسية..تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانيا إلى ليبيا
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إجمالي ديون سيرالنكا 
الخارجية التي لم 
تستطع حكومتها 

الوفاء بها للدائنين.

)أ ف ب(

51
مليار
دوالر

أعلن مكتب اإلعالم في رئاسة أركان 
القوات البحرية الليبية، إنقاذ 83 

مهاجرًا شمال منطقة المطرد غرب 
ليبيا وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة 

الزاوية وتسليمهم إلى الجهات 
المختصة الستكمال اإلجراءات الالزمة 

حيالهم.
وأوضح المكتب، عبر صفحته على 
موقع »فيسبوك«، اإلثنين، أن عملية 

اإلنقاذ جرت األحد، من قبل زورق تابع 
لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد 
تجهيزه باإلمكانات الالزمة لعملية 

اإلنقاذ واالنتشال، مشيرًا إلى أن عملية 
اإلنقاذ جرت على بعد عشرة أميال 

شمال منطقة المطرد. وأضاف: »جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع 
في إطار دوره اإلنساني عملية رعاية 

هؤالء المهاجرين وإتمام إجراءات 
ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين«. 

وكان المهاجرون، من عدة جنسيات 
أفريقية، في طريقهم نحو الشواطئ 
األوروبية على متن قارب أرسل نداء 

استغاثة بعد تعطله في البحر في 
منطقة المسؤولية الليبية.

إنقاذ 83 مهاجرا شمال 
املطرد غرب ليبيا

لم  ما  الظالم  في  الليبيون  »سيعيش 
التحديات  الكهرباء..  قطاع  إصالح  يتم 
والقانونية«..  والتشغيلية  المؤسسية 
لم تكن هذه العبارة سوى عنوان دراسة 
إيبرت«  »فريدريش  مؤسسة  أصدرتها 

األلمانية العريقة.
السلطات  حضت  األلمانية  الدراسة 
للكهرباء،  وزارة  إنشاء  على  الليبية 
داعية إلى عالج مشكلة ارتفاع استهالك 
جديدة  سياسات  اعتماد  »عبر  الكهرباء 
على  تساعد  حوافز  وتقديم  للتسعير 

تغيير سلوك المواطنين«.
الدراسة أوصت بمنح »وزارة الكهرباء 
التدابير  بتنفيذ  تفويضًا  المقترحة 
العامة  الشركة  هيكلة  إلعــادة  الالزمة 
للكهرباء وغيرها من الشركات المملوكة 
ــوزارة  ال وتكليف  القطاع،  في  للدولة 
لتطوير مشاريع  إطار مؤسسي  بتصميم 

الطاقة المتجددة في البالد«.

وهم  الدراسة  أعدوا  الذين  الباحثون 
ـ  الرئيسي  المؤلف  ـ  المجبري  محمد 
وريما  عياد،  بن  ولميس  الشيخ،  وهبة 
أيضًا،  الحكومة  على  اقترحوا  حميدان، 
من  المتجددة  الطاقة  هيئة  تمكين 

الكهرباء  أزمـــة  حــل  فــي  المساهمة 
بصورة مستدامة، واالستثمار في الطاقة 
الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

»بإنشاء  أوصت  األلمانية  المؤسسة 
وكالتين جديدتين، تُعنى األولى بتقييم 

ودراسة مصادر الطاقة البديلة في ليبيا 
التوجيهية  والمبادئ  المعايير  واقتراح 
مشاريع  بتنفيذ  والثانية  التنفيذية؛ 

الطاقة المتجددة«.
هيكلة  »إعادة  ضرورة  ترى  الدراسة 
وعلى  الحكومة  مستوى  على  القطاع 
»اعتماد  أن  معتبرة  الخدمات«،  مستوى 
وضعف  األجنبية  الشركات  على  ليبيا 
من  الحد  إلى  أدى  الداخلية  الخبرات 
تطور القدرات البشرية في هذا القطاع«. 
منظمات  »إشراك  إلى  الحكومة  ودعت 
المجتمع المدني ووسائل اإلعالم لتوعية 

المواطنين بمدى ضخامة المشكلة«.
نحو  للكهرباء  العامة  الشركة  وتلقت 
دوالر  مليار   4.39( ليبي  دينار  مليار   20
إمــداد  انخفض  ــك  ذل ومــع  أمــيــركــي(، 
الكهرباء إلى النصف تقريبًا بين العامين 

2017 و2020، وفق الدراسة.
تفاصيل ص 4

باشاغا يعلن إنهاءه.. و»أعيان« يرفضون

تضارب بيانات يكشف الخالف حول اإلغالق النفطي
النفط  ورقة  بشأن  السياسية  المناورات  تكشف 
كواليس  في  يجري  مما  جــزءا  ليبيا  في  والــغــاز 
األطراف المتصارعة على السلطة في البالد، ودهاليز 
الدبلوماسية الدولية، على أثر التلويح بفرض عقوبات 
ضد »المعرقلين«، والتضارب الحاصل حول استئناف 
اإلنتاج والتصدير، غير أن الثابت في هذا الصراع، هو 
الترتيب لما بعد نهاية يونيو المقبل، تاريخ انتهاء 
صالحية خارطة الطريق التي تتبناها وتشرف عليها 

األمم المتحدة.
ومع استمرار أزمة »الحكومتين«، وصل االنقسام 
جزئي  توقف  بعد  الليبيين،  بمقدرات  العبث  حد 
العسكرية  اللجنة  النفط، وتعطل أشغال  إنتاج  عن 
المشتركة )5+5( التي كانت إلى وقت قريب محل 

إشادة لحفاظها على اتفاق وقف إطالق النار.
تظهر  أن  دون  الطاقة،  بورقة  اللعب  ويتواصل 
الحقيقة الكاملة حول الجهة المسؤولة عن انقطاع 
الدولية،  األسواق  يوميا عن  برميل  ألف   700 نحو 
الحقول  فتح  إعــادة  باشاغا،  أعلن  بعدما  خاصة 
جهود  إلى  أرجعها  خطوة  في  النفطية  والموانئ 
مجلس النواب وحكومته، في تسجيل مصور نشره 
عبر صفحته على فيسبوك ظهرت خالله مجموعة، 
قالت إنها »تكتل الهالل النفطي«، أعلنت فيه »إعادة 
تعليمات  على  بناء  النفطية  والموانئ  الحقول  فتح 
بعد  أنه  غير  عقيلة صالح«،  النواب  مجلس  رئيس 
ساعات خرجت عناصر تنتمي إلى مكونات قبلية أخرى 
استمرار  معلنة  األربعاء،  النفطي،  الهالل  بمنطقة 
المفروض منذ  التصدير  النفط ومنع  قفل منشآت 
عرفت  النفطي،  الزويتينة  ميناء  وأمام  شهر،  نحو 
وأعيان  »قبائل  تمثل  بأنها  نفسها  المجموعات 
وإنها  النفطي«  الهالل  منطقة  ونشطاء  وسكان 
مستمرة في موقفها إلى حين تلبية جميع المطالب، 
ولن تسمح بفتح النفط إال بعد تحقيقها، في إشارة 

إلى التمسك بتنحية حكومة الدبيبة.
وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة التي رحبت 
سابقا بعملية استئناف اإلنتاج، وجدت الفرصة سانحة 
لتحميل مسؤولية اإلغالق للجهة التي تقف وراء إعالن 
بأن ال عالقة ألي  »اتضح  بيان  في  وقالت  باشاغا، 
مكون أو تكتل مدني بعملية اإلقفال وأن من قام 
بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا اإلذن 
بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهالل النفطي« 

في إشارة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وكان باشاغا يأمل من خالل التنسيق مع رئيس 

مجلس النواب وإعادة فتح حقول المحروقات كسب 
مزيد االعتراف بحكومته والضغط على غريمه الدبيبة 
للتنحي، ال سيما بعد اختياره سرت لبداية مهامه، 
حيث أوضح صالح أن عمل الحكومة من مدينة سرت 
سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية 

ابتزاز الميليشيات أو غيرها.
وأبلغ صالح األميركيين قبل أيام بأنه سيتم فتح 
الحقول والموانئ بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط 
بشكل عادل على األقاليم كافة، وال يعرف كيف ولماذا 
تغير األمر وجرى استعجال إعالن إنهاء اإلغالق، وما 
إذا كان اإلعالن يأتي في سياق استمرار اللعب بورقة 
النفط، أو هي الخشية من ضغوط خارجية، إذ سبق 
هذا، تلويح أميركي بفرض عقوبات ضمن سياسة 
»العصا والجزرة« التي تتبناها واشنطن عندما يتعلق 

األمر بمصالحها.
عمليات  أن  األميركية  بلومبيرغ  وكالة  وأكدت 
اإلغالق التي تعد األحدث في سلسلة الهزات التي 
تضرب قطاع الطاقة الليبي بسبب األزمة السياسية 
ألسواق  بالنسبة  حرج  وقت  في  جاءت  المتفاقمة، 

الطاقة العالمية، حيث قفز سعر برميل النفط إلى أكثر 
من 100 دوالر في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا.

وما يؤكد االهتمام الغربي الالفت بهذه المشكلة 
لقاء رئيس الوزراء اإليطالي، ماريو دراغي مع الرئيس 
األميركي، جو بايدن مساء الثالثاء في البيت األبيض 

ليبيا »أن تكون موردا كبيرا  إنه بوسع  والذي قال 
للغاز والنفط، ليس فقط إليطاليا ولكن لكل أوروبا«، 
وحسب مصادر حكومية إيطالية، فإن دراغي أضاف 
بايدن  عليه  ليرد  عمله؟«  يمكنك  »ماذا  متسائال: 
»يجب أن نعمل معا لتحقيق االستقرار في البالد«.

لألمين  الخاصة  المستشارة  جددت  ذلك  وقبل 
العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز 
ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، 
التأكيد على أهمية إنهاء إغالق النفط في أسرع وقت 
ممكن، وكذلك على ضرورة حماية الموارد الوطنية 
الليبية من االستغالل والتسييس لما له من »تأثير 

على المستويين المحلي والدولي«.
وتدرك حكومة باشاغا التي تسعى لجلب االعتراف 
أموال  دون  اإلقالع  تستطيع  لن  أنها  بشرعيتها 
اإلثنين  عرض  الذي  مشروعها  قدر  التي  الموازنة 
مليار دوالر، لكن   20 بنحو  البرلمان  الماضي على 
بلوغ ذلك يبقى مرهونا بمدى استجابة مصرف ليبيا 
المركزي لمطالب صرف هذه الميزانية، فيما أعلن 
وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة 

سعد حماد، تسلم مشروع الميزانية، تمهيدا إلحالته 
لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

لحكومته،  الثاني  االجتماع  وعقب  األثناء  في 
فتحي  أعاد  الثالثاء،  درنة  مدينة  في  عُقد  الذي 
مبادرة  إطالق  عن  اإلعالن  الثانية  للمرة  باشاغا 
رقعة  »توسيع  إلى  الوصول  ما وصفه  بهدف  حوار 
التوافق  وكذلك  الجميع،  مع  والمشاركة  التواصل 
شروعه  مؤكدا  لالنتخابات«،  المؤدية  القيم  حول 
في عقد اتصاالت مع التيارات السياسية واالجتماعية 

والعسكرية كافة بالخصوص.
وعلى صعيد المسار السياسي لألزمة، ناقش رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، األربعاء، 
في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مع مستشارة األمين 
العام لألمم المتحدة، ستيفاني وليامز، المستجدات 
السياسية، والسعي نحو إجراء االنتخابات، ولم يفصح 
بيان الحكومة بهذا الشأن عما إذا كانت االنتخابات 
التي جرى التطرق إليها هي تلك التي ستأتي بناء 
على مبادرة وليامز وفق مخرجات اللجنة المشتركة 
التي  المبادرة  عبر  أم  والدولة  النواب  من مجلسي 

أطلقها الدبيبة في وقت سابق.
ويدرك المجتمع الدولي أن إجراء االنتخابات في 
والنواب  الدولة  مجلسي  موقف  رهينة  يبقى  ليبيا 
من حكومتي باشاغا والدبيبة وهو ما سيتبين أكثر 
يونيو   21 في  الطريق  خارطة  صالحية  انتهاء  مع 
المقبل، غير أن الكثير من األطراف الدولية ما زالت 
تفضل سياسة النأي بنفسها عن أي اعتراف بأي من 
الحكومتين، ولعل شيئا من ذلك يظهر في تصريح 
الناطق اإلقليمي باسم الخارجية األميركية، سامويل 
وربيرغ، إلى قناة الحرة األميركية، والذي قال فيه إن 
استراتيجية بالده حول أزمة الحكومتين تتمثل في 
العمل مع كل األطراف للوصول إلى حل. الفتا إلى 
عقوبات ستفرض على المعرقلين للعملية السياسية 

الليبية وإجراء االنتخابات.
كل ذلك يأتي في وقت تعمل واشنطن والقاهرة 
الدولة خالد  اجتماع بين رئيس مجلس  على عقد 
الجلسة  قبيل  النواب  مجلس  ورئيس  المشري، 
المجلسين،  ممثلي  بين  المشاورات  من  المقبلة 

يوم 15 مايو الجاري حول القاعدة الدستورية.
واشنطن  سفير  التقى  سبق  عما  ببعيد  وليس 
عقيلة  نورالند  ريتشارد  ليبيا،  لدى  ومبعوثها 
المصرية،  العاصمة  والمشري، كل على حدة، في 
حيث شدد نورالند على ضرورة اتفاق المشاركين 
القاعدة  وضع  على  المقبل  القاهرة  اجتماع  في 

لالنتخابات. الدستورية 

تعمل واشنطن والقاهرة على عقد 
اجتماع بين خالد المشري ورئيس مجلس 

النواب قبيل جلسة 15 مايو الجاري 

االنقسام وصل حد العبث بمقدرات الليبيين 
بعد توقف جزئي عن إنتاج النفط وتعطل 

أشغال اللجنة العسكرية »5+5«

طرابلس، سبها، القاهرة: الوسط

وجه مارلني مونرو 
يساوي 195 
مليون دوالر

تحذير أملاني من »شبح الظالم«

● محطة شمال بنغازي الكهربائية           »أرشيفية«

● أحد أعيان منطقة الهالل النفطي يتلو بيان استمرار غلق النفط       )أرشيفية(

إنتاج النفط الليبي 650 ألف برميل يوميا

حكومة  فــي  والــغــاز  النفط  ــر  وزي ــال  ق
عون،  محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
الخام يصل  النفط  الليبي من  اإلنتاج  إن 
وإن  يوميًا،  برميل  ألف   650 نحو  إلى 
الغاز وصل إلى ملياري قدم مكعبة  إنتاج 

يوميًا.
النفط  وقف  يكون  أن  الوزير  ونفى 
مضيفًا  طـــرق،  قــطــاع  قبل  مــن  ــرى  ج
اإلثنين  »سبوتنيك«،  مع  مقابلة  في 
وزارة  شكلتها  التي  اللجنة  أن  الماضي، 
األطراف  مع كل  تتواصل  زالت  ما  النفط 

اإلغالق. أسباب ومالبسات  لمعرفة 
تطلب  ــم  ل ــا  ــ أوروب أن  ــى  إل وأشـــار 
الغاز  ــدادات  إم من  تزيد  أن  ليبيا  من 
السوق  حاجة  مواجهة  في  للمساهمة 
الطاقة  أزمة  مع  تزامنًا  للغاز،  األوروبية 
توقف  واحتمال  موسكو،  مع  والتوتر 
العجوز  للقارة  الروسي  الغاز  ــدادات  إم
أوكرانيا. الروسية في  الحرب  على خلفية 

ليبيا  قدرة  عدم  مجددًا  الوزير  وأكد 
والغاز  النفط  من  اإلنتاج  ــادة  زي على 
»فاإلمكانات  سنوات،  خمس  نحو  قبل 

اإلنتاج«،  بزيادة  تسمح  ال  الموجودة 
المؤسسة  قالت  ذلك،  إلى  قوله.  وفق 
االنتهاء  المتوقع  من  إنه  للنفط  الوطنية 
مشروع  لتنفيذ  النهائي  العقد  إعداد  من 
مصفاة الجنوب خالل شهرين من اعتماد 

االستراتيجية المخصصة له.
شركات  إلشــراك  المؤسسة  وتسعى 

دورها  وتعزيز  الوطنية  الخاص  القطاع 
مهمة  مشاريع  لتنفيذ  األولوية  بإعطائها 
الفنية  القدرة  امتالك  بشرط  بالقطاع 
مشددة  التنافسية،  واألسعار  والجودة 
العالية  السالمة  معايير  اتباع  أهمية  على 

في عمليات الحفر.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

● منشأة نفطية في مدينة البريقة الليبية )أ ف ب(

مؤيد الالفي في باريس مؤيد الالفي في باريس 
إلجراء جراحة الرباط إلجراء جراحة الرباط 

الجانبي للركبةالجانبي للركبة



مع  الليبيين  من  كبير  عدد  تضامن 
الشريف  نسمة  الشابة  اإلعالمية 
يوتيوب،  موقع  على  رواجا  تلقى  التي 
تنتجها  التي  الفيديوهات  بسبب 
التجارية  للمشروعات  فيها  ــروج  وت
اختراق  بعد  وذلك  والجديدة،  الناشئة 
التواصل،  مــواقــع  على  حساباتها 
وغير  كــاذبــة  فــيــديــوهــات  وتلفيق 

لها. مناسبة 
من  »النعرفها  المعلقين:  أحد  وقال 
تعاملت  والعــمــري  والبعيد  قــريــب 
متابعينها  أحد  من  انا  بس  معاها، 
وهي  ومحترمة  خلوقة  أنسانة  ألنها 
في  ــحــضــارة  وال للرقي  مــثــال  فعال 
هي  الحديث..  لباقة  وفي  المحتوي 
أعلي  في  دائما  تكون  ان  تستحق 
ومحتواها  ناجحة  بنت  ألنها  المراتب 
لها  ونتمني  ندعمها  ونحن  جميل، 

والنجاح«. التوفيق  دائما 
له  ناجح  شخص  »أي  ــر:  آخ ــاف  وأض
هذه  بمثل  مررنا  كلنا  النجاح  أعــداء 
العمل  رغم  ذلك،  من  وأكبر  القصص 
وقــد  فــيــســبــوك،  عــلــى  ــوات  ــن س  10
لكني  كبير،  بشكل  ماديا  تضررت 
جديد  من  قــواي  واسترجعت  نجحت 

الطريق«. وواصلت 
انتي  يعرفك  حد  اي  »نصيحة  وتابع: 
الشي  ويقدر  معدنك  ويعرف  شني 
اللي  اتديري فيه هذا هوا  اللي قاعدة 
يستاهل انك تستمري على شانه.. لك 

واالحترام«. التقدير  كل 
من  نسمة  تمكنت  ــر،  ــي األخ وفــي 
الشكر  ووجهت  حساباتها  استعادة 
معتبرة  بجانبها،  وقف  من  كل  إلى 
علمتها  لها  تعرضت  التي  المحنة  أن 

الكثير.
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أدوات أفالم هوليوود... في مزادأدوات أفالم هوليوود... في مزاد

وقف بيع بيانات شركة التعرف على الوجوهوقف بيع بيانات شركة التعرف على الوجوه
أعلنت شركة »كليرفيو إيه أي« الناشئة والمتخصصة في تقنيات التعرف على الوجه المثيرة للجدل، 
موافقتها على التوقف عن بيع قواعد بياناتها لشركات في الواليات المتحدة، وهو انتصار كبير لمجموعة 

الحقوق المدنية )ايه سي ال يو(.
قانون  النتهاكها  عامين  قبل  الشركة  ضد  قضائية  دعوى  أخرى  ومنظمات  المجموعة  رفعت  وقد 

خصوصية البيانات البيومترية في والية إيلينوي األميركية.
ويحظر هذا النص مشاركة بيانات التعرف على الوجه أو قزحية العين، أو بصمات األصابع، على سبيل 

المثال، من دون إذن من األشخاص المعنيين.
وينص االتفاق الذي ُأعلن عنه االثنين الماضي والذي يتعين استحصاله على موافقة المحكمة، على أن 
»كليرفيو إيه أي« لم يعد بإمكانها إتاحة قاعدة بيانات الوجوه لمعظم الكيانات الخاصة في الواليات المتحدة. 

لكن يمكن للشركة االستمرار في التعاون مع السلطات )باستثناء والية إيلينوي لمدة خمس سنوات(.
وقال نائب مدير اتحاد الحريات المدنية األميركي ناثان فريد ويسلر »لم يعد بإمكان كليرفيو التعامل 

مع المعرفات الحيوية الفريدة لألشخاص كمصدر للربح من دون قيود«.
ويأمل ويسلر أن تتفاعل شركات أخرى مع هذا التطور الجديد بالشكل المطلوب. وقال »تُظهر هذه 
االتفاقية أن اعتماد قوانين خصوصية قوية يمكن أن يوفر حماية حقيقية ضد إساءة االستخدام«، في 

إشارة إلى عدم وجود قانون لخصوصية اإلنترنت على المستوى الوطني في الواليات المتحدة.
في  األوائل  المستثمرين  أحد  ثييل  بيتر  من  خصوصا  الممولة  آي«،  إيه  »كليرفيو  شركة  وتملك 
برمجية  وتغذي  اإلنترنت  عبر  جمعها  تم  وجه  مليارات  عشرة  من  أكثر  تضم  بيانات  قاعدة  فيسبوك، 

التعريف الخاصة بها.
الشركة الناشئة في كاليفورنيا أبلغت مستثمريها أنها في طريقها المتالك أكثر من مئة مليار صورة 

في قاعدة بياناتها بحلول العام المقبل.

األفالم  أهم  من  رمزية  قطعة   1800 تُعرض 
شركة  تنظمه  مــزاد  فــي  للبيع  الهوليوودية 
»بروبستور« المتخصصة في يونيو المقبل في لوس 

أنجليس األميركية.
وأبرز القطع المطروحة في المزاد الذي يقام بين 
وينغ«  »إكس  مقاتلة  عن  نموذج  يونيو،  و24   21
للجزء األول من  الخاصة  المؤثرات  استُخدمت في 
وتُقدر   ،1977 العام  النجوم«  أفالم »حرب  سلسلة 
ومليون  دوالر  ألف   500 بين  يراوح  بسعر  قيمتها 

دوالر، وفق »فرانس برس«.
تشاك  »بروبستور«  شركة  رئيس  نائب  وقال 
كوستاس »قد تكون )إكس وينغ( القطعة الرئيسية 
التي قد يرغب بها محبو أفالم )حرب النجوم( فهي 
حاضرة في ذاكرة الجميع وقد ااستُخدمت أيضا في 

مشهد حقيقي من الفيلم«.
إنديانا  مالحظات  دفتر  المزاد  في  يعرض  كما 
في  اإلكسسوارات  مسؤولو  استخدمه  الذي  جونز 

فيلم »إنديانا جونز أند ذي الست كروزايد«، والذي 
و80  ألف دوالر   60 بين  يراوح  بمبلغ  قيمته  تُقدر 
ألفا، أو المحفظة التي حملها سامويل ل. جاكسون 
في »بلب فيكشن« )بسعر تقديري يراوح بين 30 
ذي  تو  »باك  فيلم  ألفا(.ولمحبي  و50  دوالر  ألف 
فيوتشر« الخيالي العلمي، يطرح المزاد للبيع نسخة 
طبق األصل من سيارة »ديلورين« الشهيرة للسفر 
عبر الزمن. هذه المركبة التي استُخدمت للترويج 
للفيلم فقط، ستباع بسعر قدرته »بروبستور« بين 

150 ألف دوالر و200 ألف.
كذلك يباع لوح »هوفربورد« الخاص بشخصية 
»مارتي ماكفالي« في الفيلم عينه، بسعر تقديري 

يراوح بين 80 ألف دوالر و120 ألفا.
»غيزمو«  دمية  المزاد،  في  القطع  أطرف  ومن 
فيلم  تصوير  في  استُخدمت  التي  النادرة  اآللية 
دوالر  ألف   80 بين  سعرها  ويُقدر   ،»2 »غريملينز 

و120 ألفا.

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

تضامن واسع مع نسمة الشريف

»املاسة األفريقية البيضاء« بـ18.8 مليون دوالر
روك«،  »ذي  بيعت  دوالر،  مليون   18.8 بقيمة 
بزنة  المزادات  عرفتها  بيضاء  ماسة  أكبر  وهي 
228.31 قيراط، ومصدرها جنوب أفريقيا. وقد جاء 
المحقق  القياسي  الرقم  من  بكثير  أقل  بيعها  سعر 

في هذه الفئة.
انتهاء  معلنًا  مطرقته،  المزاد  مفوض  وضرب 
المزاد الذي نظمته دار »كريستيز« نهاية األسبوع 
بعد  السويسرية  جنيف  بمدينة  فندق  في  الماضي 
غصت  قاعة  في  انطالقه،  على  فقط  دقائق  بضع 
أثارتها  التي  الكبيرة  التوقعات  بسبب  بالحاضرين 
قطر  ارتفاعها  يفوق  التي  االستثنائية  الماسة  هذه 

كرة الغولف.
ستكشفها  التي  العمولة  البيع  سعر  يشمل  وال 

»كريستيز« الحقًا.
وكانت التوقعات أشارت إلى أن سعر هذا الحجر 
تعود  الذي  إجاصة،  شكل  على  المصقول  الكريم 
ملكيته إلى شخص من أميركا الشمالية لم تُكشف 

هويته، قد يتراوح بين 20 و30 مليون دوالر.
جنوب  في  منجم  من  الماسة  استخراج  وجرى 
الحادي  القرن  من  األول  العقد  مطلع  في  أفريقيا 
والعشرين، ثم بيعت بالتفاوض لهاوي جمع خاص.

ويبلغ طول هذا الحجر الكريم 5.4 سنتم وعرضه 
أثقل من  أنه  أي  61.3 غرام،  يزن  3.1 سنتم، كما 
أمام  مرة  ألول  الماسة  هذه  وعرضت  التنس.  كرة 
الجمهور في دبي نهاية مارس الماضي، ثم نقلت 

إلى تايبيه ونيويورك قبل أن تستقر في جنيف.

»غوغل« في قفص االتهام.. 
بسبب احتكار تطبيقات أندرويد

يتوقع أن تزيح »هواوي« الستار عن هاتفها 
أقامت مجموعة »ماتش غروب« المالكة لخدمتي 

»تيندر« و»أوكي كيوبيد« دعوى قضائية ضد 
»غوغل« بتهمة استغالل الموقع المهيمن في 
سوق الهواتف الذكية، في أحدث حلقات تمرد 

مطوري التطبيقات ضد مجموعات التكنولوجيا.
وأوضحت المجموعة أن »غوغل« يهيمن ويتحكم 

بصورة شبه كاملة بسوق توزيع التطبيقات على 
أندرويد، نظام التشغيل المحمول المعتمد على 

األكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم.
وأشارت المجموعة المتخصصة في تطبيقات 

المواعدة إلى أن شركة غوغل استغلت قدرتها على 
حساب المستخدمين ومطوري التطبيقات بطرق 

مختلفة.
وتأخذ »ماتش غروب« على غوغل استغاللها 

المحمولة  األجهزة  على سوق  المهيمن  موقعها 
تعتبرها غير منصفة وال يمكنها  قواعد  لفرض 

التملص منها إال في حال تخلت عن أكثرية 
االثنين  قدموها  وثائق  مستخدميها.وفي 

كاليفورنيا، طالب  أمام محكمة في  الماضي 
السماح  على  بإجبار غوغل  المجموعة  محامو 

التطبيقات  للدفع في  بديل  باقتراح  لهم 
واإلفالت من عمولة تتقاضاها غوغل على 

15 % و30%. العمليات المالية وتتراوح بين 

عشاق لعبة »فيفا« يودعونها 
بداية من 2024

يبدون أن اسم »EA Sports FC« سيكون 
األكثر شهرة في عالم ألعاب الفيديو خصوصًا 

من محبي الكرة، إذ سيطلق هذا االسم على لعبة 
محاكاة كرة القدم الشهيرة )فيفا( بداية من العام 

2024، حسبما أعلنت شركة إلكترونيك آرتس 
األميركية أللعاب الفيديو الثالثاء الماضي، منهية 

بذلك شراكتها مع االتحاد الدولي للعبة )فيفا( 
بسبب خالفات.

وبيعت أكثر من 325 مليون نسخة من لعبة فيفا 
منذ إطالقها عام 1993، وفقًا لألرقام الصادرة 

عن الشركة في مطلع عام 2021، ما يجعلها لعبة 
المحاكاة الرياضية األكثر مبيعًا في العالم.

وحققت مبيعات اللعبة خالل نحو 30 عامًا أكثر 
من 20 مليار دوالر، وفقًا لجريدة نيويورك تايمز.

وأفادت وسائل إعالم عدة في أكتوبر الماضي 
بأن االتحاد الدولي لكرة القدم للهواة )فيفا( 

الذي يشرف على االتحادات الوطنية لكل الدول 
األعضاء، طلب زيادة المبلغ الذي يحصل عليه من 

الشركة من 150مليون دوالر إلى 250 مليونًا.
و قرر مسؤولو الشركة التخلي عنها وتغيير اسم 

اللعبة اعتباراً من إصدار 2024، إال أن نسخة 
2023 التي ستصدر في الخريف المقبل ستحتفظ 

باسم فيفا.
ورغم هذا التغيير، أبقت إلكترونيك آرتس على 
اتفاقاتها مع كل االتحادات األخرى، إذ تتيح لها 

هذه االتفاقات أن توفر لمستخدميها أسماء 19 
ألف العب كرة قدم يمكنهم االختيار بينها، على 

مأ اوضحت الشركة الناشرة في بيان الثالثاء. 
وأشارت الشركة إلى أن عدد حسابات مستخدمي 

اللعبة عبر اإلنترنت يتجاوز 150 مليونًا.

إذ  ــود«،  ب »آي  صفحة  ــل«  »آب شركة  طــوت 
إنتاج  عــن  توقفها  الماضي  الــثــالثــاء  أعلنت 

إلى  لالستماع  الشهير  الرقمي  جهازها 
في  ثورة  أحدث  الذي  الموسيقى، 

الموسيقية  الصناعة  عالم 
الحادي  القرن  مطلع  في 

والعشرين.
رئيس  نائب  ــد  وأك
ــي  ــدول الــتــســويــق ال
فــي »آبــــل« غــريــغ 
بيان  فــي  جــوزيــاك 
بود  آي  »روح  أن 
قــائــمــة،  ــزال  ــ ت ال 
تجربة  أدرجنا  لقد 
مذهلة  موسيقية 

منتجاتنا، من  في كل 
)آبــل  ــى  إل ــون(  ف )آي 

ووتش(«.
موقع  أن  على  ــدّد  وش

الدوام  على  كان  الموسيقى 
لمئات  ومتاح  الشركة  أساسيًا 

الماليين من المستخدمين، »آي بود 
فحسب،  الموسيقية  الصناعة  على  أثرًا  يترك  لم 

اكتشاف  طريقة  على  تغييرًا  كذلك  أحــدث  بل 
وتشارُكها«. إليها  واالستماع  الموسيقى 

التي  العمالقة  الــشــركــة  ــت  ــح وأوض
بوالية  كوبرتينو  مدينة  من  تتخذ 
آي  جهاز  أن  مقرًا  كاليفورنيا 
متاحًا  سيظل  تاتش«  بود 
حتى  آبــل  بيع  نقاط  في 
المتوافرة  الكمية  نفاد 

منه.
ــود  ب آي  وُطـــــرح 
للمرة  األســـواق  فــي 
 ،2001 عــام  ــى  األول
وكان أول نموذج منه 
وأبــيــض  مستطياًل 
لبثت  ــا  ومـ الـــلـــون، 
اتسعت  أن  شعبيته 

جدًا. مطلوبًا  واصبح 
 450 نحو  آبل  وباعت 
إطالقه،  منذ  جهاز  مليون 
آي  ألجهزة  ملهما  كــان  وقــد 
 2007 ــام  ع الــتــي طــرحــت  ــون  ف
الذي  الكاسح  النجاح  في  تاليًا  وساهم 

الذكية. الهواتف  هذه  حققته 

يظهر مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة 
»مراسلون بال حدود«، الذي يقيِّم ظروف ممارسة 
العام  أن  ومنطقة،  دولة   180 في  المهنة  هذه 
الكارثية  اآلثار  أكبر  بشكل  فيه  وضحت   2022
حرية  وضع  على  أثر  مما  المعلومات،  لفوضى 
عالميًا،   143 المرتبة  ليبيا  احتلت  فيما  الصحافة، 
اإلعالميين  على  التضييق  من  شكاوى  وسط 

والصحفيين.
البعض  حافظ  عام،  بشكل  العربية  الدول  في 
على نفس الترتيب، بينما تراجع البعض اآلخر في 
الترتيب، ألسباب توزعت ما بين قيود وممارسات 
واألهم  الصحفي،  العمل  على  وتضييق  تشريعية 

القتل والتغييب القسري.
لحرية  حدود«  بال  »مراسلون  مؤشر  بحسب 
الصحافة، فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية، 
172 بعدما كان العام الماضي  حيث حل بالمركز 
في المركز 163. وجاءت سورية في المرتبة 171 
العربية  والمملكة   ،170 فلسطين  تلتها  فيما 
في  الماضي  العام  كانت  بعدما   166 السعودية 

المرتبة 170.
أما مصر   ،169 نفسه  المركز  في  اليمن  وبقي 
 )166( المرتبة  في  الماضي  العام  كانت  التي 
عُمان  تليها   ،)168( مرتبتين  فتراجعت  عالميًا 
كبير،  بشكل  تراجعت  فقد  الكويت  أما   ،)163(
اآلن  أصبحت   )105( المرتبة  في  كانت  فبعدما 
المرتبة  في  السودان  وحل   ،)158( المرتبة  في 
)151(. والمغرب )135(، والجزائر )134(، وجاءت 
 ،)120( واألردن   ،)130( ولبنان   )131( اإلمارات 

وتونس )73(.
 ،)42 )المرتبة  المتحدة  الواليات  واحتلت 
وعادت التوترات االجتماعية والسياسية من خالل 
الجديدة  اإلعالم  ووسائل  االجتماعية  الشبكات 
فرنسا  مثل  البلدان  بعض  أوضاع  في  لتؤثر 

)المرتبة 26(.
الليبرالية،  غير  الديمقراطيات  بعض  وفي 
استقطابيًا  عاماًل  المستقلة  الصحافة  قمع  يعتبر 
سبيل  على   )66 )المرتبة  بولندا  ففي  شديدًا. 
المثال، عززت السلطات سيطرتها على البث العام 

السيطرة  »إعادة  في  المتمثلة  واستراتيجيتها 
على وسائل اإلعالم الخاصة«.

 )106 )المرتبة  أوكرانيا  احتلت  الحرب،  ومع 
يوجد  ذاته،  الوقت  في   .)155 )المرتبة  وروسيا 
للغاية،  خطير  وضع  في  البلدان  من  قياسي  عدد 
للمؤشر،  الحمراء  القائمة  على  دولة   12 فهناك 
وروسيا   )153 )المرتبة  بيالروسيا  ذلك  في  بما 
قمعًا  األكثر  الدول  بين  ومن   .)155 )المرتبة 
للصحافة، بورما )المرتبة 176(، وكوريا الشمالية 
والصين   )179 )المرتبة  وإريتريا   )180 )المرتبة 

.)177(
األولى  الثالث  اإلسكندنافية  البلدان  وتظل 
النموذج  والسويد(  والدنمارك  )النرويج 
التعبير.  حرية  تزدهر  حيث  األبرز،  الديمقراطي 
تحسن  الحكومة  تغيير  وبفضل  العام،  وهذا 
الوضع في كل من مولدوفا )المرتبة 40( وبلغاريا 
)المرتبة 91(، حتى لو كانت وسائل اإلعالم هناك 
ال تزال مملوكة أو خاضعة لسيطرة عدد قليل من 

المالك.

ترتيب الدول العربية في مؤشر 
حرية الصحافة للعام 2022

»آبل« تعلنها: وداًعا »آي بود«

واسع  نطاق  على  ليبيا  في  االجتماعية  المواقع  رواد  تداول 
البنزين  من  العطب  أو  الضرر  إلى  سياراتهم  تعرض  موضوع 
المغشوش، وذلك على مدار األيام الماضية، وتحديدا في الفترة 

الالحقة لعيد الفطر المبارك.
وكتب العديد من النشطاء منشورات عن الموضوع، وأرفقهوا 
داخل  طوابير  في  متراكمة  سيارات  رصدوت  مصورة  بمقاطع 
مدى  بنغازي  في  المستخدمين  بعض  وبين  الصيانة.  ورش 
أشاروا  كما  للعطب  تعرضت  التي  السيارات  أصاب  الذي  الخلل 
السيارات  من  استخراجه  جرى  الذي  الغريب،  البنزين  لون  إلى 
المعطوبة، وتبين أن الوقود المغشوش هو السبب، برغم نفي 
وجود  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وكذا  البريقة  شركة 

بنزين مغشوش في األسواق.
هذه  في  المتسبب  في  بالتحقيق  المستخدمون  وطالب 
البريقة  بشركة  المسؤولين  إلى  النداء  موجهين  الكارثة، 
الوقود  البنزين، ومتسائلين: »بعد تهريب  لتوضيح سبب غش 
تقدر  لميزانية  الدولة  وفقدان  األثمان،  بأبخس  الخارج  لدول 
بماليين الدينارات، وغش البنزين، ماذا ينتظر المواطن الليبي 

الذي يستفيد الخارج من ثروة النفط في بالده أكثر منه«!.

●

#أنقذونا_من_البنزين_املغشوش

شعر الحكمة
ما ضميتي حوسة بيتك يا بال اديري عصبان

كلمة1000
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متابعات 03

االنقسام  مع  ليبيا  في  السياسي  االنسداد  يتواصل 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومتي  بين  الحاصل 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من 
مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. وفيما يتصرف 
السياسات  في  الفعلي  المتحكم  أنه  على  كل طرف 
وصاحب الشرعية، يجد المواطن الليبي نفسه ممزقًا، 

وال يدري أي مستقبل سينتظره.
النواب ساحة  باشاغا وجدت في مجلس  حكومة 
تنطلق منها لمواصلة العمل كفاعل أساسي، فقدمت 
للمجلس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 
2022، التي تبلغ قيمتها اإلجمالية 94 مليارًا و830 
على  موزعة  ليبي،  دينار  و200  ألفًا  و515  مليونًا 
أربعة أبواب، للمرتبات والدعم والتنمية والتشغيل. 
وأحال المجلس مقترح الميزانية إلى لجنة الموازنة 

والمالية. والتخطيط 
وعقد »النواب« جلستين يومي اإلثنين والثالثاء 
في طبرق، وخاللهما جرت مناقشة موضوع الميزانية، 
وأعمال لجنة تعديل مسوَّدة الدستور واجتماعاتها 
القاهرة التي جرت بإشراف من بعثة األمم المتحدة 
اجتماعات  تستأنف  أن  تقرر  وقد  لليبيا.  في  للدعم 

المسار الدستوري في 15 مايو الجاري.
المحافظ  أصحاب  قانون  المجلس  ناقش  كما 
إلى استدعاء رئيس  المجلس  االستثمارية، وانتهى 
صندوق اإلنماء إليضاح عدد من النقاط الواردة في 
مشروع القانون، فيما ستعقد جلسة مقبلة للمجلس 
في سرت دعمًا لعمل حكومة الدبيبة من المدينة.

محاولة كسب تأييد شعبي
على  العمل  أيضًا  فتواصل  الدبيبة  حكومة  أما 
اعتزامها  إعــالن  ومنها  مستقبلية،  مشروعات 
البنية  تطوير  بهدف  جديدة  معارض  مدينة  إقامة 
االقتصادية والتجارية لليبيا، معتبرة أن هذه المدينة 

ستكون »تحفة معمارية«.
شهرية  ميدانية  عالوة  بمنح  الدبيبة  وجه  كما 
للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار 
2022، وذلك خالل تفقده  تصرف اعتبارًا من يناير 
مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس االستعجالي، 

الذي تجاوزت نسبة اإلنجاز فيه 90 %.
إلى ذلك، ال يزال الخالف حول تعيين مبعوث أممي 
إلى ليبيا محل انقسام شديد دوليًا، فصناع القرار في 
الحرب  تطرحها  التي  بالتحديات  منشغلون  الغرب 
الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على خارطة التحالفات 

السياسية في بؤر النزاع بالعالم ومنها ليبيا.

أزمة المبعوث األممي
الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة، ستيفان 
تولي  الدولية  المنظمة  أن  بدوره  أكد  دوجاريك، 
في  جديد  خاص  مبعوث  لتعيين  قصوى  أهمية 
بشأن  األمن  لمجلس  موحدًا  موقفًا  وتأمل  ليبيا، 

روسيا  رفضت  أن  بعد  وذلك  بعثتها،  والية  تنفيذ 
تمديد مهمة البعثة من 30 أبريل لمدة عام، األمر، 
لمدة  المهمة  تمديد  إلى  األمن  مجلس  دفع  الذي 

ثالثة أشهر فقط.
سببه  أممي،  مبعوث  تعيين  أن  مراقبون  ويرى 
األممية،  المستشارة  تصعيد  في  األميركية  الرغبة 
ما  وهو  المبعوث،  منصب  إلى  وليامز،  ستيفاني 
األزمة  بسبب  تعقيدًا  األمر  وازداد  روسيا،  ترفضه 
األوكرانية. وتتمسك واشنطن ودول غربية بوجود 
مبعوث أممي مؤيد لها، لمواجهة »النفوذ الروسي 
القوي في ليبيا«، كما تريد هذه الدول وجود شخصية 
أممية قوية تضغط على األطراف الليبية المتنازعة 
السلطة، وتسهم  للتنازل عن  الحكومة  على رئاسة 
في منع تسييس ملفات الطاقة وتهديد المعرقلين 

للجهود السياسية بعقوبات.
ويرى دبلوماسيون أن الصراع السياسي المحتدم 
في ليبيا هو نتيجة منطقية لفشل األمم المتحدة في 
تنظيم االنتخابات عدة مرات، حيث تدرك المنظمة 
الدولية أن أي منصب شاغر على رأس بعثتها ستكون 

له آثار سلبية على المشهد الليبي.

3 فرق دولية
جديد،  مبعوث  تعيين  على  جبهات  ثالث  وتتنافس 
فرنسا  من  كل  ومعها  واشنطن  بقيادة  ــى  األول
وبريطانيا ودول أوروبية تسعى إلى تولي شخصية 
أميركية أو أوروبية المنصب، وتمانع أن يتم تعيين 
مبعوث أفريقي. في مقابل معارضة روسيا والصين 
للمرشحين من خارج القارة السمراء، وبالتحديد اسم 

وليامز. ستيفاني 
مندوب االتحاد الروسي لدى مجلس األمن يؤكد 
للفريق  قائد جديد  اختيار  في  البت  بدوره، ضرورة 
األممي في ليبيا، مضيفًا: »نتوقع من األمين العام 

أن يضطلع بمهمته وأن يعين ممثاًل خاصًا«.
وتحدث المندوب الروسي عن االنحياز ضد أفريقيا 
المجلس  جلسة  خالل  وذلــك  األمــن،  مجلس  في 
أعضاء  »بعض  قائاًل:  أبريل،   28 في  المنعقدة 
وسيناريو  تصور  لقبول  مستعدين  ليسوا  المجلس 
نراه  هذا  أفريقيا...  من  شخص  البعثة  فيه  يترأس 

أمرًا غير بناء بالمرة ألن تولي شخص من خارج القارة 
األفريقية يعد شكاًل من أشكال االستعمار«.

النهج  فأيد  جون،  تشانغ  الصين،  مندوب  أما 
الروسي، وقال: »من المهم لألطراف في ليبيا تعزيز 
المشاورات للتوصل إلى اتفاق بقيادة ليبية«، داعيًا 
األمين العام لألمم المتحدة إلى أن »يعين ويرشح 
أن  على  اآلجال،  أسرع  في  ليبيا  في  للبعثة  رئيسًا 
يكون من قارة أفريقيا؛ مما يمكن البعثة لالضطالع 

بالكامل«. بمهمتها 

بحثًا عن دور أفريقي
من جانبه، أرسل رئيس لجنة االتحاد األفريقي رفيعة 
المستوى حول ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، مبعوثًا، 
الجمعة الماضي، إلى األمين العام لألمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس إليصال رسالة حول الوضع األمني 
في ليبيا لم يكشف مضمونها. لكنها تأتي في ظل 
مساعي األفارقة لفرض شخصية من القارة على رأس 
البعثة. وحسب وزير الخارجية الكونغولي جان كلود 
الوضع  الرسالة  هذه  في  استعرض  فقد  غاكوسو، 

الراهن في ليبيا وخطة إلنهاء األزمة لتالفي تدهور 
محتمل للوضع في بلد هش منذ العام 2011.

منجي  السابق،  التونسي  الخارجية  وزير  وانضم 
في  المتحدة  األمم  لبعثة  السابق  الرئيس  حمدي 
مالي، إلى قائمة المرشحين لمنصب مبعوث األمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا، وهو يحظى بدعم الجزائر، 
أمس  أنتلجنس«،  »أفريكا  جريدة  كشفت  حسبما 
األربعاء. أما مستشار الشؤون السياسية الخاصة في 
البعثة األميركية الدائمة، السفير جيفري ديلورنتيس، 
فيعتقد أن إصرار روسيا على تفويض يستمر لمدة 
ثالثة أشهر فقط سيكون له تأثير عكسي، »إذ تؤدي 
فترة التفويض القصيرة إلى تعقيد شديد في قدرة 
بشكل  للبعثة  رئيس  تعيين  على  المتحدة  األمم 
عام«. كما أنه يخلق حالة من عدم اليقين للشعب 
الليبي وقادته بشأن التزام مجلس األمن تجاه ليبيا، 

وفق قوله.
المندوب الغابوني، ميشيل كزافييه بيانغ، الذي 
في  الثالث  األفريقية  البلدان  عن  بالنيابة  تحدث 
بدوره  يشدد  وكينيا(  غانا  )الغابون،  األمن  مجلس 

على  خاص  بشكل  يؤثر  ليبيا  في  »الوضع  أن  على 
تعاني هذا  التي  الليبي  الجوار  دول  أفريقيا، خاصة 
الوضع أكثر من أي مكان في العالم، ولذلك يجب أن 
يكون األفارقة منخرطين في البحث عن حل للمسائل 

األفريقية«.
وردًا على سؤال حول التأخر في تعيين ممثل خاص 
األمين  نحث  »إننا  الغابوني:  السفير  قال  ليبيا،  في 
العام على تعيين مبعوث في القريب العاجل، آملين 

في أن يكون أفريقيًا«.

وليامز.. والتأييد األوروبي
وفي ظل التمسك الروسي برفض استمرار أي دور 
الدول  نحو  تحركت  الليبي،  المشهد  في  لوليامز 
األوروبية لتعزيز دورها في قيادة الحوار الذي ترعاه 
في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، المقرر أن 

يجتمعا مجددًا في منتصف مايو الجاري.
إلى  التوصل  لتسريع  لخطتها  الدعم  ولحشد 
خاللها  من  تجرى  دستورية  قاعدة  حول  اتفاق 
ولندن  برلين  إلى  بزيارات  قامت  االنتخابات، 
التصعيد  لكن  الماضي؛  أبريل  في  وبــاريــس 
اللجنة  عمل  وتعليق  نفطية  موانئ  بإغالق  األخير 
بين  واالنقسام   »5+5« المشتركة  العسكرية 
سحب  في  يتسبب  قد  وباشاغا،  الدبيبة  حكومتي 
الحكومات األوروبية دعمها المستشارة األميركية 
عربي  أو  أفريقي  جديد  مبعوث  لتعيين  والرضوخ 
حل  إلى  التوصل  جهود  أخفقت  حال  في  خصوصًا 

متابعين. حسب  المقبلة،  القاهرة  اجتماعات  في 
سابقين  أممين  مبعوثين  شهادات  وتؤكد 
فقد  المتحدة،  األمم  دور  هشاشة  ليبيا  في  عملوا 
الهيئة  سالمة  غسان  السابق  المبعوث  وصف 
يكن  لم  إذا  ألنه  للغاية،  »هش  بأنها  األممية 
فستستقر  بوضوح،  القيادة  عجلة  يمسك  السائق 
إلى  إشارة  في  مكانه«،  في  الدول  من  مجموعة 
قوة مواقف األطراف الدولية المنفردة على حساب 

كمنظمة. المتحدة  األمم 
وأضاف أنه جرى تصميم محتوى »إعالن برلين« 
المتحدة، »لكن فرنسا  ليبيا من قبل األمم  بشأن 
الخاصة،  أفكارها  لها  كانت  أخرى  ودواًل  وإيطاليا 

ليبيا«. على  كارثيًا  وقعًا  لذلك  وكان 
أما المبعوث األممي السابق طارق متري فيرجع 
األمن  مجلس  انقسام  إلى  األممية  البعثة  أزمة 
فبعد  ليبيا،  بشأن  قرارًا  يتخذ  أن  يمكنه  ال  »الذي 
قرار التدخل العسكري الذي انتزعته فرنسا والواليات 
المتحدة مدفوعة بحالة االرتباك جراء اندالع ثورات 
أنها  اعتبرت  روسيا–التي  تقبل  لن  العربي،  الربيع 
بشأن  جدي  قرار  أي  صدور  القرار-  بذلك  خُدعت 
ليبيا«. كما يرى أن رؤية الليبيين وتشكيك بعضهم 
لدور البعثة يقلل من تحركاتها الفاعلة على األرض 
أنها  على  إليها  ينظر  إذ  السياسي،  المشهد  وفي 
أجنبيًا  انتدابًا  تمارس  أو  خارجي،  بـ»تدخل  تقوم 

جديدًا«.

 طرابلس، طبرق، القاهرة- الوسط

● ستيفان دوجاريك● ستيفاني وليامز● عبدالحميد الدبيبة● فتحى باشاغا

الوسط- عبد الرحمن أميني

مخاوف من استغالل روسيا لملف الطاقة الليبي في مساومة االتحاد األوروبي

هل تطلب إيطاليا من واشنطن تقوية دور »الناتو« في ليبيا؟

إلى  دراغي  ماريو  الوزراء  رئيس  إيطاليون  مراقبون  دعا 
دور  لتقوية  ملموسة  مساعدة  بتقديم  واشنطن  مطالبة 
المتوسط،  البحر  جنوب  في  )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف 
االستقرار  تحقيق  في  المساهمة  أجــل  من  سيما  ال 
منها  أهداف  عدة  إلى  الوصول  بغية  وذلك  ليبيا؛  في 
إلى  سياسية  ضربة  وتوجيه  الغاز  ــدادات  إم تعويض 

موسكو.
البيت  في  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  التقى  دراغي 
التنسيق  على  االجتماع  ركز  حيث  الثالثاء،  األبيض، 
األوكرانيين،  السكان  دعم  إجراءات  بشأن  الحلفاء  مع 
تعبير  وفق  المبرر«،  غير  الروسي  »العدوان  ومواجهة 

اإليطالية. الحكومة  بيان 
القوية  الشراكة  بيان،  في  األبيض،  البيت  أكد  وفيما 
ناقش  وإيطاليا،  المتحدة  الــواليــات  بين  والواسعة 
الغذائي  األمن  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التدابير  الزعيمان 
إلى  باإلضافة  العالمية،  الطاقة  أسواق  تشكيل  وإعادة 
الخارجية  السياسة  تحديات  بشأن  تعاونهما  مواصلة 
الجانبان  وتطلع  وليبيا.  الصين  ذلك  في  بما  المشتركة، 
وقمة  السبع  مجموعة  قمة  في  المناقشات  مزيد  إلى 

المقبل. يونيو  في  المرتقبة  الناتو 
تأكيده،  دراغي  عن  االيطالية  »نوفا«  وكالة  ونقلت 
في  االستقرار  تحقيق  أجل  من  المشترك  العمل  أهمية 
والنفط،  للغاز  كبيرًا  موردًا  ستكون  إنها  قال  التي  ليبيا، 

بأكملها. ألوروبا  وإنما  فحسب  إليطاليا  ال 
بأن  الدولي،  للشأن  ايطاليون  متابعون  ويوصي 
مساعدة  طلب  عليه  يحتم  الفشل  من  دراغي  رحلة  إنقاذ 
الجنوبي  الجناح  لتقوية  المتحدة  الواليات  من  ملموسة 
ال  المتوسط،  البحر  جهة  من  األطلسي،  شمال  لحلف 
اإليطالية  »بانوراما«  جريدة  أوضحت  حيث  ليبيا،  سيما 
ليس  األولــى  للوهلة  يبدو  قد  ذلك  أن  لها  تقرير  في 
كذلك. ليس  األمر  لكن  األوكراني،  الملف  على  تأثير  له 

ليبية إليطاليا فوائد 
سيضمن  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق  أن  الجريدة  وترى 
وهو  ــي،  األوروب االتحاد  إلى  الغاز  ــدادات  إم زيــادة  أواًل 
على  اعتمادًا  أقل  االتحاد  يجعل  أن  شأنه  من  سيناريو 
التداعيات  تخفيف  على  قــدرة  وأكثر  الروسية  الطاقة 
االقتصادية للعقوبات، وهو األمر الذي يجنب خطر حدوث 
العالقات  إلى  مشيرة  البالد،  في  خطير  كهربائي  انقطاع 
بالغاز  أخيرًا إلمدادها  إيطاليا  إليها  لجأت  التي  الجزائر  مع 
عالقات  على  يحافظ  المغاربي  البلد  أن  رغم  اإلضافي، 

وبكين. موسكو  مع  وثيقة 
ضربة  »توجيه  في  يسهم  الليبي  االستقرار  أن  كما 
الشرقي  الجزء  على  كبير  تأثير  لها  التي  لروسيا  قاسية 
أمور  بين  »ومن  مضيفة:  الجريدة،  حسب  ليبيا«،  من 
في  للتمدد  ليبيا  شرق  أيضًا  موسكو  تستخدم  أخــرى 
طرق  مفترق  المناطق  هذه  تشكل  حيث  الساحل،  دول 
أنه »يمكن  أوروبا«، معتبرة  إلى  الهجرة  لتدفقات  أساسيًا 
التحديد  وجه  على  التدفقات  هذه  استخدام  للكرملين 

األوروبي«. االتحاد  على  الضغط  لممارسة 
إنه  قالت  األميركية  تايمز«  وكانت جريدة »فاينانشيال 
بوتين  فالديمير  الرئيس  سحب  األخيرة،  األسابيع  خالل 
بهدف  ليبيا،  من  لروسيا  الموالين  المرتزقة  من  ألف  نحو 

األوكرانية. األراضي  إلى  نقلهم 

عالقة إيران باالستقرار في ليبيا
لألوربيين  أخرى  فائدة  في  الليبي  االستقرار  ويتمثل 
الفائدة  هذه  وتتمثل  خاص،  بشكل  والطليان  عام  بشكل 
الممكن  من  إذ  المتوسط،  البحر  إلى  االستقرار  إعادة  في 
اإليطالي  التقرير  سماه  ما  مع  فعالية  أكثر  بشكل  التعامل 
حليفًا  تعتبر  طهران  أن  خاصة  اإليــرانــي،  »التهديد 
تعزيز  أهمية  على  »بانوراما«  وشددت  لموسكو«.  وثيقًا 
الرئيس  في  كثيرًا  األميركيين  ثقة  هدم  في  الناتو  دور 
الماضي  في  دعم  »الــذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  العامة  القيادة  قوات  القريب 
ما  وهو  موسكو،  بدعم  معروفة  شخصية  وهو  ليبيا،  في 
باريس«،  عن  بداًل  روما  على  التركيز  إلى  واشنطن  يدفع 

قولها. وفق 
الروسي  الغاز  من  للتحرر  الغربية  المساعي  وتأتي 
لمجموعة  السابق  التنفيذي  الرئيس  من  توقعات  وسط 
استغناء  بإمكانية  سكاروني  باولو  للطاقة،  »إيني« 
سنوات.  ثالث  بعد  الروسي  الطبيعي  الغاز  عن  إيطاليا 
هامش  على  الماضي،  الثالثاء  للصحفيين  سكاروني  وقال 
الذي  الغاز  »استبدال  إن  ميالنو،  بمدينة  اقتصادي  حدث 
ارتفاع  السائل يعني ضمنيًا  بالغاز  إلينا عبر األنابيب  يصل 
أوروبا  في  أنفسنا  سنجد  ألننا  مقلقة  المشكلة  األسعار. 

المتحدة«. الواليات  أسعار  أعلى من  أسعار  أمام  وإيطاليا 

أميركي تهديد 
المؤسسات  على  للضغط  تحركاتها  واشنطن  وكثفت 
الليبية باالبتعاد عن تسييس ملف الطاقة، دون أن تتمكن 
المكلف من  الحكومة  لرئيس  الموالين  إلزام  جهودها من 
وتصدير  اإلنتاج  باستئناف  باشاغا  فتحي  البرلمان  طرف 
النفط. ولجأت واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات بحق 
بالتعاون  وذلك  ليبيا،  في  االنتخابات  إجراء  يعرقلون  من 
الناطق  قال  إذ  اإلقليميين،  والحلفاء  الدوليين  الشركاء  مع 
مع  حوار  في  وربيرغ  سامويل  األميركية  الخارجية  باسم 
قناة »الحرة«: »ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية 
تصدر  أن  على  االنتخابات،  ــراء  وإج الليبية  السياسية 
المتحدة  والواليات  المتحدة  األمم  من  العقوبات  تلك 

وخارجها«. المنطقة  في  وحلفائها  الدوليين  وشركائها 
خيار  »دعم  في  تتمثل  بالده  استراتيجية  أن  وأوضح 
أكثر  سجل  لذلك  االنتخابات،  اختار  الذي  الليبي  الشعب 
فقد  االقتراع..  قوائم  في  المليون  ونصف  مليونين  من 
كل  تواجه  موحدة  ليبية  حكومة  لوجود  الوقت  حــان 

واالجتماعية«. االقتصادية  التحديات 

<< جريدة إيطالية: تأمني البحر املتوسط يساهم في مواجهة النفوذ اإليراني
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الصيف  في  الليبيين  معاناة  تتكرر  ال  »حتى 
هذا  تحقيق  كان  ربما  العام«،  هذا  الماضي 
الشركة  لمسؤولي  الشاغل  الشغل  الحلم هو 
أخيرًا  أطلقوا  الذين  الليبية  للكهرباء  العامة 
دون  بكهرباء  ننعم  شعار»حتى  تحت  حملة 
تحقيق  محاوالت  ترجمة  جرت  وقد  انقطاع«، 
إلى  تهدف  سياسات  خالل  من  الحلم  هذا 
تنفيذ أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء 

في عموم المدن والمناطق الليبية.
في السياق ذاته، ومرتديًا الخوذة البيضاء 
حكومة  رئيس  تفقد  الفسفوري،  و»الفست« 
الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 
وأعضاء  ورئيس  الوزراء،  من  عدد  رفقة 
مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مساء 
اإلثنين، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس 

االستعجالي.
الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب 
الوطنية، قال عبر صفحته في موقع التواصل 
محطة  مشروع  إن  »فيسبوك«،  االجتماعي 
يجري  االستعجالي  طرابلس  غرب  كهرباء 
لتفعيل  الحياة  عودة  خطة  »ضمن  تنفيذه 
أن  إلى  مشيرًا  ليبيا«،  في  التنمية  مشاريع 
الدبيبة اطلع خالل الجولة على مراحل تقدم 
األعمال  على  والوقوف  المشروع،  في  العمل 

الجارية في محطة كهرباء غرب طرابلس.

القدرة اإلنتاجية للمشروع
غرب  كهرباء  محطة  مشروع  ويهدف 
القدرات  »رفع  إلى  االستعجالي  طرابلس 
اإلنتاجية بمقدار 670 ميغاوات. وذلك للقضاء 
على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية«، 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  بيان  حسب 
العامة  الشركة  وبدأت  الموقتة.  الحكومة 
كهرباء  محطة  مشروع  تنفيذ  في  للكهرباء 
 ،2021 مايو  في  االستعجالي  طرابلس  غرب 
ضمن خطتها االستراتيجية للرفع من القدرة 
اإلنتاجية للشبكة العامة للكهرباء في مختلف 
الحاصل  العجز  على  للتغلب  البالد  مناطق 

واالنقطاع المتكرر للتيار.

إنجاز نحو 90 % من المشروع
العامة  الشركة  أكدت  الماضي،  واألربعاء 
من   »%  90 على  يزيد  ما  »إنجاز  للكهرباء، 
الذي  االستعجالي،  طرابلس  غرب  مشروع 
من  كبير  جزء  لتغطية  الشركة  عليه  تعول 

العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.
إلنجاز  للكهرباء  العامة  الشركة  وتسعى 
القدرات  من  للرفع  استراتيجي  مخطط 

في  الحاصل  العجز  على  والقضاء  اإلنتاجية 
ثالث  إنشاء  يشمل  الكهربائية،  الشبكة 
مصراتة  محطة  في  واحدة  منها  محطات، 
بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 

740 ميغاوات.
إنجاز  نسبة  بلغت  فقد  ُأعلن،  ما  وحسب 
طرابلس  غرب  كهرباء  محطة  مشروع 

االستعجالي، ما يزيد على 43 %.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي زار الدبيبة 
المشاريع  من  واحدًا  يعد  الذي  المشروع، 
الحياة«،  »عودة  برنامج  ضمن  المدرجة 
»إنكا«  شركتي  ائتالف  قبل  من  والمنفذ 
وحسب  األلمانية.  و»سيمنس«  التركية 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  عن  صادر  بيان 
الحكومة، يعمل بالمشروع قرابة األلف عامل، 
نظام  وفق  بالعمل  يشرعوا  أن  المقرر  ومن 
لإلسراع  الجاري  الشهر  ابتداًء من  الورديتين 

في استكمال أعمالهم.
شرح  إلى  الدبيبة  استمع  الزيارة،  وخالل 
وحض  المشروع،  تنفيذ  مراحل  عن  مفصل 
اإليفاء  »ضرورة  على  المنفذة  الشركة 

هذه  من  األولى  الوحدة  بدخول  بتعهداتها 
المحطة في موعد أقصاه يناير 2022«. وبعد 
ميدانية  جولة  الحكومة  رئيس  أجرى  ذلك، 
مباشر  بشكل  للوقوف  المحطة  مرافق  على 

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

بالجنوب  مناطق  أربع  عن  الكهربائي  بالتيار 
الثالثاء  خالل  ساعات  ست  لمدة  الغربي 

واألربعاء الماضيين.
على  صفحتها  عبر  الشركة،  وقالت 
التيار عن مناطق غات  »فيسبوك«، إن فصل 
من  سيكون  والعوينات  والبركات  وتهاال 
الثانية  الساعة  وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة 
ظهرًا ولمدة يومين، آملة من المواطنين أخذ 

العلم بذلك.
استكمال أعمال ربط دائرة أوباري 

الغازية/ العوينات
سببه  اإلجراء  هذا  أن  أوضحت  الشركة 
الغازية/  »استكمال أعمال ربط دائرة أوباري 
فصل  تطلب  ما  ك.ف«   220 جهد  العوينات 

الدائرة المذكورة.

الوحدة الثالثة بمحطة أوباري الغازية
وفي 30 أبريل الماضي، استكملت األطقم 
أوباري  كهرباء  محطة  والفنية  الهندسية 
الثالثة  الوحدة  تشغيل  وإعادة  الغازية، 

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

وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

فصل التيار عن 4 مناطق
العامة  الشركة  نوهت  نفسه،  السياق  في 
التغذية  فصل  إلى  اإلثنين،  مساء  للكهرباء، 

الكهربائية  الشبكة  على  وإدخالها  بالمحطة 
بعدما نجحت في صيانة مضخة حقن الوقود 
صفحة  عبر  نشر  ما  وفق  بالوحدة،  الرئيسية 

المحطة على »فيسبوك«.
في  للكهرباء،  العامة  الشركة  وأطلقت 
الماضي »حملة وطنية« لتحصيل  20 مارس 
غير  التوصيالت  على  والقضاء  العام،  اإليراد 
الشرعية، في المدن الليبية، تنظمها وتشرف 
مع  بالتعاون  للكهرباء  العامة  الشركة  عليها 

اإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

تحسين األداء
اإلجراءات  من  حزمة  ضمن  أتت  الحملة 
أداء  لتحسين  الشركة  إدارة  اتخذتها  التي 
عن  المعاناة  ورفع  الكهربائية،  الشبكة 
المواطن وصواًل لكهرباء دون انقطاع. وقالت 
أداء  تحسن  في  تسهم  الحملة  إن  الشركة 

الشبكة »لكي تنعم بكهرباء دون انقطاع« .
ونشرت الشركة عددًا من الصور لعمليات 
تحصيل اإليراد العام والقضاء على التوصيالت 
وبني  األصابعة  من  كل  في  الشرعية،  غير 
وليد، فيما أكدت أن الحملة تمكنت من إزالة 

40 توصيلة غير شرعية في عين زارة.
اجتماعًا  الشركة  إدارة  مجلس  عقد  أيضًا 
»لوضع  خصص  الفنية،  اإلدارات  مديري  مع 
كافة  اإلمكانات  وتسخير  األخيرة  الترتيبات 
على  القضاء  أجل  من  وذلك  الحملة،  لنجاح 
الشبكة  كفاءة  من  والرفع  التجاري  الفاقد 
منتصف  في  الشركة  بيان  وفق  الكهربائية« 

مارس الماضي.
الشركة  أعلنت  الماضي،  قبل  والثالثاء 
العامة للكهرباء، دخول الوحدة األولى بمحطة 
المزدوجة ذات  للدورة  بنغازي  كهرباء شمال 
الشبكة  على  ميغاوات   120 اإلنتاجية  القدرة 
العامة، وذلك عقب االنتهاء من أعمال صيانة 
الوحدة  مولد  عمود  استبدال  خاللها  جرى 

وإجراء االختبارات الالزمة.
صفحتها  وعلى  للكهرباء  العامة  الشركة 
الحقًا  سيجري  إنه  قالت  »فيسبوك«،  بموقع 
الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 
50 ميغاوات على الشبكة الكهربائية، مشيدة 
العمل  هذا  إنجاز  في  أسهم  من  كل  بجهود 
الذي يهدف إلى تحسين ورفع قدرات محطات 

اإلنتاج.
الشركة  للكهرباء«،  »العامة  وشكرت 
بمحطة  األعمال  بتنفيذ  قامت  التي  الهندية 
كهرباء شمال بنغازي وكذلك شركة »الجيك« 
وإدارة محطة  لإلنتاج  العامة  واإلدارة  للطاقة 
على  الفني  وطاقمها  بنغازي  شمال  كهرباء 
من  للرفع  والمتواصلة  المبذولة  جهودهم 

كفاءة الشبكة الكهربائية.

شركة الكهرباء ترفع شعار»كهرباء دون انقطاع«
حتى »التتكرر معاناة الصيف الماضي«

الدبيبة يتفقد مراحل تقدم العمل بمشروع »غرب طرابلس االستعجالي«

● محطة غرب طرابلس الكهربية

● الدبيبة داخل مشروع محطة غرب طرابلس االستعجالي

● مدرسة في بلدية غربال
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1.7 مليون طالب
يعودون إلى مدارسهم
في جميع أنحاء البالد

بعد ما يزيد على ثالثة أسابيع من البقاء 
مليون   1.7 من  أكثر  عاد  منازلهم،  في 
التالمذة  »ورجعوا  مدارسهم.  إلى  طالب 

للجد تاني«.
الدراسة  األحد،  صباح  استؤنفت  فقد 
للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  خالل 
كامل  في   ،)2022  –  2021( الدراسي 
انتهاء عطلة منتصف  البالد، بعد  مناطق 

السنة الدراسية.
بحكومة  والتعليم  التربية  وزير  وقال 
موسى  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
استئناف  إن  بيان،  في  المقريف،  محمد 
الدراسة  لمواعيد  تنفيذًا  يأتي  الدراسة 
التعليمية،  المراحل  لجميع  واالمتحانات 
منتصف  عطلة  في  الطالب  دخول  بعد 
 10 من  الفترة  خالل  الدراسية،  السنة 

أبريل إلى 5 مايو من العام الجاري.
الطالب  عدد  بلغ  البيان،  وبحسب 
و794  مليونًا  بمدارسهم  التحقوا  الذين 
مليون  يدرس  وطالبة،  طالبًا  و271  ألفًا 
منهم  وتلميذة  تلميذًا  و920  ألفًا  و544 
من  التاسع  إلى  األول  من  الصفوف  في 
ألفًا   249 يدرس  فيما  األساسي،  التعليم 
التعليم  مرحلة  في  وطالبة  طالبًا  و351 
الوزارة  اهتمام  المقريف  وأكد  الثانوي. 
بتوفير اإلمكانات التي تمكن الطالب من 
الدراسة في بيئة وظروف مالئمة، وذلك 
كامل  في  تعليمية  مؤسسة   4700 في 

التراب الليبي.
إلى  لفت  والتعليم  التربية  وزير 
صرفها  جرى  التي  التشغيلية  الميزانية 
البلديات  في  والتعليم  التربية  لمراقبات 
عاجلة،  صيانات  إجراء  أجل  من  كافة، 
وتوفير بعض المستلزمات من قرطاسية 
ونحوها، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ 
قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021، 
مختلف  في  مدرسة   1500 إنشاء  بشأن 
ثالث  خالل  تنفيذها  يجرى  ليبيا،  مناطق 
سنويًا،  مدرسة   500 بمعدل  سنوات 

ابتداًء من العام الجاري.
مارس  من  والعشرين  الثامن  وفي 
الماضي، أصدر وزير التربية والتعليم القرار 
الدراسة  مواعيد  تعديل  بشأن   563 رقم 
التعليمية.  المراحل  لجميع  واالمتحانات 
المقريف يؤكد توزيع ميزانية وزارة التربية 
مراقبة   117 على   2021 للعام  والتعليم 

وفي  مدرسة.  لـ4700  وتجهيز  لصيانة 
التربية  وزير  أكد  الجاري،  مايو  من  األول 
والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى 
المقريف، أن ميزانية العام الماضي 2021، 
الخاصة بالوزارة »وزعت وفق آلية الصرف 
والتعليم  التربية  مراقبات  من   117 على 
في كامل التراب الليبي في شكل ميزانية 
استخدامها  جرى  أنه  موضحًا  تشغيلية«، 
لـ4700  وتجهيزات  صيانات  »إلجراء 
األنباء  وكالة  وفق  تعليمية«،  مؤسسة 
كلمته خالل  في  ذلك  جاء  »وال«.  الليبية 
زيارة الوزير إلى مدينة مصراتة ضمن وفد 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
خاللها  المقريف  واستعرض  الدبيبة، 
التربية والتعليم لصيانة  مشروعات وزارة 

عدد من مدارس مراقبة التربية والتعليم 
في مصراتة.

عن  بــديــلــة  مــــدارس   9 ــاء  ــش إن
المتهالكة في مصراتة

وزارة  أن  كلمته  في  المقريف  وذكر 

خمس  استهدفت  والتعليم  التربية 
بأعمال  مصراتة  بلدية  في  مدارس 
الصيانة، وأضاف أن الوزارة ستعمل على 
المدارس  عن  بديلة  مدارس  تسع  إنشاء 
مدارس  في  والمتمثلة  المتهالكة 
القديمة،  الشواهد  البويرات،  )الشروق، 
رأس  الوليد،  بن  خالد  القديمة،  بدر 
بن  موسى  القديمة،  أحمد  قصر  مفتاح، 

نصر، ميسر(.
التربية  وزارة  أن  المقريف  أكد  كما 
استحداث مدارس  على  والتعليم ستعمل 
بمواقع جديدة في فروع بلدية مصراتة: 
ذات  المحجوب،  الغيران،  »أبوقرين، 

الرمال، رأس الطوبة، طمينة«.

إنشاء 1500 مدرسة جديدة
خالل 3 سنوات

في  الوطنية  الوحدة  حكومة  وأذنت 
والتعليم،  التربية  لوزارة  الماضي،  يناير 
1500 مدرسة جديدة على مدى  بإنشاء 
التعليم  قطاع  لدعم  مقبلة  ثالث سنوات 
العام  هذا  خالل  مدرسة  بـ500  والبدء 

ضمن »خطة عودة الحياة«.
الحكومة رقم »32« لسنة  قرار  ونص 
إلنشاء  األولوية  تكون  أن  على   ،2021
ومدارس  المتهالكة  للمدارس  بدائل 
للمواصفات  وفقًا  وذلك  الصفيح، 
المرافق  مصلحة  من  المعتمدة 
النافذة  للتشريعات  ووفقًا  التعليمية، 

للتعاقد. والمنظمة 

تحذيرات من وصول أسلحة »رجعوا التالمذة للجد تاني«
أوكرانيا إلى ليبيا

● عودة المدارس 8 مايو 2022

بعد انتهاء إجازة منتصف العام
»موند أفريك«: هذه األسلحة تكفي لتغذية زعزعة استقرار الساحل
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الروسية  الحرب  مصدره  بليبيا،  يحدق  محتمل  »خطر 
أفريك«  »موند  لمجلة  تقرير  حذر  هكذا  األوكرانية«،   -
الحرب  مصدره  بليبيا  يحدق  محتمل  خطر  من  الفرنسية 
الروسية - األوكرانية، وذلك في ظل الدعم العسكري الهائل 
من الواليات المتحدة والغرب المقدم إلى أوكرانيا. التقرير 
المنشور، اإلثنين، قال إنه من المحتمل أن تتدفق األسلحة 
من أوكرانيا إلى ليبيا، مضيفًا أن الغرب يساعد كييف بإرسال 
وقد  الدوالرات،  بمليارات  تقدر  وهجومية  دفاعية  معدات 

تصل هذه األسلحة إلى ليبيا.
المجلة الفرنسية أشارت إلى ما نشرته شبكة »سي إن 
إن« األميركية في 19 أبريل الماضي، نقاًل عن مسؤولين 
أميركيين ومحللي دفاع بأن األمر سينتهي ببعض األسلحة 
التي تستلمها أوكرانيا، إلى أماكن غير متوقعة وفي أيدي 

جيوش وميليشيات أخرى، وذلك على المدى البعيد.
خطورة األسلحة األوكرانية على أمن ليبيا 

ومنطقة الساحل
األسلحة  هذه  وضع  سيؤول  عسكري،  مصدر  وحسب 
بالفعل في البلقان، مشيراً إلى أنه في العام 2012، انتهى 
األمر باألسلحة الموجودة في ألبانيا، أنها وصلت إلى بنغازي، 
مضيفًا: »هذه األسلحة تكفي لتغذية زعزعة االستقرار في 
ليبيا ومنطقة الساحل«. وفي سياق آخر، اعتبر التقرير أن 
إغالق موانئ تصدير النفط في ليبيا »أعطى دفعة بسيطة 
للروس في صراعهم مع الغرب«، مؤكداً أن المواجهة بين 
واشنطن وموسكو في أوكرانيا تجري أيضًا في طرابلس. 
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الخالف الليبي امتد إلى 
النفط، »وهذا الوضع تسبب في إغالق الميليشيات مواقع 
النفط، بينما سوق الطاقة العالمية بالفعل في حالة توتر، 
التي  األضرار  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  وعليه 
سببتها االشتباكات المسلحة أضرت بالعديد من صهاريج 

موسكو  أن  التقرير  ويرى  الزاوية«.  موقع  في  التخزين 
مستفيدة من وضع إغالق النفط في ليبيا؛ إذ أنها تسعى 
وأضاف:  الطاقة.  سوق  في  حقيقي  نقص  إحداث  إلى 
»بالفعل، التهبت األسعار العالمية لموارد الطاقة، واتخذت 
منحنى تصاعديًا قويًا بالفعل منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
في وقت ال تحتاج فيه االقتصادات األوروبية لهذه الضربة 
الجديدة، خاصة أنه يجري تصدير 80 % من النفط الليبي 

إلى أوروبا«.

صمت أوروبي إزاء إغالق النفط.. وتدخل أميركي
وبينما ظل االتحاد األوروبي صامتًا إزاء هذا الموضوع، 
فإن الواليات المتحدة كانت سريعة في الرد. وقال السفير 
األميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، إن واشنطن »قلقة 
للغاية من استمرار اإلغالق الذي يحرم الليبيين من دخل 
كبير ويسهم في ارتفاع األسعار، مما يؤدي إلى انقطاع التيار 
ونقص  المياه  إمدادات  مشاكل  في  ويتسبب  الكهربائي 
الوقود«. وحسب التقرير، فإن أكثر ما يقلق واشنطن هو 
التداعيات على االقتصاد العالمي. لذلك حث نورالند القادة 
الليبيين على إنهاء هذا الحصار على الفور، في حين لم يكن 

لهذا النداء أي تأثير في األرض.

مصلحة روسية من اضطرابات وضع الطاقة 
في ليبيا

مناسب  وقت  في  »تأتي  االضطرابات  أن  التقرير  ورأى 
الطاقة مع األوروبيين، فقد  لموسكو في مواجهتها حول 
أعطى حلفاء موسكو في شرق ليبيا دفعة بسيطة، خصوصًا 
تجري  أوكرانيا  في  وموسكو  واشنطن  بين  المواجهة  أن 

أيضًا في طرابلس«.
وأضاف أن المراقبين »كانوا على حق حين توقعوا عودة 
ليبيا إلى الفوضى والمأزق، إذ لم ينجح مجلس األمن الدولي 
حتى في االتفاق على اسم ممثل لألمين العام في ليبيا، في 
حين تقع المستشارة الحالية لبعثة األمم المتحدة ستيفاني 

وليامز، في قلب المواجهة بين واشنطن وموسكو«.

الجزائر - الوسط: عبدالرحمن أميني

● السالح األوكراني.. هل 
يصل إلى مرتزقة ليبيا؟

الشركة: يهدف إلى رفع 
القدرات اإلنتاجية بمقدار 

670 ميغاوات

دخول الوحدة األولى 
بمحطة شمال بنغازي

على الشبكة الكهربائية
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أول دراسة حول تأثير الحرب الروسية- األوكرانية على المغرب العربي

وزير المواصالت يتعهد بإعادتهم خالل 6 أيام

مخاوف من استياء شعبي الرتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا

رغم الوعود.. أزمة املعتمرين الليبيني مستمرة

مدى  نوعها،  من  األولى  هي  دراسة  كشفت 
دول  على  األوكرانية   - الروسية  الحرب  تأثير 
الدولة  ليبيا،  رأسها  وعلى  العربي  المغرب 
الحبوب، في مقابل  وارداتها من  تأثرت  التي 
العملة  من  مداخيلها  على  إيجابي  انعكاس 
الغاز  مصدري  أكبر  من  كونها  الصعبة 

والبترول.
الحرب  »تأثير  عنوان  حملت  التي  الدراسة 
المغرب  دول  على  األوكرانية  الروسية 
لرؤساء  العربي  المعهد  وأنجزها  العربي«، 
بين  الحالية  التوترات  أن  أكدت  المؤسسات، 
في  وليبيا  تونس  وفشل  والجزائر،  المغرب 
التهريب عبر  اتفاق لحل مشكلة  إلى  التوصل 
قد  ما  وهو  الظاهرة،  حل  تأخر  وراء  الحدود، 

يفاقم من أزمة الغذاء.
االقتصاد  معاناة  الدراسة  وأبرزت 
المغاربي منذ سنوات من الركود، والضغوط 
جائحة  ظهور  مع  تفاقمت  التي  التضخمية، 
آثار  من  التعافي  بدء  ومع  »كورونا«، 
الروسي   - األوكراني  الصراع  ضرب  الجائحة 
الغذائية  والمواد  والطاقة  التوريد  سالسل 
هذه  كل  جانب  وإلى  القمح،  رأسها  وعلى 
البلدان  من  الكثير  تعاني  االضطرابات، 
الذي  األمطار  هطول  نقص  المغاربية 
هذه  تأثير  اختالف  ورغم  الجفاف.  عنه  ينتج 
العوامل، من بلد إلى آخر، لكن يبقى القاسم 
وليبيا  والجزائر  تونس  دول  بين  المشترك 
الغذاء  تكلفة  ارتفاع  أن  وموريتانيا،  والمغرب 
شعبي  استياء  في  سببًا  سيكونان  والطاقة 

كبير.
الجنوب الليبي أكثر منطقة تعاني 

اقتصاديًا
التكتالت  تأثير  العالم  يعيش  وبينما 
اللغات  ذات  البلدان  عشرات  تجمع  التي 
المختلفة  والديانات  السياسية  واالنتماءات 
الخريطة  على  أنفسهم  فرض  أجل  من 
العربي  المغرب  اتحاد  يعيش  الدولية، 
القرن  ثمانينات  إلى  تاريخه  يعود  الذي 
يكشف  حيث  التحوالت،  هذه  خارج  الماضي، 
أن  الدولي  النقد  صندوق  عن  صادر  تقرير 
المغرب  اتحاد  دول  بين  التجارية  المبادالت 
اإلقليمية  التكتالت  بين  األضعف  هي  العربي 
البلدان  بيـن  التجارة  يبلغ حجم  إذ  المختلفة، 
5 % من مجموع التجارة في  المعنية أقل من 

المنطقة.
تولد  أن  احتمالية  إلى  الدراسة  وأشارت 
الضغوط المتعلقة باألمن الغذائي اضطرابات 
أزمة  ليبيا  واجهت  »فقد  وقالت:  اجتماعية، 
كما  الحرب،  جراء   2011 العام  عالمية  غذاء 
بدأت مع إضراب العام 1981 الذي خلف مئات 
الشغب  وأعمال  البيضاء،  الدار  في  القتلى 

التونسية في شتاء 1983 - 1984.
واحتجاجات  أعمال شغب  تسجيل  تم  أيضًا 
في كل من تونس والمغرب في أعقاب أزمة 
2008، بينما   - 2007 أسعار الغذاء العالمية 
نتيجة   2010 في  موريتانيا  المجاعة  ضربت 

الجفاف«.

الليبيين  المعتمرين  أزمة  تواصلت  فيما 
السعودية،  العربية  المملكة  في  العالقين 
الوحدة  حكومة  في  المواصالت  وزير  وعد 
بإعادة  الشهوبي،  سالم  الموقتة،  الوطنية 
السعودية  في  العالقين  المعتمرين  جميع 

خالل خمسة أو ستة أيام.
معتمر،   14500 عودة  إلى  أشار  الشهوبي 
حسب  معتمر،  و500  آالف  أربعة  تبقى  بينما 
على  منشور  فيديو  مقطع  في  للوزير  تصريح 
الحكومي  واالتصال  اإلعالم  إدارة  صفحة 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

األربعاء.
شركتي  اتفاق  إلى  لفت  المواصالت  وزير 

متزايدة  الدراسة: »هناك مخاوف  وأضافت 
على  أفريقيا  شمال  حكومات  قدرة  بشأن 
الطويل  المدى  على  الغذاء  سوق  دعم 
الميزانية  قيود  منها  األسبابة،  من  لعدد 
 - »كوفيد  جائحة  من  البطيء  والتعافي 

تسيير  على  واألفريقية  الليبية  الخطوط 
انطلقت،  حيث  المعتمرين،  إلعادة  رحالت 
عدد  لنقل  الليبية  للخطوط  طائرة  األربعاء، 
ثالث  األفريقية  الخطوط  ستوجه  كما  منهم، 

المقبلة. الفترة  رحالت خالل 
يعود  التأخر  سبب  أن  الشهوبي  وأوضح 
الدولي؛  جدة  مطار  ضرب  الذي  االرتباك  إلى 
الرئيسية،  الحجاج  صالة  فتح  عدم  نتيجة 
وفتح صالة جانبية ال تتسع لعدد المعتمرين، 
األمر  تدارك  النهاية  في  جرى  أنه  إلى  مشيرًا 
الشهوبي  أكد  كما  الحجاج،  صالة  وفتح 

لكن  أضعاف.  أربعة  من  ألكثر  الخبز  سعر 
الليبي، حيث يمر  الجنوب  المتضرر األكبر هو 
السلع  نقص  بسبب  صعبة،  اقتصادية  بأزمة 
الغذائية جراء وقف شحنات اإلمداد التي تأتي 
من الغرب لتزويد المدن بحاجاتها من السلع 

الغذائية.

ليبيا ثاني مصدر للطاقة
الحرب  تأثير  كان  الغذاء  وبعكس 
الطاقة  أسعار  على  الروسية   - األوكرانية 
العربي  المعهد  دراسة  حسب  جدًا،  متباينًا 
األسعار  ارتفعت  حيث  المؤسسات،  لرؤساء 
حاجز  النفط  برميل  سعر  وتجاوز  كبير  بشكل 
المغرب  دول  على  سلبًا  أثر  ما  دوالر،  الـ100 
»تونس  والبترول  الغاز  تستورد  التي  العربي 
إيجابيًا  كان  بينما  وموريتانيا«،  والمغرب 
مصدرين  تعتبران  اللتين  وليبيا  الجزائر  على 

والبترول. للغاز  كبيرين 
عن  البحث  األوروبي  االتحاد  دول  وبدأت 
بعد  الروسي  الغاز  لتعويض  غاز  مصادر 

المسافرين  من  كبير  عدد  افترش  حيث 
من  حالة  وسط  المطار،  وخارج  داخل  األرض 

الفوضى.
األفريقية،  الجوية  الخطوط  شركة  وقالت 
عن  ناتج  الرحالت  في  التأخير  إن  حينه،  في 
وعدم  الطيران،  حركة  في  الشديد  االزدحام 
عن  المطار  وخدمات  المناولة  شركات  قدرة 
الشركات  لجميع  الرحالت  بمتطلبات  اإليفاء 
مطار  ومن  إلى  المشغلة  والعالمية  الدولية 

جدة.
أعلنت  الجاري  مايو  من  السادس  وفي 

في  بالمناخ  المرتبطة  واالضطرابات   ،»19
والتداعيات  العالمية،  الغذاء  وأسواق  الفالحة 

أوكرانيا«. في  للحرب  العالمية  االقتصادية 
اآلونة  في  حدث  ما  إلى  الدراسة  وعادت 
األخيرة، عندما شهدت ليبيا شحًا في إمدادات 

العالقين  المعتمرين  إقامة  مكان  تأمين 
خالل الفترة الماضية في جدة ومكة.

مؤتمر  لحضور  الرياض  في  الشهوبي 
»مستقبل الطيران«

في  الليبي  المواصالت  وزير  ويتواجد 
وفد  ومعه  الرياض،  السعودية،  العاصمة 
يضم رئيس مصلحة الطيران المدني،ورئيس 
مؤتمر  لحضور  حاليًا  المطارات،  مصلحة 
الثالثاء  التقى  حيث  الطيران«،  »مستقبل 

المجيدي. ربيع  التونسي،  النقل  وزير 

الواردات  تشكل  الغذائية، حيث  السلع  بعض 
استهالك  من  بالمئة   90 إلى  يصل  ما 
إلى  األرقام  هذه  وتشير  عام،  بشكل  الحبوب 
إغالق  إلى  أدى  مما  كبير،  جيوسياسي  ضعف 
العاملة  المخابز  المخابز، بينما رفعت  عشرات 

المشكالت  بحثا  والمجيدي  الشهوبي 
ووازن  اجدير  رأس  منفذي  في  العالقة 
شركة  رحالت  عودة  وأيضًا  الحدوديين، 
وملف  ليبيا،  إلى  التونسية  الجوية  الخطوط 
الليبية  بالخطوط  الخاصة  المديونية 

واألفريقية.

أزمة تأخر سفر المعتمرين
وفي مطلع مايو الجاري، شهد مطار الملك 
سجلته  تكدسًا  جدة  مدينة  في  عبدالعزيز 
»تويتر«،  موقع  عبر  مصورة  فيديو  مقاطع 

أوكرانيا. ويسعى  ارتفاع األسعار في ظل غزو 
منهم  محتملين  موردين  إلى  األوروبيون 
صدرت   ،2020 العام  ففي  وليبيا،  الجزائر 
البترولي،  الغاز  من  دوالر  مليون   717 ليبيا 

أكبر مصدر. ثاني  ما يجعلها 

التهريب عبر المسالك الحدودية
فإن  التهريب  بظاهرة  يتعلق  وفيما 
المنطقة  دول  بعض  في  يتصف  الوضع 
وتفاقم  الموازي  لالقتصاد  واسع  بانتشار 
تكون  التي  بينها،  فيما  الموازية  التجارة 
الرسمية.  التجارة  من  أعلى  بالعادة 
نمو  في  دورًا  لعقود  لعب  الموازي  االقتصاد 
حيث  المنطقة،  في  المنظمة  غير  التجارة 
أفريقيا  شمال  في  الدول  اقتصادات  تعتمد 
الذي  الموازي  القطاع  على  كبير  بشكل 
المحلي  الناتج  من  بالمئة   28 بنسبة  يسهم 
المعهد  تقديرات  حسب  لتونس  اإلجمالي 
من  بالمئة  و45  أخيرًا،  لإلحصاء  الوطني 
في  بينما  المغرب،  من  بالمئة   34 الجزائر، 
مؤكد،  غير  الموازي  القطاع  حجم  فإن  ليبيا 
األفريقي،  التنمية  لبنك  ووفقًا  كبير،  ولكنه 
الناتج  من  بالمئة  و40   30 بين  يشكل 
خالل  من  للبلد  الرسمي  اإلجمالي  المحلي 
التجارة  هيمنة  وأدت  الموازي.  االقتصاد 
بالتخصص  بلد  كل  تفرد  إلى  الموازية 
فعلى  المهربة،  البضائع  من  معينة  بنوعية 
والطماطم،  )اإلسمنت،  ليبيا  المثال  سبيل 
المنزلية،  واألجهزة  الغذائية،  والمعجنات 
الحمراء(.  واللحوم  والنسيج  والمحروقات، 
والحديد،  والتبغ،  )المحروقات،  والجزائر 
والفواكه،  الحدائق،  ومنتجات  واإلطارات، 

الحمراء(. واللحوم 

توصيات للتصدي للتهريب
سينعش  الحالي  الوضع  أن  الدراسة  وترى 
كل  إخفاق  في  سيسهم  ما  الموازية،  التجارة 
تغطية  في  اتخاذها  يمكن  التي  اإلجراءات 
وتفاوت  والمدعمة،  األولية  المواد  في  العجز 
المغرب  دول  بين  الغذائية  المواد  أسعار  في 
أزمة  من  سيعمق  التفاوت  وهذا  العربي، 
من  الكثير  وسيخلق  المنطقة  في  الغذاء 

الموازية. التجارة  وسيشجع  المشاكل 
وللقضاء على التهريب وتعزيز أمن الحدود 
الجذرية  األسباب  معالجة  الدراسة  تقترح 
المتضررة  البلدان  تقوم  أن  ومنها  للظاهرة، 
مثل  عوامل  يعالج  إقليمي  توجه  باعتماد 
فروق األسعار من خالل اعتماد نظام ضريبي 
وتعزيز  الدعم،  أنظمة  ومراجعة  مشترك 
في  المدعومة  المنتجات  تتبع  إمكانية 

البلدان.
بين  العداء  تواصل  إلى  الدراسة  ولفتت 
اتفاق  إلى  الوصول  وعدم  والجزائر،  المغرب 
يستغله  ما  وهو  والجزائر،  وليبيا  تونس  بين 
استراتيجيات  في  ثغرات  بفتح  المهربون 
العربي  المغرب  دول  على  لذلك،  الحدود. 
خاصة  الظاهرة  هذه  من  للحد  التكاتف 
التوزيع  سالسل  في  اضطرابات  وجود  مع 
 - األوكرانية  الحرب  واستمرار  العالم  في 
نحو  الحكومات  من  الكثير  وتوجه  الروسية، 

الحمائية.

من  موافقة  على  حصولها  الشركة، 
من  رحالتها  بتسيير  السعودية  السلطات 
وذلك  الجنوبية(،  )الصالة  الحجيج  صالة 
انفراجة  إلى  أدى  ما  لالزدحام،  تفاديًا 
المعتمرين  من  الكثير  وعودة  األزمة  في 
الشركة، في منشور  العالقين هناك. وطالبت 
المعتمرين  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر 
مندوبي  مع  التواصل  بضرورة  الليبيين 
مواعيد  عن  لالستعالم  السفر  وكاالت 

الجديدة. الرحالت حسب جدولتها 
الخطوط  شركة  قالت  بيومين،  ذلك  وقبل 
رحالتها  لنقل  تسعى  إنها  األفريقية،  الجوية 
تأخير  أي  لتفادي  قريبة  أخرى  مطارات  إلى 
يواجهه  الذي  االرتباك  نتيجة  يحصل  قد 
القادمين من األراضي المقدسة،  المسافرين 

عبر مطار جدة.

الوسط - عبد الرحمن أميني

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● النفط شريان االقتصاد الرئيسي في ليبيا

● تكدس المعتمرين في مطار جدة مايو 2022● مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض مايو 2022

»النقد الدولي«: المبادالت التجارية بين دول االتحاد المغاربي األضعف بين التكتالت اإلقليمية

 الشهوبي: عودة 14500 معتمر.. واليزال 4500 عالقين في المملكة

● الحرب الروسية األوكرانية تربك اقتصادات العالم

تفاوت أسعار المواد الغذائية 
بين دول المغرب العربي 

يشجع التجارة الموازية
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عائلة الديكتاتور ماركوس تعود إلى قصر الرئاسةمتطوعون روس في جهود إغاثة الالجئني األوكرانيني باليونان
الثورة  من  عاما   36 بعد  السلطة  إلى  ماركوس  عائلة  عادت 
أن  بعد  الراحل،  الفلبيني  بالديكتاتور  أطاحت  التي  الشعبية 
في  فوزا ساحقا  االسم  نفس  يحمل  الذي  فريناديز  نجله  حقق 
»بونغ  الملقب  االبن  ماركوس  وحصل  الرئاسية.  االنتخابات 
30 مليون صوت، أي قرابة ضعف ما حصلت  بونغ« على نحو 
روبريدو.  ليني  الحالي  الرئيس  نائبة  الرئيسية  منافسته  عليه 
وفي خطاب ألقاه فجر الثالثاء من مقر حملته في مانيال امتنع 
»بونغ بونغ« )64 عاما( عن إعالن فوزه واكتفى بشكر أنصاره 
على شهور من »التضحيات والعمل«. وقال »دعونا ننتظر أن 
األصوات،  % من   100 إلى  العد  حتى يصل  جليا،  األمر  يكون 

وبعد ذلك يمكننا االحتفال«.
األلعاب  العاصمة  في  أطلقوا  المبتهجين  أنصاره  لكن 
النارية وتجولوا في الشوارع ملوحين باألعالم الوطنية. ودعي 
نحو 67 مليون فلبيني لإلدالء بأصواتهم في هذه االنتخابات 
التي اختاروا خاللها أيضا نائب الرئيس وجميع النواب ونصف 
من  وغيرهم  الـ81  المقاطعات  وحكام  الشيوخ  مجلس  أعضاء 

أعضاء مجالس بلدية، وفق وكالة »فرانس برس«.
اتسمت  انتخابية  حملة  بعد  االبن  ماركوس  انتصار  ويأتي 
حسابات  غزت  ولسنوات  المضللة.  لألخبار  واسع  بانتشار 
التي  الحقبة  وصورت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  له  داعمة 
حكم فيها والده البالد لمدة 20 عاما للشباب الفيليبيني على 
آالف  توقيف  متجاهلة  واالزدهــار،  السالم  عمها  ذهبية  أنها 
مليارات  وحتى  والتعذيب  للقتل  تعرضوا  الذين  المعارضين 
الدولة  خزائن  من  ماركوس  أسرة  جمعتها  التي  الــدوالرات 
ثورة  وأطاحت  برس«.  »فرانس  حسب  الشخصي،  إلثرائها 
1986 وانتقلت عائلته إلى الواليات  شعبية نظام والده العام 
المتحدة للعيش في المنفى، قبل أن تعود إلى البالد لتشكيل 

شبكة نافذة من الدعم السياسي.
عائلة  تعود  سقوطها،  من  قــرن  نصف  من  أقــل  وبعد 
وعد  وقد  مانيال،  في  الرئاسي  ماالكانانغ  قصر  إلى  ماركوس 
واليته  فترة  خالل  البالد  إلى  »الوحدة«  بإعادة  بونغ«  »بونغ 
أستاذ  أرغيليس  كليف  وقــال  سنوات.  ست  ستستمر  التي 
»إنها  مانيال  في  سال  ال  دو  جامعة  في  السياسية  العلوم 

تاريخية«. انتخابات 
ولقي  باهتة  االنتخابية  االبــن  ماركوس  حملة  وكانت 
منافسته  من  أقل  وجذب حشودا  مناصريه  تعبئة  في  صعوبة 
الفلبينيين  من  كثير  غضب  من  استفاد  لكنه  روبريدو.  ليني 
البالد  حكم  على  تعاقبت  التي  الديموقراطية  الحكومات  من 
منذ نهاية الدكتاتورية، والتي عجزت في رأيهم على تحسين 
من  خصوصا  االبــن  ماركوس  واستفاد  عيشهم.  مستوى 
أخرى،  سياسية  عائالت  مع  الكواليس  في  مناورات  سلسلة 
وعلى وجه الخصوص تحالفه مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس 
تفوز  أن  يتوقع  التي  دوتيرتي  رودريغو  واليته  المنتهية 

بانتخابات نائبة الرئيس التي جرت بشكل منفصل اإلثنين.
االقتصادية  والخبيرة  المحامية  روبريدو  ليني  منافسته  أما 
وإنهاء  الفساد  من  البالد  تخليص  تعهدت  التي  عاما(   57(

أملها  »خيبة  عن  عبرت  فقد  السياسية،  العائالت  نفوذ 
نخسر،  »لم  متلفز  خطاب  في  وقالت  النتيجة.  من  الواضحة« 
بمجرد  ماركوس  ضد  النضال  بمواصلة  ووعدت  نسقط«،  لم 
أسابيع  غضون  في  رسميا  الكاملة  النتائج  صحة  من  التحقق 
األخرى  الشخصيات  وبين  للتو«.  بدأنا  »لقد  وأضافت  قليلة. 
والممثل  باكياو  ماني  المالكمة  نجم  للرئاسة  ترشحت  التي 

دوماغوسو. فرانسيسكو  السابق 
وشهد اإلثنين أعمال عنف كما هو الحال عادة في الفلبين 
األقل  على  أشخاص  أربعة  ولقي  االنتخابات.  فترة  خــالل 
الشرطة.  بحسب  اقتراع  مراكز  على  هجمات  في  مصرعهم 
الى  اقتراع  مركز  أمام  يدوية  قنبلة  انفجار  أدى  األحد  ومساء 

إصابة تسعة أشخاص.
تحمل  مدرسة  في  بالتصويت  يومه  االبن  ماركوس  وبدأ 
وجاءت  البالد.  شمال  في  األسرة  معقل  بتاك  في  جده  اسم 
لتدلي  عاما   92 العمر  من  البالغة  ماركوس  إيميلدا  والدته 
وحفيدها  إيرين  ابنتها  بمساعدة  بقليل  ذلك  بعد  بصوتها 

ساندرو االبن األصغر لماركوس االبن.
وقال ساندرو )28 عاما( الذي ترشح لمقعد في الكونغرس 
»كانت وجهة نظري دائما أن هيمنة األسر ليست سيئة بحد 
وأضاف  كذلك”.  يكون  أن  يمكن  بعضها  أن  لو  حتى  ذاتها 
»لكن في الوقت نفسه أعتقد أن هناك الكثير من األسر التي 

خدمت ناخبيها بشكل جيد«.

مديرة  تستقبل  للمهاجرين،  اليوناني  المنتدى  مكاتب  في 
وتبدي  بترحاب،  المنظمة  مرتادي  شاشاتي  أدال  المنتدى، 
ومعاونيها  انشغالها  رغم  األسئلة،  على  للرد  تامًا  استعدادًا 
التي  الروسي ألوكرانيا  الغزو  بمتابعة كل جديد في قضية 
تسيطر تداعياتها على اليونان والعالم، ولم تمنع مواطنين 

روسًا من المشاركة في جهود اإلغاثة.
من  اآلالف  ولجوء  هجرة  إلى  األوكرانية  األزمــة  وأدت 
 5000 اليونان  في  اآلن  عددهم  بلغ  الذين  األوكرانيين 
الهجرة  وزير  أعلنها  التي  الرسمية  األرقــام  حسب  الجئ، 
اليوناني. وحسب إدال شاشاتي، ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة 
واللجوء، فإن عدد األوكرانيين حاملي تصريح اإلقامة ساري 

المفعول في اليونان، يبلغ نحو 21.300 ألف مهاجر.
المنزلية،  الخدمة  وظائف  في  المهاجرات  أغلب  وتعمل 
ومن وصل من االجئين ألثينا هو من لديه أقارب يعيشون 
في اليونان، وهناك عدد قليل يقيم في فنادق مدفوعة من 
منظمات. المنتدى الهيليني للمهاجرين هو شبكة من نحو 

40 منظمة مهاجرين في اليونان.
»اتصلنا  أثينا،  في  »الوسط«  لمراسل  شاشاتي  وتقول 
من  ثالث  للنداء  واستجابت  األوكرانية  الجالية  بمنظمات 
إجمالي  يبلغ  التي  اليونان،  في  العاملة  الجالية  منظمات 
ثالثة  بهم  »اجتمعنا  وأضافت:  جاليات«،  خمس  عددها 
المنتدى  من  المطلوب  ما  لتوضيح  اآلن  حتى  اجتماعات 

للمهاجرين«. اليوناني 
والمسيرات  التجمعات  كل  في  معهم  »شاركنا  وتابعت: 
عن  للتعبير  أثينا  وساحات  ميادين  في  نظموها  التي 
للمجتمع  وتوضيحها  وإظهارها  قضيتهم  مع  التضامن 
المنضوية  الجاليات  باقي  مع  »تواصلنا  وقالت:  اليوناني«. 
تحت جناح المنتدى واستجابت للمشاركة في الحشد الداعم 

لقضية الالجئين األوكرانيين«.
منذ األيام األولى للغزو الروسي ألوكرانيا، تلقى المنتدى 
اليوناني للمهاجرين اتصاالت هاتفية من صحفيين وأفراد 
في  للمساعدة  اليونان  في  مقيمين  وأوكرانيين  والجئين 
مع  بالتنسيق  االحتياجات  وتحديد  المعلومات،  تقديم 

الجاليات األوكرانية.
الدولية،  العفو  منظمة  مع  المنتدى  يتواصل  كذلك 
بالتنسيق مع الجالية األوكرانية لتوضيح وشرح متطلباتهم، 

حسب مديرة المنتدى.
في  اإلعــالم  مسؤول  زاريذيس،  ال  خريستوس  ويقول 
األوكرانية  الجاليات  بين  اتصال  وسيلة  »نمثل  المنتدى، 
التطوعية«.  والمنظمات  اليونانية  الدولة  وبين  أثينا،  في 
الالجئين وجرى تكوين  »اجتمعنا مع كل منظمات  وأضاف: 
ألزمة  األول  اليوم  منذ  األوكرانية،  الجاليات  التحاد  تجمع 

األوكرانيين«. الالجئين 

مواجهة  فــي  متحدين  يكونوا  أن  »هدفنا  وأردف: 
تقديم  ليستطيعوا  بينهم  فيما  والتنسيق  األزمــة،  هذه 
الالجئين«،  أفواج  الحدود  وعلى  اليونان  داخل  المساعدات 
وزارات  من  المسؤولة  الجهات  بكل  »اتصلنا  مضيفًا: 
استقبال  لتنسيق  وسالونيك  أثينا  وبلديتي  ومنظمات 

الالجئين وتوصيل المساعدات لهم«.
الشارع  وفي  أثينا،  وسط  في  ميتاكسرخيو  حي  وفي 
حيث  هوغو«،  »فيكتور  الفرنسي  األديــب  على  المسمى 
عضوة  كاترينا،  تقول  األوكــرانــي،  الثقافي  المركز  مقر 
الهاتفية  االستفسارات  على  الرد  »دورنا  األوكرانية  الجالية 
كل  وتقديم  أوكرانيا،  من  القادمين  الالجئين  واستقبال 

مساعدة ممكنة لهم«.
مشترك  مركز  يقع  المبنى،  من  السفلي  الطابق  وفي 
بين ثالث منظمات أوكرانية، لجمع األطعمة واألدوية التي 
تقدم من أفراد ومنظمات وبلديات من داخل اليونان، وكل 
المستلزمات الالزمة التي يحتاجها الالجئ الذي يصل أثينا، 
على  المتواجدين  الالجئين  إلى  االحتياجات  بقية  وترسل 
فرز  على  يقومون  متطوعون  المكان  وفي  أوكرانيا.  حدود 

وتنظيمها. الحاجيات 
»الصداقة  فيلياس  كي  إيريني  المغلق،  االستاد  وفي 
تجمع  تحت  ألوكرانيا  دعم  مركز  أكبر  يتواجد  والمحبة« 
»كل  منظمة  مع  بالتعاون  للمساعدة،  اليوناني  المركز 
وسعنا  في  ما  »كل  شعار  رفعت  التي  نستطيع«  بعضنا  ما 

ألوكرانيا«.
خطًا  خصصنا  أولغا:  للمركز  اإلعالمية  المسؤولة  وقالت 
هاتفيًا ساخنًا لتلقي االتصاالت من المواطنين األوكرانيين 
المساعدات  نستقبل  كما  للمساعدة،  المحتاجين  الالجئين 
التي تقدم إلينا من المنظمات والجمعيات األهلية واألفراد.
وتغليف  وتنظيم  جميع  في  روس،  ونساء  رجال  ويتطوع 
النوم،  وأكياس  البطانيات،  مثل  الضرورية  االحتياجات 
ومستلزمات النظافة الشخصية، وأغذية األطفال، والحليب، 
إرسالها  قبل  النظافة،  ومستلزمات  واألدوية  والحفاضات، 

بالشاحنات إلى الحدود األوكرانية.
أتيكي  محافظ  رحب  اليوناني  الرسمي  المستوى  وعلى 
من  مجموعة  رفقة  الطبية،  أثينا  نقابة  ورئيس  باتوليس، 
أوكرانيا،  من  ــل  األوائ بالالجئين  والممرضات،  األطباء 
إلى  وصلوا  الذين  اليونانيون،  المغتربون  بينهم  ومن 
وأوديسا،  كييف،  من  قادمين  بأثينا  ميتاكسورجيو  حي 
وماريوبول، وقدم لهم الطعام والمشروبات وأقنعة الوجه. 
ثم عرض عليهم خيار اإلقامة في فنادق أثينا ألولئك الذين 

ليس لديهم مكان لإلقامة.
وفي سياق سلسلة من اإلجراءات لدعم الشعب األوكراني 
التي تنظمها منطقة أتيكا بالتعاون مع جمعية أثينا الطبية، 
في  اإلنسانية–بما  والمساعدات  األطباء  إرسال  المقرر  من 
على  بناًء  أوكرانيا  الطبية–إلى  والمستلزمات  األدوية  ذلك 

القنصلية األوكرانية. توجيهات 
واللجوء  الهجرة  وزارة  دشنت  نفسه،  االتــجــاه  وفــي 
اليونان«  في  بكم  »مرحبًا  بعنوان  خاصة  صفحة  اليونانية، 
لألوكرانيين  المعلومات  لتوفير  اإللكتروني،  موقعها  على 
في  اللجوء  عن  والباحثين  بالدهم  في  الحرب  من  الفارين 
يمكن  الصفحة  على  الموجودة  للمعلومات  ووفقًا  اليونان. 
أن  على  يومًا،   90 لمدة  والبقاء  البالد  دخول  لألوكرانيين 
يتم منحهم خالل هذه الفترة حماية موقتة لمدة عام واحد 
والحصول  بالعمل  لحامليها  تسمح  اللجوء،  دائرة  قبل  من 

على الرعاية الطبية.

بعد أقل من نصف قرن من سقوطها  في الفلبين»الوسط« ترصد اجلهود الرسمية واألهلية

● مستلزمات معيشية لالجئين األوكرانيين في اليونان. )الوسط(

● فرديناند ماركوس االبن يحيي الجماهير بعد اإلدالء بصوته في 
بتاك في الفلبين، 9مايو 2022. )أ.ف.ب(

أكبر مركز دعم ألوكرانيا
 في استاد مغلق

تكوين اتحاد الجاليات األوكرانية 
منذ اليوم األول لألزمة

ماركوس االبن مارس مناورات مع 
عائالت سياسية.. وناخب: هيمنة 

األسر »ليست سيئة«

 أثينا- الوسط: عبد السالم الزغيبي

احتاد سياسي أوروبي

هل تعيد أوروبا إحياء مشروع ميتران؟
العام  في  أوروبي  اتحاد سياسي  ُطرح مشروع 
1989 بعد سقوط جدار برلين، وفشل في ما 
ثالثة  بعد  لتطرح  عادت  الفكرة  أن  غير  بعد. 
ومعضلة  أوكرانيا  في  الحرب  إطار  في  عقود 

عملية توسيع االتحاد األوروبي.
في  اإلثنين،  جديد،  من  المشروع  ُطــرح 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ألقاه  خطاب 
سياسي  »مجتمع  تأسيس  فيه  اقترح  ماكرون 
أوروبي« يُقدم للدول الراغبة باالنضمام إلى 

االتحاد األوروبي شكاًل آخر من »التعاون«.
زالت مالمحه  وقد يسمح هكذا مشروع، ما 
الديقراطية  األوروبية  «للدول  واضحة،  غير 
جديدة  مساحة  بإيجاد  قيمنا،  لنظام  المؤيدة 

من التعاون السياسي واألمن«.
للرئيس  مقترح  من  مستوحى  المشروع 
تمنى،  1989 حين  العام  في  ميتران  فرانسوا 
بعد سقوط جدار برلين، بجمع كل دول القارة 
الذي  الطرح  أن  غير  اتحاد.  داخل  األوروبية 

رحب به في بادئ األمر، لم يرَ النور.
السابق،  اإليطالية  الحكومة  رئيس  ويقول 
رؤساء  أحد  منصب  يشغل  الذي  ليتا،  إنريكو 
معهد »جاك دولور« في باريس: «كانت فكرة 
فيها  كان  لكن  جدًا  جيدة  ميتيران  فرانسوا 
وجاء  االتحاد،  في  روسيا  كانت  مشكلتان: 
تكن  لم  بحيث  جــدًا  مبكر  وقت  في  الطرح 

إعادة توحيد ألمانيا قد حصلت بعد«.
وترى كريستين فيرجي، نائبة رئيس معهد 
المعنية«  »الدول  أن  لألبحاث،  دولور«  «جاك 
هوس  مــزدوج،  هوس  لديها  »كان  بالفكرة 
وهوس  األطلسي  شمال  حلف  إلى  االنضمام 
تكن  ولم  ــي،  األوروب االتحاد  إلى  االنضمام 
بشكل  ورسمية  مكثفة  تبدو  الفكرة  هــذه 

كافٍ«.
بعد  الــســاحــة  إلــى  شبيه  طــرح  ــعــود  وي
فوفق  أكثر.  شفاف  بشكل  إنما  عقود،  ثالثة 
هذا  ــى  إل االنــضــمــام  ــرون،  ــاك م إيمانويل 
من  حــال  بــأي  يكون  لن  الجديد  المجتمع 
»العضوية  على  مسبقًا«  »حكمًا  األحـــوال 
األوروبي« ولن يكون  االتحاد  المستقبلية في 
األوروبي«.  االتحاد  تركوا  الذين  »أمام  مغلقًا 
وأضاف ماكرون أن الدول المدعوة لالنضمام 
أخرى  ودول  أوكرانيا  هي  مجموعة  هكذا  إلى 
مثل البوسنة والهرسك التي قد ال تنضم إلى 

االتحاد األوروبي قبل عقود.
االتــحــاد  إلــى  االنــضــمــام  عملية  وتــعــد 
المرشحة  لــلــدول  ــرق  ط مفترق  األوروبـــي 
بالصبر  تتسلح  أن  يجب  والتي  لالنضمام 
الوقت  في  المطلوبة.  بالمعايير  الوفاء  قبل 
الحالي، خمس دول مرشحة رسميًا لالنضمام 
ومقدونيا  ألبانيا  وهي  األوروبي،  االتحاد  إلى 
وتركيا،  وصربيا  ومونتينيغرو  الشمالية 
مرشحان  وكوسوفو  والهرسك  البوسنة  فيما 
وجورجيا  أوكرانيا  إليهما  وانضمّت  محتمالن. 
انضمام  طلبات  قدمت  وجميعها  ومولدافيا، 
الروسي  الغزو  بداية  أعقاب  في  االتحاد  إلى 

ألوكرانيا.
ألكسندر  البلجيكي  ــوزراء  ال رئيس  وقــال 
نغرس  أن  يجب  »اليوم،  اإلثنين،  كــرو،  دو 
مولدافيا  كما  ــا،  أوروبـ في  جيدًا  أوكرانيا 
السماح  بهدف  الغربية«  البلقان  دول  أو 
مساحتنا  من  مباشرة  باالستفادة  »لمواطنيها 
خالل  من  الواحدة،  وسوقنا  الديموقراطية 

إشراكهم في بعض مؤسساتنا«.

خبير: الكيان األوروبي فرصة 
للدول غير الجاهزة لالنضمام 

لالتحاد

هل ينطبق بند المساعدة 
المتبادلة على أعضاء هذا 

التجمع الجديد؟

هكذا  تأسيس  أن  ليتا  إنريكو  ويعتبر 
ويمكن  جدًا  يكون سريعًا  أن  مجموعة ممكن 
في  الخريف«  من  »اعتبارًا  أول  اجتماع  عقد 
دول  يضمّ  أن  لالجتماع  ويمكن  بروكسل. 
منتسبة  غير  دول  وتسع  األوروبــي  االتحاد 
ومونتينيغرو  الشمالية  ومقدونيا  )ألبانيا  إليه 
ومولدافيا  والبوسنة  وكوسوفو  وصربيا 

وأوكرانيا وجورجيا(، بحسب قول ليتا.
المعنية  الدول  كيف ستتلقى  معرفة  ويبقى 
إلى  النظر  »يمكن  فيرجي  تقول  االقــتــراح. 
شرط  إيجابي،  وسط  حل  أنها  على  الفكرة 
متسائلة:  ومضمونًا«،  شكاًل  منحها  يتم  أن 
الوارد  المتبادلة  المساعدة  بند  ينطبق  »هل 
أعضاء  على  ــي  األوروب االتحاد  معاهدة  في 
مفتوح«.  سؤال  إنه  الجديد؟  المجتمع  هذا 
وتتساءل أيضًا رئيسة فرع بروكسل في مركز 
اإلصالح األوروبي كامينو مورتيرا »ماذا نعني 

بتعاون سياسي؟ وكيف سنجعله يعمل؟«.
وتضيف »قد ترى بعض الدول التي مُنعت 
هذا  أن  لسنوات  األوروبي  االتحاد  دخول  من 
خلفياته«.  نرى  أن  علينا  لكن  تقدمًا،  اإلعالن 
إلى  إيجابية  إشــارة  إرســال  إلــى  باإلضافة 
سيسمح  المجتمع  هذا  إنشاء  فإن  أوكرانيا، 
ــي  األوروب االتحاد  توسيع  معضلة  بتسوية 
التي  لالتحاد  جدًا  السريع  االنضمام  ومسألة 

تقلق عدة دول.
لتوسيع  رفضها  يومًا  باريس  تُخف  لم 
المؤسسات  عمل  تعقيد  من  يزيد  قد  جديد 
المجموعة  أن  ليتا  انريكو  ويرى  األوروبية. 
فرصة  تقدّم  ماكرون  يطرحها  التي  الجديدة 
المستعدّة،  غير  للدول  الالزم  الوقت  »ألخذ 

لتستعدّ«.

● امرأتان تلتقطان صورًا شخصية أمام بوابة براندنبورغ التاريخية المضاءة بألوان العلم األوكراني في برلين في 9 مايو 2022. )أ.ف.ب(

●  الرئيس الفرنسي األسبق  ميتران



عربي و دولي

ناشطون لبنانيون.. من التصويت باألقدام إلى معركة الصندوق» أسرى خلف الحدود«.. حلم العودة يراود مبعدي كنيسة املهد

وكيف  األصوات  تُسرق  كيف  نوثق  أن  علينا  الطرقات،  على  والقتل 
يحصل الغش«.

وتستخدم  »ضعضعتنا  رجيلي،  بو  وفق  السلطة،  أحزاب  وتحاول 
األموال« لجذب الناخبين في بلد يقوم نظامه السياسي على تقاسم 

الحصص بين الطوائف، ما كرس شبكات زبائنية متجذرة.
وتواجه مجموعات المعارضة تحديات 
المواجهة  أدوات  أن  إدراكها  مع  جمة، 
لناحية  متكافئة  غير  السلطة  قوى  مع 
الشعبية  القواعد  تجييش  على  القدرة 
ظل  وفي  المادية،  والقدرات  ــام  واإلع
السياسية  القوى  فصلته  انتخاب  قانون 

على مقاسها.
في  المعارضة  تنجح  لم  ذلــك،  رغــم 
لوائح  فــي  االنتخابي  السباق  خــوض 
مشتركة، وهو ما يحد، وفق محللين، من قدرتها على قلب موازين 

القوى وإحداث تغيير حقيقي.
بيروت،  في  األميركية  الجامعة  في  العامة  اإلدارة  أستاذة  وتقول 
في  متنافسة  معارضة  لوائح  »ثمة  برس«:  لـ»فرانس  جحا،  كارمن 
غالبية الدوائر وهذا أمر غير مقبول«. وتتابع »كنا بحاجة الى األمل، 

واألمل ال يمكن أن يأتي إال من حملة وطنية«.
ويشكل إقبال الناخبين على صناديق االقتراع معضلة، مع فقدان 
مع  الباهظة  المواصات  كلفة  عن  عدا  تغيير،  بإحداث  األمل  كثر 
لإلدالء  منها  يتحدرون  التي  المناطق  الى  للتوجه  الناخبين  اضطرار 

بأصواتهم.
 %  54 نحو  أن  أوكسفام  منظمة  أجرته  لــآراء  استبيان  وأظهر 
استعدادهم  أبدوا  االستطاع،  4670 شخصا شملهم  من  أكثر  من 

لاقتراع في االنتخابات.
نشرته  تقرير  في  مقرا  بريطانيا  تتخذ من  التي  المنظمة  وقالت 
الشهر الماضي حول سلوك الناخبين، إن »تدني المعدل نسبيا.. ربما 

يعود إلى شعور عارم بخيبة األمل واليأس«.
اإلدالء  عن  سيمتنعون  إنهم  قالوا  من  نصف  من  أكثر  وأعــرب 
وفق  واعدين«،  »مرشحين  وجود  بعدم  اعتقادهم  عن  بأصواتهم 
بأصواتهم  50 % ممن سيدلون  قرابة  أفاد  المقابل،  المنظمة. في 

أنهم سيقترعون لصالح مرشحين مستقلين.
السياسي ماهر  الناشط  قرر  إعان ترشحه،  فترة وجيزة من  بعد 
معارضة  مجموعة  »لِحقي«،  قياديي  عداد  في  كان  الذي  شقرا  أبو 
خوض  عن  العزوف  للسلطة،  المناوئة  التظاهرات  خال  اسمها  برز 
مئات  اللبناني  النظام  »عمر  برس«:  لـ»فرانس  ويقول  االنتخابات. 
السنين.. ومواجهته صعبة جدا«، مضيفا »ال يُواجه بطريقة عبثية 

وغير منظمة«.

مع استمرار االنتهكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، 
وتحديدًا الحرم القدسي الشريف، صادف العاشر من مايو 
 39 اإلسرائيلي  االحتال  سلطات  إلبعاد  الـــ20  الذكرى 
مقاومًا فلسطينيًا بعد حصارهم داخل كنيسة المهد في 

مدينة بيت لحم.
مقاومًا   39 غادر   ،2002 العام  مايو  من  العاشر  في 
قوات  فرضته  الذي  الحصار  انتهاء  بعد  المهد،  كنيسة 
االحتال اإلسرائيلي على الكنيسة ألكثر من 39 يومًا خال 
اجتياح المدينة، باتفاق يقضي إلى إبعاد 13 منهم قسرًا 
إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلة، و26 آخرين إلى 

قطاع غزة.
ورغم مرور 20 عامًا على إبعادهم من كنيسة المهد، ما 
زال أمل العودة إلى أرض الوطن قائمًا لكافة المبعدين، 

وفق وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
جهاد جعارة )50 عامًا( من مخيم العروب شمال الخليل، 
أحد المبعدين إلى إيرلندا، قال لـ»وفا«: »ما زالت كنيسة 
المهد وأيام الحصار البالغة 39 يومًا، عالقة في أذهاننا، لن 
ننساها، خلفت ذكريات جميلة بالصبر على كل الظروف 
القاهرة من عدم توافر إمكانات الحياة اليومية، واألجمل 

مجابهة المحتل وكسر شوكته«.
المشرف  بالموقف  الكنيسة،  حصار  »استذكر  وأضاف: 
إلى  والراهبات، بصمودهم وصبرهم  للرهبان  والبطولي 
جانبنا دون ملل، شاركونا المعاناة واآلالم، استذكر إحدى 
الخروج  ورفضت  بالسرطان  مصابة  كانت  التي  الراهبات 

وفضلت البقاء معنا«.
كافة  جانب  إلى  عشتها  صعبة  »ظروف  جعارة:  وتابع 
المحاصرين، كنت مصابًا في قدمي، أثناء التصدي القتحام 
االحتال لمدينة بيت لحم، ولكن كانت أسطورة في تاريخ 
شعبنا، خرجنا أجسادًا من بيت لحم، لكن قلوبنا وأرواحنا 
تجنيب  على  وفلسطين، حرصنا  المهد  أرض  على  بقيت 

األهل في بيت لحم ويات المحتل«.
وتساءل: »أي قانون في العالم يجيز أال يجتمع المواطن 
ُأبعدت  المرير،  اإلبعاد  20 عامًا من  مع أسرته على مدار 
ورزقت بابني الرابع صامد في 22-5-2002 يوم وصولي 
ُأبلغت  إنزالي من الطائرة  إيرلندا، لحظة  إلى المطار في 
بذلك من أحد القائمين على تأميننا، لم أشاهده إال عبر 
الصور والهواتف النقالة، لم احتضنه بتاتًا ولم ألتِق أفراد 
أسرتي المكونة من أربعة أوالد منذ 20 عامًا، هل هناك 

أصعب من هذا المشهد؟!«.
وأشار إلى أن المعاناة األكبر تمثلت بماحقة االحتال 
وأمضيا  وصامد  قصي  نجليه  اعتقال  تم  حيث  ألبنائه، 
فترات مختلفة في سجون االحتال، الفتًا إلى أن االحتال 
من  بالخروج  أسرته  أفراد  لكافة  يسمح  لم  إبعاده  ومنذ 
مرارة  حقيقة  جعارة،  يخفِ  ولم  به.  وااللتقاء  فلسطين 
حاضرة  واإلبعاد  الفراق  وألم  »المعاناة  ويقول:  اإلبعاد، 
معنا في كل يوم، نعيش في اإلبعاد فقط من أجل إمضاء 
يوم عادي، ألن األمل نحو العودة ما زال قائمًا ولن يسقط، 

فنحن أسرى خلف الحدود«.
الحياة، حيث  أيام اإلبعاد تحمل معها مرارة  ورغم أن 
زال  ما  لكن  وجيرانًا،  وأحبة  وأصدقاء  وأمه  والــده  فقد 
يراوده الحنين إلى شوارع مخيم العروب. ويقول: »حلمي 
هو العودة إلى الوطن ولن أفقد األمل ما دمت على قيد 
إلى  وأكــون  وأحتضنكم  سأعود  ألبنائي  وأقــول  الحياة، 

جانبكم، وسأعوضكم عن فترة إبعادي وحرمانكم«.

كافة  مطلب  هو  كما  الوحيد،  »مطلبي  جعارة:  وقال 
الدولي  والمجتمع  العالم  وعلى  العودة،  المبعدين، 
إلى  االلتفات  اإلنسانية  الحقوقية  المؤسسات  وأصحاب 
عامًا من   20 يكفي  وإنهاؤه،  وإنصافهم  المبعدين  ملف 

اإلبعاد«.
المبعد  يرى  مقاومًا،   26 ُأبعد  حيث  غزة،  قطاع  وفي 
خالد صاح )49 عامًا( من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، 
أن »الوقت حان ألن يتحرك الجميع في هذا العالم الصامت 
لحل قضيتنا، ال يعقل أن نبقى في هذا الحال المرير، يكفي 

»خال  لــ»وفا«:  متحدثًا  صاح  وتابع  اإلبعاد«.  مرارة 
 72 لمدة  بها  التقيت  التي  والدتي  فقدت  إبعادي  فترة 
نظرة  عليه  ألقي  أن  أستطع  لم  ووالــدي،  فقط،  ساعة 
ووليد  محمود صاح  الصديقين  كذلك  األخيرة،  الوداع 

صبيح اللذين استشهدا، والقائمة طويلة«.
يغمرونهم  غــزة  قطاع  في  ــل  »األه أن  إلــى  ــار  وأش
األهل  للقاء  الشوق  نــار  أن  إال  ــرام،  واالحــت بالمحبة 
واألصدقاء والعودة قائمة، وأنه في إبعاده لم يفقد أمل 
لكن  وبنتًا  ولدًا  وأنجبت  تزوجت  قساوتها،  رغم  الحياة 

دومًا يكثران السؤال متى سيعود بابا«.
 13 بإبعاد  يقضي  اتفاق  بعد  مناضًا   39 إبعاد  وتم 
منهم قسرًا إلى خارج الوطن، و26 آخرين إلى قطاع غزة.

العام  أبريل  من  الثاني  في  الكنيسة  حصار  وبــدأ 
هم:  شهداء،   7 خاله  سقط  يومًا،   39 واستمر   ،2002
ونضال  جوابرة،  وعصام  نجاجرة،  وخلف  األسعد،  جاك 
عبيات، ومحمد أبو عايد، وحسن نسمان، وخالد صيام، 

وُأصيب 26 مواطنًا.

وسط شبكات زبائنية »متجذرة«وسط استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في »األقصى«

● مبعدو كنيسة المهد في بيت لحم في لقطة مركبة. )وفا(

أحد المبعدين: ذكريات كنيسة المهد 
»جميلة«.. وآخر: لم أستطع إلقاء نظرة 

الوداع األخيرة على والدي

خبراء يستبعدون تغييرا كبيرا في 
المشهد السياسي خالل االنتخابات 

اللبنانية في منتصف مايو

التي  الشعبية  الحماسة  استنزفت  المتاحقة  األزمــات  أن  رغم 
أشعلتها تظاهرات ضد السلطة قبل ثاثة أعوام في لبنان، لم يتردد 
مرشحون معارضون عدد كبير منهم من الناشطين الذين صنعوا ما 
يرها قطاع من اللبنانيين »ثورة«، في خوض االنتخابات البرلمانية، 

سعيا إلى تغيير سياسي يدركون سلفا صعوبته.
ال  انتخابات  في  نائبا،   128 مايو  منتصف  في  اللبنانيون  ويختار 
يتوقع خبراء أن تحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي العام في 
الباد الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ أكثر من سنتين.

وتقول فيرينا العميلة التي دأبت على المشاركة في تظاهرات غير 
بين  من  وهي   ،2019 أكتوبر   17 من  بدءا  لبنان  مسبوقة شهدها 
الشباب األصغر سنا المرشحين لانتخابات، لوكالة »فرانس برس«، 
»خوض االنتخابات النيابية بالنسبة لي هو استمرار« للمواجهة ضد 

الطبقة السياسية.
وتشكل االنتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه 
شابة تصدرت ما بات يُعرف بـ»ثورة 17 تشرين«، وطالبت بتنحي 
الطبقة السياسية، محملة إياها مسؤولية التدهور المالي واالقتصادي 

والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.
استمرت التظاهرات ألشهر قبل أن تتراجع تدريجيا على وقع تفشي 
كوفيد19- ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 الذي 

أودى بحياة أكثر من 200 شخص وألحق 
عن  عدا  العاصمة،  بأحياء  واسعا  دمــارا 
الذي  االقتصادي  االنهيار  وتيرة  تسارع 
الدولي من بين األسوأ في  البنك  صنفه 

العالم منذ العام 1850.
وتضيف فيرينا )25 عاما( »بعد الثورة، 
هجرة  موجة  وحــدثــت  إحــبــاط  أصابنا 
كبيرة«، لكن »في ظل ذلك كله، ما زلنا 
أننا  أترشح حاليا ألبرهن  المحاولة.  نريد 

ما زلنا نرغب« في اإلطاحة بالطبقة الحاكمة منذ عقود. رغم النكسات 
في مواجهة سلطة متجذرة وفشل مجموعات المعارضة والمرشحين 
المستقلين في االنضواء ضمن لوائح موحدة في العديد من الدوائر 
المرشحين  من  أكبر  عددا  أفرز  الشعبي  الحراك  أن  إال  االنتخابية، 
المناوئين لألحزاب التقليدية مما كان الوضع عليه في آخر انتخابات 

في العام 2018.
مقرها  بحثية  مؤسسة  وهي  الغد«،  سياسات  »مبادرة  وبحسب 
بيروت، يشكل المرشحون المعارضون والمستقلون 284 من إجمالي 
العام  مرشحا   124 مع  مقارنة  االنتخابي،  السباق  يخوضون   718
الباد، بما  أنحاء  انتخابية في  48 قائمة  2018. ويتوزع هؤالء على 
في ذلك في المناطق في األطراف حيث تواجه قوى السلطة في بعض 

الدوائر تحديا حقيقيا لاحتفاظ بكامل مقاعدها.
االنتخاب  في  حقها  العميلة  مارست  الماضية،  االنتخابات  في 
السلطة بعد  لمنازلة قوى  أربع سنوات، تستعد  األولى. وبعد  للمرة 
ترشحها في دائرة المتن الشمالي )شمال شرق بيروت(، بعدما أغنت 

مشاركتها في التظاهرات ونشاطها المدني مسيرتها الناشئة.
بيروت،  مقاهي  أحد  في  تجلس  بينما  الشابة  المحامية  وتتحدث 
الباد،  الدراسة،  مقاعد  على  زمائها  من  األكبر  العدد  مغادرة  عن 
الذي صدحت  »الخطاب  المواجهة«. وتضيف  في  وتقول »سنمضي 
وداخل  االنتخابية  الحمات  في  سنكمله  الثورة  خال  حناجرنا  به 

المجلس« النيابي.
للمرة الثانية بعد العام 2018، يخوض الناشط والكاتب ومخرج 
لـ»فرانس  ويقول  االنتخابي.  االستحقاق  رجيلي  بو  لوسيان  األفام 
برس« »النقطة األهم هي أن ينظر الناس الى االنتخابات بوصفها 

تظاهرة«.
عيونهم  وخسارة  للضرب  متظاهرين  تعرض  وثقنا  »كما  ويتابع 

ينوي الرئيس التركي تشجيع عودة الاجئين السوريين »على 
أساس طوعي« وتدعو األحزاب المعارضة إلى اعادتهم إلى 
الباد  في  الرئاسية  االنتخابات  من  عام  قبل  وذلك  سورية، 
التي تشهد أزمة اقتصادية، ما يجعل هؤالء الاجئين موضوع 

الحملة االنتخابية.
لكن من يستطيع إعادتهم وكيف؟ ثمة كثير من اللغط، 
على ما أكد مراقبون لوكالة »فرانس برس«، مشيرين في 
في  يرغبون  ال  المعنيين  السوريين  أن  إلى  األول  المقام 
المحلي  التضامن  أن  من  الرغم  على  سورية،  إلى  العودة 

والدولي يتضاءل بعد 11 عامًا من الحرب.
وأوضح المحلل في معهد »تيباف« لألبحاث في أنقرة، عمر 

كادكوي، »لم يفصِّل أحد آلية الترحيل«.
قال الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة منذ 
يونيو  في  إضافية  لوالية  المحتمل  والمرشح   2003 العام 
2023، إنه يريد تشجيع مليون »من إخواننا السوريين« على 

العودة إلى بلدهم، ووعد في مطلع مايو باستحداث ماجئ 
في  الغاية  لهذه  مناسبة  ومشافٍ«  »مدارس  تحتية  وبنى 
شمال غرب سورية، خارج سيطرة نظام دمشق، حيث تنشر 

أنقرة قواتها منذ العام 2016.
الاجئين  الستقبال  مجمعة  منازل  أول  أخيرًا  ودُشّنت 

السوريين العائدين إلى هذه »المنطقة اآلمنة«.
وحزبه، حزب  التركي  الرئيس  يؤكد  ذلك،  مع  وبالتزامن 
»حماية  تريد  تركيا  أن  اإلثنين،  منذ  والتنمية«،  »العدالة 
النهاية«،  حتى  سورية  من  الحرب  طردتهم  الذين  إخواننا 

رافضة »إعادتهم إلى أفواه القتلة«.
المتشدد  الخطاب  مواجهة  في  التصريحات  هذه  وتأتي 
»الشعب  حــزب  أحــزابــهــا،  أكبر  تعهد  التي  للمعارضة 
في  السلطة  إلى  وصل  إذا  السوريين  بعودة  الجمهوري«، 
الرئيس  أوغلو  كليتشدار  كمال  زعيمه  واتهم   .2023 العام 
بالرغبة في »تجنيس الاجئين لشراء أصواتهم«–بينما يدين 
حزب النصر )اليمين المتطرف( »الغزو الصامت« للمهاجرين.

سورية؟  إلى  سيعيدهم  وسيلة  »بأي  كادكوي:  وتساءل 

اللوجستية  الوسائل  تملك  تركيا  في  مؤسسة  أي  توجد  ال 
السامية لشؤون  المفوضية  تزج  أن  الصعب  الازمة«. ومن 
موافقة  دون  المغامرة  هــذه  مثل  في  نفسها  الاجئين 

المعنيين.
على  بالبناء  تركيا  قيام  مشروعية  عن  الباحث  وتساءل 
هذه  كل  ــي؟«..  األراض يملك  »من  قائًا:  السوري  الجانب 
التركية  الليرة  قيمة  انخفاض  مع  واقعية«.  »غير  المشاريع 
وتضخم بنسبة 70 % على أساس سنوي فاقمته الحرب في 

سطح  على  دوري  بشكل  الاجئين  قضية  تطفو  أوكرانيا، 
بحوث  مركز  مدير  إردوغــان،  مراد  يقول  السياسي.  الجدل 
»المقياس  ومنسق  أنقرة  جامعة  في  والهجرة  السياسة 
لشؤون  المتحدة  األمــم  مفوضية  مع  السنوي  السوري« 
الاجئين إن »تركيا تستضيف أكثر من خمسة مايين الجئ، 

ما يمثل تحديًا كبيرًا وموضوعًا يوميًا للنقاش«.
وأضاف: »من اآلن فصاعدًا، سيدرك الجميع أنهم سيبقون، 
ومن الواضح أن التوتر سيتصاعد، خصوصًا منذ كوفيد ومع 
األزمة«، مشيرًا إلى أن أكثر من 1 % من الاجئين يعيشون 
في المخيمات، فيما »يعيش اآلخرون ضمن المجتمع التركي 
منذ العام 2012«. يتهم الخطاب السائد السوريين بـ»سرقة 

الوظائف« أو رفع أسعار اإليجارات.
الخمس  السنوات  في  سوري  مليون  نصف  من  أقل  عاد 
لمفوضية  وفقًا  العازبين،  الرجال  من  معظمهم  الماضية، 
ال  أنه  إلى  الباحث  وأشار  الاجئين.  لشؤون  المتحدة  األمم 
يمكن المصادقة على أي اتفاق بين أنقرة والنظام السوري 
حتى تتخلى تركيا عن المواقع التي تحتلها في شمال سورية.

ونبه إلى أن »المنطقة األمنية«، باإلضافة إلى جيب إدلب، 
تتسع  أنها  حين  في  نازح،  مايين  أربعة  بالفعل  »تستقبل 
ويعتمد  يوم«  التوافد كل  آخرون  لمليون شخص، ويواصل 

ذلك على المساعدات الدولية المتناقصة.
واعتبر أنها »منطقة أمنية مصطنعة للغاية: ال أحد يعرف 
إلى متى ستبقى تركيا موجودة هناك وستحتفظ بالسيطرة 
محفوف  أمر  هناك  إلى  الناس  إعادة  فإن  وبالتالي،  عليها. 

بالمخاطر«.
وتعهد المانحون الدوليون تقديم 6.7 مليار دوالر بحلول 
في  مؤتمر  في  الحرب  مزقتها  التي  لسورية   2023 العام 
10.5 مليار دوالر  أقل بكثير من مبلغ  أي  الثاثاء،  بروكسل 

الذي تتطلع األمم المتحدة للحصول عليه.
وحذرت روسيا، حليفة النظام السوري، من أنها ستعارض 
معابر  بفتح  المتحدة  األمم  قرار  تجديد  المقبل  يوليو  في 
مع  تركيا.  من  اإلنسانية  المساعدات  بمرور  للسماح 
الجئ  مايين  أربعة  بتدفق  المحلل،  بحسب  »التهديد«، 

إضافي إلى تركيا وأوروبا.

رهان سياسي كبير قبل عام من االنتخابات الرئاسية

الالجئون السوريون الالجئون السوريون 
في تركيا.. من في تركيا.. من 

يستطيع إعادتهم؟يستطيع إعادتهم؟

محللون: ال يرغبون في العودة رغم تآكل التضامن املحلي والدولي
باحث يتساءل عن مشروعية قيام 

أنقرة بالبناء على الجانب السوري.. 
»من يملك األراضي؟«
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مغتربون لبنانيون اصطفوا لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات التشريعية أمام 
القنصلية اللبنانية في دبي في 8 مايو 2022. )أ ف ب(

● قافلة تنقل نازحين سوريين مع أمتعتهم 
إلى مجمع سكني في بلدة بزاعة في مناطق 

سيطرة فصائل سورية موالية ألنقرة في شمال 
سورية، في 9 فبراير 2022. )أ ف ب(

أنقرة ـ دمشق ، وكاالت
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الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن 
البنية  تطوير  بهدف  جديدة  معارض  مدينة  إنشاء  حكومته  اعتزام 

االقتصادية والتجارية لليبيا.
الماضي،  األحد  مساء  افتتاحه،  خالل  كلمته  في  الدبيبة  إعالن  جاء 
سعي  عن  تحدث  إذ  الدولي،  طرابلس  لمعرض   48 الدورة  فعاليات 
مدينة  إنشاء  عبر  التحتية  البنية  وتطوير  الحياة  »إلعادة  الحكومة 
المعارض، التي ستكون تحفة معمارية وصرحًا اقتصاديًا وتجاريًا يسهم 

في تطوير الوطن، وإعادة الرونق والجمال لمدنه وقراه«.
 110 الدولي  طرابلس  لمعرض   48 الدورة  فعاليات  في  ويشارك 
الصناعات  في  متخصصة  أجنبية  وشركات  محلية،  ليبية  شركات 
ومعدات  واإلنشاءات  والتصدير  واالستيراد  البناء  ومواد  الغذائية 
وإندونيسيا،  والجزائر،  وتونس،  تركيا،  هي:  دول  ست  من  المصانع 

وإيطاليا، ورومانيا. 

مدينة معارض جديدة لتطوير البنية االقتصادية

إجمالي الرواتب سيصل 
إلى 41 مليار دينار سنويا، 
بمتوسط 1159 دينارا 
لموظف الدرجة التاسعة
وزير التخطيط والمالية 
بالحكومة المكلفة من 
مجلس النواب

أسامة حماد 

763
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8146دوالر أميركي
5.077يورو

5.9412الجنيه االسترليني
1.2835الريال السعودي
1.3108درهم إماراتي
0.7161اليوان الصيني

2022 /5/11 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع حسب المخطط الزمني 
الخاصة  التقارير  إحالة  بضرورة  وموجهًا  مسبقًا،  المعد 

بهذا المشروع إلى المؤسسة بشكل دوري.

وأذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
مصفاة  إنشاء  مشروع  بتنفيذ  الماضي  مارس   10 في 
الغازات  من  الطهي  غاز  واستخالص  النفط  لتكرير 

تعادل طرابلس- الوسط بقيمة  وذلك  النفطي،  الشرارة  بحقل  المحروقة 
مليون  مليارات و73   3 يوازي  ما  أي  يورو،  مليون   600
 ،2021 أكتوبر  في  الحكومة  دشنت  ذلك،  وقبل  دينار. 
بحقل  أوباري  بمنطقة  للنفط  مصفاة  إنشاء  مشروع 

الشرارة.

إشراك القطاع الخاص في مشروعات النفط
من  عددًا  هناك  أن  اهلل  صنع  أوضح  آخر،  سياق  وفي 
مشروعات  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  إلشراك  الشروط 
بالقطاع النفطي لتعزيز القدرة اإلنتاجية، مشيرًا إلى أن 
المؤسسة تسعى لمنح األولوية لشركات القطاع الخاص 

الوطنية في عمليات تطوير القطاع.
من  األعمال  رجال  من  عددًا  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
الشركات  رؤساء  من  بعض  بحضور  زليتن  مدينة 
التابعين للمؤسسة، حيث جرت مناقشة الفرص المتاحة 
لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من 
لزيادة  تنفيذها  إلى  المؤسسة  تسعى  التي  المشاريع 
الحاضرين  األعمال  رجال  قدم  فيما  اإلنتاجية،  القدرة 
نشاطاتهم  مختلف  استعراض  خالل  من  وافيًا  شرحًا 
بالصناعة  المتعلقة  وأعمالهم  والهندسية  الفنية 

النفطية.
الخاص  القطاع  شركات  إلشراك  المؤسسة  وتسعى 
الوطنية وتعزيز دورها بإعطائها األولوية لتنفيذ مشاريع 
والجودة  الفنية  القدرة  امتلكت  متى  بالقطاع  مهمة 
معايير  اتباع  أهمية  على  مشددة  التنافسية،  واألسعار 
صادر  بيان  وفق  الحفر،  عمليات  في  العالية  السالمة 

عنها.
النفط واعد، وبالرغم من  وقال صنع اهلل إن »قطاع 
الظروف الصعبة التي يمر بها فإن المؤسسة وشركاتها 
النفطي  اإلنتاج  لزيادة  مشاريع  عدة  تنفيذ  على  عازمة 

ودعم االقتصاد الوطني«.
شركة  رئيس  من  كل  االجتماع  في  شارك 
شركة  ورئيس  أبوسليانة،  حسين  ليبيا«،  »زالف 
الدين،  جمال  محمد  النفطية«،  للعمليات  »نفوسة 
إبراهيم  النفط«  لتسويق  »البريقة  شركة  ورئيس 
و»ألماس«  »مالس«  لشركات:  وومثلون  أبوريدعة، 
»اإلنشاءات  ومجموعة  الليبي«  و»الفالح  و»األثر« 

للمقاوالت«. 

قبل  من  جرى  النفط  وقف  يكون  أن  الوزير  ونفى 
وزارة  شكلتها  التي  اللجنة  أن  مضيفًا  طرق،  قطاع 
النفط ما زالت تتواصل مع كل األطراف لمعرفة أسباب 
أن  ليبيا  أوروبا من  نفى طلب  كما  اإلغالق.  ومالبسات 
حاجة  مواجهة  في  للمساهمة  الغاز  إمدادات  من  تزيد 
والتوتر  الطاقة  أزمة  مع  تزامنًا  للغاز،  األوروبية  السوق 
مع موسكو، واحتمال توقف إمدادات الغاز الروسي للقارة 

العجوز على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأكد عون مجددًا عدم قدرة ليبيا على زيادة اإلنتاج 
من النفط والغاز قبل نحو خمس سنوات، »فاإلمكانات 
كما  قوله.  وفق  اإلنتاج«،  بزيادة  تسمح  ال  الموجودة 
اتهم عون، الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة 
رفضه  مؤكدًا  النفط«،  »ورقة  باستخدام  باشاغا  فتحي 
حجب إيرادات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

مصفاة الجنوب بتنفيذ أميركي
من  إنه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت  ذلك،  إلى 
المتوقع االنتهاء من إعداد العقد النهائي لتنفيذ مشروع 
مصفاة الجنوب خالل شهرين من اعتماد االستراتيجية 

المخصصة له.
وعقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع 
ليبيا  »زالف  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  مع  اجتماعًا  اهلل، 
ورئيس  أبوسليانة،  حسين  النفط«  وإنتاج  الستكشاف 
لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب عياد إزناد، للوقوف 
التعاقد.  عملية  استكمال  بشأن  المستجدات  آخر  على 
التعاقد  استراتيجية  عن  مفصاًل  تقريرًا  إزناد  وقدم 
من  مجموعة  مع  المشروع  لتنفيذ  اتباعها  المزمع 
الشركات األميركية واألوروبية لغرض اعتمادها من قبل 

مجلس إدارة المؤسسة.
من  االنتهاء  المتوقع  »من  أنه  المؤسسة  وأضافت 
إعداد العقد النهائي للشروع في التنفيذ خالل شهرين 
رئيس  أن  إلى  االستراتيجية«، مشيرة  اعتماد هذه  من 
أفاد بأن مخصصات  اإلدارة مصطفى صنع اهلل  مجلس 
حسابات  إلى  إحالتها  ستتم  السنة  لهذه  المشروع 
المؤسسة على أمل تسييل الميزانية المخصصة، مشيرًا 

كشف وزير النفط والغاز في حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أن 
اإلنتاج الليبي من النفط الخام يصل إلى 
نحو 650 ألف برميل يوميًا، أما إنتاج الغاز 
فيصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا.

ونوه عون إلى أن إنتاج الحقول والموانئ 
المغلقة لم يستأنف، وإنما جرى شحن 
سفينتين من ميناء الزويتينة لتخفيف 
الضغط على الخزانات، مشيرًا إلى استمرار 
إغالق حقول الزويتينة وأكاكوس والسرير 
وبعض حقول شركتي مليتة وسرت، حسب 
مقابلة له مع وكالة »سبوتنيك« الروسية، 
اإلثنين الماضي.
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تشهد آفاق االقتصاد العالمي انتكاسة حادة خالل الفترة الراهنة، 
وهو ما يرجع أساسًا إلى الغزو الروسي ألوكرانيا.

فيه  يتعافَ  لم  الذي  الوقت  في  األزمة  هذه  تطورات  وتتكشف 
االقتصاد العالمي من الجائحة بشكل كامل بعد. وحتى قبل اندالع 
نتيجة  البلدان  عديد  في  التضخم  معدالت  ارتفاع  استمر  الحرب، 
أدى  مما  الجائحة،  أثناء  السياسات  ودعم  والطلب  العرض  اختالالت 
اإلغالق  تدابير  تتسبب  أن  ويمكن  النقدية.  السياسات  تشديد  إلى 
العام التي أعلنتها الصين أخيرًا في موجة جديدة من االختناقات في 

سالسل اإلمداد العالمية.
وفي هذا السياق، وبخالف التداعيات اإلنسانية المباشرة والفادحة 
معدالت  ورفع  االقتصادي  النمو  إبطاء  إلى  ستؤدي  فإنها  للحرب، 
التضخم. وشهد االقتصاد ارتفاعًا حادًا في مستويات المخاطر عمومًا، 

وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.
ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، جرى تخفيض توقعات 
النمو العالمي إلى %3.6 للعامين 2022 و2023. ويعكس ذلك التأثير 
المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن 

يشهد كال البلدين انكماشات حادة في معدالت النمو.
وفي االتحاد األوروبي، جرى تخفيض توقعات النمو للعام الجاري 
بمقدار 1.1 نقطة مئوية نتيجة اآلثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله 

ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.
لحقت  التي  اإلمداد  صدمات  سلسلة  تفاقم  في  الحرب  وتتسبب 
الموجات  غرار  فعلى  األخيرة.  السنوات  في  العالمي  باالقتصاد 
االرتجاجية الناتجة عن الزالزل، ستنتشر آثار هذه الصدمات على مدى 
بعيد ونطاق واسع، من خالل أسواق السلع األولية والتجارة والروابط 

المالية.
هي  تعد  كما  والمعادن،  والغاز  النفط  موردي  كبار  من  فروسيا 
التراجع في  القمح والذرة. لذلك فقد أدى  وأوكرنيا من كبار موردي 
إمدادات هذه السلع األولية إلى ارتفاع حاد في أسعارها. ويقع التأثير 
األكبر لهذا االرتفاع على مستوردي السلع األولية في أوروبا، والقوقاز 
جنوب  وأفريقيا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  والشرق  الوسطى،  وآسيا 
الصحراء. غير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيضر باألسر األقل دخاًل 

على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في األميركتان وباقي آسيا.
وترتبط أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بروابط ضخمة مباشرة 
مع روسيا من خالل التجارة والتحويالت، وبالتالي يتوقع أن تطالها 
المعاناة. كذلك سيؤدي نزوح نحو 5 ماليين مواطن أوكراني إلى 
البلدان المجاورة، ال سيما بولندا ورومانيا ومولدوفا وهنغاريا، إلى 

تفاقم الضغوط االقتصادية في المنطقة.

تفاقم الضغوط
التوقعات  وجرى تخفيض 
المجموعات  جميع  في 
المتوسط،  المدى  على 
المصدرة  البلدان  عدا  ما 
المستفيدة  األولية  للسلع 
في  الحاد  االرتفاع  من 
أما  والغذاء.  الطاقة  أسعار 

المتقدمة،  االقتصادات  في 
فسيستغرق تعافي الناتج الكلي 
قبل  ما  اتجاهات  إلى  وصواًل 
الجائحة وقتًا أطول. ويتوقع استمرار التباعد الذي شهدناه منذ العام 
الصاعدة  األسواق  واقتصادات  المتقدمة  االقتصادات  بين   2021
واالقتصادات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي 

خلفتها الجائحة.
بلدان عديدة.  واضحًا وحاضرًأ في  التضخم يشكل خطرًا  وأصبح 
وحتى قبل اندالع الحرب، سجلت معدالت التضخم ارتفاعًا حادًا نتيجة 

زيادة أسعار السلع األولية واختالالت العرض والطلب.
واتجهت بنوك مركزية كثيرة، مثل االحتياطي الفيدرالي )األميركي( 

إلى تشديد سياساتها النقدية بالفعل.
وتسهم االنقطاعات الناجمة عن الحرب في تفاقم هذه الضغوط. 
ونتوقع حاليًا استمرار معدالت التضخم المرتفعة لفترة أطول كثيرًا. 
وفي الواليات المتحدة وعدد من البلدان األوروبية، بلغ التضخم أعلى 
مستوياته على اإلطالق خالل 40 عامًا بالتزامن مع تضييق في أسواق 

العمل.
وتتزايد حاليًا احتماالت انحراف توقعات التضخم عن األهداف التي 
حددتها البنوك المركزية، مما سيؤدي إلى استجابة أكثر تشددًا من 
جانب صناع السياسات. كذلك قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود 
إلى زيادة ملحوظة في حجم القالقل االجتماعية المحتملة في البلدان 

األكثر فقرًا.
وسيؤدي ارتفاع أسعار السلع األولية وزيادة أسعار الفائدة العالمية 
إلى تقليص الحيز المالي بدرجة أكبر، ال سيما في اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية المستوردة للنفط والغذاء.
بشكل  العالمي  االقتصاد  تجزؤ  خطر  من  الحرب  تزيد  كذلك 
تكنولوجية  معايير  منها  لكل  سياسية،  جغرافية-  كتل  إلى  دائم 
ونظم مدفوعات عبر الحدود وعمالت احتياطي خاصة بها. وسينشأ 
المدى  الكفاءة على  الهيكلي، تراجع في مستويات  التحول  عن هذا 
أنه يفرض تحديات كبيرة أمام  التقلبات، فضاًل عن  الطويل ومزيد 
اإلطار القائم على القواعد الذي أسهم في تنظيم العالقات الدولية 

واالقتصادية على مدار الخمسة والسبعين عامًا الماضية.

أولويات السياسات
وتحيط بهذه التوقعات درجة كبيرة من عدم اليقين تتجاوز النطاق 
المعتاد. فمن الممكن أن يزداد تباطؤ النمو، بينما يتجاوز التضخم 
الروسية على  الطاقة  إلى صادرات  العقوبات  امتدت  ما  إذا  توقعاتنا 
سبيل المثال. وقد يؤدي استمرار انتشار فيروس »كورونا« إلى ظهور 
سالالت أكثر فتكًأ بمقدورها مقاومة التطعيمات، مما قد يتسبب في 

موجة جديدة من تدابير اإلغالق العام وانقطاعات اإلنتاج.
الوطنية  السياسات  تكتسب  الصعبة،  األوضاع  هذه  ظل  وفي 
والجهود متعددة األطراف دورًا مهمًا. وسيتعين على البنوك المركزية 
التوقعات  ثبات  استمرار  لضمان  حاسم  بشكل  سياساتها  تعديل 
التضخمية على المديين المتوسط والطويل. وسيكون من الضروري 
التواصل بشكل واضح وإعالن إرشادات استشرافية حول آفاق السياسة 

النقدية للحد قدر اإلمكان من خطر التصحيحات المربكة.
أنه  غير  المالية.  أرصدتها  اقتصادات ضبط  عدة  على  وسيتعين 
للفئات  بدقة  توفير دعم حكومي موجه  ذلك دون  يحول  أال  ينبغي 
الطاقة  ارتفاع أسعار  المعرضة للمخاطر، ال سيما في ظل  السكانية 
األجل  إطار متوسط  الجهود من خالل  تنفيذ هذه  ويمكن  والغذاء. 
يتضمن مسارًا واضحًا وموثوقًا نحو استقرار الدين العام، وهو ما قد 

يساعد في إتاحة الحيز الالزم لتقديم الدعم المطلوب.
الحرب  آثار  من  التخفيف  على  السياسات  صناع  تركيز  مع  وحتى 
والجائحة، فهناك أهداف أخرى تتطلب اهتمامهم. وتتمثل األولوية 

األهم على اإلطالق في إنهاء الحرب.

الدولي النقد  صندوق  في  البحوث  إدارة  مدير   *

ارتفاع السلع األساسية في أوروبا 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا 

نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا

حرب مدمرة اقتصاديًا
بيير-أوليفييه غورينشا *

ورش الصيانة اكتظت بالسيارات المعطلة

البنزين املغشوش يثير غضبا... ومسؤولون ينفون
وتعرض  البنزين  غش  من  البعض  شكاوى  وسط 
في  مسؤولون  سارع  ذلك،  نتيجة  لتلفيات  سياراتهم 
البريقة  وشركة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

النفط والغاز إلى نفي ذلك. لتسويق 
بسياراتهم  لحقت  ألضرار  صورًا  البعض  وعرض 
الصيانة  إلى  وحاجتها  المغشوش  البنزين  نتيجة 
ورش  اكتظاظ  في  تسبب  الذي  األمر  طائلة  بمبالغ 
فيما  إصالح،  إلى  تحتاج  التي  بالسيارات  الصيانة 
قالت وزارة النفط، األحد الماضي، إن عينات البنزين 
األيام  السوق خالل  التي جرى سحبها من  العشوائية 
أي  من  تمامًا  العينات  هذه  خلو  أثبتت  الماضية، 
المواصفات  وفق  وجاءت  مضافة،  مياه  أو  ملوثات 

المعتمدة. الليبية 
بمواقع  منشورات  تداول  بعد  الوزارة  وتحركت 
حول  الماضية،  الفترة  خالل  االجتماعي  التواصل 
أعطال  في  تسبب  ما  للبنزين،  تلوث  حدوث 
هذه  أصحاب  أرجع  حيث  المواطنين،  بعض  بسيارات 
الخارج  من  محروقات  توريد  إلى  ذلك  المنشورات 

مغشوشة، حسب بيان صادر عنها.
دقيقة فحوصات 

طرف  من  الدقة«  »غاية  في  إجراءات  اتباع  وجرى 
اإلدارات ذات االختصاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، 
بصفتها  البريقة،  شركة  طرف  من  وتتابع  وتستكمل 
إلى  ثم  المستودعات،  على  المحروقات  وتوزع  تتسلم 

البيان. االختصاصات، وفق  المحطات وفق 
أنها  النفط  لتسويق  البريقة  أكدت شركة  بدورها، 
عشوائية  عينات  أخذ  منها  عديدة،  بإجراءات  قامت 
خلوها  تحليلها  أثبت  المواقع،  بجميع  المحطات  من 
تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، مضيفة أنه عند 
فحص هذه العينات وجد أنها تتوافق مع المواصفات 

المعتمدة. الليبية 
بأزمة  أقر  عون،  محمد  والغاز  النفط  وزير  وكان 
النطاق«  »محدودة  إنها  قال  لكنه  للبنزين،  تلوث 
النائب  أن  إلى  مشيرًا  فقط،  المحطات  بعض  وفي 
في  الوزارة  وأن  األزمة،  بشأن  تحقيقًا  فتح  العام 
حيالها،  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  النتائج  انتظار 
تظهر  حتى  أي جهة  اتهام  عدم  على ضرورة  مشددًا 

التحقيق.  نتائج 

بنغازي- الوسط

●  عامل يقوم بتعبئة الوقود في محطة تابعة لشركة البريقة

650 ألف برميل.. إنتاج ليبيا من النفط الخام يوميًا
مع استمرار إغالق بعض الحقول..

●  عمال في موقع نفطي تابع لشركة زالف ليبيا

●  عامل في حقل نفطي تابع لشركة زالف ليبيا

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

السنة السابعة
العدد 338 11 شوال 1443 هـ

12 مايو 2022 م اخلميس

 تنفيذ مصفاة الجنوب بعد شهرين 
من اعتماد الخطة الخاصة بها

الجودة واألسعار التنافسية.. من شروط إسهام 
القطاع الخاص في مشروعات النفط
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 
بمنح عالوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء 

بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير العام 2022.
أعلن الدبيبة ذلك خالل مشاركته في حفل تكريم وزارة العمل 
نبض  »عمالنا  شعار  تحت  الكهرباء  بشركة  للعاملين  والتأهيل 
األول من مايو من كل  الذي يوافق  العمال،  لعيد  إحياًء  حياتنا« 

عام.
كما تفقد رئيس الحكومة الموقتة مشروع محطة كهرباء غرب 
طرابلس االستعجالي، الذي تجاوزت نسبة اإلنجاز فيه %90، والذي 
الكهربائية،  الشبكة  في  الحاصل  العجز  كبيرا من  جزءا  سيغطي 

وفق الشركة.
 

600 دينار عالوة شهرية للعاملني في »الكهرباء«
شركة طيران ليبية خاصة تسير رحالت إلى أوروبا

السعر بالدوالرنوع الخام

103.28برنت

103.31غرب تكساس

102.79دبي

112.48سلة أوبك

108.57خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     5/11/ 2022

تعاون ليبي- تونسي لحل 
مشاكل انتقال الركاب والبضائع

ضعف الصادرات الصينية 
ألول مرة منذ عامني

تعليق رحالت الطيران 
في نيجيريا بسبب الغالء

الجوية  الرحالت  النيجيرية تعليق  الطيران  رابطة شركات  أعلنت 
اعتبارًا من اإلثنين الماضي »حتى إشعار آخر«؛ بسبب ارتفاع أسعار 

الوقود.
التي  والعقوبات  فبراير  نهاية  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بدء  ومنذ 
عديد  في  كبير  بشكل  الوقود  أسعار  ارتفعت  على موسكو،  فرضت 
برس«،  »فرانس  وكالة  نقلته  بيان  في  الرابطة،  وأوضحت  الدول. 
أن سعر وقود الطائرات من نوع »جيت-إيه1« ارتفع من 190 نايرة 
)43 سنتًا( إلى 700 نايرة )1.60 يورو( للتر الواحد، وقالت: »ال يمكن 
ألي شركة طيران في العالم أن تستوعب مثل هذه الزيادة الهائلة 

المفاجئة في فترة قصيرة«.
لرحلة  الطائرة  تبعًا لذلك صار معدل كلفة تذكرة  أنه  وأضافت 
باهظ  سعر  وهو  يورو،   270 يبلغ  واحدة  ساعة  مدتها  داخلية 

للمسافرين »الذين يواجهون أصاًل صعوبات عديدة«.
 

بحث وزير المواصالت في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سالم 
الشهوبي، مع وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، المشكالت العالقة 

في منفذي رأس اجدير ووازن الحدوديين.
جاء ذلك في اجتماع ثنائي على هامش مؤتمر مستقبل الطيران، 

المنعقد منتصف األسبوع الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
المالية  الديون  تسوية  منها  أخرى،  مواضيع  االجتماع  وتناول 
الجوية األفريقية. كما  الليبية والخطوط  الجوية  الخطوط  لشركتي 
تطرق الوزيران إلى عودة تسيير الرحالت إلى ليبيا على متن شركة 

الخطوط التونسية، وبحث فتح خط بحري بين البلدين.
حضر اللقاء رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفي بن عمار، 
ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومن الجانب التونسي 
مدير عام ديوان الطيران والمطارات منتصر بن حميدة، ومدير عام 

شركة الخطوط التونسية.
مسؤولي  مع  التونسية  للجمارك  العامة  المديرة  اجتمعت  كما 

مصلحة الجمارك الليبية؛ لبحث تسهيل حركة البضائع بين البلدين.
وقالت المصلحة إن عدداً من أعضائها استقبلوا الوفد التونسي، 
اللواء  الجمارك،  مصلحة  عام  مدير  من  بتكليف  الماضي،  اإلثنين 

سليمان علي سالم.
المكتب  ورئيس  اإلحصاءات،  إدارة  مدير  التونسي  الوفد  وضم 
 2022 لسنة  األول  الدوري  »االجتماع  لعقد  اجدير،  برأس  الحدودي 
والجمارك  الليبية  الجمارك  عموم  لمديري  الجمركية  الفنية  للجنة 

التونسية«.
وبحث االجتماع التوصيات التي جرى االتفاق عليها في االجتماع 
تسهل  التي  الجمركية  واإلجراءات  التدابير  ودراسة  للجنة،  السابق 
انسياب السلع والبضائع في المنافذ وزيادة التجارة البينية واالتفاق 
المختص  للجانب  المشترك  المنفذ  اتفاقية  لتنفيذ  آلية  وضع  على 

بتسهيل حركة المسافرين.
وفي االجتماع األخير بين الجانبين، جرى االتفاق على تفعيل اتفاقية 

المنفذ المشترك فيما يخص انسياب السلع والبضائع.
 

●  جانب من اجتماع لمسؤولي الجمارك الليبية والتونسية في طرابلس

●  حاويات في أحد الموانئ الصينية

أدرج خبراء التنمية في األمم المتحدة ليبيا ضمن 
قائمة البلدان األكثر اعتمادًا على روسيا وأوكرانيا في 
خبز  »سلة  باسم  إليهما  يشار  اللتين  الغذاء،  تأمين 
ومثيرة  جديدة  مخاطر  ظهور  من  محذرين  العالم«، 
على  كبير  تأثير  الحبوب  لنقص  يكون  وقد  للقلق، 

أفريقيا.
على  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  تأثير  الخبراء  وأكد 
حيث  من  سواء  السمراء،  القارة  في  الغذائي  األمن 
عن  فضاًل  وأسعارها،  المستوردة  األغذية  توافر 
العالمية  المالية  األسواق  في  المتزايدة  الشكوك 
وسالسل اإلمداد وفق ما نقل الموقع الرسمي لهيئة 

األمم المتحدة يوم 6 مايو.

القمح الروسي واألوكراني أساسيان في أفريقيا
تصدير  في  رئيسيين  العبين  وأوكرانيا  روسيا  وتعتبر 
تمثل  حيث  أفريقيا،  إلى  الشمس  عباد  ومادة  القمح 
ليبيا  إلى  القمح  واردات  إجمالي  من   %  80 الدولتان 
وإثيوبيا  ونيجيريا  وتونس  والمغرب  ومصر  والجزائر 
والسودان وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع أن تصل هذه 

الواردات إلى 76.5 مليون طن بحلول العام 2025.
جنيف حول  العاصمة  في  عقد  وفي مؤتمر صحفي 
مديرة  قالت  أفريقيا،  على  أوكرانيا  في  الحرب  آثار 
مكتب أفريقيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أهونا 
إيزياكونوا، إن وباء »كوفيد 19-« »تسبب بالفعل في 
استياء هائل في جميع أنحاء العالم والقارة األفريقية«. 
وأضافت أن الوباء دفع عشرات الماليين إلى براثن الفقر، 

كما دفع بالديمقراطية إلى الوراء في أجزاء من أفريقيا.

تأثير وباء »كورونا«
كما اعتبر المدير اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة 
الجهود  تعقيد  إلى  أيضًا  أدى  الوباء  أن  اإلنمائي 
في  والعنف،  األمن  انعدام  على  للتغلب  المبذولة 
التي  المناخية  العنيف والصدمات  التطرف  إلى  إشارة 
الساحل  منطقة  من  مناطق شاسعة  استقرار  زعزعت 

في السنوات األخيرة.
العالمية  »الجائحة  إلى  المكتب  رئيس  وأشار 
العالم وغيرته إلى األبد، فلم نشهد أبدًا  التي قلبت 
على  الحفاظ  على  قدرتنا  في  أكبر  وتحديًا  ضغوطًا 
السالم والتنمية وكوكب صحي ، كما نعيشها اليوم«.
األمم  برنامج  في  االقتصاديين  كبير  قال  بدوره، 
غيلبين، خالل  ريموند  أفريقيا  في  اإلنمائي  المتحدة 
مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا، إن هذه أزمة غير 
مسبوقة بالنسبة للقارة. وتحدث غيلبين، في المؤتمر 

عبر تقنية الفيديو من نيويورك، عن ارتفاع التضخم، 
ال سيما في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وسيراليون.

تراجع النمو
النمو  في  انخفاضًا  االقتصادي  الخبير  توقع  كما 
أن  المفترض  من  الذي  القارة  في  االقتصادي 
نمو  وسيناهز  »كوفيد«،  بعد  العام  هذا  قلياًل  يرتفع 

الصادرات 4 % وليس 8.3 % كما كان متوقعًا.
ونتيجة ذلك، ستواجه ماليين األسر صعوبات مالية 

يمكن أن تفاقم الغضب االجتماعي في أنحاء القارة التي 
تضم معظم أفقر دول العالم. وأضاف ريموند غيلبين: 
»نرى احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة مثل الساحل 

وأجزاء من وسط أفريقيا والقرن األفريقي«.
وواصل: »التوترات خصوصًا في المناطق الحضرية 
والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، يمكن أن تتفاقم 
احتجاجات وأعمال شغب عنيفة، ال سيما  إلى  وتؤدي 
العام  أو  العام  هذا  انتخابات  تجري  التي  البلدان  في 

المقبل«.

بحث ليبيا عن بدائل
مصدري  أكبر  من  روسيا،  تليها  أوكرانيا  أن  يشار 
القمح والحبوب إلى ليبيا، حيث شرعت حكومة الوحدة 
البلدين  عن  بدائل  عن  البحث  في  الموقتة  الوطنية 
الشركة  وكشفت  اإلمدادات،  في  النقص  لتعويض 
االشتراكية للموانئ، في أبريل الماضي، دخول 100 
ألف طن من القمح استوردها القطاع الخاص من دول 
االتحاد األوروبي خالل الفترة من 20 فبراير وحتى 17 

مارس.
وفي وقت سابق، كشف السفير الليبي لدى روسيا 
بشأن  األخيرة  اآلونة  في  مفاوضات  المغربي،  محمد 
أنه  مضيفًا  موسكو،  من  والطحين  الحبوب  استيراد 
منخرط في هذه المحادثات، حيث سيتم شحن دفعة 
عبر  مايو   11 بعد  ليبيا  إلى  الدقيق  من  تجريبية 
شركات روسية مختلفة، مضيفًا أنه كان هناك حديث 

عن 100 ألف طن من المنتج.

لشركة  التابعة  الدولية  الرحالت  أولى  وصلت 
Medsky Airways« للطيران،  »سماء المتوسط 
مطار  من  قادمة  الدولي،  مصراتة  مطار  إلى 

»فاليتا« بمالطا، السبت الماضي.
لشركة  الرسمي  اإلطالق  جرى  الرحلة  وبهذه 
Medsky Airways« للطيران،  »سماء المتوسط 
التي ستكون مخصصة للرحالت بين ليبيا وأوروبا.

وظهرت عديد شركات الطيران الخاصة في ليبيا 
بعد فبراير 2011، منها شركات »ليبيا للطيران« 

و»األجنحة«، و»برنيق«.
أعلنت  األوروبية  المفوضية  أن  رغم  ذلك،  يأتي 
جميع  مع  التعامل  حظر   ،2014 العام  نهاية  في 
من  طائراتها  ومنع  الليبية،  الطيران  مؤسسات 
والهبوط  لالتحاد  الجوي  الفضاء  في  التحليق 

واإلقالع من مطاراته.
لهيئة  يسمح  »ال  ليبيا  في  الوضع  أن  واعتبرت 
الطيران المدني العالمية بالوفاء بالتزاماتها تجاه 

قطاع الطيران المدني«.  

تراجعت صادرات الصين في أبريل بشكل لم يتكرر منذ العام 2020 
، وذلك على خلفية اإلغالق في شنغهاي، الذي يؤثر سلبًا على النشاط 

وتشديد القيود الصحية في بكين لمواجهة وباء »كورونا المستجد«.
واستفادت الصادرات الصينية منذ سنتين بشكل واسع من حاجات 
بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من »كوفيد - 19« مثل الكمامات 
أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد. إال أن هذا الطلب يشهد 

تراجعًا، حسب وكالة »فرانس برس«.
ويواجه العمالق اآلسيوي أيضًا، منذ أسابيع، أكبر فورة وبائية منذ 
بدء الجائحة مع حجر ماليين األشخاص على عجل في نهاية مارس 
وتلقي  القيود  وتتواصل  االقتصادية.  البالد  عاصمة  شنغهاي  في 
بثقلها على سالسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة 
كشفت  لذلك،  ونتيجة  الصينية.  للسلع  جداً  مهمة  وخروج  دخول 
الصين، اإلثنين الماضي، نتائج تجارية متفاوتة سجلت خالل أبريل. 
ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطا وتيرة لها منذ قرابة 

العامين بنسبة 3.9 %.
وكان محللون استطلعت وكالة »بلومبرغ« آراءهم توقعوا تباطوءًا 
أقوى )2.7+ %( بعد ارتفاع بلغ 14.7 بمعدل سنوي في مارس. وتكون 
 2020 يونيو  منذ  لها  أداء  أسوأ  سجلت  بذلك،  الصينية  الصادرات 
معدومًا  نمواً  أبريل  في  فعرفت  الصينية،  الواردات  أما   .)%  +0.5(
بمعدل سنوي. إال أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس 
)0.1- %( وأعلى بكثير من توقعات المحللين )3- %(. وقبل عام، قفزت 
واردات الصين بنسبة 43.1 % على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه 
شلل تام للنشاط خالل الموجة الوبائية األولى من »كوفيد - 19« 

مطلع العام 2020.

الوسط- عبدالرحمن أميني

غذاء ليبيا مهدد بسبب االعتماد على روسيا وأوكرانيا
تحذير من خبراء باألمم المتحدة:

 المغربي: ترقب وصول 
100 ألف طن دقيق روسي

ليبيا من أكثر الدول اعتماداً 
على »دولتي الحرب«

●  ليبيون يتجمعون في أحد الحقول. )منظمة الفاو(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ترقب تونسي لالستثمار داخل قطاع البناء في ليبيا
السكروفي: 50 ألف تونسي حصلوا على عقود عمل في ليبيا مؤخرا

الوضع  تطورات  التونسيون  األعمال  رجال  يترقب 
االستثمار  البحث عن فرص  لمتابعة  ليبيا؛  في  السياسي 
المتعثرة، ال سيما في مجال البناء، آملين التوصل إلى حل 

سياسي بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
األعمال  لرجال  األعلى  المجلس  رئيس  ويعتقد 
التونسيين والليبيين، عبدالحفيظ السكروفي، أن الفترة 
الليبي، حسب موقع  الوضع  المقبلة ستكون حاسمة في 

»تونس الرقمية«.
وقال السكروفي إن الشركات الكبرى العاملة في قطاعي 
البناء واألشغال العامة فازت بعقود في ليبيا بموجب خطة 
إعادة اإلعمار، لكن الوضع السياسي المتوتر أعاق عمليات 
االستثمار، مضيفًا أن نحو 50 ألف تونسي حصلوا على عقود 

عمل في ليبيا في األشهر األخيرة.
عن  التونسيين  األعمال  رجال  من  عدد  أعرب  كما 
قلقهم من فقدان بلدهم مكانتها في السوق الليبية في 
الليبية  السوق  إغراق  المصري، وكذلك  التقدم  مواجهة 

بالمنتجات التركية. وتسبب إغالق المعبر الحدودي البري 
بين تونس وليبيا وتعليق الرحالت الجوية خالل الفترة 
التونسيين  العمال  منع  حتى  أو  تباطؤ  في  الماضية، 
واالقتصاديين الذين يستعدون الستكشاف فرص إعادة 

اإلعمار.
تونس  أن  الدولي  البنك  كشف  سابق،  وقت  وفي 
االستثمارات  من  سنويًا  دوالر  مليون   800 نحو  تخسر 
»تونس  تقرير  وأشار  الليبية.  األزمة  بسبب  والصادرات 
الرقمية« إلى خشية رجال األعمال من خسارة عقود إعادة 
إعمار ليبيا، بعد قيود السفر، فضاًل عن األجواء المتوترة 
المصرية  الشركات  تعمل  فيما  وتونس،  طرابلس  بين 

جاهدة للفوز بعقود بأكثر من 110 مليارات دوالر.
كما تنتظر المناطق الحدودية الجنوبية لتونس عودة 
اإلغالق  بسبب  بعد خسائر  واالقتصادي  التجاري  النشاط 

المتكرر للمعابر منذ 2011.
وقبل إغالق الحدود في يوليو الماضي والتوتر السياسي 
في ليبيا، قادت منظمات األعمال بين البلدين جهوداً كبيرة 
من أجل تنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية بهدف إنعاش 

التعاون والعودة به إلى مستويات ما قبل العام 2010.

خالل شهر أبريل...

التضخم في مصر يصل إلى %14.9

االرتفاع  مصر  في  السنوي  التضخم  معدل  واصل 
موجة  تستمر  حيث  أبريل،  شهر  في   %  14.9 ليبلغ 
المركزي  البنك  لقرار  ترقب  الغذاء وسط  أسعار  ارتفاع 
المصري حول سعر الفائدة بعد قيام الفدرالي األميركي 

بزيادتها ألول مرة منذ أكثر من عقدين.
معدل  إن  لإلحصاء،  المصري  المركزي  الجهاز  وقال 
14.9 % لشهر  البالد سجل  السنوي إلجمالي  التضخم 
العام  من  ذاته  للشهر   %  4.4 مقابل   2022 أبريل 
الجهاز  وأرجع  برس«.  »فرانس  وكالة  حسب  السابق، 
»الطعام  أسعار  ارتفاع  إلى  التضخم  معدل  في  الزيادة 
رأسها  على   %  29 تخطت  بنسبة  والمشروبات« 
زيادة  العالم  ويشهد  والحبوب.  والزيوت  الخضراوات 
الغزو  بسبب  والزيوت  الحبوب  أسعار  في  ملحوظة 

الروسي ألوكرانيا نهاية فبراير.
العالم،  في  القمح  مستوردي  أكبر  من  مصر  وتعد 
 % 85 وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 
من احتياجاتها منه، فضاًل عن 73 % من واردات زيت 
االحتياطي  أعلن  الماضي،  واألسبوع  الشمس.  دوار 
الرئيسية  الفائدة  نسب  رفع  )األميركي(  الفدرالي 
بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ 
معدل  أعلى  الحتواء  جهوده  إطار  في   ،2000 العام 
فيما  عقود،  أربعة  منذ  البالد  في  يسجل  تضخم 
المصري  المركزي  البنك  اجتماع  المصريون  يترقب 

أسعار  لتحديد  الجاري  الشهر  من   19 في  المقرر 
الفائدة.

بورز  آند  أخرى، أصدرت شركة »ستاندرد  من جهة 
غلوبال« للتصنيف المالي واالئتماني األميركية، مؤشر 
النشاط  يعكس  الذي  مصر  في  المشتريات  مديري 
في  للنفط  المنتج  غير  الخاص  للقطاع  االقتصادي 
 46.9 إلى  ارتفاعًا طفيفًا ليصل  المؤشر  البالد، وأظهر 
نقطة في أبريل من 46.5 نقطة في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف، إال أن المؤشر ال 
الخاص  القطاع  أعمال  حجم  في  انكماشًا  يعكس  يزال 
غير المنتج للنفط طالما ظل المعدل أقل من 50 نقطة. 
وأشارت الشركة األميركية في تقريرها إلى أن »ضغوط 
التكلفة )على القطاع الخاص( نشأت إلى حد كبير نتيجة 
في  الحرب  بسبب  الخام  والمواد  الطاقة  أسعار  ارتفاع 

أوكرانيا«.
أمام  قيمته  من   %  17 نحو  المصري  الجنيه  وخسر 
الدوالر في 21 مارس ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 
18 جنيهًا. كما انخفض احتياطي النقد األجنبي للبالد 
وهي  دوالر،  مليار   37 إلى  دوالر  مليارات  أربعة  بقيمة 
تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، 
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى »تغطية احتياجات السوق 
المصرية من النقد األجنبي وتغطية تخارج استثمارات 

األجانب ولضمان استيراد سلع االستراتيجية«.
النقد الدولي  كذلك طلبت مصر دعمًا من صندوق 
في  الحرب  تداعيات  لتخفيف  جديد  قرض  في  ممثاًل 

أوكرانيا.

●  بائع فاكهة في أحد المحال بمصر. )أ ف ب(

●  قبل تنفيذ مشروع الطريق الدائري بصرمان.

القاهرة ــ وكاالت

تونس ــ وكاالت



رأي

األسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية-األوكرانية
علي الداللي

مأساة النيهوم )3(
سالم الكبتي

الماضي  القرن  من  الثمانينيات  وآواخر  السبعينيات  منتصف  بين  ما  القذافي  سجون  في  كنا  حينما 
وكتّابه  المثقفة..  ونخبه  الفاعلة  وقواه  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  القضية  أخبار  نتابع  كنا 

وشعرائه ورساميه وصحفييه وما يتواتر من أخبار االغتياالت والتفجيرات في صفوفهم.
نكبر  أن  إال  المعتقلين..  الليبيين  والطالب  والصحفيين  والشعراء  الكتّاب  نحن  أمامنا  يكن  لم 
في  يتوهج  الذي  العزم  وذاك  الجسيمة..  التضحيات  تلك  ونبجل  البررة..  الشهداء  أولئك  ونحيي 
األحياء منهم.. من غسان كنفاني، وكمال ناصر، وراشد حسين، وآخرين ليس آخرهم ناجي العلي.. 
لما يمثلوه كحماة للروح والوجدان والذاكرة وحراس لمرابع الهوية الوطنية الفلسطينية المشتركة 

والمقاومة. ومن تلك الرسائل التضامنية الشفهية والكتابية كانت محاولتي هذه تحت عنوان:
»القبض على يد النهار«

ومهداة إلى الشهداء من الكتاب والشعراء الفلسطينيين..
الدم  مسيرة  يؤكد  أبوعاقلة(  )شيرين  األميركية  الفلسطينية  الصحفية  استشهاد  هو  وها 
الفلسطيني التي لم تتوقف منذ 74 سنة عن السعي لكشف الحقيقة وإعالنها.. ولو كان الثمن العمر 

والروح والبدن.
. لـ)شيرين أبوعاقلة(

التي عمدت حقيقتها بالدم
والتي بموتها كشفت حقيقة االحتالل الذي يقتل في كل يوم الحقيقة بقتله الباحثين عنها.

.. التي أعطت درسا في كيف يكون الصحفي وحتى في موته كاشفا للحقيقة وشاهدا عليها ودليال 
قاطعا على الطغيان وعلى أعداء الحقيقة.

ولكل صحفي وكاتب وشاعر وفنان جعل من كشف الحقيقة هما وخيارا وموقفا أخالقيا من قضايا 
وجوده  لمعنى  نبيال  وتحققا  المساواة..  وعدم  والظلم  الجور  على  وشاهدا  وعصره  وعالمه  وطنه 

وسعيه وصوته من أجل العدالة واإلنصاف..
تحية حب وإجالل وامتنان عميق

.. القبض على يد النهار ...
مروا على الشجن
لكنهم لم يذبلوا
طاروا مع األشالء

لكنهم لم يسقطوا
ساروا مع الحجر

لكنهم لم يدخلوا السكينة
كأنهم بال زمن

كأنهم بال فصول
أو أنهم هم الزمن

هم انطالقة الفصول
هم البداية التي ال تنتهي

هم النهاية التي تضج بالبداية
عيونهم على المدى مساحة الوطن

أصواتهم على الطريق خطوة اآلتين
وخطوهم إيقاع عرس األرض والقصيدة

رأيتهم في الهاجرة
عند انفجار العبوة العدوة الملغمة

عند انغراس الخنجر الشقيق
في أجسادهم.. والطلقة المساومة
عند انفطار الشمس تحت جلدهم

والشعر في ثيابهم
والنهر في أضالعهم

والقبّرات الحالمة
يمشون في دمائهم ناحية الوطن

يستنفرون البيت والحديقة
والطين والحجر

والعشب والحقيقة
والشمس والشجر

وهمة البشر
والنخلة المقاومة
لم تنتهِ الحروب

لكنهم يبنون ما تهدم
لم ينتهِ الدمار

لكنهم يستجمعون ما رمته الريح
يستشرفون الوردة البديل
يؤسسون الوطن الصالبة

ويقبضون باألصابع المجرّحة
على يد النهار

الحبر في أقالمهم رصاصة وقنبلة
والغيم في أكفهم زيتونة وسنبلة
والحلم في أشعارهم بيادر محررة

مرّوا على الحنين
فأينع األطفال والسنابل

حّطوا على السفوح
فأزهر التفاح والقصائد

شبوا مع الصباح
فضجّت األشجار والمدن

استيقظت نساء الورد
شعّت الحنّاء

....
لـ)شيرين أبوعاقلة(

وزمالئها الذين تجاوزا الخمسين الرحمة، وألرواحهم الطيبة السالم والطمأنينة.

أحمد بللو

التاريخ.. العنق »وسرت غضبان في 
إال ومنك على طياته أثر

وتبتدر وتستعلي  وتجفو  تصفو 
وتستثني..وتحتقر« وتستفز 

الفيتوري محمد 
العليا  للدراسة  ميونيخ  إلى  أواًل  النيهوم  وصل 
يتجه  ذلك  في  التخصص  وكــان  جوته.  معهد  في 
صديقة  على  هناك  تعرف  غيرها.  ال  اللغة  فقه  نحو 
ــارت  وص نفسه  بالمعهد  أيــضــًا  تــدرس  فنلندية 
قرآنه  وعقد  بنغازي  إلــى  أحضرها  الحــقــًا.  زوجته 
الشرعية  بنغازي  محكمة  في  ذلك  توثيق  وتم  عليها 
الوحيشي.  مسعود  محمد  السيد  المأذون  يد  على 
في  النقص  سد  على  تعمل  الليبية  الجامعة  كانت 
تتبعها  التي  والعلمية  النظرية  بالكليات  تخصصاتها 
العلمية  المقاعد  لتلييب  توخيًا  وبنغازي  طرابلس  في 
الكليات  األساتذة في كل  أغلب  الوقت. كان  مع مرور 
وفلسطين  واألردن  مصر  من  واألجانب..  العرب  من 
والهند..  وألمانيا  وبريطانيا  وفرنسا  والعراق  وتونس 
راقيًا  انفتاحًا  تشهد  الليبية  الجامعة  كانت  وغيرها. 
والعلمية  الفكرية  خبراته  من  وتستفيد  العالم  على 
باإلعارة  أو  بالعمل  إما  الخبرات  تلك  مع  وتتعاقد 
في  النقص  لسد  خطتها  ووضــعــت  بــالــزيــارة.  أو 
عام  كل  الليبيين  المعيدين  باختيار  التخصصات 
في  اإليفاد  وكــان  الخارج.  في  للدراسة  وإيفادهم 
شهرة  ذات  علمية  ومراكز  جامعات  إلى  يتم  معظمه 
وصاحبة ثقة في الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
األعوام  في  سوى  اإليفاد  يتوقف  لم  ومصر.  وفرنسا 
الجامعة  واصلت  عندها   .1967 وحتى   1964 من 
خريجيها  ومتابعة  االبتعاث  خطة  في  االستمرار 

ومعيديها بالصورة العلمية الجامعية المعروفة.
ظلت  النيهوم،  تخرج  حيث  اآلداب،  كلية  في 
في  المعيدين  هؤالء  من  المزيد  إلى  تحتاج  الجامعة 
اللغة  بقسم  االهتمام  وكان  أإلنسانية  الدراسات 
إلى  واإليــفــاد  االتجاه  هــذا  ضمن  واضحًا  العربية 
في  فاختير  الكلية.  في  التخصصات  بقية  مثل  الخارج 
العليا  للدراسة  النيهوم  زمالء  بعض  موالية  مراحل 
الغرض..  لهذا  بعده  وسافر  نفسه  القسم  في  أيضًا 
شيكاغو  جامعة  ــى  إل الهنقاري  كامل  مصطفى 
جامعة  إلى  النامي  خليفة  وعمرو  المتحدة  بالواليات 
العام  الرابعة  الدفعة  اإلسكندرية. كانا قد تخرجا في 

.1962
تخرجه  عقب  األســاس  هذا  على  النيهوم  أوفــد 
التنسيق  بعد   1962 العام  مطلع   1961 يونيو  في 
بالمشاركة  العليا  دراسته  وبــدأ  جوته  معهد  مع 
البحوث  وإعداد  األلمانية  باللغة  تتعلق  دورات  في 

العلمية. الرسالة  كتابة  التي تسبق مرحلة  الالزمة 
ــذة األلـــمـــان من  ــاتـ ــد األسـ ــرف عــلــيــه أحـ ــ وأش

من  واحدة  أحدثت  التي  »الجاذبية«  نظرية  وُلدت 
أكبر الثورات العلمية في هذا الكون عندما قام السير 
إسحاق نيوتن، وهو يجلس في مزاج تأملي في حديقة 
بطرح  األرض،  على  تفاحة  سقوط  شاهد  حيث  بيته، 
السؤال الصحيح: لماذا لم تنحرف التفاحة جانبًا، يمينًا 
باتجاه  سقطت  بل  األعلى،  إلى  تصعد  أو  شمااًل،  أو 
رأوا سقوط  نيوتن  قبل  الناس  ماليين  األرض؟  مركز 
التفاحة وأشياء أخرى كثيرة عموديا إال أن نيوتن فقط 
هو الذي طرح السؤال الصحيح للوصول إلى الحقيقة: 

لماذا لم تنحرف التفاحة أو تصعد إلى األعلى؟
والنزاعات  المضطرب  السياسة  عالم  في  اليوم 
تقوم  مسمياتها  بمختلف  والــحــروب  والــصــراعــات 
الكبرى  الدول  عليها  تهيمن  التي  اإلعالمية  الشبكات 
تقود  ال  التي  الصحيحة  وغير  الوهمية  األسئلة  بضخ 

إلى الحقيقة مطلقًا ولتضليل الرأي العام.
في األزمة الليبية، على سبيل المثال، وتأسيسًا على 
تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف األربعاء 
السلطات في طبرق هي  أن  فيه  الذي كشف  الماضي 
التي استدعت قوات »فاغنر« العسكرية الروسية التي 
العاصمة، وتنتشر حاليًا في  فيما عُرف بحرب  شاركت 
منطقة الهالل النفطي وتتخذ من قاعدتي القرضابية 
العديد  وفــي  ليبيا  في  لعملياتها  مركزًا  والجفرة 
يمكن  اآلن،  حتى  أفريقيا  ووسط  الساحل  دول  من 
الصحيح  غير  الرائج  السؤال  أن  ببساطة  نرصد  أن 
الممولة  المحلية  القنوات  عبر  يتردد  الذي  والوهمي 
والفضائيات  الــخــارج،  من  مدعومين  شخوص  من 
ومصالح  أجندات  لها  ــدول  ل تنتمي  التي  الدولية 
يسمون  من  لسان  وعلى  ليبيا،  في  عنها  تدافع 
والدولي  الليبي  العام  الرأي  لتضليل  بـ»المحللين«، 
القوات، وهو سؤال  على حد سواء: من استدعى هذه 
السؤال  أن  حين  في  شــيء،  أي  يؤخر  وال  يقدم  ال 
الذي  األمر  وهو  ليبيا،  من  روسيا  تريد  ماذا  الصحيح: 
ينسحب على كافة الدول المتدخلة في الشأن الليبي، 
وفرنسا  وقطر  واإلمــارات  وتركيا  مصر  تحديدًا  منها 
بل  والجزائر،  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  وإيطاليا 
هذه  كل  تريد  ماذا  وتشاد:  والنيجر  السودان  حتى 
الدول من ليبيا وأقله ماذا تريد من توطين الفوضى 

والحروب األهلية والعبثية في بالدنا؟
بحرب  عُــرف  ما  أو  العراق  غزو  خالل  عشنا  لعلنا 
روجتها  كذبة  أكبر   ،2003 العام  الثالثة،  الخليج 
وأكبر  المتحدة،  الــواليــات  العالم،  في  دولــة  أقــوى 
تعبئة  خالل  من  الدولي،  العام  للرأي  تضليل  عملية 
الكرة  عبر  البصري  السمعي  والفضاء  اإلعالمية  اآللة 
األرضية للترويج للسؤال الخطأ عن عملية البحث عن 
أسلحة الدمار الشامل لدى العراق في حين أن السؤال 
الصحيح: لماذا قررت الواليات المتحدة تدمير العراق؟ 
تدمير  بعد  الجميع  لدى  معلوما  اليوم  بات  والجواب 

العراق وإعادته إلى القرن الثامن عشر.
واألسئلة  المعلومات  في  فيضانا  اليوم  نعيش 
الروسية  الحرب  خلفية  على  والمضللة  الصحيحة  غير 
ووسائط  الفضائية  القنوات  تضخه  األوكرانية،   -
ومختلف  العالمية  والصحف  االجتماعي  التواصل 

وتفاصيلها  العربية  باللغة  المهتمين  المستشرقين 
في  يدخل  المقارنة  ــان  األديـ مــوضــوع  يكن  ــم  ول
يواصل  لم  ثم  الدراسة.  وهذه  اإليفاد  هذا  تفاصيل 
التخصص  بهذا  تتعلق  علمية  دراســة  أية  النيهوم 
اللغة  فقه  في  التخصص  هو  موضوعه  ظل  وإنما 
النيهوم  اهتمام  كان  الواقع  وفي  وحدها.  العربية 
اهتمامه  يالحق  هاجسًا  وفكرها  العربية  باللغة 
كان  الكلية.  في  بالقسم  دراســتــه  منذ  وموهبته 
الكلمة  وطبيعة  اللغة  تنقله  ــذي  ال بالفكر  يهتم 
التي  المعاصرة  والبالغة  الفنية  والصورة  والكلمة 
المتلقي  لدى  االهتمام  وتثير  النقد  موضوعات  تفيد 
كله،  وهــذا  الجمود.  قوقعة  في  تظل  أن  عن  بــداًل 
النيهوم  شغل  ظل  الكلمة،  وراء  بما  يتصل  ما  خاصة 
بعد  فيما  نشرها  التي  المهمة  دراساته  في  الشاغل 
ونزار  البياتي  عبدالوهاب  عن  »الحقيقة«  جريدة  في 
عن  الصوفي.  وعبدالباسط  الفيتوري  ومحمد  قباني 
أن  ينبغي  التي  والمناهج  الفني  والخلق  الموهبة 
في  تحدث  التي  المنهجية  الرتابة  عن  بعيدًا  تتطور 
ولكنه  العداء  النيهوم  يناصبها  لم  التي  الجامعات 
الطالب  أفاق  يوسع  ما  بتطوير  القيام  الدعوة  حاول 
كان  المجاالت.  كل  في  والدارس  والباحث  والمتلقي 
يدرك أن اللغة حياة. واللغة فكر ولذلك أشار بوضوح 
جميع  في  تقبل  التي  الوحيدة  العملة  هو  »الفكر  أن: 
وهو  القرآن  معجزة  هو  اللغة  وليس  الفكر  األسواق. 
أكثر  اإلنسانية  تحتاجه  ــذي  ال النجاة  طــوق  أيضًا 
العصر  في  الطائشة  الفلسفات  زحام  عبر  سواه  من 
كله  للعالم  لغة  الموسيقى  مثل  الفكر  إن  الحالي. 
اللحن  يسمع  دعوه  القرآن..  معجزة  للعالم  فأثبتوا 
في  توجه  كما  تكفي«،  ال  وحدها  النوتة  ألن  بنفسه 
عديدة  لظروف  تنجح  أو  تتواصل  لم  التي  محاولته 
لدراسة الرمز في القرآن وهي تعد دراسة لغوية أكثر 

منها تفسيرًا للقرآن الكريم.
الفهم  ضـــرورة  على  التوكيد  أعيد  هنا  إنني 
إلى  بشدة  وأدعو  النيهوم  دراسة  لخطوات  الحقيقي 
كما  األديــان«  »مقارنة  دراسة  موضوع  تكرار  عدم 
اآلرامية  اللغة  إتقانه  إلى  وكذا  بسذاجة  يقولون 
منقرضة«،  كانت  إذا  يتقنها  »كيف  المنقرضة 
لسبب  أميركا  من  الدكتوراة  شهادة  نيله  إلى  وكذا 
األصل  في  ألميركا  زيارته  عدم  في  يتمثل  بسيط 
عقب  الناقد  مجلة  أسهمت  لقد  حياته.  ــوال  ط
اإلساءة  في  النيهوم  حق  في  معيبة  بطريقة  رحيله 
العدد  في  عنه  وخاطئة  مشوشة  سيرة  وإعداد  إليه 
وظل   1994 العام  الرحيل  بذلك  خاصًا  صدر  الذي 
وكان  ذلك،  يكررون  الليبيين  من  خاصة  الكثيرون 
األخطاء  هذه  ويصوبوا  يصححوا  أن  لهم  األولى  من 
مثل  النيهوم  سيرة  ترافق  الزمة  ظلت  التي  الكبيرة 
جنتها  أخــرى  مأساة  وتلك  رحيله.  بعد  حتى  ظله 

غزو  عن  العالم،  عبر  والموجهة  المحلية  ــات  اإلذاع
لماذا  الصحيح:  السؤال  أن  حين  في  ألوكرانيا  روسيا 

دفعت الواليات المتحدة نحو تفجير هذه الحرب؟
في نوفمبر من العام 2019 قال الرئيس الفرنسي 
الحلف  إن  صحفية  مقابلة  في  ماكرون  إيمانويل 

األطلسي في حالة »موت دماغي«.
وانتقد ماكرون قلة التنسيق بين الواليات المتحدة 
وأوروبا وما سماه بـ»السلوك األحادي« الذي اعتمدته 
أن  معتبرًا  سوريا،  في  األطلسية،  الحليفة  تركيا، 
شمال  لحلف  الدماغي  الموت  هو  حاليًا  نعيشه  »ما 

األطلسي«.
ماكرون  تصريحات  أن  وقتذاك  مراقبون  ورأى 
الحلف  مصير  حول  فيها  تساءل  والتي  النبرة«  »عالية 
نفسه، سيكون لها وقع كبير على مستقبل هذا الحلف 

العسكري، وستطرح مشاكل معقدة أمامه.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة توضيح الغايات 
على  مجددًا  وشدد  األطلسي،  للحلف  اإلستراتيجية 

ضرورة »تعزيز« أوروبا الدفاعية.
أنه  الشأن تحديدًا  الفرنسي في هذا  الرئيس  ورأى 
»من الجوهري من جهة، قيام أوروبا الدفاعية، أوروبا 
التي تمنح نفسها استقاللية إستراتيجية وعلى صعيد 
القدرات في المجال العسكري، ومن جهة أخرى، إعادة 
أي  من  خال  حــوار  روسيا،  مع  إستراتيجي  حــوار  فتح 

سذاجة وهو أمر سيستغرق وقتا«.
ثالث  مــن  للتحذير  المقابلة  مــاكــرون  واغتنم 
مخاطر كبرى محدقة بأوروبا: أولها أنها »نسيت أنها 
مجموعة«، والثاني »انفصال« السياسة األميركية عن 
الصيني  النفوذ  صعود  والثالث  األوروبــي،  المشروع 
»هناك  وقال:  واضــح«،  بشكل  أوروبــا  »يهمش  الذي 
حافة  على  تضعنا  التي  الظواهر  من  سلسلة  اليوم 

الهاوية«.
بل  مجموعة،  أنها  نسيت  ــا  »أوروبـ أن  وأوضــح 
النهائي  هدفها  سوقًا  تدريجيًا  نفسها  تصورت 
مفاوضات  بدء  السياق  ذات  في  عارض  وقد  التوسع«، 

انضمام مع شمال مقدونيا وألبانيا.
الواليات  أن  هو  ماكرون،  بنظر  الثاني  والخطر 
أنها  غير  الكبير«  »شريكنا  تبقى  التي  المتحدة 
والقارة  »الصين  نحو  آخر  مكان  إلى  بأنظارها  تتجه 
الرئيس  عهد  في  برأيه  بدأ  تحول  وهو  األميركية«، 
مرة  »ألول  حينذاك:  وأضــاف  أوباما.  بــاراك  السابق 
لدينا رئيس أميركي )دونالد ترامب في ذلك الوقت( ال 
يشاطر فكرة المشروع األوروبي، والسياسة األميركية 

تنفصل عن هذا المشروع«.
تزامن  في  ماكرون،  براي  الثالث،  الخطر  ويكمن 
منذ  الصين  صعود  مع  العالم  تــوازن  تركيب  إعــادة 
ما  قطبين،  ذي  عالم  بقيام  يهدد  أمر  وهو  عاما،   15

سيهمش أوروبا بشكل واضح.
أوروبــا  في  تحدث  لم  إذا  أنه  من  ماكرون  وحــذر 
»يقظة إدراك لهذا الوضع وقرار بمعالجته، فإن الخطر 
كبير بأن نختفي عن الخارطة الجيوسياسية مستقباًل، 

أو أقله أال نعود أسياد مصيرنا«.
لسان  على  جــاء  لما  ومحايدة  متأنية  ــراءة  ق إن 

أن  أرادت  حيث  من  النيهوم..  على  »الناقد«  مجلة 
تخدمه!

المكتوبة  لــقــاءاتــهــم  ــي  ف ــوا  ظــل هـــؤالء  إن 
الناقد  قالته  ما  يقولون  القنوات  على  والمنظورة 
يسئ  ذلــك  وأصبح  ــرون  أخ ونقله  عليه  ويــزيــدون 
كاتبًا  ببساطة..  كان  الذي  للنيهوم  بالغة  إســاءة 
االختالف  يستدعي  نادر  طراز  من  ومفكرًا  ومثقفًا 
قراءته  في  اآلخرين  ويحبب  معه  والمنهجي  العلمي 
والموضوعات  واآلراء  األفــكــار  هــذه  مــع  ــحــوار  وال
المشوهة  بصورته  ــراث  ــت ال نقد  فــي  المختلفة 
التطور  إلى  والدعوة  الناس  حياة  وجوانب  والمجتمع 
من  دنيا  نحو  والكلمة  بالفكر  واالنطالق  والتنوير 
يرين  الذي  الرماد  من  والنهوض  والتنوير  الجمال 

المظلمة. القلوب  على 
كتابها.  مــن  ببعض  تأثر  ألمانيا  فــي  وهــنــاك 
مرعبة.  بأنها  رسائله  خالل  من  ألصدقائه  ووصفها 
سوى  يراه  الذي  بالمعنى  حضارة  النيهوم  يجد  لم 
وتقهر  اإلنسان  فيها  يموت  صرفه  مادية  حضارة 
وأعيد  الحرب  من  قريبًا  خرجت  ألمانيا  كانت  روحه. 
إلى  وانشطرت  أبنائها  من  األنفس  بشق  بناؤها 
والغربية  حضارة  تمثل  الشرقية  كانت  شطرين. 
لبعضهما  مغايرتان  صورتان  أخرى.  حضارة  تمثل 
يوم  كل  يهربون  الشرقية  شباب  من  الكثير  وكان 
مصرعه  يالقي  وأغلبهم  الغربية  إلى  الجدار  عبر 
الذين  األسلحة  بأعتى  المدججين  الحراس  برصاص 
عند  همسة  وكل  حركة  وكل  خطوة  كل  يترصدون 
أو  األيام  تلك  عن  قال  الكبير.  الصلد  السور  أبراج 
محمد  لصديقه  رسائله  إحدى  في  ألمانية  تجربته 
 ..1963 فبراير   17 في  مؤرخة  »الشيخ«  الفيتوري 
ولكنها  حقيقي  رضــا  فيها  ليس  جيدة  »حياتي 
الناس  من  وأتعلم  الوقت  طول  أحلم  إنني  جيدة 
أشعرهم  حتى  وكبرياء  ببساطة  وأحدثهم  بلهفة 
المطعم  في  اليوم  طوال  أظل  أني  تصور  بالحقارة. 
الطباخ  وجــه  في  مباشرة  وأنظر  عمل  بال  أجلس 
الطفل  مثل  ويرتبك  الصحون  يكسر  جعلته  حتى 
صحيح  :هــل  المعهد  في  بنت  ألجمل  مــرة  وقلت 
هي  وأجابت  المرحاض.  بعد  بالماء  تغسلون  ال  أنكم 
الدم  لون  في  وجهها  عاد  ثم  لماذا  نعم  ببساط.. 
مؤخرتها  إلى  أنظر  رأتني  عندما  تمامًا  وارتبكت 
الموقف  إلى  النيهوم  بلغ  ثم  له!«..  نهاية  ال  بازدراء 
أقسى  صدمة  إلى  ألمانيا  في  صدمته  بعد  األول 
يغير  جعله  الليبيين  من  الدراسة  زمالء  بعض  مع 
أصابه  آخر  موقف  ليحصل  مصر  إلى  دراسته  مكان 
في  العليا  الدراسة  يترك  وجعله  والصدمة  بالدهشة 

الليبية. بالجامعة  معيدًا  والعمل  العربية  اللغة  فقه 
حياة  غيرا  الــلــذان  الموقفان  ــذان  ه هما  فما 

بالكامل.؟! العلمية  النيهوم 

بها  خص  التي  المقابلة  هذه  في  الفرنسي  الرئيس 
ذات  في  وتجيب  تطرح  قد  أكونوميست«،  »ذي  مجلة 
الواليات  دفعت  لماذا  الصحيح:  السؤال  عن  الوقت 
القارة  قلب  في  الحرب  هذه  تفجير  باتجاه  المتحدة 

العجوز.
أم  كــانــت  ديمقراطية  واشــنــطــن،  أن  شــك  ال 
بمجرد  أو  بالمساس  مطلقا  تقبل  لن  جمهورية، 
»يقظة  أن  تدرك  ألنها  النيتو«  »حلف  في  التشكيك 
الواليات  ستدفع  ماكرون  بها  طالب  التي  اإلدراك« 
المتحدة إلى التقهقر خلف الضفة األخرى من المحيط 
األطلسي، ما يعني ببساطة تفككها على غرار االتحاد 

السوفييتي السابق.
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  دعــوة  فإن  هنا  ومن 
تعني  الدفاعية«  »أوروبــا  بقيام  والصريحة  الواضحة 
العسكري،  األطلسي  الحلف  على  االعتماد  تقليص 
المتحدة  ــات  ــوالي ال نفوذ  تقليص  أدق،  وبمعنى 
مشروعها  بناء  من  القارة  هذه  لتتمكن  ــا  أوروب في 
فوق  مكانة  لها  يضمن  بما  المستقل  العسكري 
العالمية  والجيوإستراتيجية  الجيوسياسية  الخريطة 
يكون  ال  قد  الذي  المستقبل  في  ستتقاسمها  التي 

بعيدا، كل من الواليات المتحدة والصين وروسيا.
الحرب  هذه  تفجير  خالل  من  أميركا  ضربت  لقد 
الحلول  ومنع  وتأجيجها  األوكــرانــيــة  األرض  على 
األسئلة  فيضان  خالل  من  العالم  وتضليل  السلمية، 
الوهمية وغير الصحيحة، عصفورين بـحجر واحد، كما 
يُقال، األول وأد مشروع ماكرون في التحرر من قبضة 
حلف النيتو وربط مصير أوروبا بهذا الحلف العسكري 
زعزعة  والثاني  األبد،  إلى  أميركا  عليه  تهيمن  الذي 
استقرار روسيا وإضعافها وبالتالي تدمير حلم الرئيس 

بوتين بإعادة بناء »إمبراطوريته«.
الصحف  كبريات  تناقلتها  التي  التسريبات  إن 
في  مباشر  أميركي  دور  عن  األسبوع  هذا  األميركية 
السفينة  تدمير  وفــي  الـــروس«  »الجنراالت  مقتل 
في  أميركية  نية  على  تؤشر  »موسكافا«،  الحربية 
ما  ولكن  حدودها،  أقصى  إلى  الحرب  بهذه  الوصول 

قبل النووي.
في  المسؤولين  تصريحات  جميعًا  نتابع  ذلك  إلى 
في  أوكرانيا  دعم  عن  األسبوع  هذا  وأميركا  أوروبــا 
سبيل  على  بريطانيا،  قــررت  حيث  روسيا،  مواجهة 
أميركي،  دوالر  مليون  بـــ350  إضافيا  دعما  المثال، 
ذات  فــي  أميركي  دوالر  مليون  بــــ500  وألمانيا 
من  بايدن  األميركي  الرئيس  فيه  طلب  الذي  الوقت 
ال  دوالر)فقط  مليار  بـ33  إضافيًا  دعمًا  الكونغرس 
األوكراني  الجيش  بتعزيز صمود  ما سماه  لدعم  غير( 
ما  ذلك  في  أليس  الروسي.  للغزو  أوكرانيا  ومقاومة 
لوقت  ستستمر  أوروبا  أن  على  المؤشرات  من  يكفي 

طويل جدًا تحت »أحذية المارينز« األميركان؟
بقوة  نفسه  يطرح  الــذي  الصحيح  السؤال  لكن 
اليوم: إلى متى ستستمر أميركا في تجاهل أن روسيا، 
الجبارة،  العسكرية  وقدراتها  إمكاناتها  عن  ناهيك 
هي دولة فنون لعبة الشطرنج وأن رئيسها فالديمير 

بوتين العب شطرنج ماهر بامتياز؟

إنني هنا أعيد 
التوكيد على ضرورة 

الفهم الحقيقي 
لخطوات دراسة 

النيهوم وأدعو 
بشدة إلى عدم تكرار 

موضوع دراسة 
»مقارنة األديان«

ومن هنا فإن دعوة 
الفرنسي  الرئيس 

الواضحة  ماكرون 
بقيام  والصريحة 

الدفاعية«  »أوروبا 
تقليص  تعني 

االعتماد على الحلف 
العسكري األطلسي 

طب بديل

القبض على يد النهار....
إلى الصحفية 

»شيرين أبوعاقلة«

ابنتي  بتوصيل  أقوم  أن  فبعد  يومية في وقت معين؛  عادة  لي  من سنوات عديدة مضت، كان 
لكي  سكني،  من  وقريب  ومتواضع  بسيط  مقهى  على  للبيت  عودتي  طريق  في  أعرج  للمدرسة 
ولكن  أعرفهم  ال  الذين  الزبائن  بعض  ألتقى  وكنت  )ماكياتا نص نص(،  القهوة  من  كوبا  أتناول 
توثقت العالقة مع أحدهم نظرا لتوافق توقيت وصولنا إلى المقهى.. مضت األيام وكان موضوع 

الحديث بيننا يدور غالبا حول نقد األوضاع المعيشية السائدة في ذلك الوقت.
البديل، فقلت:  الطب  رأيك في  أسألك عن  أن  أريد  يا دكتور  إذنك  بعد  لي،  قال  األيام  أحد  في 
مقتنع  إنه  فقال  والمبالغة،  والكذب  الدجل  الكثير من  به  ولكن  ومقبول  الحقيقة  جانب من  هناك 
بما قلت، ولكن زوجته مقتنعة بأحدهم موجود على قناة فضائية ويدّعي أنه يعالج كل األمراض.. 

طبعا نظير مبلغ من المال يتم تحويله لحساب ذلك »الدجال« عبر أحد البنوك في ذلك الزمن.
كالعادة  التقينا  قليلة  أيام  فبعد  انتصرت،  زوجته  رغبة  ولكن  ذلك،  عن  أثنيه  أن  حاولت 
العالج  طلب  في  والمضي  الذهاب  إال  معها  يستطع  لم  ضغوطات  عليه  مارست  زوجته  إن  فقال 
عن  عبارة  وهو  الرد  وصله  شهر  بعد  الرد..  انتظار  في  وهو  المطلوب  المبلغ  بتحويل  قام  وإنه 
بعد  إال  األمر  في  يحدثني  لم  »فازو« عسل صغير.. طبعا  برطمان  مع  أدعية  به  كاسيت«  »شريط 
كان  المقهى  في  التقيه  وحين  أيام  عدة  وبعد  زوجته،  من  كبيرة  أمل  خيبة  مع  مسعاه  خاب  أن 
يقول لي »فلق وكاله عميمك« يا ريتني سمعت كالمك، وقال لي إن كثير من معارفه حدث معهم 
وربما  ببراءة  يصدقون  ومعارفك  زوجتك  لصديقي..  فقلت  نفسها،  والنتيجة  نفسه  السيناريو 
وافتراء  تدليس  الوصفات، في عملية  تلك  النبوي على  الطب  اسم  الذين يطلقون  أولئك  بسذاجة 
تلك  في  معلوم  هو  ما  على  يعتمد  كان  السالم،  عليه  النبي  عهد  في  العالج  أن  متجاهلين  بواح، 

الحقبة الزمنية من وصفات عشبية من البيئة وليست وحيا من السماء!
ألهمني  والسخرية،  الضحك  إلى  تدعونا  وحادثة  مع صديقي طرفة  ما حدث  وصار  األيام  توالت 
ذلك الدجل لكي أقترح بعض الوصفات أحببت أن أمزح بها مع صديقي مترافقة مع نصائح أظنها 

مهمة.. وهذه بعض األمثلة بعد أن قولبتها في صيغة تشابه الوصفة الطبية!.
أقل  على  واحدة  ليلة  لمدة  الزيتون  زيت  في  ينقع  ثم  جيدا  ويطحن  البردقوش  ورق  يجفف 
تقدير، ويتم تناول مقدار ملعقة كبيرة من الخليط 3 مرات يوميا لمدة أسبوع واحد، سوف تالحظ 
تحسنا كبيرا في خصلة الجرأة والشجاعة التي تمتلكها...عند ذلك استمر في تناول الوصفة ولكن 
بشكل »تناقصي«... أي أن الجرعة في األسبوع الثاني تكون مرتان في اليوم فقط، وفى األسبوع 
إلى  وصلت  نفسك  ستجد  وإال  بالمقادير..  االلتزام  عدم  من  احذر  اليوم...  في  واحدة  مرة  الثالث 

حالة تسمى »التهور« ربما تفضي بك إلى السجن !!
للخلطة  اللجوء  إال  عليك  فما   !! التفكير  على  وال  الكالم  على  القدرة  تملك  ال  أنك  شعرت  إذا 
مل   100 في  تنقع  المر«  »اللبان  من  ومثلها  الحلبة  من  حبة   99 من  والمكونة  التالية  السحرية 
إياك أن تفرط في تعاطي هذه  التالي...  اليوم  التحسن من  المحلى بالعسل.. ستالحظ  الماء  من 
هي  إلفراطك  والمجربة  المحتومة  والنتيجة  الزمان  هذا  آفات  من  والكالم  فالتفكير  الوصفة،، 

الدخول في مرحلة من مراحل الجنون والهرطقة والعياذ باهلل !؟
هناك وصفة ثبت أنها الشافية من أوهام الحالمين بالعيش بحرية وكرامة.. احرص على تناول 
األعالف  به من هرمونات  وما  فالدجاج  الجبلي،  الزعتر  وفيرة من  بكميات  المتبل  المشوي  الدجاج 
هادئة،  واقعية  بنظرة  الدنيا  وسترى  كبير،  بتحسن  تشعر  وسوف  األعصاب،  يهدئ  للزعتر  إضافة 

وتفوز بنوم العوافي يا حضرة المحترم !؟
نصيحة لوجه اهلل..

هناك وصفة غير صحيحة احذرك منها.. وهي ما يشاع عن فوائد
وغير  مؤكدة  غير  وصفة  أنها  علميا  ثبت  فقد  الرجال.!..  لدى  الفحولة  وتعزيز  دعم  في  »الفجل« 

صحيحة وال تخلف وراءها إال الكثير من الغازات، التي ربما تكون سامة لك ولمن حولك !!.
الذى  األعشاب  لطب  العالمي  الدجل  بمركز  اتصل  أعاله،  الوصفات  معك  تفلح  لم  إذا  وأخيرا.. 
وبجرعة  نهائيا  اإليدز  مرض  من  تشفي  البحرية  األعشاب  من  خلطة  اكتشف  أنه  أعلن  أن  سبق 

واحدة..!؟
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أحالم خارج التغطية

األزمات  إن  القول  ليمكن  حتى  تشكلها،  منذ  كافة  اإلنسانية  الحضارات  األزمات  صاحبت 
اجتماعية  وأخرى  سياسية  وأزمات  اقتصادية  أزمات  فهناك  الحضارة.  مكونات  من  مكون 
المدن،  إقامة  ثم  الزراعي،  االستقرار  نشوء  فقبل  حتى.  أخالقية،  أزمات  وهناك  فكرية،  وغيرها 

اجتماعيًا موحدًا. انسجامًا  تعيش  البدائية  البشرية  التجمعات  كانت  الدول،  إقامة  وتاليًا 
يجد  السلبية،  والتأثيرات  بالتعقيد  يتسم  وضع  بأنها  ببساطة،  األزمة،  تعريف  ويمكن 
واضحة.  غير  منه  الخروج  وسبيل  آثاره  تفادي  طرق  تكون  بحيث  فيه،  نفسه  ما  مجتمع  خالله 
ما  مجتمع  »بنية«  على  تطرأ  والتصدعات  التشققات  تبدأ  عندما  تتولد  المجتمع  في  واألزمات 

بعد مرحلة انسجام واستقرار أو، إن شئت، جمود.
العوامل  أهم  أنها من  ذلك  بتمامها.  ليست سوءًا  عنها،  ما هو شائع  على خالف  واألزمات، 
والمنافذ.  الحلول  البحث عن  االجتهاد في  والتغيير، من خالل  والتجديد  التفكير  المحفزة على 

ثوريًا. عنفيًا  أحيانًا  ويكون  التغيير سلميًا،  يكون  أحيانًا 
من  معتبرة  نسبة  عند  األقل  على  هناك،  يكون  أن  يشترط  لألزمات  الحلول  في  التفكير 
ال  إذ  أزمة،  وجود  انتفاء  يعني  الوعي  هذا  فغياب  أزمة.  بوجود  وعي  المعني،  المجتمع  أفراد 

أزمة في حالة سيادة االنسجام االجتماعي.
النخب  كاهل  على  يقع  اجتماعي  تغيير  إلــى  المفضية  الحلول  في  التفكير  عــبء 
لكون  بالمفرد،  »النخبة«  وليس  بالجمع،  »النخب«  لفظة  نستخدم  ونحن  االجتماعية. 
اختالف  بالضرورة،  والتنوع،  التعدد  هذا  عن  وينتج  وتتنوع،  تتعدد،  مجتمع  أي  في  النخب 
المتصلة،  والسياسية  الفكرية  لتوجهاتها  وفقًا  القائمة  األزمة  من  منها  نخبة  كل  مواقف 
ما  نخبة  داخل  توجد  ما  وكثيرًا  الطبقية.  االجتماعية-  بمواقعها  واٍع،  ال  أو  واٍع  بشكل 
يعتمد  ال  وغالبًا  الصراع.  نقطة  إلى  تصل  ال  أنها  إال  المكونة،  أطرافها  رؤية  في  تباينات 
الكفيلة  الحلول  بشأن  محددة  نخبة  لمقترحات  المرجح،  أو  الواسع،  الشعبي  التأييد 
ذاتها،  حد  في  النخبة،  هذه  تسوقها  التي  الحجج  قوة  على  الماثلة،  األزمة  من  بالخروج 
وتلبيتها  ما  شعبي،  أو  اجتماعي،  قطاع  لتطلعات  المقترحات  هذه  استجابة  على  وإنما 

القطاع. هذا  تشكيلة  لمصالح 
* هذا المقال مستلهم من محاضرة للدكتور فؤاد زكريا حول »أزمة العقل العربي«.

2008 وهو ضمن  )هؤالء( هو كتاب الروائي الراحل عبدالرسول العريبي، الذي صدر سنة 
الماضي.  األسبوع  أولها  استهللنا  التي  وهي  كثيرة،  قراءتها ألسباب  تأجلت  التي  المجموعة 
20 أديبا وشاعرا ليبيا، لم يعد بيننا منهم سوى أربعة مبدعين. ومن  وكتاب )هؤالء( يتناول 
الذين رحلوا من عاش بعد وفاة المؤلف، ومنهم من غادرنا قبله، والكاتب أحسن اختيارهم، 
ثقافيا  إرثا  لنا  تركوا  العشرون  هؤالء  فكر.  أصحاب  وفالسفة  ومؤرخون  وشعراء  كتاب  فهم 
بديعا، ومر أكثر من نصف قرن على أعمال الكثير منهم، وما زالت مثيرة للجدل، ولم تتوقف، 
وال  النجمي،  إبراهيم  والمترجم  األديب  تراجم  وال  السنوسي،  الزبير  راشد  الشاعر  قصائد 

روايات الروائي الدكتور صالح السنوسي، وأيضا الجدل وحضور الروائي إبراهيم الكوني.
سنة  يناير  شهر  خالل  ونشرت  الفزاني  علي  بالشاعر  )الهؤالء(  هؤالء  أول  المؤلف  استهل 
إلى  بإرشاده  الفزاني كفيلة  »إن موهبة  النيهوم:  عنه صادق  قال  أن  بعد  1985، حدث من 
ينشر شراعه  أن  يرحل،  أن  للسندباد  »البد  القط:  القادر  عبد  الدكتور  عنه  وقال  الحقيقة..« 

للريح..«. ونشر شراعة وظل يرحل معه حتى رحيله.
والمقالة الثانية عن صادق النيهوم، التي استهللها بقوله: »يكتب بلغة الفكر، ولغة الفكر 
تعنى أن كل جملة ال بد أن تكون مؤسسة على فكرة ما، تعني أيضا رصد اللحظات الهاربة 
السماء  إلى  أكفنا  نرفع  أن  منا  وطلب  وعميقة«.  رصينة  تعابير  عبر  يجب،  كما  واصطيادها 
جيدة  مدارس  تمطر  دعها  كتبا،  تمطر  سماءك  دع  رب،  »يا  صادق:  بعبارات  معا  ونبتهل 

ومعلمين، وسوف نصنع نحن المطر ونغسل عارنا«.
واختتم مقالته الثالثة عن األديب خليفة الفاخري قائال: »إن أدب - الفاخري- فيما لو نشر 
في كتب وتعرض، كما يجب للدراسة والتحليل، لكان وبحق مساهمة فذة، وإيجابية في إثراء 
كاملة  تجربة  برائحة  المفعم  الشعري،  والبعد  اإلنساني،  العمق  ذات  الطيبة،  النبيلة  الكلمة 

لجيل كامل«.
للشعر  حقيقية  خسارة  أليم،  حادث  إثر   1966  /11/23 في  الرقيعي  على  وفاة  إن  ويقول 
في ليبيا ويترحم عليه ألنه عاش: »وفيا للشعر، كموقف تاريخي من قضايا الحرية واالنتماء، 
يوم  إلى  وأنفة  كبرياء  في  متطلعا  لها  يغني  فتئ  ما  التي  بالثورة  حالما  للوطن،  وفيا  وكان 

الخالص.
ولقد أجاد األستاذ عبدالرسول العريبي، في ما كتبه عن شاعر الوردة، أو شاعر الحب على 
أنه عكف بسطر  ولو  المبدع،  رؤيته لشعر هذا  العريبي بهدوء  فلقد سرد  صدقي عبدالقادر، 
إن  العريبي  األستاذ  ويقول  مقالته.  شمولية  من  لزاد  الطيوب(  )بلد  رائعته  على  اثنين  أو 
عن  يورد  ألم  والتصاق.  بحب  يكتبها  التي  القصيدة  مع  ويتعامل  بهدوء  يتجدد  عبدالقادر 
يأتون من  ومع من  أولد، وسأبقى معكم،  أن  قبل  األرض  إلى هذه  قال: »جئت  أنه  شاعرنا، 
بعدنا ألنني أحب الحياة، فألغيت الزمن من عمري، وطرحت عامل الموت من حسابي..« رحم 

اهلل شاعرنا، ومن كتب عنه، وأطال أعمار من ما زلوا يكتبون عنه.
 29 يزيد على  ما  له  أن  أخبرنا  المصراتي،  األستاذ على مصطفى  الليبية  الموسوعة  وعن 
باألمثال  اهتمامه  في  باع  له  1955وكان  سنة  طرابلس  من  أعالم  بكتاب  استهللها  كتابا، 
ونفسية،  اجتماعية  دالالت  الشعبية:  التعابير  كتاب   1982 سنة  وأصدر  وداللتها،  الشعبية 
1963. وفي العموم  وكتب القصص الطويلة وكذلك القصيرة، ونشر مجموعة مرسال سنة 
»إن  بقوله:  المصراتي،  مصطفى  علي  األستاذ  عن  نبذته  ببالغة  العريبي  األستاذ  لخص 

المثابرة وديمومة العطاء وروح البحث المكثف هي سمة في كتابات المصراتي«.
ويرى األديب الناقد عبدالرسول العريبي أن الدكتور علي فهمي خشيم باحث أكاديمي في 
الشعر، وأنه  بلغة  أنه يكتب  إبداعي عميق، ويرى  بلغة تتسم بأسلوب  المكان،  أنثروبولوجيا 
مترجم ال يفارقه الحس األدبي، ويدلل على ذلك بترجمته لرواية )تحوالت الجحش الذهبي( 
التي تؤكد حرصه واهتمامه باألسطورة، والخيال، والواقع، وفوق ذلك جدلية المكان والزمان، 
وهو  واألمكنة.  األزمنة  تقريب  كله  بالجهد  محاوال  اإلسالمي،  الفتح  قبل  بهما  اهتم  الذين 
باحث في الفلسفة اإلسالمية، لعل كتابه )النزعة العقلية في تفكير المعتزلة( يؤكد ذلك. وهو 
باحث في التصوف بحسب ما ورد في كتابه )الزروق والزروقية( وأبحاثه عن المتصوف أحمد 
الدكتور صالح السنوسي، وجادل  الروائي  لنا  النيهوم، وقدم  بن عيسى. ويحدثنا عن صادق 
الكثيرين من الشيوخ الكبار، لعل الشيخ شعراوي أهمهم. ويتأسف األستاذ العريبي عن عدم 
توفر دراسات وأبحاث جادة عن مؤلفات الدكتور على فهمي خشيم، التي بلغت أكثر 15 كتابا.
ويتناول الشاعر على عبدالشفيع الخرم، ويؤكد أن تجاهل هذا الشاعر لديوانه األول )سلة 
األنغام( يتعارض مع رأيه الذي يرى أنه في الواقع بداية مقنعة لشاعر موهوب، منتقدا تجاهل 
أبنائه الشرعيين. وعند كتابته عن الشاعر كان قد صدر له ثالثة دواوين، وله  الشاعر ألحد 
ثالثة تحت الطبع، ويختتم رأيه في شعر الخرم بأنه: »همس دافئ مفعم بإرهاصات تزدحم 
والحرية  العشق  عوالم  إلى  به  وترنو  بالحب،  فيسمو  واألخــرى،  القصيدة  بين  وتتكشف 

واالنتماء للبؤساء ألنهم هم بناة األوطان، وهم وارثوها..«.
الكلمة ال بد  الفذ: »إن  الشلطامي بقول شاعرنا  للشاعر محمد  تناوله  ويستهل قوله في 
أن تنفصل عن ذات الشاعر، من حيث هي للناس ولوجه اهلل..«. وأبدع األستاذ عبدالرسول 
العريبي في انتقاء وتقديم الشاعر محمد الشلطامي، حيث قرر أن الكلمة الشعرية يتعين أن 
تمثيلة  خالل  من  يقدمها  أن  أبدا،  يحاول،  وال  الشاعر،  واقعية  من  محررة  الناس  إلى  تصل 
والتصوير  الشعرية  األمسيات  يرفض  كان  ولذلك  الجمهور..«.  أمــام  يقف  حين  هزلية 
موضوعه  في  العريبي  ويرى  الشعر.  لمهمة  التافه  واالبتزاز  والتظاهر  خاللها،  الفوتوغرافي 
النضج، وأن ذلك  إلى مرحلة  يتعثرون حتى يصلوا  الغالب  الشعراء، في  الشلطامي: »أن  عن 

المنطق لم ينسحب على شعر محمد الشلطامي منذ أن قرأنا قصائده األولى«.
ويتناول الشاعر محمد عبدالسالم الشلماني، فيقول األستاذ عبدالرسول العريبي إن معظم 
فاز  فلقد  يستحقها،  التي  والشهرة  الصيت  ينل  لم  أنه  يعرفون  وأدبه  شعره،  قرأوا  الذين 
بجائزة أدبية، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وينال أخرى عن القصة القصيرة سنة 
مايو  في  )الهتافات(  الشعرية  دواوينه  وتوالت   1968 نهاية- سنة  بال   – رواية  وعن   ،1951
عبدالرسول  األستاذ  ويتأسف  تنشر.  لم  قصائد  عن  ناهيك   1974 سنة  )النداءات(  و   1967
الشلماني سوى مرة واحدة في حضرة  الشاعر محمد عبدالسالم  أنه لم يقابل  العريبي على 
عن  وللحديث  وافية.  دراســات  بالفعل  يستحق  إنتاجه  أن  ويؤكد  الغزالي،  محمد  األديــب 

»هؤالء« نحتاج إلى حلقتين أخريين.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الوقت،  بمرور  تتحول  هي  بل  ثابتة،  ليست  الهوية  إن 
وإن  عميقة،  تغييرات  البشري  السلوك  في  وتحدث 
العناصر  بين  معينة  أرضية  األوقــات،  كل  في  وجــدت، 

إنسان. لهوية كل  المكونة 
• أمين معلوف

1-
يبول  المكان  ــدود  ح يرسم  أن  يريد  حين  الفهد 
الذي  المكان  هوية  وبالتالي  سيميائه،  يضع  عليه، 
يجتاز  من  كل  على  الحرب،  يعلن  بهذا  عليه،  يستحوذ 
الذي  للفهد،  هوية  يُنتح  ال  التحديد  ذا  لكن  الحدود. 
الفهد  إذا  نفسه،  على  فالحفاظ  حاجته،  أجل  من  يقاتل 
من  البشر  وفي  والزمان.  المكان  عن  النظر  بغض  فهد، 
وزمان  معين  مكان  يصبغها  الحجر،  ثبوت  ثابته  هويته 
متغير  اإلنسان  أن  الحقيقة  ألن  له،  يبدو  هكذا  أو  معين، 
والزمان،  المكان  مع  يتلون  ولهذا  والمساء،  كالصبح 
أمين  له  يشير  كما  التلون  هذا  واإلرادة.  الضرورة  بحكم 
اإلنسان  يكون  لكي  يلزم،  ما  لزوم  من  أنه  يعني  معلوف، 
معطاة  هوية  وليست  البشر،  صنع  من  فاإلنسانية  إنسانا، 

الفهد. كما هوية 
رافق  فقد  والمطلقة،  الراسخة  الهوية  جنون  أمــا 
القرن  نهاية  في  نشأتها  منذ  الحديثة،  الدولة  مشروع 
حيث  1789م،  الفرنسية  الثورة  مع  خاصة  عشر،  الثامن 

لإلمبراطوريات  كوريث  أوروبا،  في  القومية  الدولة  برزت 
القرن  في  الجنون  هذا  تفاقم  لكن  الدينية.  الهوية  ذات 
عندئذ  األولى،  الكبرى  األوربية  الحرب  غداة  العشرين، 
عن  ذوذا  األوربية  الديكتاتوريات  حياض  عن  الذوذ  بات 
والستالينية  والنازية  الفاشية  فكانت  القومية،  الهوية 
والذوذ  الجنون.  ذاك  أيقونات  اإلسبانية  السود  والرايات 
أمست  لقد  الحرب،  وسيلته  ما  بالتوسع  إال  حقا  يكون  ال 
انقلب  مثال  ولهذا  الحديثة،  اإلمبراطوريات  دين  القومية 

القومية. إلى  البعد األممي  ستالين من 
اللغة،  القومية  الدولة  في  للهوية  الرئيسة  السمة 
لغتها،  تكون  حيث  الدولة  هــذه  حــدود  فــإن  وبالتالي 
للدولة  الثاني  الركن  باتساع  تتسع  الحدود،  هذه  لكن 
الهوية  جنون  يترادف  ما  عادة  أمنها.  هو  ما  القومية، 
نظام  كل  ارتكز  المرتكزين  هذين  وعلى  األمن،  بجنون 
تهديد  وكل  الدولة،  أمن  كما  مقدسة  فاللغة  ديكتاتوري، 
لهذه  مــالزم  التهديد  وذا  للهوية،  تهديد  يمسهما 
لها،  االستعداد  أو  بالحرب  يتحقق  وجودها  التي  الدولة، 

بالضرورة. ألنها كيان مهدد 
مفهوم  العالم،  مركز  الــقــارة  ــا،  أوروبـ نشرت  ولقد 
خاصة  الدنيا  ربوع  في  القومية،  الدولة  الحديثة/  الدولة 
هويته  فرض  على  عمل  الذي  االستعماري،  توسعها  مع 
أن  يمكن  فإننا  هذا  ومن  الجنون.  درجة  إلى  حل،  حيثما 

اختالفات  مع  العالم،  في  انتشر  وقد  الجنون،  هذا  نرصد 
موضوعية. ظروف  تستوجبها  وتباينات 
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المالزم  بقيادة  ليبيا،  في  العسكري  االنقالب  قام  لما 
في  كنت  1969م،  سبتمبر  أول  في  القذافي،  معمر 
النظام  كنف  في  قبلها  عشت  وقد  اإلعدادية،  الشهادة 
االنقالب،  مع  أما  ورتابة،  في هدوء  بعيد  حد  إلى  الملكي، 
االنقالب،  وكأن  وجدت  فإني  مراهقتي،  عز  في  كنت  وقد 

المراهقة. لتلك  كما هوية 
زوبعة  حالة  فــي  الــبــالد  االنــقــالب  زعيم  جعل  لقد 
فمشاريع  بالمرة،  بالدا  ثمة  ليس  أن  بدا  حتى  وتقلب، 
المالزم  وأصبح  عليها.  انهالت  أخرى  بلدان  مع  للوحدة 
أمين  القذافي  معمر  العقيد  عقيد،  رتبة  نفسه  منح  الذي 
في  الهوية،  خانة  أمأل  أن  على  لزم  ولذا  العربية،  القومية 
لم  وإن  ليبي،  عربي  أي  ل،  ع  بالتالي:  رسمية،  أوراق  أية 
منذ  فتحولت  األوراق.  تقبل  ال  أو  كتبت،  ما  يشطب  أفعل 
غير  هوية  بجنون  مصاب  زعيم  يتبع  كائن،  إلى  مراهقتي 
سياسية  مشاريع  وفي  نارية،  خطب  في  يطاردها  متحققة، 
في  لزعيم  تحقق  وما  المبتغاة.  الوحدة  دولــة  إلقامة 
سلطة،  زمام  على  سيطرة  هذه،  المطاردة  الهوية  زوبعة 
القومية  لدولة  الحدود، في مشاريع  تصدر مشاكلها خارج 

القذافي. معمر  العقيد  أمينها  التي  العربية، 

الثقافة  فيها  تزدهر  التي  العاصمة  أن تكون  ال أصعب من 
المواصالت،  وسائل  كل  ترهق  بمسافة  عنك  بعيدة  والفن 
تلعب  أن  حاولت  طالما  طرابلس  مثل  عاصمة  خصوصا 
هذه  وإلدارة  الكثيفة،  الوطن  لروح  كحاضنة  الصعب  دورها 
قد  الثقافة  ديورانت  يقول  كما  وألن،  ليبيا.  المسماة  القارة 
المدينة، شديت  في  إال  تزدهر  ال  لكنها  الفالح  تولد في كوخ 
والمعمار  النفط  عليها  زحف  التي  المدن  إلى  كثيرا  الرحال 
قريتي،  من  مساحة  أكبر  قرى  مجرد  وجدتها  لكني  األخرس، 
بها  تتعثر  يومية  ال مسارح، ال دور خيالة، ال حدائق، ال جرائد 
على األرصفة، فقط زحف إسمنتي ودكاكين، ومهرجان يومي 
للتسوق، وشراهة في االستهالك يتمخض عنها أهرامات من 

النفايات لم نعرف حتى اآلن كيف نتخلص منها.
أجد فيها  التي  العاصمة، طرابلس  إلى  أنتقل  أن  فكرت مرة 
جائزة  على  حصولي  بعد  ما  إلى  الفكرة  هذه  أجلت  ثم  نفسي، 
وكل  طرابلس،  في  متواضع  بيت  لشراء  تكفي  قد  والتي  نوبل 
التاريخ والجغرافيا وأزمة  شطحة خيال فكهة تجتاحها كوابيس 
الواحد( بينما  )النسيج  الرومانتيكيون  وطن شاسع كان يسميه 

التمزق يراوده كلما تراجعت القوة القاهرة التي توحده.
يكون  أن  المفترض  من  كان   2010  /  6  /5 السبت  مساء 
ورشة  تقيمه  الذي  للشعر  برلين  مهرجان  في  أمسيتي  موعد 
بمشاركة   6/  10 إلى   6  /5 من  الفترة  في  األدبية  برلين 
ممثال  أكون  أن  المفترض  من  حيث  العالم  شعراء  من  حشد 
هذا  لحضور  دعوة  تلقيت  معرفة  دون سابق  لليبيا، حيث من 
رشيد  الكاتب،  باسم  مذيلة   2009  /  12  /5 يوم  المهرجان 
التواصل  واستمر  المنظمة،  اللجنة  أعضاء  أحد  أبوطيب، 
تنظيمية  إجراءات  وعبر  المهرجان،  بداية  من  أيام  قبل  حتى 
اإللكترونية،  السفر  تذكرة  وصلت  حيث  الدقة،  في  غاية 
الفندق،  في  الغرفة  رقم  فيها  بما  المقترح،  اإلقامة  ومكان 
كل  وصل  المهرجان.  أيام  طيلة  والتنقل  الفعاليات  وبرنامج 
طباعة  إلى  إضافة  المهرجان،  بداية  من  شهرين  قبل  ذلك 
كتاب  في  تُنشر  لكل مشارك،  مترجمة  مختارة وسيرة  قصائد 
وهو  نشره،  على  التوقيع  مني  ُطلِب  للمهرجان  مصاحب 
اآلن. كنت متحمسا  أراه حتى  أن  النور دون  رأى  الذي  الكتاب 
قوي  إحساس  يراودني  وكان  الشعري،  االحتفال  هذا  لحضور 
والبيروقراطية  الجغرافيا  بسبب  الحضور  أستطيع  لن  أني 
الوطنية والتوجس الدولي التي تقف بيني وبينه، مثلما حدث 

فرنسا،  في  للشعر  لوديف  مهرجان  إلى  الدعوة  إبان  معي 
شباك  إلى  فيه  وصلت  الذي  بسويسرا  المتنبي  ومهرجان 
وضع  المتجهم  الليبي  الموظف  لكن  السويسرية،  السفارة 
فرميت  الشعر،  ومن  مني  سَخَر  بل  طريقي،  في  العراقيل 
باألوراق في وجهه وأطلقت ساقي للريح في شارع بن عاشور 

وعدت األدراج إلى بيتي.
التأشيرة  أن  أخبروني  ألمانيا  بسفارة  اتصلت  عندما 
تستغرق أكثر من عشرين يوما في الحد األدنى، وكان الوقت 
أقتصد  أن  أحاول  بذلك  وكنت  أيام،  بعشرة  المهرجان  قبل 
السفر إلى طرابلس لمرة واحدة، لكن طرابلس بعيدة، وحين 
أخبرت الصديق رشيد باعتذاري دون أن أذكر السبب، رد علي 
بعد  بذلك  تقم  لم  »لماذا  فيها:  يقول  قاٍس  عتاب  برسالة 
للدراسة  للحضور  احتجتُ  لقد  الدعوة؟  على  مباشرة  حصولك 
تنتظر  وأنت  األلمانية،  السفارة  أمام  أشهر  ستة  للوقوف  هنا 
من السفارة أن تحضر عندك إلى درنة؟ المهم، أنا سأكلمهم 
تأخر، ولألسف فلقد  الوقت  أن  هنا لعلهم يصنعون شيئا رغم 
األمر  ولكن هلل   .. لقاءك  يريدون  وكانوا  بشعرك  فعال  أعجبوا 
من قبل وبعد.. وأعذرني إن كنت بالغت ولكن هذا يقلب كل 
والسبب  السهرة،  انقلبت  وفعال  عقب«.  على  رأسا  السهرة 
دائما هو نفسه: البعد عن العاصمة وعدم القدرة على تحمل 
تتناسب  التي  التأشيرة  على  الحصول  وتعقيد  السفر،  تكاليف 
إلى  الجنوب  من  الهجرة  وسيل  اإلسالموفوبيا  مع  طرديا 
ولكن  فقط  البلدان  هذه  إلى  ليس  المسافة  بعد  الشمال. 
لي  يسبب  إليها  سفر  كل  التي  عاصمتي  طرابلس  إلى  حتى 
سفر  فتذكرة  الحقة،  لشهور  مضاعفاتها  تستمر  مالية  أزمة 
السفر  إجــراءات  إلنهاء  األيــام  لبعض  وإقامة  العاصمة  إلى 
المتواضع، وفي كل مرة كنت  يتطلب ثالثة شهور من دخلي 
المحرج،  السبب  هذا  أذكر  أن  دون  الحضور  عدم  عن  أعتذر 
للتواصل  مهمة  تجربة  في  الفرصة  أفقد  كنت  مرة  كل  وفي 

ولتمثيل بلدي.
ستة  مكوث  مني  تستلزم  هجرة  لم  لي  بالنسبة  األمــر 
ولكنها  أبوطيب،  الداعي  أخبرني  كما  السفارة  أمام  أشهر 
العودة إلى حياة  أيام معدودة إللقاء بعض القصائد ثم  رحلة 
سوى  القاسي  عتابه  على  أرد  لم  ولذلك  ضنكها،  تضاعف 
المسافات  جور  من  حزني  باجترار  مكتفيا  اعتذاري،  بتكرار 
لماذا  أفهم:  هنا  ومن  مكبال،  تجعلك  التي  اإلمكانات  وقلة 

العاصمة  إلى  أخرى  أماكن  في  والمبدعون  الكتاب  ينتقل 
ويتكدسون فيها؟ حيث يقتربون من فرص النشر والمشاركة 
والتفاعل الثقافي واإلبداعي، ومن هنا أفهم أيضا عبارة )أدباء 
المكان،  خارج  أنهم  تعني  والتي  مصر  في  الدارجة  األقاليم( 
في  األصدقاء  بعض  علينا  يطلقها  بدأ  والتي  التغطية،  خارج 

طرابلس تفكها.
يبعدها  ولكن  فقط،  الجغرافيا  تبعدها  عادت  ما  وطرابلس 
األخيرة،  العشرية  في  )مكموخا(  استيقظ  الذي  التاريخ  أيضا 
منتقدا  كتبت  كلما  اطرادا  التهديدات  منها  تأتيني  وأصبحت 
جماعة  أالعيب  أو  اإلفتاء  دار  أو  الميليشيات  أو  ــوان  اإلخ
اإلخوان بها، وال حول وال قوة لي إال أن أكتب تعويذتي بحذر 
العسكر،  بزات  أو  العمائم  ظل  في  شمولي  مستقبل  أي  ضد 
بتاريخ  تتبجح  شاسعة  أرض  في  الكتابة  أن  أيضا  وأعــرف 
تسرده  للقيم  فيها  تاريخ  وال  المزيفة،  واالنتصارات  الحروب 
أفعله  الذي  وكل  شيئا،  المصير  من  تغير  ال  الجمال،  فنون 

محاولة لشفاء الغليل.
 22 ــ   20( للشعر  العالمي  طرابلس  مهرجان  أقمنا  حين 
مطاوع  خالد  الشاعر  مع  عضوا  كنت  حيث   )2012 أبريل 
يرأسها  التي  التحضيرية  اللجنة  في  سالم  سعاد  والشاعرة 
آنذاك  الثقافة  وزير  من  قوي  وبدعم  الطويبي،  عاشور  الشاعر 
العرب،  الشعراء  من  العديد  وصل  ــ  هابيل  عبدالرحمان  د. 
وأيرلندا،  وألمانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  وكندا  أميركا  ومن 
تحرقه  أن  قبل  طرابلس  مطار  إلى  الصعبة  الظروف  تلك  في 
الثورة  تلك  بعد  ليبيا  رؤية  القوي  وحافزهم  بادي،  ميليشيا 
متاعب  بعض  وتحملوا  ــالم،  اإلع وسائل  في  تابعوها  التي 
السفر، لكن كل واحد منهم أحضر فواتير مصاريف رحلته )غير 
أو  القطار،  تذاكر سفر  إليهم( من  التي وصلت  الطيران  تذاكر 
استقلوها،  تاكسي  سيارات  أو  الطريق،  في  تناولوها  وجبات 
ضمن  ومن  المهرجان.  لجنة  من  تسديدها  تم  الفواتير  وكل 
من  طلبت  الذي  للشعر  برلين  مهرجان  رئيس  كان  القادمين 
واألسباب  له،  اعتذاري  يترجم  أن  الطويبي  عاشور  الصديق 
ست  قبل  برلين  مهرجان  إلى  المجيء  وبين  بيني  حالت  التي 
االنتقال  مصاريف  بكل  يتكفل  المهرجان  إن  وقال  سنوات، 
المصاريف  تلك  أن  وأخبرته  بيته،  من  المدعو  خروج  من  إليه 
تلتهم  المطار  إلى  الوصول  وقبل  التأشيرة  على  للحصول 
كانت  التي  الليبية  الدولة  أما  مسبقة،  أشهر  ثالث  مرتب 
هذه  مثل  تدعم  ال  لها،  يروق  بمن  الوقت  ذلك  في  مهتمة 
مباشرة  المهرجان  من  الدعوات  فيها  تأتي  التي  المشاركات 
إلى المعني، بل أحيانا ما تجلب له مثل هذه الدعوات الشبهة 
هذا  من  عرقلتها  تكون  وأحيانا  أجنبية،  جهات  مع  بالتعامل 
أن  كاد  التي  السويسرية  السفارة  في  حصل  مثلما  الباب 

يخبرني فيها الموظف الليبي بأني جاسوس يتقنع بالشعر.
كانت   2013 العالم  ومنذ  األخيرة  السنوات  هــذه  في 
خارج  الثقافية  المناشط  بعض  من  تباعا  الدعوات  تأتيني 
االنقسام  زادها  بل  مستمرة،  االعتذار  أسباب  زالت  وما  ليبيا، 
أما  حدة،  واألمنية  المعيشية  والظروف  والمطارات  والطرق 
أو  الثقافية  المؤسسات  تتبناها  التي  الرسمية  المناشط 
ُأدعَ  ولم  بها،  معنيا  فلست   2013 العام  منذ  الثقافة  وزارات 
معارض  من  العديد  في  تشارك  كتبي  أن  دائما  وعزائي  لها، 
عمر  الصديق  للشاعر  قديمة  قصيدة  وعزائي  تلك،  الكتب 
وتزدريك،  تحبها  التي  بالبالد  الليبيا  هذه  فيها  يصف  الكدي 
نظام  عليها  سيطر  أن  منذ  ـ  البلد  هذه  تزدريه  ما  وأكثر 
ــ كل ما يمت للجمال والمرح بصلة، تزدري مثقفيها  التجهم 
كتابة  لحظة  وحتى  الثقافية  الثورة  منذ  وُكتابها  ومبدعيها 
وقصور  قصوري  آخر،  جانب  من  تبرر،  ال  التي  الشكوى  هذه 
المغامرة  حس  وخمول  وكسلهم،  الليبيين  المبدعين  بعض 
لديهم، وتكبيل أنفسهم اختياريا بالتزامات أسرية واجتماعية 
فكل  محددة،  دوائر  في  المربوطة  كالخيول  يدورون  تجعلهم 
هذا  مثل  طاقة  أن  ويبدو  يتحرك،  كي  طاقة  إلى  يحتاج  شيء 
 14 الدرجة  على  مهندس  يتقاضى  وحين  المال،  هو  الحراك 
200 دوالر شهريا، فأزمة  40 عاما من تخرجه ما يعادل  وبعد 
تقنياته  وكل  ذروتها،  في  الحركة  على  تساعده  التي  الطاقة 
التغطية  خارج  التغطية.  خارج  يكون  حين  الصمت  قلب  في 

فعال ومجازا.

»هؤالء..«

فائدة األزمات

جنون الهوية!

11www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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بلديات 12

 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

الغريفة.. حملة نظافة 
عامة في محالت البلدية

بدأت بلدية الغريفة حملة نظافة عامة، تتضمن 
في  الحشرات  لمكافحة  المبيدات  رش  حملة 
مكتب  بإشراف  وذلــك  كافة،  البلدية  محالت 

اإلصحاح البيئي والنظافة في البلدية.
على  مصور  منشور  فــي  البلدية،  وقــالــت 
»فيسبوك«،  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
المحالت،  كل  تستهدف  الحملة  إن  الثالثاء، 

وبدأت بمحلة القعيرات.

القره بوللي..سيالة 
يكتشف مبكرًا 
سرطان الثدي

المجمعة  العيادة  استضافت 
اإلثنين،  بوللي،  القره  بمدينة 
جراح األورام الليبي العالمي علي 

عبد الرحمن سيالة.
الجراح  استقبال  فــي  ــان  ك
في  المقيم  الــزائــر،  الليبي 
بريطانيا، كل من عميد البلدية 
ومدير  البلدي  المجلس  وأعضاء 
وعدد  الصحية  الخدمات  إدارة 
بالعيادة  والعاملين  األطباء  من 
وأعضاء  بوللي،  القره  المجمعة 
لنرتقي«.  »نلتقي  مؤسسة 
وقام سيالة بالكشف المبكر عن 
سرطان الثدي للسيدات اللواتي 

تم تسجيلهن الفترة الماضية.
في  البلدية  مجلس  وقــال 
البلدية  صفحة  على  منشور 
إن  »فيسبوك«،  على  الرسمية 
هي  لنرتقي«  »نلتقي  مؤسسة 
وقامت  الزيارة،  لهذه  المنسق 
المرضية  ــاالت  ــح ال بتسجيل 

لديها.

تعميم للمديرين بخصوص 
انطالق حملة »سبها أبها«

موقع  على  الرسمية  صفحته  على  نشره  تعميم  في 
مديري  سبها  البلدي  المجلس  خاطب  »فيسبوك«، 
واألجهزة  والهيئات  والمراقبات  القطاعات  مكاتب 
التابعة  والخاصة  العامة  والمصالح  والمؤسسات 
المخاطبين  ومطالبًا  الفطر،  بعيد  مهنئًا  للبلدية، 
للمدينة  العامة  النظافة  حملة  في  الفعالة  بالمساهمة 
المديرين على  التعميم  أبها«. وحث  تحت شعار»سبها 
»نظافة المرافق اإلدارية والخدمية التابعة كافة«، وذلك 
استنادًا إلى توصيات االجتماع الذي جرى في 28 أبريل 

الماضي بخصوص الحملة.

األبيار.. نقيب معلمي ليبيا يكرم عميد البلدية
»قم للمعلم وفه التبجياًل *** كاد المعلم أن يكون رسواًل«، تحت هذا البيت الشهير نشرت بلدية األبيار خبرًا، مفاده قيام وفد نقابة المعلمين، وعلى رأسهم نقيب معلمي ليبيا عبدالنبي 
المؤسسات  تواجه  التي  الصعاب  وتذليل  التعليمية،  العملية  في خدمة  لمجهوداته  تقديرًا  القطراني  البلدية محمد  عميد  بتكريم  المعلمين  نقيب  قام  األبيار، حيث  بلدية  بزيارة  النف، 
وكل  ليبيا،  معلمي  نقابة  للسادة  والتقدير  بالشكر  األبيار  بلدي  المجلس  يتقدم  المعلم،  لدور  وتقديرًا  »اعتزازًا  »فيسبوك«،  موقع  على  الرسمية  البلدية، في صفحتها  وقالت  التعليمية. 

المعلمين في ليبيا على كل ما بذلوه ويبذلونه من أجل إنجاح العملية التعليمية في ليبيا، سائلين اهلل لهم التوفيق والسداد«.

هذا  وفي  قائما،  ليبيا  في  الجماعية  المقابر  ضحايا  بملف  الدولي  االهتمام  يزال  ال 
السياق شهدت مدينة ترهونة، الثالثاء، زيارة المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم 
الدولية،  البعثة  من  وفد  رفقة  التقت  حيث  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  بشأن  المتحدة 
ضحايا  أسر  لها،  المرافقين  الليبية  الجنائية  والمباحث  العامة  النيابة  من  وأعضاء 

المقابر الجماعية والسجون في المدينة.
الجماعية في مدينة ترهونة، قالت عبر صفحتها على  المقابر  رابطة أسر ضحايا 
موقع التواصل »فيسبوك«، إن زيارة وليامز والوفد المرافق لها إلى ترهونة »شملت 
زيارة مواقع المقابر الجماعية والسجون التي كانت تستعملها العصابات اإلجرامية«، 

مشيرة إلى أن الوفد التقى رابطة ضحايا ترهونة وبعض عائالت الضحايا.
مساٍع إلى فتح تحقيقات دولية

وليامز قدمت خالل اللقاء تعازيها إلى أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، 
وأعربت عن أسفها للجرائم التي حدثت بالمدينة، وشددت على وجوب احترام حقوق 
المتحدة تبذل  المكلفة من األمم  الحقائق  اإلنسان، وأكدت كذلك أن لجنة تقصي 

جهودا في هذا المجال.
نوهت  الجماعية  المقابر  ضحايا  أسر  ولقائها  ترهونة  مدينة  إلى  زيارتها  وخالل 
ستيفاني وليامز بأن هناك »مساعي لفتح تحقيقات دولية« بشأن المقابر الجماعية 
أسر  رابطة  وفق  العقاب«  المجرمين من  إفالت  بالمدينة و»ضمان عدم  المكتشفة 

الضحايا.

عائالت الضحايا تنتظر العدالة
تحقيق  »تنتظر  ترهونة  مدينة  في  الجماعية  المقابر  ضحايا  عائالت  تزال  وال 
العدالة«، فيما ال تزال المدينة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس 
ارتكبتها مجموعات مسلحة على مدى سنوات، من  التي  االنتهاكات  »تحمل ندوب 

اعتقال وتعذيب وقتل مدنيين تعسفا«.
يذكر أن المقابر الجماعية جرى اكتشافها في مدينة ترهونة إثر انسحاب القوات 
التابعة للقيادة العامة منها في يونيو 2020، بعد فشل الحملة العسكرية التي شنها 

المشير خليفة حفتر في أبريل 2019 من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

طرابلس - ترهونة ـ الوسط

اجتماع،  جرى  البوانيس،  وادي  بلدية  مجلس  مقر  في  االجتماعات  قاعة  داخل 
من  وبدعم  المحلي  الحكم  وزارة  عليها  تشرف  التي  التنموية  الخطة  استعرض 
البرنامج التنموي األلماني»G I Z« ، التي تم إعدادها في الفترة الماضية. االجتماع 
عقد الثالثاء، وضم كاًل من وكيل ديوان البلدية عبدالمطلب الزروق، ومدير مكتب 
التخطيط بالبلدية عبداهلل أحمودة، وممثلين عن المكتب االستشاري المشرف على 
والصعوبات  والمشاكل  الخطة  مراحل  من  إنجازه  تم  ما  استعراض  وجرى  الخطة، 
التي قد تواجه استكمال مراحلها مستقباًل. أيضًا جرت مناقشة المشاريع والبرامج 
األولية التي تتطلع البلدية إلى تنفيذها خالل السنوات المقبلة، حسب ما نشرته 

بلدية وادي البوانيس على صفحتها بموقع »فيسبوك«.

وادي البوانيس.. استعراض الخطة التنموية
مصراتة.. اجتماع نقابات معلمي بلديات 

املنطقة الوسطى
بحث  موسعًا  اجتماعًا  اإلثنين،  مصراتة،  بلدية  معلمي  نقابة  مقر  شهد 

الوسطى. المنطقة  بلديات  المعلمين في  نقابات  دور  تفعيل 
حضر االجتماع مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراته، الذي رحب بدوره 
من  السفر  مشاق  تحملهم  مثمنًا  الوسطى،  بالمنطقة  المعلمين  بنقباء 
بالعملية  للرقي  له  المناسبة  الظروف  وخلق  بالمعلم،  االهتمام  أجل 
صفحتها  على  مصراتة،  معلمي  نقابة  وقالت  البالد.  في  التعليمية 
بلديات  نقباء  من  كاًل  ضم  االجتماع  إن  »فيسبوك«،  بموقع  الرسمية 
القره بولي، مسالتة، ترهونة، بني وليد،   ، الخمس، زمزم، سرت  »زليتن، 

األخيار، ومصراتة«. قصر 

زلينت.. إزالة مباٍن مخالفة وإعادة أراٍض مملوكة للدولة
اإلثنين،  الدولة،  أمالك  مصلحة  أكدت 
المخالفة  المباني  ــة  إزال أعمال  استئناف 
في  للدولة  المملوكة  األراضــي  واسترجاع 
العام،  النائب  تعليمات  على  بناء  زليتن، 

وذلك عبر إدارة إنفاذ القانون بطرابلس.
وأزالت اإلدارة عددًا من المباني المخالفة 
المملوكة  األراضي  على  بناؤها  جرى  التي 
للدولة في زليتن. كما قامت دوريات اإلدارة 
بمشروع  الخدمية  الطرق  مسارات  بفتح 
من  إقفالها  جرى  التي  الزراعي  الدافنية 
 20 مساحتها  البالغة  المخالفين،  بعض 
بمشاركة  األعمال  هذه  وجرت  كيلومترًا. 
الشرطة  وجــهــازي  زليتن،  أمــن  مديرية 
مصلحة  ومكتب  البلدي،  والحرس  الزراعية 

العقاري  التسجيل  وإدارة  الدولة  أمــالك 
اتخاذ  إلى  المصلحة  وأشارت  المدينة.  في 
اإلجراءات القانونية حيال التجاوزات، مؤكدة 
أن الحملة مستمرة لضبط المخالفات وإزالة 

أي تعديات على األراضي المملوكة للدولة.
من جهة أخرى، طالب فريق دعم وتمكين 
زليتن،  بلدية  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
»المكفوفين  فئة  من  اإلعاقة  ذوي  جميع 
داخل  المقيمين  الحركية«  اإلعاقة  وذوي 
مكتب  إلى  بالحضور  زليتن،  بلدية  نطاق 
الملصقات  البلدية الستالم  الفريق بديوان 
لتسهيل  وذلـــك  بــالــســيــارات؛  الــخــاصــة 
الوقود  من  احتياجاتهم  على  حصولهم 

والغاز وإعطائهم األولوية في التوزيع.

طبرق.. رئيس البلدية 
يجتمع باملوظفني الجدد

فرج  طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  اجتمع 
بالبلدية  الجدد  الموظفين  مع  األحــد،  بوالخطابية، 
وذلك  البلدية،  ديوان  وكيل  الوهراني  مسعود  بحضور 
الهيكلة  وإعــادة  للبلدية  التنظيمي  الهيكل  لمناقشة 
الجديدة بناء على قرار وزارة الحكم المحلي رقم 1500 
الموحد  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  بشأن   2022 لسنة 
على  البلدي،  للمجلس  منشور  وحسب  للبلديات. 
صفحته الرسمية بموقع »فيسبوك«، فقد أكد الوهراني 
االستفادة من كل العناصر المؤهلة التي جرى توظيفها 
والمكاتب  اإلدارات  على  توزيعها  تم  التي  بالبلدية، 

حسب التخصصات واالحتياجات.
وأضاف أن بلدية طبرق تعمل من خالل كادر معتمد 
من وزارة الحكم المحلي، الذي سيسهم في الدفع للرقي 

بالبلدية في كل المجاالت.

المستشارة الدولية تزور سجون ترهونة

وليامز تلتقي أسر »ضحايا املقابر الجماعية«وليامز تلتقي أسر »ضحايا املقابر الجماعية«

● ستيفاني وليامز في ترهونة الثالثاء 9 مايو 2022

كشف قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي غموض جريمة قتل مواطن 
عثر على جثمانه محروقًا، بعدما كادت الجريمة تقيد ضد مجهول.

منزل  في  حريق  بنشوب  معلومات  القسم  تلقي  إلى  الواقعة  بداية  وتعود 
ليعثروا هناك على جثة  المكان،  إلى  التحريات  انتقل أعضاء  اللثامة، حيث  بمنطقة 
مواطن متفحمة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
المفارقة أن الواقعة كادت تسجل على أنها وفاة طبيعية نتيجة االختناق، إال أن 
تحقيقات موسعة ألعضاء التحريات كشفت وجود مشكالت بين المتوفى وشقيقه، 

الذي يتعاطى المخدرات، ما جعل الشكوك تدور حول تورطه في الواقعة.
جرى  وعليه  بالقتل،  ووالدتهما  هدده  عليه  المجني  شقيق  أن  أثبتت  التحريات 
بارتكابه  اعترف  الجنائي، حيث  البحث  إلى قسم  نقل  ثم  له وضبطه،  إعداد كمين 

الجريمة.
عبر  البنزين  وسكب  نومه،  خالل  شقيقه  منزل  إلى  تسلل  بأنه  اعترف  المتهم 
النيران  الجاني في سيارته وهو يشاهد  فيها، ومكث  النار  أشعل  ثم  نافذة غرفته، 
منزل  في  الحريق  بمشاهدته  وأخبرها  والدته  إلى  ذهب  وبعدها  المنزل،  تلتهم 
شقيقه. جرت إحالة الجاني إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار 

والترصد.

»أمن بنغازي« تكشف غموض جريمة قتل مواطن حرقًا
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الوفاة كادت تسجل »طبيعية«..

صبراتة.. زيارة للمباني 
اإلدارية غير املشغولة

زار عضو المجلس البلدي في صبراتة رئيس لجنة اختيار 
المواقع، إبراهيم الصويعي، بعض المباني اإلدارية غير 

المشغولة في منطقة سوق العاللقة.
وقالت بلدية مصراتة، على صفحتها الرسمية على موقع 
«فيسبوك«، األربعاء، إن الزيارة جرت رفقة جهاز الحرس 
األخرى  األجهزة  وبعض  الدولة  أمالك  وإدارة  البلدي 
استصالح  كيفية  في  البحث  أجل  من  وذلك  بالبلدية، 
الخدمية  المؤسسات  وتفعيل  واستغاللها  األبنية  هذه 

بها، خدمة للمواطن في بلدية صبراتة .
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تميمة  تقديري  في  هي  بل  واحدة؛  كلمة  مجرد  ليس  )الفن( 
سحرية، لو عرف المرء سرها تفتح أمامه عالمًا من السحر والمعاني 
واألساطير، والجمال. هذه التميمة يهبها اهلل لمن يشاء، وكثيرًا 
ما أقول لنفسي، عندما أقرأ نصًا جميًل، أو أشاهد لوحة جميلة، أو 

لحنًا مميزًا: »وهبه اهلل )تميمة( يا لحظه السعيد!«.
والحقيقة، أنه عندما يمنحك النص تلك البهجة اللذيذة الخدرة، 
أو  بيساره،  تميمته  ويداعب  بيمينه  يكتب  كان  كاتبها  أن  فاعلم 
العكس، واألمر ينسحب على لوحة تبهرك، وفي كل الحالتين ثمة 
فكرة استطاع المبدع إيصالها إليك. شاهدت لوحات خيول الفنان 
جمال دعوب، فغمرتني بهجة جمالها وقلت في نفسي تميمته بين 

أنامله!.
وانتبهت  الفنان،  هذا  عن  معلومات  عن  كالعادة  بحثت  ثم 
الباحث عنهم سوى القليل جدًا،  أنه كالعديد من فنانينا، ال يجد 
المنشور  المقرحي(  سالم  )ناصر  الكاتب  الفني  للناقد  نص  ولوال 
أنه من  عنه سوى  أكتب  ما  وجدت  لما  المستقبل«  »ليبيا  بموقع 
1965 ودرس الفن بكلية فنونها الجميلة،  مواليد طرابلس سنة 
أعماله،  من  العديد  واقتُنيت  المعارض  من  عدد  في  شارك  وأنه 
مديرًا  عمل  المهرجانات  من  العديد  على  أشرف  ودوليًا،  محليًا 
للفنون  القومي  للمركز  عامًا  ومديرًا  التشكيلة،  المعارض  إلدارة 
والمسرح  السينما  بهيئة  فنيًا  ومستشارًا  ليبيا.  في  والتراث 
على  وحصل  الليبية.  والفنون 
التقديرية  والميداليات  التكريم 
من  للعديد  اختُير  ما  وكثيرًا 
والعالمية  المحلية  المؤسسات 
عضوًا بلجان تحكيمها الدولية، 
وأنه نفد الطابع البريدي الخاص 

بالهجرة غير الشرعية.
النص،  قرأت  أن  ما  ولكن 
حتى  أعله،  إليها  أشرت  الذي 
أخرى!  تميمة  نفسي  في  قلت 
وال أعتقد أنكم ستختلفون معي 
كتبه  مما  فقرة  أقتبس  عندما 
تقول:  التي  الفنان جمال دعوب،  لوحات  ناصر عن خيول  األستاذ 
لإلبداع،  رغبته  ويلبي  يشبع شغفه  ما  الخيول  عالم  في  وجد   ...«
كثيرة  لوحات  الغزير  اإلنتاج  صاحب  دعوب  جمال  الفنان  فأنجز 
صوّر فيها الخيول البرية التي يبدو أن تناسق أجسادها ورشاقتها 
تشريحها  ومتعة  الطاغي  وجمالها  حركتها  وانسيابية  وقوتها 
علي  الضوء  سقوط  بعد  سيما  ال  اجتذبه  قد  ودراستها  تشكيليًا 
المتباينة فجعلته يشحذ ريشته ويستنفر خياله  أجسادها بألوانها 
والذي  أمامه  الماثل  الفتان  الجمال  هذا  ليحاكي  وخبرته  وألوانه 
لوحاته  في  تخليده  يقرر  أن  قبل  كثيرًا  وتذوقه  كثيرًا  فيه  تأمل 

ومحاكاة تفاصيله بحرفية عالية ومهارة فائقة كما أتصور«.
في  والعميق  الجوهري  إلى  النفاذ  »استطاع  الفنان:  أن  ويقرر 
عالم  أن  »يبدو  ويستطرد:  الطبيعية..«.  الجمالية  المنظومة 
الخيول قد شغفه حبًا فطفق يرسم ويوثق مفرداته بل هوادة، وإذ 
يرسم الفنان خيوله متباينة األلوان وهي تركض وال تفكر بشيء 
غير الركض أو تخب رويدًا رويدًا استعدادًا للنطلق نحو الحرية 
الحرية  سيرة  يرسم  بالزيتي،  أو  الطباشيرية  الباستيل  بألوان 
هكذا  يرسم،  إذ  يقول  وكأنه  األبدية  االنطلق  ملحمة  ويدشن 
خُلقت الجياد حرة وال ينبغي أن تكون إال هكذا، موطنها البراري 
ووجهتها كالريح تمامًا ال تهدأ وال تستكين، وإذ يرسم فإنه يرسم 
انسيابيتها  المرتسمة على  الضوء  وبُقع  عليها  المنطبعة  الظلل 
بروز  ويرسم  الريح  لمشيئة  وشعرها  نواصيها  استجابة  ويرسم 
عضلتها من وراء الجلد والشعر الناعم والقصير اللماع، عضلتها 
التي صقلتها الطبيعة ونحتها الركض المتواصل والحيوية الذائبة 
يرسم  المادة،  ربقة  من  واالنفلت  األبدية  نحو  للمروق  والتوق 
في  الشعر  وتطاير  الذيل  حركة  يرسم،  إذ  ريشته  ويستل  الفنان 
تشكيلت عشوائية باعثة على التأويل والجمال«. النص كله بديع 
أن  حاولت  قد  أكون  وبذلك  فكرتي.  يعزز  ما  منه،  انتقيت  ولكن 
إبداع  تمائم  الدوام،  على  اهلل،  فليبارك  التميمتين،  أمامكم  أضع 

موهوبينا.

تحوالت  رماد  من  كرؤيا  الذهبي«  »الكلب  انبعاث  إن 
تجسيد  مدى  عن  للسؤال  يقودنا  األبوليوسية  السردية 
تبدو  قد  بذلك،  معنية  كانت  وهل  كاتبها،  لواقع  األخيرة 
الحاجة للتحول مشدودة بالفضول، وأمنية استحوذت على 
خيال البطل، غير أنها سؤال يضرب عميقا في جوهر القلق 
المعرفي ال الحياتي، استندت فيها على التأمل األفلطوني 
إذ كانت النزعة الحالمة تتجه إلى التحليق والصعود رغبة 
في التطهر أو متشوقة الكتشاف ذاتها بفهم ينتصر للرؤيا 
في  واقعا  المدوارية،  منابتها  عن  متعالية  التجربة  قبل 
هيمنة  يكشف  ربما  الدسم  منزوع  يوتيوبي  تأمل  قبضة 
وعي  دون  داخله  في  وجودها  عن  عبرت  ثقافية  أنساق 
منه وذلك جوهر المسخ ومأساته، أن تكون موجودا وغير 
موجود، وبوجه آخر معرفا بفعل التخيل ووهجه الخرافة ال 

بفعل المنطق.

كانديد وسعيد
على  للرتكاز   - كحكاية   – بوشناف  منصور  رواية  تلجأ 
الذهبي«،  »الكلب  عنوانها  في  مجسدا  المفارقات  لعبة 
قلب  في  لتستقر  طائشة  كرصاصة  المنطلق  »سعيد«  أو 
يناقض  الذي  المدلول  في  المفارقة  اإليطالية،  األرملة 
نفسه وينسف فرضيته لكنه يعطينا صلحيات أوسع للتبحر 
درجتها  وتزداد  والرسالة،  والقارئ  الراوي  ثلثية  ضمن 
اآلدمي،  مساره  من  األخير  فيه  يسخر  مركب،  آخر  بتحول 
روح ملئكية ووضع في جسد شيطان،  انتزع من  لو  كما 
»عدو  رواية  ملك  لصورة  المرادفة  المقاربة  هي  تلك 
الملك من  السحار حيث هبط  لعبدالحميد جودة  البشر« 
السماء وتحول إلى بشر، عالم الليبيتشو األرضي يرتد في 
أحلم سعيد السماوية توقا إلى فردوسه المفقود »ليظل 
إذ  الكلب ال يغادر مخيلته« ص8،  إلى جنان  العودة  حلم 
للراوي  والذاتي  الموضوعي  بين  الجدلي  تفاعل  »ينهض 
وجود  بين  الفن،  وحقيقة  الحياة  مظهر  بين  كمقابلة 

المؤلف البطل أو الراوي أو ارتفاعه فوق عمله«1.
وجودها  الليبيتشو  عالم  واقعية  تفرض  المقابل  وفي 
كمجال حيوي والزم ال يخلص إلى الصدام كهدف بل إلى 
رؤية الحياة بل مكياج مجردة من المتخيل الذي ال يسنده 
الذي تحول  الواقع كما في تجربة »كانديد« بطل فولتير 
إلى متسكع مطرود من جنة القصر، مواجها دنيا تعاكس 
ترتفع  األصل«،  هي  السعادة  »إن  القائلة  معلمه  مثالية 
»العلكة«  فيلسوف  منطق  لترادف  هنا  المقابلة  صورة 
كلهما  أزلي«،  »المضغ  تلميذه  وجه  في  صائحا  العبثي 
يناقض واقعه وتتكفل السخرية بفضحه وتعريته بعد نقله 

من فعل التنظير إلى حقل التجربة.

واستمرار  قديمة،  سردية  تقنية  المفارقة  نماذج  إن 
إيحاءاته في الواقع دليل بقاء تيمته األزلية الجريمة والعقاب، 
األسطورة  عناصر  كامنة في  وتتحور  تتحول  بدورها  وهي 
ينهض  الذي  المسوخ  تاريخ  ومسار  والخرافة  والحكاية 
الملح  ويتزخر بفعلها، فهي كما يقول توماس مان »ذرة 

كما التي وحدها تجعل الطعام مقبول المذاق« 
وجود  على  المفارقة  أي  حجتها  تبني 
تفجر  األبعاد،  متعددة  قاهرة  سلطة 
الداللة عليها بصورة عبثية  الرغبة في 
مستفزة وساخرة كما في رواية »سعيد 
أبي النحس« ألميل حبيبي واصفة قهر 
يضع  وبذا  األرض،  لصاحب  المحتل 
أمام  »المتشائل«  المسمى  البطل 
أم  متفائل  هو  هل  تهكمي  سؤال 
كلبه  بوشناف  يضع  كما  متشائم، 
السؤال  أمام  أوالليبيتشو  الذهبي 
األضداد  بلغة  تهكم  وهو  ذاته؟ 
رأي  بحسب  الجديدة  اللغة  أو 
»التي تستخدمها  أورويل  جورج 
كاملة  نظم  وضع  في  السلطة 
عكس  الكلمات  تعني  حيث 

داللتها«2.

جوهر اإلرجاع
ربما إمكانية السؤال عن جدوى المسخ، قادت صاحب 
أخرى مغايرة  زاوية  الذهبي« إلعادة صياغته من  »الكلب 
بدل  للجدل  وتلجأ  الصعود،  تروم  وال  باألرض  تلتصق 
الهروب، ويمارس طقسه الفضولي بإرجاع الطائر األمنية 
مرة أخرى إلى التراب وجره إلى مسخ آخر وبشكل معكوس، 
مبدال التأمل بمقاربة تخلص معاييرها للكشف عن مواطن 
الهشاشة وتمظهراتها، هي بمثابة إزاحة مرجعية الفهم 
األبوليوسي إلى نقطة متقدمة لمعاينة خط التحوالت أو 
المسوخ منذ ذلك العهد وحتى زمن كتابة هذه األمثولة، 
مدفوعة بكرة ملتهبة من علمات استفهام السابرة لكنه 
ما يحدث: أين؟ ماذا؟ كيف؟ لماذا؟ إال أن وجودها ال يكفي إذ 
كانت هذه االستفهامات وما زالت خاضعة لسلطة الحكاية 
وقوة نفوذها اآلسر. وما نحتاجه كما يقول جرامشي الوعي 
تاريخية  لعملية  نتيجة  بصفتها  النفس  ومعرفة  بالذات 
جارية حتى اللحظة، وهي العملية التي أودعت في النفس 
آثارا ال يحصى لها عددها دون أن تصحبها قائمة جرد لها« 

ص70.
لن تكون هناك إجابة محددة فالطرح الفلسفي يحيلنا 
تعاظم كتلة  التأويلت، بحكم  تنتهي من  متوالية ال  إلى 
المتغيرات وأرضيتها المتحركة وهو ما يجعل السرد حافل 

بالمنعطفات وواقعا في مأزق اإلجابة.

قالب سرمدي
فلسفي  طرح  اثنين  رافدين  على  الرواية  تنهض 
أو  المتحولة  الحالة  خصوصية  واقع  من  مسرحية،  ورؤيا 
الممسوخة والتي تتم على مراحل، مسخ أولي شكلي ممهد 
بتحول الكلب مسخا في جسد بشري، هو نتاج علقته مع 
السنيورة أي مع اآلخر والتي أنتجت مسخها المركب مرموز 
العلقة المرتبكة مع األجنبي والتي غالبا ما ظلت 
في  مترجمة  التابع،  طابع  تأخذ 
في  يواجهه  الذي  السؤال  وضعية 
المرآة من  أمام  فيها  يقف  مرة  كل 
حيوان،  إيطالي،  »ليبي،  تحديدا  هو 

إنسان، مزيج، غير ذلك كله«؟
مرة  في كل  الراوي  الكاتب  يتدخل 
بفعل  المتعثر  للسرد  مسارات  لفتح 
يرويها  التي  بالحكاية  مستعينا  الكثافة 
دور  ألعب  »إنني  ميلودرامية  رؤيا  في 
الراوي الذي وجد نفسه أمام الجمهور«3، 
وألن الليبيتشو جزء من جغرافيتها سيبقى 
في النهاية أسير قوالبها السرمدية سليلها 
تهشيم  أو  للتمرد  تطلعاته  رغم  شك  بل 
الصور  آخر من  إلى شكل  المنيعة  صلدتها 
اإلخبارية، لكنه ال يجد بدا من تفسير الفكرة 
األمثولة، من  بالحكاية، وصوال لشرح فلسفة 
ذلك يتراجع السرد لصالحها وال يخضع الزمن 
إلى  بالنظر  إال  منطقية  األحداث  تبدو  وال  لضروراتها،  إال 
جوهر الفكرة ذاتها، النص :»أنا كاتب أماثيل ال يكف عن 
تصحيح سرده دون شطب األخطاء السابقة وإعادة كتابة 

النص من جديد، أنا كما ترى أحكي وال أكتب« ص45.

تأصيل المسخ
هل يكفي التحول في الحكاية لنقتنع بنتاج قبلة السنيورة 
من سعيد، إذ ال بد من إيجاد مبرر لهذه الصياغة عبر بوابة 
القداسة  األنثروبولوجيا والخرافة، »صوت يأتي من عمق 
ميلد  أكاكوس شهادة  رسومات كلب  بتصيير  التراثية« 
الجداري  سباتها  من  الحكاية  تحررها  أن  بعد  لألمثولة، 
تفرضها  بنائية  وأنساق  تمظهرات  ممشى  في  وتقذفها 
وذيول  برؤوس  العراة  الرجال  وينطلق  المكان،  ثقافة 
كلب.. مدفوعين بقوة األيروتيك الليبي، ومن ذلك تصبح 
الليبيتشو،  أسلف  تاريخ  مظلة  تحت  شرعية  القبلة  هذه 
لكنها قبلة مرتبكة فاقدة الطعم واللون والرائحة تتأرجح 
تتبدى ملمحه حتى تستلمه سطوة  بين نضج منتظر ال 
اآلخر القاهرة، وهوما يجعله تائقا إلى ذلك الجزء المفقود 
في  ويراه  والتشوف  والحنين  األلم  من  بشيء  ذاته  من 
زوجته،  أصبحت  ثم  السنيورة  التي شاركته خدمة  فاطمة 
ويراها على النقيض في جموع الكلب وهي تجوب أطراف 

المدينة، يتلشى بين كينونته المسحوقة وهويته الضائعة 
وسط هشاشة االنتماء، حيث كان تاريخه يكتب خارج إرادته 

من خلل اآلخرين، فقط عبر أفكارهم وتصوراتهم.

مركز التحول
فاطمة  رغبة  في  كذلك  ماثلة  القتيلة  الهوية  ظلت 
امتلك إرث سيدتها بانتعال حذائها لكنها تفشل وتتعثر، 
برغم انتفاء أسباب الخضوع شكليا بقيت الرغبة في التقليد 
جوهريا  عاكسا  المتحكمة  الداخلية  ألنساقه  إدراك  دون 
ومزمن  عميق  مسخ  التحول  مركز  وذاك  اللعنة،  للميراث 
الليبيتشو كحالة موضوعية وما زال يعاني ارتداداته  الزم 
حتى اللحظة، »ليست الهزيمة أن يندحر جيش أو يسقط 
نظام، بل الهزيمة أال يصدق المرء أنه هزم وال يدري كيف 

ولماذا«.
صورة أخرى تمثل لحظة الهروب من فرن المسخ في 
المتدفقة  الليبيتشو وهو يندمج مع كتلة الجموع  مشهد 
عواء  هتافه  كان   ،1969 منعطف  بعد  بالتغيير  فرحا 
ماذا  والتساؤل  والقلق..  السعادة  من  مزيجا  يتصاعد 
بعد؟ ظل المجهول سيد الموقف، وكان استرداد الهوية 
المقتولة مشروطا بالنتيجة التي ستجيب عليها »العلكة« 
عندما تتواصل الهشاشة من العواء والصراخ لترتقي إلى 

التأتأة داللة التأزم. 
وبالنظر إلى فضاء هذا الهاجس نرى منحا آخر يرادف 
الصراع مع الهوية الوافدة وهو صراع الجغرافيا، الشمال 
والجنوب، البحر والصحراء، والعكس ذلك جزء من تكوين 
أيضا  التركيبة  هذه  داخله  في  يحمل  الذي  الليبيتشو 
فهو مزيج وصيرورة هذا اإلرث القديم، الذي وجد الكلب 
نتاج  كليهما  أن  كما  الغزالة،  تمثال  في  رمزيته  الذهبي 
على  الشمال  زحف  من  جزءا  كانت  والتي  إيطالية  بصمة 

الجنوب.
مركز  إلى  والحورية  الغزالة  من  يجعل  المشترك  اإلرث 
فيها  للنظر  يسعى  التي  مراته  بل  لليبيتشو  أسر  جذب 
وتمعن تفاصيله من خللها لفهم شيفرة مسخه المركب، 
تبدو واضحة وخفية، معبرة ومبهمة، من خللها مفازاته 
التي تشده من تاريخها السحيق وهو يرى سيرة التحوالت 
الكبرى منذ ساحرة أبوليوس وحتى عهد الساحرين الجدد.

مراجع:
1 - نقد الذات المفكرة »علي حرب«

2 - المثقف والسلطة »إدوارد سعيد«
3 - الوجود والماهية عند افلطون »بول ريكور«

4 - المفارقة وصفاتها »د. سي. ميوك«
النحس«  أبي  سعيد  اختفاء  في  الغريبة  »الوقائع   -  5

رواية للكاتب ايميل حبيبي
 6 - كانديد »رواية« فولتير

 7 - االستشراق إلدوارد سعيد

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

قراءة في رواية منصور بوشناف

»الكلب الذهبي«
رؤيا في سيرة املسوخ

v

القاهرة ــ الوسط

نجم موسيقى الروك اإليرلندي، بونو، 
أحيا عرضا في محطة مترو بوسط كييف، 

األحد، مشيدا بكفاح أوكرانيا في سبيل 
»الحرية«، فيما أطلق قائد فرقة »يو تو«، 

خلل العرض، صلته الخاصة »من أجل 
السلم«، وأدى مغني الروك األيقوني )61 

عاما( عددا من أغاني الفرقة كـ»سانداي 
بلدي سانداي« و»ديزاير« و»ويذ أور 

ويذاوت يو« في عرض قدمه في إحدى 
محطات المترو في كييف.

بونو في املترو

رفض هويان الحسن

مهرجان البحر األحمر السينمائي اختيار محمد التركي ليشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المهرجان األحمر، الذي تقام دورته 

الثانية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، وانضم التركي 
إلى المؤسسة في العام 2020 بهدف دعم نمو صناعة السينما في 

السعودية، من خلل التركيز على المبادرات واألنشطة الرامية لدعم 
الجيل الجديد من المواهب واإلبداعات السعودية والعربية.

الفنانة مادلين طبر تشارك كضيفة شرف ضمن 
أحداث فيلم »الحب بتفاصيله« بطولة محمد نور وملك 
قورة، وإخراج محمد حمدي، ويخوض نور أولى بطوالته 
المطلقة في عالم السينما، من خلل هذا العمل، والذى 

انتهى من تصويره ما 
بين مصر والبحرين، 

وتدور أحداثه في إطار 
كوميدي رومانسي حول 
رامز الشاب الثري الذي 

يعود لمصر بعد وفاة 
والده ويصبح فجأة 

مسؤوال عن أخيه غير الشقيق وال يستطيع العودة ويبدأ 
قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض االرتباط بشخص 

من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتى ينال 
إعجابها.

الفنان المغربي عبدالرحيم الصمدي توفي 
عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل 
مع المرض وتدهور حالته الصحية، حيث 
أدخل إحدى المصحات في الدار البيضاء، 

فيما قدم الصمدي 
خلل مسيرته عديد 

المسلسلت واألفلم 
التي أحبها الجمهور، 

مثل مسلسل »حميمو«، 
ومسلسل »ساعة في 
الجحيم«، ومسلسل 

»دار الضمانة«، ومسلسل »صل وسلم«، 
ومسلسل »الوجه اآلخر«، وفيلم »ولد 

الدرب«، وفيلم »الباندية«، وفيلم »الحنش«، 
وفيلم »الفردي«، وسلسلة »مداولة«.

فن x فن
الفنانة المصرية دنيا سمير غانم نشرت عبر 

»إنستغرام« صورة لوالدتها الفنانة الراحلة 
وروحي دالل عبدالعزيز، وعلقت: »قلبي 

ربنا يرحمك يا رب«، وسبق 
وتمنت دنيا عبر حسابها 

على »تويتر« قائلة: 
»بتمني يكون عندي 

مدينة استضيف فيها 
كل أطفال العالم 

عشان يعيشوا 
سعداء آمنين اللهم 

احفظهم جميعا«.

دنيا ودالل التركي في »البحر األحمر«

رحيل الصمديمادلني و»الحب بتفاصيله«

يبلغ عمرها 2000 عام

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني »مسروق« من ليبيا

رفضت شركة عقارية ممثلة للملكة إليزابيث الثانية تسليم 
آثار ليبية تعود للعصر الروماني، مسروقة منذ أكثر من مائتي 

عام.
لندن  في  المقيم  شعبان،  محمد  الليبي،  المحامي  وقدم 
طلبًا رسميًا الستعادة اآلثار القديمة من فسيفساء خشبية في 
المكان  هذا  إلى  جلبت  التي  بارك«،  جريت  »وندسور  حديقة 
العام 1816 وقال ممثلو الملكة: »طلب منا عميلنا إبلغك بأن 
األعمدة لن يتم إرجاعها إلى ليبيا«، حسب التقرير الذي نشره 

موقع جريدة »ذا ناشيونال نيوز«.
لكن هذا الرد المقتضب من شركة »كراون« العقارية، حفز 
اآلثار  الستعادة  جهودًا  قاد  الذي  البريطاني-الليبي  المحامي 
الرومانية التي يبلغ عمرها 2000 عام، والتي أخذتها المملكة 

المتحدة من ليبيا.
وبعد أن رفض محاوالت التعويض الودية مرارًا وتكرارًا، قال 
التراث  للبحث عن وساطة من خلل هيئة  إنه تحرك  شعبان 

التابعة لألمم المتحدة )اليونيسكو(.
في  للملكة  الممثلة  الشركة  إلى  رسائل  أرسل  إنه  وقال 
التاريخية،  الحجرية  األعمال  إعادة  فيها  يطلب   2021 أكتوبر 
من  التاسع عشر  القرن  في  بريطاني  دبلوماسي  أخذها  التي 

موقع لبدة القديم قرب طرابلس.
وقال المحامي المعتمد من المملكة المتحدة، الذي يمثل 
تلقاها  التي  الردود  إزاء  أمل  بخيبة  ُأصيب  إنه  ليبيا،  دولة 
تقع  التي  إليزابيث،  الملكة  يمثل  الذي  القانوني  الفريق  من 
انقضت  التي  الستة  األشهر  في  حاليًا،  أرضها  على  األنقاض 

منذ اتصاله ألول مرة.
وتابع: »إلى جانب رسائل البريد اإللكتروني المهذبة التي 
شهور«،  منذ  جوهريًا  شيئًا  أتلقَ  لم  إليك(،  )سنعود  تقول 
موضحًا أنه تولى القضية بعد أن سمع مرارًا وتكرارًا شكاوى 

حولها من أفراد في المجتمع، أعتقد أنهم يأملون في تجاوز 
أغضب  التاج  ملكية  في  تراثنا  من  جزء  »وجود  وقال:  األمر. 
الليبيين.. وأخلقيًا، ما من شك في أن هذا التراث قد سرق من 

الليبيين ويجب إعادته إليهم«.
الواقعة  الرومانية  المدينة  اسم  على  الكبرى  لبدة  سميت 
وتعد  أتوا،  حيث  من  المتوسط  األبيض  البحر  شواطئ  على 

أطللها أحد مواقع التراث العالمي لـ»يونيسكو«.

بدد  الذي  اإلمبراطور سيبتيموس سيفيروس،  تحت حكم 
ثروة لبدة خلل القرن الثاني الميلدي، أصبحت المدينة ثالث 

أهم مدينة في أفريقيا، لتنافس قرطاج واإلسكندرية.
على مر القرون، أصبحت المدينة محجرًا للسكان المحليين، 
وفيما بعد موقعًا للنهب االستعماري للبريطانيين والفرنسيين، 
الذين أخذ ملكهم لويس الرابع عشر نحو 600 عمود من لبدة 

الكبرى الستخدامها في قصوره في فرساي وباريس.

في العام 1816، قرر القنصل البريطاني العام لطرابلس، 
اآلثار  يبدو مشاهد  ما  أسرته على  أن  وارينغتون، بعد  هانمر 

الرومانية، نقل بعض األعمال الحجرية القديمة إلى إنجلترا.
من  أجزاء  إزالة  فيه  تمت  الذي  العام  هو  أيضًا  هذا  كان 
البارثينون في اليونان وشحنها إلى المملكة المتحدة من قبل 
دبلوماسي بريطاني آخر، توماس بروس، المعروف أيضًا باسم 

إيرل إلجين السابع.
له  بالسماح  المحلي  العثماني  الحاكم  وارينغتون  أقنع 
التاج  لصالح  الكبرى  لبدة  آثار  من  بعض  على  باالستيلء 

البريطاني.
و15  الجرانيت،  من  عمودًا   22 الحجرية  الكنوز  تضمنت 
بلطات  وسبعة  قاعدة،  و25  تيجان،  و10  رخاميًا،  عمودًا 
مفكوكة، و10 قطع من الكورنيش، وخمس بلطات منقوشة 
الجيري  والحجر  الشكلية  المنحوتات  من  مختلفة  وأجزاء 

الرمادي، وفق تقرير »ذا ناشيونال نيوز«.
في البداية، تم إيداع الحجارة في المتحف البريطاني، ولكن 
جورج  للملك  المعماري  المهندس  نصبها   1828 العام  في 
الرابع، السير جيفري وياتفيل، في فيرجينيا ووتر في وندسور 

جريت بارك.
واستبدلت األعمدة في معبد أغسطس، وهي اآلن ملكية 

مدرجة من الدرجة الثانية في الشركة الممثلة للملكة.
ليبيا ضد الملكة

تدعي شركة »Crown Estate« أن األحجار التي بحوزتها 
على  دليل  يوجد  ال  إنه  ليبيا  تقول  ذلك،  ومع  هدية.  كانت 
مهمته  أثناء  قانوني  بشكل  اآلثار  على  حصل  وارينغتون  أن 

الدبلوماسية في شمال أفريقيا، وأنه ببساطة سرقها.
األصل  على  دليل  لتقديم  وندسور  دعونا   « وقال شعبان: 
القانوني لألعمدة ولكن تم تجاهلنا مرارًا وتكرارًا«، وفق »ذا 
ناشيونال نيوز«. وتابع: »كان ردهم األخير عبارة عن خطاب 
إلى  األعمدة  يعيدوا  لن  إنهم  يقوالن  سطرين  من  مقتضب 

ليبيا.. إنها إهانة إلى حد ما، ورد غير كافٍ بشكل يائس.«

الروائية السورية لينا هويان الحسن 
قالت: »أنا كروائية أنطلق شخصيا من 

منطق اعتنقه أستاذ الرواية العالمية 
ماركيز، وهو التمسك بخياره بما يتعلق 

بترك الحرية أمام القارئ، وهو يتخيل 
أبطال رواياته المفضلة، ولكن ذلك ظل 

امرا مؤقتا وحسب، فماركيز خضع لإلغراء 
المادي، ولعل فيلم )الحب في زمن 

الكوليرا( من أكثر المشاريع رداءة، عندما 
تحولت إلى فيلم، رغم أن صوت شاكيرا 

رافق الموسيقا التصويرية للفيلم«.

أنقاض وندسور، فيرجينيا ووتر، لندن، 1905 

»دكتور سترينج« 
في الصدارة

TopTop
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كشفت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة، 
أوف  مالتيفيرس  ذي  إن  سترينج  »دكتور  فيلم  تصدر 
مادنس« شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في األيام 

الثلثة األولى، التي تلت إطلق عروضه.
إلى  الجمعة  من  حققها،  التي  اإليرادات  ووصلت 
هو  سترينج«،  و»دكتور  دوالر.  مليون   185 إلى  األحد، 
تتمة لمغامرات الساحر ذي العباءة الحمراء ويؤدي دور 
بنديكت  البريطاني  الممثل  فيه  الخارق  »مارفل«  بطل 
يستكشف  الذي  الفيلم  يترك  لم  وبالتالي  كامبرباتش. 

عوالم موازية سوى الفتات لألعمال المنافسة.
أوف  مالتيفيرس  ذي  إن  سترينج  »دكتور  وبات 
التي  األفلم  بين  الثانية  المرتبة  في  بذلك  مادنس« 
بداية  منذ  انطلقها  فور  األعلى  اإليرادات  حققت 
اختار  الذي  واي هوم«  نو  وراء »سبايدر-مان:  الجائحة، 
العام  مليون دوالر   260 الموازية وحصد  العوالم  أيضا 
شبابيك  أن  سترينج«  »دكتور  نجاح  وأظهر   .2021
عافيتها،  الجائحة وبدأت تستعيد  التذاكر طوت صفحة 
أضعاف  عشرة  بحوالي  أكثر  إيرادات  الفيلم  حقق  إذ 
وابتعد  الفائت.  العام  من  نفسها  األسبوع  نهاية  من 
الرسوم  فيلم  الصدارة عن  في  كثيرا  »دكتور سترينج« 
المتحركة »ذي باد غايز« الذي تراجع إلى المركز الثاني 
مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح 
لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته في ثلثة ايام 9,8 مليين 

دوالر.
الثالث حيوان آخر هو القنفذ األزرق في  وفي المركز 
 6.2 مداخيله  بلغت   »2 هيدجدوغ  ذي  »سونيك  فيلم 

مليين دوالر.
حيوانات،  نصيب  من  أيضا  الرابعة  المرتبة  وكانت 
»فانتاستيك  فيلم  احتلها  إذ  السحر،  عالم  من  ولكن 
بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور«، وهو جزء جديد 
أجواء  من  المشتقة  بيستس«  فانتاستيك  سلسلة  من 

هاري بوتر، جامعا أربعة مليين دوالر.
وفي المركز الخامس، حل فيلم »إيفريثينغ إيفريوير 
الذي ينقل المشاهد هو اآلخر إلى عبث  آل أت وانس« 
العوالم الموازية، بإيرادات بلغت 3.3 مليين دوالر في 

األسبوع السابع لعرضه.
باقي الترتيب:

6. »ذي نورثمان« )2.8 مليون دوالر(
7. »ذي لوست سيتي« )2.5 مليون دوالر(

 1.5( تالنت«  ماسيف  أوف  ويت  أنبيرابل  »ذي   .8
مليون دوالر(

9. »ميموري« )1.2 مليون دوالر(
10. »فاذر ستو« )800 ألف دوالر(. 
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فيفي
انضمت فرق »النصر« و»األخضر« و»األهلي املرمىاملرمى

بنغازي« إلى كوكبة الفرق المتأهلة إلى دور 
القدم،  لكرة  ليبيا  كأس  بطولة  في  الـ16 
»المروج«  على  فوزه  بعد  »النصر«  وتأهل 
بعد  و»األخضر«  لهدفين،  أهداف  بخمسة 
أهداف  بأربعة  بنغازي«  »نجوم  على  فوزه 
مقابل هدف، و»األهلي بنغازي« بعد فوزه 

على »المنار« بثالثية نظيفة.
في  الـ16  دور  إلى  المتأهلة  الفرق 
»األولمبي«  هي:  القدم،  لكرة  ليبيا  كأس 
و»التعاون« و»الهالل« و»بنغازي الجديدة« 

و»المدينة«  و»دارنس«  و»الصداقة« 
و»األهلي  و»السويحلي«  و»الهالل سبها« 
و»االتحاد  و»أبوسليم«  طرابلس« 
و»األخضر«  و»النصر«  المصراتي« 
واحدة  مباراة  وتتبقى  بنغازي«،  و»األهلي 
مع  »االتحاد«  وتجمع  الـ32  دور  في 

»الجزيرة«.
سبق وتأهل فريق »االتحاد المصراتي« 
إلى دور الـ16 لبطولة كأس ليبيا بعد فوزه 
على فريق »اتحاد الجمارك« بنتيجة هدف 
الوحيد،  المباراة  هدف  سجل  مقابل،  دون 
التي ُأقيمت بملعب الزاوية مهاجم الفريق 
هو  »األهلي طرابلس«  وكان  عمير،  أيمن 

الفريق العاشر الذي تأهل إلى الدور الـ16.

النصر واألخضر واألهلي بنغازي في دور الـ16 لكأس ليبيا

انتخب رئيس االتحاد الليبي للفنون القتالية، محمد الزروق، لعضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد العربي، بعدما جاءت نتائج االنتخابات لتشهد تنصيب العميد 

محمد دلموج الظاهري من اإلمارات رئيسًا، ومحمد إبراهيم من مصر نائب رئيس، 
ونزار طالب من فلسطين نائب رئيس، ومنال خليل أبوديل من سورية نائب 

ورئيس العنصر النسوي، وشمل االنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي محمد الزروق من 
ليبيا، ورشيد باهي من الجزائر، وعبد اهلل القبالن من السعودية، ومنار 
البزرة من سورية، وسلوان الهاشمي من العراق األمين العام، وجاهد 

سعيد من األردن، والمستشار العام فؤاد درويش.

أعلن االتحاد العربي لكرة القدم إعادة تشكيل لجانه العاملة، وقد تم اختيار الليبية ◆◆
سعاد الشيباني في عضوية لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد العربي لكرة القدم، 

ومن ضمن اللجان التي ُأعيد تشكيلها لجنة كرة القدم النسائية، وتم اختيار الليبية 
سعاد الشيباني في عضوية اللجنة بعد أن تم الدفع بها من قبل االتحاد الليبي 

للعبة لما تملكه من كفاءة وخبرة في العمل بالرياضة النسائية، خاصة كرة القدم 
النسائية. يذكر أن سعاد الشيباني تشغل منصب عضوة مجلس إدارة االتحاد 

الليبي لكرة القدم ورئيسة لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد الليبي 
لكرة القدم.

● مباراة لفريق األخضر لكرة القدم
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● الزروق

الطريق إلى الـ »كان« 
يبدأ من بنغازي

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  سيستهل 
نهائيات  وبلوغ  للتأهل  العودة  طريق  القدم 
ستقام  التي  الـ»كان«  أفريقيا  أمم  بطولة 
من   2023 ديفوار  كوت  بمالعب  نهائياها 
الذي  ببنغازي  الدولي  بنينا"  "شهداء  ملعب 
التي  األولى  الجولة  افتتاح  مباراة  سيستقبل 
بوتسوانا  منتخب  مع  الوطني  منتخبنا  ستجمع 
التي  العاشرة  المجموعة  منافسات  لحساب 
التي ستسقبل  ستشهد أيضًا مواجهة تونس، 

االستوائية. غينيا  أرضها  على 
منتخبنا  تحضيرات  برنامج  وسينطلق 
المرة  هذه  فرنسية  تدريبية  مدرسة  بقيادة 
مارتينز،  كورنتان  الفرنسي  المدرب  خالل  من 
تدريبي  معسكر  بإقامة  مهامه  سيباشر  الذي 
المحليين  الالعبين  على  سيقتصر  بمصر 
سيلتحق  فيما  االختيار،  عليهم  سيقع  الذين 
مباراة  موعد  قبل  المحترفين  الالعبين  باقي 
منتخبنا  سجل  أن  وبعد  قليلة،  بأيام  االفتتاح 
في  الـ»كان«  نهائيات  في  تواجده  الوطني 
مدارس  بقيادة  ونهائيات  مناسبات  ثالث 
تدريبية مختلفة بدأها وقص شريطها المدرب 
المجرى بيال الذي قاد منتخبنا الوطني لخوض 
ُأقيمت  التي  أفريقيا  لبطولة  النهائية  المباراة 
1982 ووصل خاللها منتخبنا  بطرابلس العام 
لبطل  وصيفًا  وحل  النهائية،  المباراة  لخوض 
أن  بعد  األول  األفريقي  ظهوره  في  القارة 
الحظ  بركالت  النهائية  المباراة  نتيجة  فقد 

اللقب. حاملة  غانا  أمام  الترجيحية 
عاد المنتخب ليعيد الكرة بظهوره األفريقي 
وغادر  مصر،  بمالعب   2006 العام  الثانى 
العام  شهد  ثم  األول  الدور  من  المنافسة 
2012 آخر ظهور لمنتخبنا في نهائيات »كان« 
برازيلية  بقيادة  والغابون  غينيا  بمالعب 
دورها  من  ليغادرها  باكيتا  ماركوس  للمدرب 
في  المشهد  عن  غيابه  منتخبنا  ليسجل  األول 
يتطلع  حيث  متتالية،  أفريقية  نسخ  خمس  آخر 
خالل  من  األفريقية  النهائيات  إلى  للعودة 
طريق  عن  الفرنسية  وهى  جديدة،  مدرسة 
المدرب  مارتينز  كورنتان  وممثلها  سفيرها 
الموريتاني  المنتخب  قيادة  في  نجح  الذي 
تاريخها  في  مرة  ألول  األفريقية  للنهائيات 
ستنجح  فهل  متتاليتين..  بطولتين  بآخر 
الناجحة  التجربة  تكرار  في  الفرنسية  الخبرة 
الليبي  المنتخب  بقيادة  الموريتانية  بالمالعب 
عبر  طويل  غياب  بعد  األفريقية  النهائيات  إلى 

بوابة »كان كوت ديفوار 2023«.

المنتخب الوطني يستعد لمنافسات المجموعة العاشرة واتجاه لعمل معسكر خارجي في مصر بعد تجمع بنغازي

واصل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الليبي 
الفرنسي  قيادة  تحت  التحضير  القدم  لكرة  األول 
صال  الموريتاني  ومساعده  مارتينز،  كورنتان 
مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي، ومدرب 
البدني  والمعد  ستيفان،  فرانسوا  المرمى  حراس 
ميشال  الطبيعي  العالج  وأخصائي  لوبيغ،  بيريك 
ستبدأ  التي  المقبلة،  للمرحلة  استعدادًا  لوباياقا، 
منتخب  بمواجهة  المقبل،  يونيو  شهر  مطلع  مع 
العاشرة  المجموعة  منافسات  لحساب  بوتسوانا 
التي تستقبل  أيضًا مواجهة تونس  التي ستشهد 
التصفيات  بداية  في  االستوائية  غينيا  أرضها  على 
المؤهلة نحو كأس األمم األفريقية المقبلة بكوت 

ديفوار »كان 2023«.

بدء التجمع في بنغازي قبل المعسكر الخارجي
بكامل  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  وحضر 
و»أورالندو  طرابلس«  »األهلي  مباراة  هيئته 
نهائي  نصف  ذهاب  في  أفريقي  الجنوب  بيراتس« 
بطولة »الكونفدرالية« على ملعب بنينا ببنغازي، التي 
شهدت خسارة ممثل الكرة الليبية بهدفين نظيفين 
قبل مباراة العودة المقرر لها األحد المقبل؛ بهدف 
الوقوف على عناصر فريق »األهلي طرابلس«، وعلمت 
جريدة »الوسط« أن تجمع عناصر المنتخب الوطني 
سيكون في مدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل 
الجهاز  الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس 
الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية، يأتي هذا قبل 

اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي 
إداري  المساعد وإسناد مهمة مدير  المدرب  مهام 
األسود  علي  السابق  الدولي  الالعب  إلى  المنتخب 
استعدادًا لالستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني، 
ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي 

ستقام في مالعب ساحل العاج.

مهام تنتظر الجهاز الفني الجديد
مهامه  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  جهاز  ويباشر 
من خالل متابعة مباريات الدوري المحلي، وستكون 
أبرز االستحقاقات وااللتزامات الدولية التي تنتظره 
بطولة  تصفيات  خالل  التوسط«  »فرسان  قيادة 
نهائياتها  ستقام  التي  الـ»كان«  أفريقيا  أمم 
ستنطلق  التي   ،2023 العام  العاج  ساحل  بمالعب 
تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو المقبل إلى 
جانب قيادة المنتخب الليبي خالل تصفيات بطولة 
أفريقيا لالعبين المحليين التي ستقام نهائياها 
بالجزائر، ويهدف اتحاد الكرة لتصحيح المسار، 
ثالثة  الليبي  الوطني  المنتخب  ودع  أن  بعد 

العودة مجددًا إلى بنغازي لمالقاة منتخب بوتسوانا 
لحساب  ببنغازي،  الدولي  بنينا«  »شهداء  بملعب 
المجموعة األفريقية العاشرة ضمن الجولة االفتتاحية 
األولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لمالقاة منتخب 
غينيا االستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في 
رادس بالجولة الثالثة، وكانت قرعة تصفيات كأس 
المنتخب  العاج 2023، وضعت  أفريقيا بساحل  أمم 
الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس 
 53( مارتينز  ويهدف  وبوتسوانا.  االستوائية  وغينيا 
كأس  إلى  المتوسط«  »فرسان  قيادة  إلى  عامًا( 
إلى  باإلضافة  العاج،  ساحل  في   2023 أفريقيا  أمم 
الجزائر،  في  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم  كأس 
و2021   2014 بين  موريتانيا  مارتينز  ودرب  وسبق 
وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كاس أمم 
أفريقيا، لذا كشف االتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة 
مع  التعاقد  رسمي،  بشكل  الشلماني،  عبدالحكيم 
مارتينز لقيادة »فرسان المتوسط« للرهان عليه في 

المرحلة المقبلة.

إعادة تنظيم الجهاز الفني
الوطني  المنتخب  مباراتي  تابع  مارتينز  وكان 
أمام النيجر وموريتانيا خالل مشاركته األخيرة بدورة 
الدولية  الودية  نواكشوط،  الموريتانية،  العاصمة 
وعقد لقاًء ثنائيًا مع رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
الموريتانية  العاصمة  في  الشلماني،  عبدالحكيم 
تمت خالله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود 

العقد، كما قرر االتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة 
تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول 

لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن 

محافل مهمة في 2021، ليغيب »فرسان المتوسط« 
 18 في  اختتم  الذي  قطر،  في  العرب  مونديال  عن 
الجزائري،  المنتخب  باللقب  وفاز  الماضي،  ديسمبر 
في  األفريقية  األمم  بطولة  عن  الغياب  شمل  كما 
نحو  المؤهلة  الختامية  المرحلة  وأخيرًا  الكاميرون، 
كأس العالم المقبلة »قطر 2022«، واحتل منتخب 
ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة األفريقية 
المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط 
بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق 
مصر  منتخب  تصدر  بينما  األخير،  لصالح  األهداف 
المركز األول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضًا 
المركز  في  أنغوال  جاءت  بينما  وليبيا،  الغابون  عن 

الرابع واألخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.
الوطني  المنتخب  أن  الشلماني  وأكد  سبق 
سيعود الستئناف نشاطه من جديد بخوضه عددًا 
األجندة  أيام  خالل  الدولية  الودية  المباريات  من 
الدولية المقررة من قبل االتحاد الدولي للعبة »فيفا« 
استعدادًا لالستحقاقات وااللتزامات الدولية المقبلة، 
وينتظر اتحاد الكرة التعرف أكثر على أفكار المدير 
الفني الجديد، فقبل رحيل كليمنتي أعلن رغبته في 
تحديث صفوف المنتخب الليبي »فرسان المتوسط« 
المهمة خالل وديتي  وبدأت  المقبلة،  الفترة  خالل 
الكويت، حيث تواجد فاضل سالمة العب »األهلي 
ومعاذ  »األخضر«،  من  الكوت  والمهدي  بنغازي«، 
المنصوري حارس مرمى »أبوسليم«، ويوسف فايق 
وطارق ابشارة العبي نادي »األولمبي«، للمرة األولى، 
بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 
العبين  تواجد  المنتخب  قائمة  وشهدت  العبًا، 
المتوسط«،  »فرسان  مع  األولى  للمرة  يظهرون 

ويطمح الشارع الرياضي أن يحقق المدرب الجديد ما 
عجز عنه المدربون السابقون الذين دربوا المنتخب 

الوطني ووصل عددهم ألكثر من 45 مدربًا.

السيرة الذاتية الكروية
مارتينز دا سيلفا من مواليد 11 يوليو 1969 في 
يبلغ عمره 53 عامًا، وهو  الفرنسية  مدينة بريست 
اللعب في مركز  العب كرة قدم فرنسي كان يجيد 
أندية  عدة  صفوف  ضمن  لعب  المهاجم،  الوسط 
وأسهم  الكروي،  مشواره  خالل  وإسبانية  فرنسية 
دوري  ببطولة  »أوكسير«  نادي  تتويج  في  مارتينز 
الدرجة األولى الفرنسي موسم 1995 - 1996 وكأس 
 - و1995   1994  -  1993 موسمي  مرتين  فرنسا 
»ستراسبورغ«  نادي  تتويج  في  أسهم  كما   1996
ببطولة كأس فرنسا موسم 2000 - 2001. شارك 
مارتينز مع منتخب فرنسا في 14 مباراة دولية وسجل 
هدفًا وحيداً في الفترة من 1993 إلى 1997، وتواجد 
ضمن قائمة الديوك الفرنسية المشاِركة في بطولة 
كأس األمم األوروبية 1996 التي ُأقيمت في إنجلترا، 
لكنه لم يلعب في أي مباراة بسبب تواجد زين الدين 
زيدان، وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه مارتينز للعمل 
في مجال التدريب، لكنه ال يمتلك سيرة ذاتية قوية، 
وبدأ مشواره   ،4 - 3 -  3 لعب  يعتمد على طريقة 
»ستاد  فريق  وهو  الهواة  أندية  أحد  مع  التدريبي 
كويمبيريوس« الفرنسي في الفترة من 2006 وحتى 
للكرة في ناديه السابق  2007، بعدها عمل مديراً 
الفنية  القيادة  يتولى  أن  قبل  الفرنسي،  »بريست« 
 2012 أبريل  من  الفترة  في  موقت  بشكل  للفريق 

وحتى مايو 2013.

تحضير فرنسي لـ »فرسان املتوسط« قبل ضربة البداية أمام بوتسوانا

● مارتينز والمريمي مع باقي الجهاز المعاون● مباراة منتخب ليبيا أمام مصر في تصفيات المونديال

طرابلس - الصديق قواس

استعداداً للتصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا

مارتينز يصطحب معاونيه لمتابعة المباريات.. 
وتوجه لرصد مواجهات الدوري المحلي بدقة 

قبل االستقرار على الالعبين المحليين

سيتي«  »مانشستر  نادي  أعلن 
لكرة  اإلنجليزي  الدوري  متصدر 
إلى  توصله  »البريميرليغ«  القدم 
األلماني  نظيره  مع  رسمي  اتفاق 
التعاقد  دورتموند« بشأن  »بروسيا 
إيرلينغ  النرويجي  المهاجم  مع 
اإلنجليزي  النادي  وأصدر  هاالند، 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  بيانًا 
توصله  فيه  يؤكد  »تويتر«  االجتماعي 
بشأن  »دورتموند«  مع  مبدئي  التفاق 
انتقال هاالند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو المقبل، 
توصل  سيتي  »مانشستر  أن  كشفت  مصادر  وكانت 
»دورتموند«،  من  هاالند  بانتقال  يقضي  اتفاق  إلى 
قدره  مبلغًا  بموجبه  سيتقاضى  مواسم  خمسة  لمدة 
يدفع  أن  على  أسبوعيًا،  استرليني  جنيه  ألف   500
عقد  في  الجزائي  البند  لـ»دورتموند«  »سيتي« 
 75( الصفقة  مقابل  جنيه  مليون   64 وقدره  الالعب 

مليون دوالر(، بحسب »فرانس برس«.
وأعلن »دورتموند«، أنه ترك الالعب حرًا »لتسوية 
القضايا الشخصية«، وكان العب كرة القدم السابق 
للصحافة  منتظم  مستشار  وهو  فيورتوفت،  آج  يان 
حسابه  على  كتب  هاالند،  عائلة  من  جدًا  ومقرب 
اتخاذه«،  تم  قد  النهائي  »القرار  أن  »تويتر«  على 
سيتي  لمانشستر  سيلعب  هاالند  »إرلينغ  وتابع: 
مدريد  ريال  هاالند  محيط  أبلغ  المقبل،  الموسم 
تخصيص  تم  الماضي،  األسبوع  ميونيخ  وبايرن 
ويعتبر  العقد«،  لتفاصيل  الماضية  القليلة  األسابيع 
األسعار  إلى  ونظرًا  مماثلة  لموهبة  معتداًل  المبلغ 
الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، 

وهو أمر نادر في مثل هذه الصفقات الكبيرة.
88 مباراة  85 هدفًا في  وسجل هاالند )21 عامًا( 

مختلف  في  »دورتموند«  ألوان  عن  فيها  دافع 
في   2020 يناير  في  إليه  انتقاله  منذ  المسابقات 
»سالزبورغ«  من  قادمًا  الشتوية  االنتقاالت  سوق 
من  شديد  بصراع  يحظى  هاالند  وكان  النمساوي، 
جيرمان«،  سان  و»باريس  مدريد«  »ريال  أندية 
الذي  النادي  سيتي«  »مانشستر  على  استقر  ولكنه 
انضم  حيث  قبل،  من  قميصه  والده  وارتدى  سبق 
يناير  من  األول  في  »دورتموند«  لصفوف  هاالند 
على  ووقع  النمساوي  »سالزبورغ«  من   2020 العام 
إليه  يلفت  أن  قبل   ،2024 يونيو   30 حتى  عقد 

بقوة. األنظار 
»ليفربول«  مدرب  كلوب،  يورغن  األلماني  ورأى 
النرويجي  الفتّاك،  المهاجم  انتقال  أن  اإلنجليزي، 
إلى  دورتموند«  »بروسيا  من  هاالند  إرلينغ 
»مانشستر سيتي« من شأنه أن يرفع سوق االنتقات 
مع  مقابلة  في  كلوب  وقال  كليًا،  آخر  مستوى  إلى 
شبكة »سكاي سبورتس«: »أرى أننا نتحدث بما فيه 
الكفاية عن هذه الصفقة، أعلم أن هناك الكثير من 
الحديث عن المال، لكن هذا االنتقال سيأخذ السوق 
إلى مستوى آخر كليًا، إذا ذهب إرلينغ هاالند إليهم، 

إلى إضعافهم«. فلن يؤدي ذلك بالتأكيد 
األخذ  مع  أنه  إلى  اإلنجليزية  الصحافة  وأشارت 
والراتب  للوكالء  المدفوعة  العموالت  باالعتبار 
أعوام من  على مدى خمسة  لالعب  الموعود  السنوي 
التكلفة  25 مليون يورو سنويًا، فإن  العقد، وهو نحو 
اإلجمالية للعملية ستكون أكثر من 250 مليون يورو، 
وكان »مانشستر سيتي« حاول الحصول على خدمات 
هداف »توتنهام« ومنتخب إنجلترا هاري كاين الموسم 
الماضي من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي 
يقع في شمال لندن، قبل أن يقع االختيار على هاالند 

بشكل رسمي كأقوى الصفقات في الموسم الجديد.

»ميالن« في مرمى االستثمارات 
األجنبية بـ 1.1 مليار دوالر

»ميالن«،  رئيس  عن  إيطالية  إعالم  وسائل  كشفت 
»اللومباردي«  النادي  أن  عن  النقاب  سكاروني  باولو 
االستثمار  صندوق  قبل  من   2018 منذ  المملوك 
لشرائه،  عرضين  تلقى  مانغمنت«،  »إليوت  األميركي 
خاص  بشكل  نقلتها  تصريحات  في  سكاروني  وقال 
هناك  أن  »أفهم  »أنسا«:  اإليطالية  األنباء  وكالة 
جيدًا  لبحثهما  وقتًا  يستغرق  األمر  وأن  عرضين، 
ومقارنتهما«، وحسب معلومات من جريدة »ليكيب« 
في  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  تطرقت  الفرنسية، 
صندوق  اهتمام  إلى  المنقضي  أبريل  منتصف 
ولكن  »إنفستكورب«،  البحرين  مقره  استثماري 
هذا  قبل  من  رسميًا  تأكيده  يتم  لم  االهتمام  هذا 

الصندوق أو النادي أو المالك الحالي.
األخيرة  اآلونة  في  اإليطالية  الصحافة  وتطرقت 
صندوق  هو  آخر،  محتمل  مرشح  مع  مفاوضات  إلى 
بارتنرز«،  كابيتال  »ريدبيرد  األميركي  االستثمار 
ميالن:  رئيس  وأكد  رسمي،  تأكيد  دون  أخرى  ومرة 
مع  الحرجة  النقاط  أو  بالمشاكل  علم  على  »لست 
إنفستكورب، الذي بدا األكثر تقدمًا في هذا الملف«، 
ليس  أنه  التأكيد  على  ذلك  مع  سكاروني  وحرص 
المتعلقة  األسئلة  عن  لإلجابة  المناسب،  المحاور 
بالموضوع، وكان أسطورة النادي، ومديره الرياضي، 
من  أنه  الماضي،  أبريل  في  اعتبر  مالديني،  باولو 
ال  أنه  على  التأكد  مع  النادي،  بيع  يتم  أن  الطبيعي 

يعرف متى يمكن أن يحدث ذلك.
نيه  عن  النبأ  »بلومبرغ«  وكالة  وكشفت  وسبق 
تجرى  حيث  »ميالن«،  شراء  »إنفستكورب«،  شركة 
ميالن«  سي  »إي  فريق  لشراء  حصرية  محادثات 
اإليطالي، الذي توج بطاًل ألوروبا، بعدما كان مملوكًا 
برلسكوني،  سيلفيو  السابق  اإليطالي  الوزراء  لرئيس 
التي  االستثمارية  الشركة  أن  مطلعة  مصادر  وأعلنت 

أحد  »مبادلة«،  صندوق  يشكل 
مع  محادثات  تجري  فيها،  المساهمين 

بقيمة  النادي  لشراء  مانجمنت«،  »إليوت  شركة 
1.1 مليار دوالر، فيما قد  مليار يورو، أي ما يعادل 

كبير  إيطالي  فريق  استحواذ على  أول صفقة  تكون 
وامتنع  األوسط،  الشرق  من  مستثمرين  قبل  من 

 ،2018 والعام  التعليق،  عن  للشركتين  ممثلون 
تخلف  بعدما  النادي،  إدارة  مانجمنت«  »إليوت  تولت 
الوفاء  عن  هونغ  يونغ  لي  الصيني  السابق،  المالك 

الديون. بالتزامات 
بإنجلترا  »تشيلسي«  مثل  الكبرى  الفرق  من  وبدءًا 
وصواًل إلى الفرق ذات المتابعين الدوليين األقل، مثل 
إيطاليا،  في  و»جنوى«  بلجيكا  في  لييغ«  »ستاندرد 
الشركات  مرمى  في  األوروبية  القدم  كرة  أندية  تقع 
مستقرة،  عوائد  تحقيق  إلى  تسعى  التي  االستثمارية 
ومع  الرياضة،  على  التدفق  في  األموال  وتستمر 
إبرام  المحتمل  2022، من  للعام  العالم  تنظيم كأس 
بتوسيع  »إنفستكورب«  وقامت  الصفقات،  المزيد 
محاولة  في  آسيا،  إلى  المتحدة  الواليات  من  حيازاتها 
لزيادة األصول من نحو 40 مليار دوالر إلى 100 مليار 
العارضي  محمد  التنفيذي  الرئيس  تولي  ومنذ  دوالر، 
استراتيجية  أطلق   ،2015 العام  »إنفستكورب«  رئاسة 
وشملت  أضعاف،  أربعة  إلى  الشركة  أصول  زادت  نمو 
»غوتشي«  شركات  إيطاليا  في  األخرى  استثماراتها 

شراء  وأدى  فاشن«،  و»ريفا 
صناديق الثروة السيادية أو 

المليارديرات، وبعضهم 
األوسط  الشرق  من 
إلى  النخبة  ألندية 
زيادة اإلنفاق في كرة 

القدم األوروبية.

بوصول راتبه األسبوعي لـ500 ألف استرليني

صفقة هاالند في مانشستر سيتي تهز »البريميرليغ«

● هاالند

كلوب يحذر من مخاطر 
المهاجم الفتاك ورفعه 

لسوق االنتقاالت إلى 
مستوى آخر كلياً

● الشادي

نجح الفريق األول لكرة القدم بنادي »المدينة«، 
الفوز على نظيره »االتحاد«، بثالثية  في تحقيق 
جمعتهما  التي  المباراة  في  هدفين،  مقابل 
بالدوري  إيابًا  السابعة  الجولة  منافسات  ضمن 
التي  المباراة  وشهدت  الممتاز،  الليبي 
بين  ندية  أبوسليم،  ملعب  على  جمعتهما 
في  الخمسة  األهداف  عكستها  الفريقين، 
المباراة، حيث سجل أهداف »المدينة« كل من 
البرازيلي  والمحترف  بثنائية،  الغنيمي  محمد 
ربيع  »االتحاد«  هدفي  سجل  فيما  ماتيوس، 
أول خسارة  لتكون  فرحات،  الشادي وطالل 
وصل  النتيجة  وبهذه  لـ»االتحاد«، 
برصيد  الرابع  المركز  إلى  »المدينة« 
»االتحاد«  فريق  وبقي  نقطة،   21
الثانية  المجموعة  متصدرًا 
فريق  وخاض  نقطة،   32 برصيد 
»االتحاد« 14 مباراة دون خسارة 
الموسم  هذا  الليبي  الدوري  في 
)2021 - 2022(، وهذه هي أول 
له على يد »المدينة«، كما  خسارة 
»الكونفدرالية«  بطولة  االتحاد  ودع 
طرابلس«  »األهلي  منافسه  أمام  أخيرًا 
كان  أن  بعد  النهائي،  ربع  دور  من 
األبطال  دوري  في  الليبية  للكرة  ممثال 
في بداية الموسم القاري لألندية، لكنه 
أمام  ليخرج  »الكونفدرالية«  إلى  تحول 

طرابلس«. »األهلي 
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

امتحان جديد
أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  اقتربت  كلما 
»كان«  بمسمى  المعروفة  القدم  لكرة 
التوجس  من  حالة  الليبية  كرتنا  تعيش 
الليبي  المنتخب  ترشح  والخوف بسبب عدم 
المتكرر  وغيابه  األخيرة،  نسخ  الست  في 
مرة  يقام  أفريقي  رياضي  حدث  أهم  عن 
الليبية في امتحان  الكرة  كل عامين لتدخل 

جديد.
وما يزيد القلق والخوف، واألسف أن هذه 
البطولة وفي نسختها األخيرة أصبحت تقام 
يعني  ما  وهو   ،16 عن  بداًل  منتخبًا  بـ24 
السمراء  القارة  منتخبات  نصف  مشاركة 
تنجح كل  ولم  تتأهل بسهولة  التي بعضها 
له،  والسابق  الحالي،  الكرة  اتحاد  محاوالت 
من  البطولة  لنهائيات  المنتخب  إيصال  في 
العام 2012 رغم التعاقد مع عديد المدربين 

وصرف األموال الطائلة.
اآلن وبعد تجربة المدرب اإلسبانى خافيير 
كليمنتي وهى تجربة بائسة فنيًا، لم تتجاوز 
مع  الليبي  االتحاد  تعاقد  أشهر  العشرة 
صاحب  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  المدرب 
موريتانيا،  منتخب  مع  اإليجابية  التجربة 
وسط  الموريتانية  للكرة  نقلة  أحدث  الذي 
المنتخب  تأهل  إمكانية  في  كبيرة  آمال 
المقبل  مارس  ستقام  التي  للبطولة  الليبي 
مباراة  أول  وستكون  العاج،  بساحل   2023
في  المقبل  يونيو  شهر  أول  بوتسوانا  مع 
ويتأهل  وغينيا،  تونس  تضم  مجموعة 
جدًا  المؤسف  من  وسيكون  منتخبان  منها 
في  أخرى  مرة  الليبي  المنتخب  أخفق  لو 
لتضيع  بأفريقيا  قاري  حدث  ألهم  الوصول 
فرصة وشرف اللعب لجيل آخر من الالعبين 

في هذه البطولة.
باألحرى،  أو  الليبي،  المنتخب  يترشح  ولم 
نسخة  من33  مرات  ثالث  إال  يشارك  لم 
للبطولة األفريقية ألن أحد المشاركات كانت 
عندما   1982 العام  المنظم  البلد  ليبيا  ألن 
ُأقيمت البطولة في طرابلس وبنغازي، حيث 
على  تقسم  فقط  منتخبات  بـ8  تنظم  كانت 
مجموعتين، وظلت لسنوات بهذا العدد فقط 
النهائية  للمباراة  الليبي  المنتخب  ووصل 
وكان  الترجيح،  بركالت  غانا  أمام  وفقدها 
من الممكن أن يكون منتخبنا بطل أفريقيا، 
الليبي  الشعب  حسرة  وسط  ضاعت  ولكن 
طرابلس  بملعب  متفرج  ألف   70 بحضور 
والزال األسى والحزن مستمرًا كلما فتح ملف 
طموح  أقصى  أصبح  اآلن  البطولة..  هذه 

للمنتخب هو التأهل لبطولة أفريقيا.

اتصال  خطوط  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  فتح 
رئيس  نائب  الدناع  عصام  الدكتور  طريق  عن 
نظيره  مع  للتواصل  باالتحاد؛  الطبية  اللجنة 
»الوداد«  نادي  طبيب  شاغو  أنيس  الدكتور 
وعبد  باالتحاد،  الطبية  اللجنة  ورئيس  المغربي 
إصابة  على  لالطمئنان  المقتريضي  اللطيف 
حيث  الالفي،  مؤيد  الليبي  الدولي  المحترف 
االتحاد  اهتمامات  ضمن  االتصاالت  جاءت 
إصابة  لتطورات  ومتابعة  بالمحترفين  الليبي 
»الوداد  نادي  يقوم  الالفي، حيث  الدولي مؤيد 
أشهر  أحد  مع  بالتنسيق  المغربي  البيضاوي« 
في  والمفاصل  العظام  جراحة  استشاريي 
العاصمة الفرنسية باريس؛ لتحديد موعد إجراء 
العملية كونها من العمليات المعقدة والصعبة، 
إلصابة  الالفى  مؤيد  الدولي  تعرض  أن  بعد 
قطع كامل في الرباط الجانبي للركبة، مصحوبًا 
خالل  المنطقة  ذات  في  أخرى  جانبية  بإصابات 
»الجيش«  فريق  أمام  »الوداد«  فريقه  مباراة 
المغربي  الدوري  بطولة  ضمن  المغربي 

للمحترفين.
نصف  في  الالفي  جهود  »الوداد«  ليخسر 
النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق 
الفريق  نجح  حيث  األنغولي،  أتلتيكو«  »بيترو 

أن  قبل   )1  -  3( أنغوال  في  الفوز  في  المغربي 
يقام لقاء اإلياب في المغرب، ليقطع شوطًا كبيرًا 
الوداد  صعد  بعدما  النهائي،  إلى  التأهل  نحو 

»شباب  على  بالتفوق  النهائي  لنصف 
في  بهدف،  الجزائري  بلوزداد« 

تعادل  ثم  الذهاب،  مباراة 
سلبيًا  االياب  مباراة  في 

دون أهداف، بينما تأهل 
على  أتلتيكو«  »بيترو 
»ماميلودي  حساب 
الجنوب  داونز«  صن 
في   ،)2  -  3( أفريقي 
المباراتين،  مجموع 
»الوداد  لكن 

المغربي« افتقد جهود 
الركائز  إحدى  الالفي 

صفوف  في  فنيًا  المؤثرة 
على  خرج  أن  بعد  الفريق، 

لقاء  خالل  المصابين،  ناقلة 
أمام  البيضاوي«  »الوداد  فريقه 

الدوري  منافسات  ضمن  الملكي«،  »الجيش 
األفريقي  االتحاد  وأعلن  القدم.  لكرة  المغربي 
سيستضيف  المغرب  أن  »كاف«،  القدم  لكرة 

مايو،   30 في  أفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي 
القرار  إلى  بالنظر  »إنه  بيان:  في  »كاف«  وقال 
المباراة  بإقامة   ،2019 يوليو   17 في  السابق 
تلقى  فقد  واحدة،  مواجهة  من  النهائية 
ونظيره  المغربي،  االتحاد  من  عرضين  االتحاد 
االتحاد  لكن  النهائي،  الستضافة  السنغالي، 
المغرب  ليستضيف  عرضه  سحب  السنغالي 
المباراة النهائية«، األمر الذي أغضب »األهلي« 
المصري، الذي قطع هو األخر شوطًا نحو التأهل 
»وفاق  تجاوز  بعد  األبطال،  دوري  نهائي  إلى 
القاهرة  في  نظيفة  برباعية  الجزائري  سطيف« 

ذهابًا ليسهل مهمته في اإلياب بالجزائر.
وقرر النادي »األهلي« المصري االحتكام إلى 
في  للعدالة  طلبًا  الدولية  الرياضية  المحكمة 
النهائية  المباراة  يستضيف  الذي  الملعب  أزمة 
االتحاد  رفض  على  ردًا  أفريقيا؛  أبطال  لدوري 
األفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها 
على ملعب محايد، بعيدًا عن الفرق األربعة التي 
فضاًل  للبطولة،  النهائي  قبل  الدور  في  تتبارى 
عن أمور أخرى تخل بالميثاق األوليمبي ولوائح 
ولوائح  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

االتحاد األفريقي »كاف« ذاته.
طالب  وأن  سبق  الذي  »األهلي«  وسيقوم 

»كاف« بإقامة المباراة في ملعب محايد بالطعن 
على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب 
قبل  الموضوع  في  للفصل  مستعجلة  إجراءات 
»كاف«  أن  خاصة  للمباراة،  المحدد  الموعد 
حساباته  على  والمدون  عنه  الصادر  القرار  في 
لملعب  المباراة  تنظيم  إسناد  أعلن  الرسمية 
أنه  إلى  أشار  ذاته  القرار  نهاية  وفي  بعينه، 
بالنظام  النهائية  المباراة  إقامة  حاليًا  يدرس 
يأمل  »األهلي«  والنادي  وإيابًا،  ذهابًا  القديم 
تعطيل  عدم  على  األفريقي  االتحاد  حرص  في 
المستعجلة  لإلجراءات  قبوله  وينتظر  العدالة 
للمحكمة  الصلة  ذات  المستندات  وتقديم 
هذا  في  الفصل  يتم  حتى  الدولية؛  الرياضية 

األمر وتحقيق العدالة الناجزة.
للمحكمة  بالتصعيد  »األهلي«  قرار  جاء 
تنظيم  إسناد  أن  رأى  بعدما  الدولية  الرياضية 
المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على 
التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية 
عن  فضاًل  جماهيره،  ووسط  ملعبه  على  اللعب 
مخالفات قانونية والئحية أخرى، كما أن »كاف« 
استند إلى وجود عرض وحيد الستضافة المباراة 
اإلعالن  يتم  أن  دون  اآلخر  العرض  سحب  وتم 

عنه أو عن أسبابه.

مؤيد الالفي في باريس إلجراء عملية قطع الرباط الجانبي للركبة

● الالفي محموال على النقالة بعد إصابته في أرض الملعب

بعد الخسارة في بنينا بهدفين

»األهلي طرابلس« يبحث عن املصالحة الجماهيرية في جنوب أفريقيا 
ممثل الكرة الليبية الوحيد في البطولة األفريقية يرفض االستسالم خالل مواجهة اإلياب.. األحد

يخرج  أن  يتوقع  المتشائمين  أشد  يكن  لم 
بهدفين  الخسارة  بنتيجة  طرابلس«  »األهلي 
بيراتس«  »أورالندو  فريق  أمام  مقابل  دون 
نهائي  نصف  ذهاب  في  أفريقي  الجنوب 
ملعب  في  أرضه  على  »الكونفدرالية«  بطولة 
»األهلي  خسارة  وجاءت  بنغازي،  بمدينة  بنينا 
لتضعف  لآلمال  مخيبة  بنتيجة  طرابلس« 
أفريقيا،  جنوب  في  اإلياب  لقاء  قبل  آماله  من 
في  المباراة  أهداف  جاءت  حيث  المقبل،  األحد 
عناصر  على  واضح  ارتباك  األول وسط  الشوط 
في  سلبيًا  مردوده  وكان  األهالوي،  الفريق 
والهجوم،  والوسط  الدفاع  الثالثة،  الخطوط 
وسجل إينوسنت مايال الهدف األول لـ»أورالندو 
بيراتس« في الدقيقة 7، قبل أن يضيف زميله 
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  موسيلي  غودمان 
29، وتحسن أداء »األهلي« في الشوط الثاني، 
النتيجة قبل السفر إلى  دون جدوى في تعديل 
والفنية  النفسية  األعباء  لتزيد  أفريقيا،  جنوب 
في  الباقي  الوحيد  الليبية  الكرة  ممثل  على 

المنافسات األفريقية لهذا الموسم.

تأهل تاريخي لـ»الزعيم«
إلى  التأهل  »الزعيم«  طرابلس  األهلي  حسم 
الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره نادي 
التي  بالمباراة  رد،  الليبي بهدف دون  »االتحاد« 
ملعب  على  الماضي،  أبريل   25 في  جمعتهما 
المسابقة،  نهائي  ربع  إياب  في  بنينا«  »شهداء 
نهائي  لنصف  بيراتس«  »أورالندو  تأهل  بينما 
»سيمبا«  نظيره  إقصاء  بعد  »الكونفدرالية« 
الوحيد  الليبي  القدم  كرة  ممثل  وبات  التنزاني، 
بالرد  مطالبًا  الموسم  هذا  أفريقيا  بطولتي  في 
بثالثية نظيفة في جنوب أفريقيا لضمان العبور 
إلى المباراة النهائية في ثاني أقوى وأهم بطوالت 

القارة السمراء بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترقب المصالحة بعد نتيجة الذهاب
»أورالندو  أمام  الذهاب  مواجهة  قبل 
فتحي  التونسي  أكد  أفريقي،  الجنوب  بيراتس« 
لفريق »األهلي طرابلس«  الفني  المدير  الجبال 
أن  المرتقب  اللقاء  قبل  الصحفي  المؤتمر  في 
تحقيق  األول  لتحقيقهما،  يتطلع  هدفين  هناك 
على  الحفاظ  والثاني  هدف،  من  بأكثر  الفوز 
الشباك نظيفة وعدم قبول األهداف، رغم بعض 

عن  غاب  حيث  الفريق،  ضربت  التي  الغيابات 
نجومه،  أهم  أحد  طرابلس«  »األهلي  تشكيل 
العب الوسط التونسي أيوب عياد نظرًا لإلصابة 
التدريبات،  إلى  عودته  ورغم  لها،  تعرض  التي 
كما  به،  المجازفة  رفض  الفني  الجهاز  أن  إال 
حامت الشكوك حول مشاركة المدافع التونسي 
مباراة  في  لإلصابة  تعرض  الذي  أبوسنينة 
»االتحاد  أمام  الليبي  بالدوري  األخيرة  فريقه 
لالستعانة  الفنية  الخيارات  لتتجه  المصراتي«، 
بالمدافع منصور رزق بداًل عنه، ورغم الصعوبات 
»األهلي  نادي  إدارة  مجلس  عضو  أن  إال 
الفريق  أمور  أن  أكد  بركوسة،  وائل  طرابلس« 
تسير بشكل جيد ومطمئنة نحو تحقيق األهداف 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  بطولة  في  المرجوة 
كما قال الجبال أيضًا: »أمامنا شوط أول حاسم 
والتأهل  الجماهير  إلسعاد  ونسعى  ملعبنا،  على 
إلى النهائي«، إال أن نتيجة مباراة الذهاب صنعت 

أعباء إضافية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

عبور »االتحاد« بعد قرعة نارية
»االتحاد«  نظيره  طرابلس«  »األهلي  وعبر 
بعد تعادل سلبي ذهابًا، والفوز بهدف في اإلياب 
أن  بعد  النهائي،  ربع  الدور  منافسات  ضمن 
وضعت قرعة ربع نهائي كأس »الكونفدرالية« 
المصرية،  العاصمة  في  ُأقيمت  التي  األفريقية 
»االتحاد«  الليبية  القدم  كرة  قطبي  القاهرة، 
وأكد  نارية،  مواجهة  في  طرابلس«  و»األهلي 
المجموعة  صدارته  طرابلس«  »األهلي  فريق 
االتحاد  لكأس  المجموعات  دوري  من  األولى 
السلبي  تعادله  بعد  »الكونفدرالية«  األفريقي 
دون أهداف أمام فريق »الصفاقسي« التونسي 
خالل المباراة التي ُأقيمت بينهما بملعب حمادي 
طرابلس«  »األهلي  يتصدر  وبذلك  العقربي، 
المجموعة بـ13 نقطة ويضمن تأهله على رأس 
»بيراميدز«  فريق  فوز  رغم  األولى  المجموعة 
فارق  ولكن  »زاناكو«،  فريق  على  المصري 
األهداف صب في مصلحة »األهلي طرابلس«، 
األخيرة  الجولة  بعد  المجموعة  ترتيب  وجاء 
في صدارة  بات  »األهلي طرابلس«  أن  ليظهر 
و»بيراميدز«  نقطة،   13 برصيد  المجموعة 
ثالثًا  وحل  نقطة،   13 برصيد  ثانيًا  المصري 
»الصفاقسي« التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيرًا 

فريق »زاناكو الزامبي« دون نقاط.

تصنيف األندية المشاركة
في  ليشهد  القرعة  قبل  التصنيف  وجاء 

»األهلي  الصدارة  أصحاب  األول،  التصنيف 
بيراتس«  و»أورالندو  الليبي،  طرابلس« 
الكونغولي،  و»مازيمبي«  أفريقي،  الجنوب 
التصنيف  وفي  المغربي،  بركان«  و»نهضة 
المصري،  »بيراميدز«  الوصافة  أصحاب  الثاني، 
و»المصري  الليبي،  طرابلس«  و»اتحاد 
التنزاني،  و»سيمبا«  المصري،  البورسعيدي« 
إلى  القدم  لكرة  »االتحاد«  فريق  تأهل  أيضًا 
مع  السلبي  التعادل  بعد  النهائي  ربع  الدور 
فريق »أورالندو بيراتس« الجنوب أفريقي دون 
أهداف في آخر جوالت دوري المجموعات لكأس 
»الكونفدرالية«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
نقطة   11 برصيد  الليبي  الفريق  تأهل  وجاء 
بيراتس«  »أورالندو  خلف  الثاني  الترتيب  في 
نفسها،  المجموعة  وفي  نقطة،  بـ13  المتصدر 
فاز فريق »شبيبة الساورة« على نظيره »رويال« 

بهدفين نظيفين.

مشوار القطبين في القارة السمراء
ناديا  الليبية،  القدم  كرة  قطبا  وواصل 
الظهور  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 
منذ  »الكونفدرالية«  بطولة  في  جيد  بشكل 
أن  بعد  المجموعات،  بدوري  البداية  ضربة 
»الكونفدرالية«،  مجموعات  دور  قرعة  ُأجريت 
الدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا  وتشارك 
األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم  المحلي، 
الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس«  و»األهلي 
من  والمشارك  األخيرة  النسخة  في  المحلي 
وجاء  »الكونفدرالية«،  بطولة  في  البداية 
األولى  المجموعة  في  طرابلس«  »األهلي 
و»الصفاقسي«  الزامبي  »زاناكو«  بجانب 
التونسي و»بيراميدز« المصري، أما »االتحاد« 
»شبيبة  بجانب  الثانية  المجموعة  في  فجاء 
بايرتس«  و»أورالندو  الجزائري  الساورة« 
ليبوباردس«  و»رويال  أفريقي  الجنوب 
العيار  من  مفاجأة  فجر  واألخير  االسواتيني 
الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة 
عقبة  تجاوزه  بعد  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
أما  الجزائري،  القبائل«  »شبيبة  مضيفه 
من  »أوتوهو«  فضمت  الثالثة  المجموعة 
مصر  من  البورسعيدي  و»المصري«  الكونغو 
و»كوتون سبور« الكاميروني و»مازيمبي« من 
الكونغو الديمقراطية، وفي المجموعة الرابعة 
و»أسيك  النيجر  من  الوطني«  »الحرس  جاء 
أبيدجان« من ساحل العاج و»سيمبا« التنزاني 

و»نهضة بركان« المغربي.

طرابلس – الصديق قواس

● الطاهر يقود األهلي طرابلس في الذهاب أمام أورالندو

الجبال يعيد ترتيب األوراق من جديد وسط محاوالت 
استعادة بعض العناصر الغائبة بسبب اإلصابات

أقر االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« تعديالت على مسابقة دوري أبطال 
من  اعتبارًا  فريقًا   36 إلى  العدد  ليرتفع  فرق،   4 إضافة  خالل  من  أوروبا، 
موسم 2024 - 2025، وبالتالي سيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها 
 4( مختلفين  منافسين  أمام  مباريات   8 إلى  األول  الدور  في  فريق  كل 

على أرضه و4 خارجها(، بداًل عن 6 أمام 3 منافسين )3 ذهابًا و3 إيابًا( 
بحسب نظام المجموعات الحالي، ويستبدل دور المجموعات المعروف 

حاليًا ببطولة واحدة مصغرة في مجموعة واحدة.
تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  قال  جانبه  من 

النظام  رئيس »يويفا«: »نحن واثقون من أن 
شأنه  من  الحقيقي،  التوازن  يمنح  الجديد 

إيرادات  المنافسة وتوفير  تطوير ميزان 
األندية  على  توزيعها  نستطيع  صلبة 

ورابطات الدوري وعلى كرة قدم في 
الوقت  في  قارتنا«.  أنحاء  مختلف 
لكرة  األوروبي  االتحاد  قرر  نفسه، 
النهائية  المباراة  إقامة  القدم، 
العام  األوروبي،  المؤتمر  لدوري 
أرينا«  »إيدن  استاد  على  المقبل، 
 ،2023 يونيو   7 في  براغ  في 

التنفيذية  اللجنة  وافقت  أن  بعد 
المباراة،  وتاريخ  لـ»يويفا« على ملعب 

خالل اجتماعها في فيينا، وتقام المباراة 
النهائية للموسم الحالي، من دوري المؤتمر 

مايو   25 بين »روما« و»فينورد«، في  األوروبي 
بألبانيا،  تيرانا،  في  »كومبيتاري«  ملعب  على  الجاري، 

بعد أن انطلقت بطولة »دوري المؤتمر األوروبي« للمرة األولى هذا الموسم، وتحل في المرتبة 
الثالثة على مستوى بطوالت األندية في أوروبا، بعد دوري األبطال، والدوري األوروبي.

وأعلن »يويفا« أن المباراة النهائية لـ»يورو 2024«، ستقام على االستاد األولمبي في برلين، على 
أن تقام مباراة االفتتاح 14 يونيو في ميونيخ، وتجرى القرعة النهائية للبطولة في ديسمبر 2023 
في هامبورغ، وقررت اللجنة التنفيذية لـ»يويفا«، في اجتماعها في فيينا، أن يكون المركز اإلعالمي 
لبطولة »يورو 2024«، في اليبزيغ شرق ألمانيا، وتأهل منتخب ألمانيا إلى البطولة القارية باعتباره 

صاحب األرض، وتقام قرعة تصفيات البطولة في فرانكفورت في أكتوبر المقبل، وكان »يويفا« 
قرر في سبتمبر 2018 منح ألمانيا، حق استضافة »يورو 2024«، بعد تفوقها على تركيا.

تنهي األندية اإلسبانية المحترفة لكرة القدم 
 297 بنحو  تقدر  بخسائر  الحالي،  الموسم 
مليون يورو، بحسب تقديرات رابطة الدوري 
اإلسباني »الليغا«، التي أكدت تسجيل خسائر 
 892 بقيمة   2021  -  2020 موسم  في 
مليونًا، بسبب تأثيرات »كوفيد - 19« على 
وكشف  التذاكر،  ومبيعات  الالعبين  سوق 
المدير العام للرابطة، خافيير غوميز، أن حجم 
مليونًا،   297 قيمة  تبلغ  المتوقعة  الخسائر 
تقديم  لدى  الحالي  الموسم  نهاية  بحلول 
 -  2020 لموسم  المالي  االقتصادي  التقرير 
2021. وبحسب التقرير فإن األندية اإلسبانية 
تكبدت الموسم الماضي خسائر بواقع 892 
مليونًا، تتركز 55 % منها في نادٍ واحد هو 
»برشلونة«، وخالل العام الثاني للوباء، الذي 

الفرق  بأكمله، مما اضطر  الموسم  أثر على 
اللعب دون جمهور، على عكس موسم  إلى 
2019 - 2022، عندما تأثر به فقط بدءًا من 
مارس، تراجعت بواقع 24.1 % دخول أندية 
إيرادات  حققت  التي  المحترفة،  القدم  كرة 
في نهاية 2020 - 2021، بواقع 3 مليارات 
في  غوميز  أوضح  كما  يورو،  مليون  و818 
لقاء مع ممثلي وسائل اإلعالم، أن االنخفاض 
تراجع  أولهما  رئيسيين،  سببين  إلى  يرجع 
نصف  يمثل  ما  وهو  الالعبين،  انتقاالت 
عن  الناتجة  الدخول  غياب  واآلخر  الضربة، 
االشتراكات، ومبيعات التذاكر، حيث تم لعب 
الموسم بأكمله تقريبًا دون جماهير، ودون 
القدم  كرة  أن  الرابطة  تقدر  الوباء،  تأثير 
و166  مليارات   5 ستجني  كانت  اإلسبانية 

 .2021  -  2020 موسم  في  يورو  مليون 
وترفع خسائر العام الثاني من الوباء صافي 
اإلسبانية  المحترفة  القدم  أندية كرة  ديون 
قدرها  بزيادة  يورو،  مليون  و946  مليار  إلى 
13.8 % مقارنة بالموسم السابق، أي زيادة 
المهاجم  ويعد  يورو،  مليون   236 بواقع 
ذات  الصفقات  من  مبابي  كيليان  الفرنسي 
العيار الثقيل المنتظرة في الدوري اإلسباني 
»الليغا«، وتحديدًا بنادي »ريال مدريد«، بعد 
أن فاوض النادي اإلسباني الالعب أكثر من 
مرة، فضاًل عن رغبته في االنضمام للعمالق 
مع  مبابي  عقد  في  يتبقَ  لم  حيث  الملكي، 
»باريس سان جيرمان« سوى شهرين اثنين، 
وهو ما يعني أنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله 

خالل األيام القليلة المقبلة.

الطراز  يكثف »برشلونة« بحثه عن العبين من 
الرفيع، خالل موسم االنتقاالت الصيفية، شريطة 
قدرتهم  إلى  إضافة  خزائنه،  على  يثقلوا  أال 
وتنطبق  الهجوم،  في  الفارق  صناعة  على 
هذه الشروط على العب »ليفربول«، ساديو 
يمني  »البرسا«  وكان  عامًا(،   30( ماني 
النرويجي  خدمات  على  بالحصول  نفسه 
الواعد إيرلينغ هاالند )21 عامًا(، لكن إعالن 
دفع  سيتي«  لـ»مانشستر  رسميًا  انضمامه 
الفوري  للتفكير  الكتالوني  النادي  مسؤولي 
منذ  يدرك  كان  الكتالوني  النادي  ماني.  في 
أجل  من  المنافسة  يستطيع  لن  أنه  البداية 
لما  وفقًا  دورتموند«،  »بروسيا  مهاجم  اجتذاب 
حاول  بالمثل،  ديبورتيفو«،  »موندو  جريدة  ذكرته 
المدير الفني لـ»برشلونة« تشافي هرنانديز استقطاب 
المصري محمد صالح، لكنه اصطدم بالمطالب المالية 
المرتفعة لجناح »ليفربول« الدولي، وهو نفس ما حدث 
مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع 
نادي »البافاري« العام المقبل، بيد أن عقبة أخرى ظهرت 
البايرن رحيل  أال وهي رفض  ليفاندوفسكي،  في مسألة 

الالعب، خاصة أنه ال يجد بدياًل له.
وبسبب كل هذه الظروف، لم يجد مسئولو »البرسا« سوى 
اسم لم يكن يدور في الحسبان كثيرًا، أال وهو السنغالي ساديو 
ماني، الذي يتبقى في عقده مع »ليفربول« عام واحد، وال يمانع 
اللعب في الدوري اإلسباني حال رحيله عن الفريق اإلنجليزي، 
»بايرن  ظهور  مع  خصوصًا  ماني  رحيل  عن  التقارير  وأثارت 
ميونيخ« األلماني في دائرة المفاوضات أيضًا غضبًا عارمًا بين 
مشجعي »الريدز«، وتزعم التقارير في ألمانيا أن المدير الرياضي 
لـ»بايرن ميونيخ«، حسن صالح حميديتش، التقى ممثلي ماني 
في مايوركا اإلسبانية، لمناقشة خطوة محتملة، وتسببت األخبار 
في صدمة بين مسؤولي »الريدز« والمشجعين على حد سواء، 
منذ  كلوب  يورغن  قيادة  تحت  أساسيًا  دوراً  ماني  لعب  حيث 

التوقيع من »ساوثهامبتون« في العام 2016.

»يويفا« يخرج بتعديالت جوهرية في دوري 
األبطال ويكشف مالعب النهائي

297 مليون يورو 
خسائر األندية 

اإلسبانية

»برشلونة« يفتح مفاوضات 
سريعة وعاجلة مع ماني

● ماني

● ألكسندر
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ماذا فعلت وزارة الكهرباء لحلها؟
من المسؤول عن استمرارها؟

متى تنتهي معاناة المواطن بسببها؟

أين ذهبت مليارات الدينارات التي خصصت لحلها؟
لماذا لم تتبين أسبابها الحقيقية؟

كيف يمكن معالجتها نهائيًا؟

أزمة الكهرباء
++HH55

 كل شيء كل شيء

املربية فتحية عاشور
الفاضلة  المربية  لرحيل  والعشرين  الثانية  الذكرى  أمس  يوم  صادف 
فتحية عاشور مصطفى إسماعيل، حرم فخري السنوسي، وهي من مواليد 
سنة 1926، تخرجت سنة 1948 في جامعة الملك فؤاد بالقاهرة، ونالت 
للبنات  درنة  مدرسة  إدارة  فتولت  اإلنجليزية،  اللغة  قسم  آداب  ليسانس 
الزهراء،  مدرسة  فأصبح  اسمها  تغير  ثم   .1949-1948 الدراسي  العام 
جهد  من  لديها  ما  أفضل  تقديم  في  متفانية  سنة،   20 تديرها  وظلت 

وعطاء، واضعة نصب عينيها سالمة سلوك الطالبات.
ثم تولت إدارة تعليم المنطقة التعليمية لمحافظة درنة من 1965 إلى 
1969، وظلت اسميا مواصلة مشروعها كمربية لمدرسة الزهراء، وبنهاية 
العام 1969 ُأحيلت إلى الخدمة المدنية، ثم صدر بتاريخ 1971/12/28 
وزارة  إلى  المدنية  الخدمة  من  بنقلها  الــوزراء  مجلس  رئاسة  من  قرار 
 1972/7/15 بتاريخ  خبرتها.  من  لالستفادة  القومي  واإلرشاد  التربية 
بالشرف  خدمتها  طوال  تميزت  درنة.  بمنطقة  الراشدات  بتعليم  كلفت 
واالستقامة ونظافة اليد. ورحلت عنا يوم 2008/5/11 في والية كاليفورنيا 

ودُفنت هناك.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب
على  المختلفة  اإلعالم  الحكايات، تحرص وسائل  يحبون  كانوا،  أينما  الناس،  ألن 
بما  مليئة  يومية،  دسمة  وجبات  من  لهم  تقدمه  بما  لديهم  الرغبة  تلك  إشباع 

يحدث من وقائع وأمور حياتية.
من  أكثر  تحت  أجنحة،  بال  تطير،  تجعلها  بتفاصيل  متميزة  الحكايات  بعض 
نهاية  عطلة  في  البريطانية،  الصحف  إحدى  في  قرأتها  التي  والحكاية  سماء. 
غير  طرفين  بين  بـ»عركة«  وتتعلق  منها.  واحدة  تكون  قد  الماضي،  األسبوع 
متساويين في القوة والنفوذ. الطرف األول مجموعة »شيابين« متقاعدين، سود 
البلدي  المجلس  الثاني  والطرف  الغربية.  الهند  جزر  بلدان  مختلف  من  البشرة، 
قبضة  في  منذ1964  كان  البلدي  المجلس  لندن.  غرب  في  ويستمنستر  لمنطقة 
الخميس  التي جرت يوم  األخيرة،  المحلية  االنتخابات  المحافظين، لكن في  حزب 
القلعة  تلك  على  السيطرة  المحافظون  فقد  الجاري،  مايو   5 الموافق  الماضي، 
الوزارات  ودواوين  البرلمان  مقر  حيث  ويستمنستر،  قرية  تضم  التي  التاريخية، 
العمال.  حزب  أيادي  إلى  السيطرة  مفاتيح  وانتقلت  الحكومة،  رئيس  ومكتب 
عالقة  وال  المحافظين،  حقبة  في  حدثت  أنها  »العركة«  أو  الحكاية  من  وواضح 

القادمين الجدد مطلوب منهم إيجاد حلول لها. لحزب العمال بها. لكن 
 .Maida Hill هيل-  ميدا  تسمى  لندن  غرب  في  منطقة  في  وقعت  الحكاية 
أن  ذلك  لها.  المسببان  هما  والملل  والضجر  الصغير.  ميدانها  في  وبالتحديد 
وجود  ويفتقدون  بيوتهم،  في  والوحشة  الوحدة  يعانون  المتقاعدين  العواجيز 
وقت  فيه  يقضون  لهم  ملتقى  بمثابة  يكون  البلدية،  قبل  من  مخصص  مكان 
يلجؤون  العواجيز  جعل  المكان،  بتوفير  البلدي  المجلس  اهتمام  عدم  فراغهم. 
الورق  يلعبون  المكان  ذلك  وفي  اليومي.  الملتقى  مكان  ليكون  الميدان  إلى 
إلى  التجأ  البلدي  المجلس  الفراغ.  تزجية  ألعاب  من  وغيرها  والضاما  والدومينو 
اإلزعاج  أوالها  العواجيز.  ينكرها  بدعاوى  فراغهم،  تزجية  من  لمنعهم  القضاء 

بسبب  الميدان،  رواد  من  لغيرهم  يسببونه  الذي 
الحريصون  الموسيقى  ومن  أصواتهم،  علو 
في  يتبولون  أنهم  وثانيًا  سماعها.  على 
بيع  رواج  في  يسببون  أنهم  وثالثًا  الميدان، 
ويتهمون  التهم،  العواجيز  وينكر  المخدرات! 

بالعنصرية. المجلس 
قام  أن  بعد  المحاكم  إلى  عادت  القضية 
وحصل  عنهم،  للدفاع  محاٍم  بتأجير  العواجيز 
ويسمح  السابق  الحكم  يلغي  حكم  على  لهم 
أحد  ال  الميدان.  في  الجلوس  إلى  بعودتهم 
ستأخذه  الذي  المنحى  الدقة  وجه  على  يعرف 
أعضاء  سيتعامل  كيف  أو  مستقباًل،  الحكاية 
هل،  القضية.  مع  الجديد  البلدي  المجلس 
ويتفهمون  العواجيز،  مع  يتعاطفون  مثاًل، 
بيوت  في  والقعدة  الوحدة  مع  مشكلتهم 
بااللتقاء في  لهم  الوحشة، ويسمحون  تسكنها 
الميدان، أو يقومون بتوفير مقر لهم، أم أنهم 
سيواصلون رفع الدعوى مجددًا أمام القضاء؟ ال 

التنبؤ بما سيحدث. أحد، حتى اآلن، يستطيع 
الضجر  فرارًا من  االلتقاء  إلى  الماسة  وحاجتهم  الغرباء،  السود،  العواجيز  قضية 
والملل في بيوتهم تستحق التعاطف. ولو كانوا في ليبيا مثاًل لما وجدت المشكلة 
أصاًل. فالشيابون المتقاعدون و»البلوك« في كل مكان، كما كانت أمي تقول ألبي 
التقاعد.  بعد  العمارة  أمام  الجلوس  عادة  التخلص من  على  تحثه  اهلل، وهي  رحمه 
ولكانوا انخرطوا في لعب الخربقة أو الورق، وممارسة عادة تقييد أحوال عباد اهلل، 
آخر، هربًا من  إلى  البيوت، ويتنقلون »ببلوكاتهم« من مكان  أمام  وهم يجلسون 
حرارة الشمس. لكن ميدا هيل غير طرابلس، أو غيرها من المدن والمناطق، التي 
يموت فيها الشيابون الليبيون المتقاعدون من شدة الضجر والملل، ألف مرة في 
اليوم. وبالتأكيد، فإن ورقة االتهام المسجلة ضدهم في القضية ال تخلو من الصحة 
رغم إنكار العواجيز. ذلك أن الحماس المصاحب للعبة الدومينو أو الضاما أو لعب 
األصوات،  وبعلو  الطاولة  على  بالخبط  مرفوقًا  العادة  في  ويكون  معروف،  الورق 
لدى احتدام المنافسة. وبخصوص التبول في الميدان، فإن العواجيز رغم إنكارهم 
التهمة، ال يستطيعون الهروب من حقائق العلم والبيولوجيا. وأهمها أن تقدمهم 
في العمر، يعني تعرضهم لمخاطر اإلصابة بتضخم البروستاتا، وضعف الصمامات 
المانعة لتسرب البول. وهذا يعني أن عادة التبول تكون أكثر وأصعب لديهم من 
صغار السن. ونظرًا لتعذر عودتهم إلى بيوتهم للتخلص من قطرات البول الزائدة، 
لذلك قد ال يجدون غضاضة في االلتصاق بجدار ما في ذلك الميدان الصغير، وإفراغ 
فإن  وبالتأكيد،  جديد.  من  المالعب  إلى  والعودة  البولية،  حمولتها  من  مثاناتهم 
تكرار ذلك األمر من كل واحد منهم سوف يحول تلك الزاوية في الميدان إلى »مبولة 
دون  عالقة من  تبقى  المخدرات  ترويج  لكن قضية  تطاق.  ال  بروائح  و  أبواب«،  بال 
تفسير. واالحتمال األقرب للواقع، هو أن العواجيز ال يكذبون في إنكارهم للتهمة. 
واألرجح أن لقاءهم اليومي وما يصاحبه من دعابات وحماس وعلو أصوات وموسيقى، 
ربما يكون سببًا في استقطاب شباب المنطقة من العاطلين إلى الميدان بغرض 

التسلية، ويحتمل أن يكون من ضمنهم تجار مخدرات.

حكاية لندنية

»تـــادرارت  أو  أكــاكــوس  جــبــال  منطقة  تضم 
أكاكوس« كما يطلق عليها أيضا، مجموعة كبيرة 
غات  مدينة  قرب  وتقع  والكهوف  الوديان  من 
الجزائرية، وهي مدرجة على  الحدود  األثرية قرب 

قائمة التراث العالمي.
وبحسب موقع منظمة »اليونيسكو«، فإن آالف 
المرتفعات  هذه  كهوف  في  تنتشر  التي  الرسوم 
قبل  عام  ألف   21 إلى  أقدمها  يعود  الصخرية 
األول  القرن  إلى  أحدثها  يرقى  بينما  الميالد، 
تصور  التي  الرسوم  هــذه  وتعكس  الميالدي. 
على  طرأت  التي  التغيرات  خصوصا  الحيوانات 
الحياة  أنماط  وكذلك  والنباتية،  الحيوانية  الثروة 
المتنوعة للشعوب التي توالت على هذا الجزء من 

الصحراء الكبرى في ليبيا.
السياح  أكاكوس  جبال  استقطبت  ولطالما 
الراغبين في االطالع على الرسوم في فترة ما قبل 
التاريخ، إال أن الفوضى األمنية في البالد واإلهمال 
الباب  الرسوم فتحت  والجهل أحيانا بأهمية هذه 

أمام تخريب بعضها.

األرجح أن لقاءهم 
اليومي وما يصاحبه 
من دعابات وحماس 

وعلو أصوات 
وموسيقى ربما يكون 

سببًا في استقطاب 
شباب املنطقة من 

العاطلني إلى امليدان 
بغرض التسلية

جبال أكاكوس.. الطبيعة تدون التاريخجبال أكاكوس.. الطبيعة تدون التاريخ

أقوالهمأقوالهم

»نأمل حدوث توافق على مسار 
دستوري متين واالتفاق على إجراء 

االنتخابات الوطنية الليبية في 
غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول 

زمني واضح«.

سفير مالطا لدى ليبيا 
تشارلز صليبا

 »على الليبيين أن يحلوا المشاكل 
بأنفسهم.. ونرى أن التدخل األجنبي 

لن يسهم في تحقيق السالم بل 
سيمنع التوصل إليه«

السفير الجزائري لدى روما 
عبد الكريم طواهرية

»بحثت مع الجانب الليبي عودة 
تسيير الرحالت إلى ليبيا على متن 

شركة الخطوط التونسية وفتح خط 
بحري بين البلدين«

وزير النقل التونسي
 ربيع المجيدي

الصين تدعو للحوار والتشاور مع كل 
األطراف الليبية وتهيئة 

الظروف لالنتخابات
الرئاسية والبرلمانية«.

السفير الصيني لدى ليبيا
 وانغ شيمين

مايان السيد.. 
ورسالة التجاهل

الممثلة المصرية مايان السيد وجهت 
رسالة لمنتقديها أثناء قضائها عطلة 
خالل  من  المكسيك،  في  العيد 
قائلة:  »تويتر«،  على  حسابها 
»لقد اكتشفت أنه عندما تختار 
أي  إعطاء  ــدم  وع التجاهل 
السلبية  للتعليقات  أهمية 
والحكم عليك، فإنك تصبح 
أكثر سعادة وتعيش بحرية، 
إلى  حياتي  يغير  حقا  هذا 
جميعا  أحبكم   – األفضل 

من المكسيك«.
مايان  وشــاركــت 
حكاية  بطولة  فــي 
حياتي«  »حلم  بعنوان 
الثاني  الــمــوســم  مــن 
الذي  أنا«  »إال  لمسلسل 
العام  ــر  أواخ عرضه  تم 
في  وشاركها  الماضي، 
عثمان،  يوسف  البطولة، 
ــام  ــي ــة عـــرفـــة، وت ــن وم
وهدير  قمر،  مصطفى 
وسماح  عــبــدالــنــاصــر، 
داود،  وهنا  السعيد، 
تأليف  مــن  ــا،  وإيـــفـ
وإخراج  وجيه  يوسف 
ياسمين أحمد كامل.

حديقة على سطح 
»توك توك«

من بين مركبات الـ»توك 
توك« المنتشرة على طرق 

نيودلهي، تتميز تلك الخاصة 
بماهيندرا كومار بوجود 

حديقة على سطحها.
ويقول كومار إن المساحة 

الخضراء السميكة تحافظ على 
برودة المركبة، حتى عندما 

تصل درجات الحرارة إلى 45 
درجة مئوية في العاصمة 

الهندية.
وزرع كومار )48 عامًا( أكثر من 

عشرين نوعًا من الشجيرات 
والمحاصيل واألزهار، لجذب 

الركاب والمارة الذين 
يتوقفون اللتقاط صور 

الـ»سيلفي« الذاتية مع هذه 
»الحديقة المتحركة« الفريدة. 

ويقول كومار: »راودتني قبل 
نحو عامين هذه الفكرة خالل 

ذروة الحر في الصيف. واعتبرت 
أن من شأن زرع بعض 

النباتات على سطح المركبة أن 
يحافظ على برودتها ويخفف 

من حدة الحرارة المرتفعة على 
الركاب«.

وجه مارلني مونرو 
بـ 195 مليون دوالر

بيع رسم بورتريه لمارلين 
مونرو، يحمل توقيع الرسام 

أندي وارهول، مقابل 195 
مليون دوالر خالل مزاد أقامته 

دار كريستيز، اإلثنين، في 
نيويورك. وبذلك أصبح هذا 

البورتريه أغلى عمل فني من 
القرن العشرين في تاريخ 

المزادات. وبعد أربع دقائق 
فحسب من انطالق المزاد في 
قاعة مزدحمة بمقر كريستيز 

في نيويورك خالل االحتفال 
بافتتاح مزادات الربيع، بيعت 

لوحة »شوت سايج بلو ماريلين« 
التي رسمها أندي وارهول سنة 

1964 بعد عامين من وفاة 
النجمة الهوليوودية، وبلغ 

سعرها بالضبط 195.04 مليون 
دوالر، شامال النفقات.
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