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فضاء

صعدت أسعار النفط، األربعاء، مدعومة 
بقلة اإلمدادات وتوقعات بزيادة الطلب 

مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي 
في الواليات المتحدة، أكبر مستهلك 

للخام في العالم، بحسب ما أوردته وكالة 
»رويترز« لألنباء. وارتفعت العقود اآلجلة 
لخام برنت تسليم يوليو 44 سنتًا أو 0.4 

في المئة، إلى 114 دوالرًا للبرميل.
وصعدت أسعار العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط تسليم يوليو 51 سنتًا 

إلى 110.28 دوالر للبرميل. وتواصل 
إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع 

تجنب المشترين النفط المنتج من روسيا.

نفط

كل شيء

نهر
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االتحاد األفريقي: الجمود السياسي في ليبيا نافذة استفاقة اإلرهابيني األجانب

كولونا
بعد 5 سنوات قضاها جان إيف لودريان 

في »الكيدورسي«، جاءت اليمينية 
كاثرين كولونا لتخلفه وزيرة للخارجية؛ 
لتكون ثاني امرأة تشغل هذا المنصب 
في تاريخ البالد بعد ميشال أليو ماري. 
األوساط الفرنسية بدأت التنبؤ بمحاور 

أداء كولونا، التي ظلت في قصر اإلليزيه 
10 سنوات، ناطقة باسم الرئيس 
األسبق جاك شيراك. كولونا 66 

عامًا، كانت سفيرة فرنسا لدى كل 
من بريطانيا وإيطاليا. كما شغلت 

منصب المندوبة الدائمة لدى 
الـ»يونيسكو«. الوزيرة كولونا 

لن تتمتع بسلطة واسعة في 
اتخاذ القرار بشأن عالقات فرنسا 

مع عدة بلدان، خصوصًا ليبيا؛ 
نظرًا لطبيعة النظام الفرنسي 

الذي يمنح الرئيس سلطات 
واسعة في الشأن الخارجي.. فهل 
ستنتزع كولونا لنفسها صالحيات 

أكبر؟ أم أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون سيكون المتحكم الوحيد في 

رسم السياسة الفرنسية مع العالم 
الخارجي، السيما مع ليبيا؟

الفضائي  تلسكوب »هابل«  قدم 
النجوم، حيث  صورة لنهر من تشكل 

أربع مجرات بشكل وثيق. تتفاعل 
تظهر  حديثًا،  المعدلة  الصورة 

تفاعاًل نادرًا بين األجرام السماوية في 
»هيكسون31«. مجرات  مجموعة 
الصورة  وكالة »ناسا« كشفت 

17 مايو الجاري مع إشارة  الجديدة في 
الظاهرة بأنها »نهر من  إلى  العلماء 

النجوم«.
تلسكوب  الوكالة »صورة  وكتبت 
لناسا  حديثًا  المعدلة  الفضائي  هابل 

31 تسلط  لمجموعة مجرات هيكسون 
النجوم،  تيارات تشكل  الضوء على 
أربع مجرات قزمة«. تتفاعل  بينما 

خالل اجتماعاتهم مع املنفي.. حكماء فزان والزنتان يؤكدون أهمية املصالحة

 »مكافحة األمراض«: اطمئنوا.. البالد خالية من »جدري القرود«
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حجم ثروة رجل 
األعمال األميركي 

إيلون ماسك 
بعد أن كانت 

288 مليارا مطلع 
.2022

بلومبيرغ

193
مليار
دوالر

76 شخصًا في عداد  اعتُبر 
مركب  غرق  إثر  المفقودين 

التونسية  السواحل  قبالة 
من  أبحر  بعدما  الشرقية، 

وعلى  الليبية،  زوارة  مدينة 
مهاجر.  100 متنه 

الرسمي  الناطق  وأعلن 
السواحل  حرس  باسم 

الدين  حسام  التونسي 
بيان  في  الجبابلي، 
 24 إنقاذ  األربعاء، 

تواصلت  فيما  مهاجرًا، 
باقي  عن  البحث  عمليات 

سواحل  قبالة  المفقودين 
)جنوب– صفاقس  محافظة 

القارب  شرق(، حيث غرق 
األحد– ليل  المطاط، 

وكالة  حسب  اإلثنين، 
برس«. »فرانس 

76 مفقودًا 
بعد غرق مركب 
انطلق من زوارة

النعاس،  محمد  والثالثين  الحادية  ابن  أصبح 
العربية  بالجائزة  يفوز  كاتب  أصغر  ثاني 
تاريخها،  في  »البوكر«  العالمية  للرواية 
خاصة،  الليبي  األدب  تاريخ  في  اسمه  ليكتب 
والعربي بشكل عام بحروف من نور، فهو أول 
»خبز  روايته  عن  بالجائزة  يفوز  ليبي  كاتب 

ميالد«. الخال  طاولة  على 
رواية  هي  ميالد«  الخال  طاولة  على  »خبز 
الصحي  الحجر  في  وكتبها  األولــى،  النعاس 
في  القصف  وتحت  ــا،  كــورون جائحة  خــالل 
والحرب،  الموت  أخبار  حيث  آنذاك،  طرابلس، 
كانت  الرواية  كتابة  عملية  إن  قال  أنه  حتى 

الجنون. مرحلة  إلى  الدخول  من  حصنه 
الرواية  لكتابة  دوافعه  عن  قال  النعاس 
كثرة  فرغم  غربته،  من  ميالد  أنقذ  »كــي 
مثاًل  إال  نجد  ال  ليبيا  في  الشعبية  األمثال 
)عيلة  الضد  الرجل  صورة  يرسم  يتيمًا  واحدًا 
الموروث  فإن  ذلك  عدا  وما  ميالد(،  وخالها 
إال  أمثلتها  في  يحتفي  ال  البالد  في  اللساني 

في  مات  الــذي  هو  فتارة  المثالي،  بالرجل 
وتارة  وتشاد،  كالهاني  التاريخية  المعارك 
هو  وتارة  يده،  على  زوجته  يربّي  الذي  هو 
الفارس  وهو  دجاجاته  على  المسيطر  الديك 
وهكذا  فــرســه/زوجــتــه،  جماح  يكبح  ــذي  ال
واضحة  صــورة  رســم  يمكنك  حتى  تتوالى 

الرجل«. لذلك 
إلى  الهجرة  )مــوســم  روايـــة  ــرأ  ق عندما 
يكتب  أن  بشدة  أراد  صالح،  للطيب  الشمال( 
عاما. وعندما  أحد عشر  قبل  رواية.. كان ذلك 
ليبيا  أن  »عرفت  الكوني  إبراهيم  روايات  قرأ 
الليبي  األدب  وعشقت  مختلفًا  صوتًا  تحمل 
كامل  في  ليبي،  كاتب  كل  في  عنه  وبحثت 
الفاخري،  خليفة  القصيرة،  وقصصه  المقهور 
قرأت  وعندما  وغيرهم«.  النيهوم  الصادق 
قصص  أمــامــي  انفتحت  مــحــفــوظ،  نجيب 
من  االستفادة  يمكنني  كيف  وأدركت  مدينتي 

عنها. للكتابة  ومحيطي  الشخصية  تجربتي 
13 تفاصيل ص 

ملف األزمة »الرحال« يحط في أبوزنيقة المغربية بعد طليطلة اإلسبانية

تحركات سياسية وعسكرية تسبق »يونيو« واحتماالته املفتوحة
يواصل ملف األزمة الليبية تحليقه عبر عديد األجواء 
اجتماعات  عبر  ما،  بلد  في  وآخر  حين  بين  ليحط 
إلى  مصر  من  أحيانًا؛  وسرية  الغالب،  في  معلنة 
إسبانيا إلى المغرب، وسويسرا وفرنسا، مع اقتراب 
أجل خارطة الطريق التي وضعها الحوار السياسي 
برعاية  العام  ونصف  عام  قبل  تونس  في  الليبي 
فيما  أنتجت  التي  الخريطة  وهي  المتحدة،  األمم 

بعد »حكومة الوحدة الوطنية« في جنيف.
واكتسى محور اجتماعات القاهرة وإسبانيا طابعًا 
اجتماعات  به  اتسمت  ما  غير  وعسكريًا،  سياسيًا 
المغربية،  و»بوزنيقة«  السويسرية  »مونترو« 
كثيرًا  التعتيم  ضباب  حجب  التي  كذلك،  وباريس 
من  أيام  بعد  أتت  أنها  سيما  ال  تفاصيلها،  من 
اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس عقب 
محاولة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، 

فتحي باشاغا، دخولها.
اجتماعًا  أن  عن  إعالمية  تسريبات  وتحدثت 
عقد بشكل غير رسمي في مدينة بوزنيقة جنوب 
من  وبتنظيم  فقط،  واحد  ليوم  الرباط  العاصمة 
مركز الحوار اإلنساني )HD(، استكمااًل الجتماعات 
مونترو بسويسرا، وضم ممثلين عن قوى عسكرية 
التوصل  بهدف  وغربًا(؛  )شرقًا  مؤيدة  وسياسية 
إلى تفاهمات لوقف التصعيد العسكري، فيما نفت 
أو  العامة  القيادة  مشاركة  الحقًا  مصادر عسكرية 
رفض  بسبب  )5+5(؛  العسكرية  اللجنة  أعضاء 
المجموعات  قــادة  من  المفاوضين  خصومهم 

المسلحة وجود باشاغا في المشهد.
وفي السياق، احتضنت مدينة طليطلة اإلسبانية، 
اللجنة  ضمت  اجتماعات  يومين،  مــدى  على 
العسكرية )5+5(، والمستشارة األممية بشأن ليبيا 
الرئاسي  المجلس  عن  وممثاًل  وليامز،  ستيفاني 
إطالق  وقف  اتفاق  على  الحفاظ  بهدف  وآخرين؛ 
سالحها  ونزع  الميليشيات  حل  سبل  وبحث  النار، 

ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة.
الرئاسي،  المجلس  وأكد عبداهلل الالفي، عضو 
في  الميليشيات،  عناصر  ودمج  السالح  جمع  دعم 
أهم  باعتباره  االستقرار  لتحقيق  المرحلة  هذه 
فيما  الحرب،  بعد  ما  دول  في  السالم  بناء  برامج 
كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة 
خالد المحجوب، بحسب بيان له، أن النقاشات دارت 
حول الدعوة إلى ضرورة حل التشكيالت المسلحة 
الحكومات  عمل  تعرقل  التي  الغربية،  بالمنطقة 

بسبب امتالكها القوة، وفق البيان، متهمًا حكومة 
الدبيبة بتحولها إلى طرف في الصراع مستخدمة 

المال العام لصالح أغراض شخصية.
وانضم تحرك فرنسي آخر غامض ومثير للجدل 
جرى تداوله إعالميًا، بينما لم تعلق باريس نفيًا أو 
تأكيدًا على ما أورده موقع »موند أفريك« الفرنسي، 
الذي كشف اجتماع 11 شخصية من جنوب ليبيا في 
باريس إلطالق مبادرة عبر مؤتمر خاص، موضوعه 
الرئيسي اقتراح نظام سياسي اتحادي قوامه أقاليم 
إلى  وفزان(، مشيرًا  )برقة وطرابلس  الثالثة  ليبيا 
بينهم  اللقاء،  جنوبية حضرت  شخصيات سياسية 
رئيس حكومة سابق، وسفير أسبق لدى فرنسا، لكن 

األخيرين نفوا بشدة ما أورده الموقع الفرنسي.
عواصم  عدة  بين  الموزعة  االجتماعات  وجاءت 
بعد أيام من اختتام الجولة الثانية من مشاورات 
في  والدولة  النواب  لمجلسي  المشتركة  اللجنة 
القاهرة التي ُأعلن أنها توافقت بشأن 140 مادة 
من مسوَّدة مشروع الدستور، فيما ُأجلت المناقشة 

حول المواد الخالفية إلى 11 يونيو المقبل، وتوقع 
العملية  إجراء  حويلي،  القادر  عبد  اللجنة،  عضو 
تنظيمية  لعراقيل   ،2023 مارس  االنتخابية خالل 
وسياسية تحول دون إجرائها نهاية العام الجاري.

لن  االنتخابي  االستحقاق  أن  الليبيون  ويدرك 
رئيس  لكن  دائمة،  وهدنة  موحدة  حكومة  ينجز 
»حكومة الوحدة الوطنية« ما زال يتشبث بشرط 
عدم تسليم السلطة إال لحكومة منتخبة، وقد تراجع 
التشاوري  األسبوع  فعاليات  خالل  األربعاء،  يوم 
عن  طرابلس،  العاصمة  في  االنتخابات  لداعمي 
سابق  وقت  في  حدده  الذي  المقبل  يونيو  موعد 
إلجراء االنتخابات، قائاًل: »الحل أن نبدأ االنتخابات 
نعلنها  وأن  الجاري،  العام  نهاية  أواًل  البرلمانية 
ونبدأ التسجيل خالل الشهر المقبل، متهمًا كاًل من 
جديدة  حكومة  بتشكيل  والدولة  النواب  مجلسي 

البرلمانية. إلبعاد األنظار عن االنتخابات 
أمام  سدًا  بوقوفها  يسمها  لم  دواًل  اتهم  كما 
قبل  النيابية  االنتخابات  إلجراء  الليبي  الشعب 

متوقعة  زيارة  خالل  معه  يحمله  قد  ما  الرئاسية، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ولقاء  نيويورك  إلى 
في محاولة إلقناع المجتمع الدولي بخطته إلجراء 

االنتخابات.
والمبعوث  السفير  دخل  نفسه،  الخط  وعلى 
األميركي إلى ليبيا ريتشارد نورالند، لحث الدبيبة 
على عدم سن قرارات أحادية، خصوصًا ما يتعلق 
بإنشاء جهة موازية للمفوضية العليا لالنتخابات، 
داعيًا إلى حماية عائدات النفط وتوخي الشفافية 

الليبي. في إنفاقها لصالح الشعب 
محمد  برئاسة  الرئاسي  المجلس  سارع  بدوره 
الدبيبة بحدود  ر  المنفي إلصدار عدة قرارات تذكِّ
صالحياته على خلفية عزل رئيس جهاز المخابرات 
حسين العائب، نائب رئيس الجهاز للشؤون األمنية 
مصطفى قدور، بعد أن ُأخذ على األخير المشاركة 
في استقبال باشاغا خالل محاولته دخول العاصمة 
األربعاء،  المنفي،  واجتمع  أيــام،  قبل  طرابلس 
من  القرارات  هذه  مثل  أن  له  مؤكدًا  قدور  مع 
اختصاصات المجلس الرئاسي. وفي قرار آخر طالب 
األخير سفراء ليبيا بالتواصل معه بشكل مباشر في 

الليبية. بالسيادة  المتعلقة  المسائل  كافة 
األخيرة  التحركات  وكثافة  سرعة  وتعكس 
العاصمة  في  األمني  الوضع  انفجار  من  المخاوف 
وعوده  باشاغا  كرر  هذا،  كل  ووسط  طرابلس. 
طرابلس،  في  سلميًا  السلطة  بتسلم  المتعلقة 
مكتفيًا بوجوده وعدد من وزرائه في مدينة سرت، 
تنفيذية  »سلطة  عداد  في  حكومته  يجعل  ما 
موازية« مثلما كان الحال بوجود حكومة عبداهلل 
الثني مع حكومة فائز السراج، األمر الذي يتحفظ 
خصوصًا  ليبيا  شرق  في  أنصاره  من  الكثير  عليه 
المستشار  عبر  نفى  الذي  النواب،  مجلس  في 
مصغرة  حكومة  تشكيل  نية  لرئيسه،  اإلعالمي 
بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا، مجددًا دعم 
ما  األخير كـ»حكومة شرعية«،  ومساندة حكومة 
ُاعتبر ردًا على تصريح منسوب إلى رئيس المجلس 
مقترح  إلى  يشير  المشري،  خالد  للدولة،  األعلى 
وتتولى  مصغرة  تكون  ثالثة،  حكومة  تشكيل 

المقبلة. االنتخابات  إلجراء  التحضير 
الوضع  أمام  مفتوحة  االحتماالت  كل  وتبقى 
دون  الليبية،  الحالة  تعكسه  الــذي  المرتبك 
ملف  في  مهم  إيجابي  اختراق  إلــى  الوصول 
األزمة قبيل حلول 21 يونيو تاريخ انتهاء صالحية 
لبدء فصل جديد  الصفر  الطريق، وساعة  خارطة 

األزمة. من 

البالد تنتظر اختراقاً إيجابياً مهماً 
في ملف األزمة قبل 21 يونيو موعد 

انتهاء صالحية خارطة الطريق

تحرك فرنسي غامض ومثير للجدل 
جرى تداوله إعالمياً يتحدث عن 

مبادرة إلقامة نظام اتحادي ثالثي

طرابلس، مدريد، الرباط، القاهرة: الوسط

● افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الخارجية اإلسبانية بالتعاون مع معهد طليطلة الدولي للسالم. 23 مايو 2022. )تويتر(

»املركزي«: 30 مليار دينار فائضًا خالل 4 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء، تحقيق 
األشهر  خالل  دينار  مليار   30 بقيمة  فائض 
األربعة األولى من العام 2022. جاء ذلك في 
بيان عن النفقات واإليرادات خالل الفترة من 

األول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي.
إجمالي  أن  البيانات  جـــدول  وأظــهــر 
لم  فيما  دينار،  مليار   52.9 بلغ  ــرادات  اإلي

يتجاوز إجمالي النفقات 22.9 مليار.
إيــرادات  بلغت  اإليــرادات،  تفاصيل  وفي 
مبيعات النفط خالل الفترة ذاتها 37.4 مليار 
النفطية  اإلتاوات  إيرادات  فيما سجلت  دينار، 
النفطية  اإلتــاوات  إيراد  أما  دينار،  مليار   3.2
11.4 مليار دينار،  عن سنوات سابقة فسجل 
والضرائب 521 مليون دينار، وإيراد الجمارك 
3 ماليين دينار، وإيراد االتصاالت 146 مليونًا، 
 60 المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع  وإيراد 

مليونًا، وإيرادات أخرى 194 مليونًا.
الفترة  خالل  اإلنفاق  أبواب  تفاصيل  وفي 
األول  الباب  على  اإلنفاق  جاء  المذكورة، 
الباب  إنفاق  أما  13.3 مليار دينار،  )الرواتب( 
مليار   1.5 فبلغ  التسييرية(  )النفقات  الثاني 
دينار، فيما بلغت نفقات الباب الرابع )الدعم( 
على  اإلنفاق  يتم  لم  بينما  دينار،  مليار   8.1

البابين الثالث )التنمية( والخامس )الطوارئ(.
الموقتة  الوحدة  حكومة  رئيس  أن  يذكر 
مايو   12 في  التقى  الدبيبة،  عبدالحميد 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  الــجــاري 
الصديق الكبير، بمقر المصرف في طرابلس، 
التابعة  الجهات  مع  المصرف  بتعاون  وأشاد 

للحكومة خالل الفترة الماضية.

حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
خصص  والكبير  الدبيبة  لقاء  إن  الوحدة، 
والتأكيد على مبدأ  العام  اإلنفاق  لـ»متابعة 
المصروفات  كافة  عن  واإلفصاح  الشفافية 
من  الالزمة  التقارير  ــدار  وإص الحكومية 
مصروفاتها  بــشــأن  المؤسسات  كــافــة 

شهري«. وبشكل 

طرابلس- الوسط

عقوبات مغلظة في 
الدوري الليبي قبل 

انطالق مرحلة التتويج

رواية تحت القصف تصنع »أيقونة النعاس«

األفالم املغاربية في 
مهرجان »كان«.. شباب 

على حافة االنفجار

● مصرف ليبيا املركزي

● محمد النعاس
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رفع الفتة ضحايا جرائم قتل النساء رفع الفتة ضحايا جرائم قتل النساء 
على سجادة »كان«على سجادة »كان«

 les( كولوز«  »ليه  حركة  من  ناشطات  حملت 
الحمراء  السجادة  على  ــد،  األح  ،)colleuses
دونت  الفتة ضخمة  السينمائي«  »كان  لمهرجان 
عليها أسماء ضحايا جرائم قتل النساء في فرنسا، 
المجموعة،  هذه  عن  وثائقي  فيلم  عرض  قبل 
على  سوداء  مالبس  مرتديات  الناشطات  ووقفت 
التي  بالالفتة  ممسكات  المهرجانات،  قصر  درج 
النساء في  129 ضحية لجرائم قتل  ضمت أسماء 
السينمائي  كان  مهرجان  »منذ  سقطن  فرنسا 
النساء  رفعت  ثم   .2021 يوليو  في  األخــيــر« 
من  األســود  الدخان  تصاعد  وسط  قبضاتهن 

قنابل دخانية، وفق »فرانس برس«.
وتولى توثيق اللحظة بعدسته المصور ريمون 
ماري  مع  سيمون  نجله  أخــرج  الــذي  دوبـــاردون 
بيرينيس الفيلم الوثائقي »ريبوست فيمينيست« 
هؤالء  الوثائقي  ويتناول   .)Riposte féministe(

المدن  جدران  على  يلصقن  اللواتي  الناشطات 
بالعنف  منددة  عبارات  الليل،  في  غالبًا  الفرنسية، 
ضد النساء والتحرش في الشوارع وداعمة لضحايا 
للفيلم،  خاص  عرض  وقبل  الجنسية،  االعتداءات 
عندما  قبضاتهن  مجددًا  الناشطات  رفعت  األحد، 

نادتهن المخرجة بأسمائهن.
وشهدت الدورة الخامسة والسبعون لمهرجان 
عندما  أخــرى  نسوية  حركة  الجمعة،  »كــان«، 
جسمها  كاشفة  الحمراء  السجادة  امرأة  اقتحمت 
ــي،  ــران األوك العلم  لوني  عليه  رسمت  الــذي 
احتجاجًا  ومرتدية سروااًل داخليًا عليه بقع حمراء، 
الروس  يرتكبها  التي  االغتصاب  عمليات  على 
وما  األمن.  أجهزة  توقفها  أن  قبل  أوكرانيا،  في 
نفسها  عن  تعرف  التي  »سكام«  حركة  لبثت 
بأنها نسوية »راديكالية« أن أعلنت عبر »تويتر« 

مسؤوليتها عن هذه الحركة االحتجاجية.

ألبوماتها  أحدث  »شكون«  األلمانية   - السورية  الفرقة  أطلقت 
أغنية،   15 ضم  حيث  »يوتيوب«،  موقع  عبر  »فراق«،  الموسيقية 
ألبومها  في  »شكون«  وتمزج  العالمية،  حفالتها  لجولة  تمهيدًا 
توليفة  إحيائها  إعادة  وبين  األصلية  الموسيقية  المقطوعات  بين 
على  يعتمد  جديد  موسيقي  بشكل  العربي  التراث  أغنيات  أشهر  من 
بين  الفنية  رحلتها  تلخص  أغنية   15 عبر  اإللكترونية،  الموسيقى 
بأنحاء  عالمية  حفالت  جولة  في  أخيرًا  وانطالقها  وألمانيا،  سورية 
وتونس  وتركيا  فرنسا  بين  خاللها  تمر  العربي،  والعالم  أوروبــا 
أمين  الفرقة  ثنائي  فيها  جسد  »فراق«  لبيان.  وفقًا  ولبنان،  ومصر 
لهما  مقرب  صديق  فراق  مع  الشخصية  تجربتهما  وثوربن،  ياخر 
بشكل  والفراق  الحزن  مشاعر  فيها  ليمزجا  »كورونا«،  فترة  خالل 
األلبوم  أغنيات  جميع  إطــالق  وتــم  مؤثرة،  موسيقية  مقطوعة 
 ،»Live Sessions« طريقة  على  طويل  مصور  كليب  فيديو  بشكل 

التراثية،  العربية  األغاني  ألشهر  معاصرة  توزيعات  األلبوم  ويضم 
التراث  رائعة  عن   »Mulajia« الرئيسية  األلبوم  أغنية  بينها  من 
درويش  سيد  ورائعة  الغزالي،  ناظم  للفنان  النخل«  »فوق  العراقي 
الشهيرة  يزبك  سمير  اللبناني  وأغنية  دي«،  »الحلوة  المصرية 
من  أصلية  أغنيات  عدة  األلبوم  يضم  كما  ربابة«،  يا  دجي  »دجي 
بجانب  منسية«،  و»قصص  »انكسار«،  »محمد«،  »رسائل«،  بينها 
موسيقية  فرقة  »شكون«  البحر«.  موج  »على  الفرقة  أغنيات  أشهر 
إلى  قدومه  بعد  ثوربن  األلماني  مع  ياخر  أمين  السوري  أسسها 
التراثية  الموسيقى  بين  الثنائي  ويمزج  سورية،  من  كالجئ  ألمانيا 
اإللكترونية،  الموسيقى  وبين  والعربية  السورية  والتقليدية 
هامبورغ  مدينة  من  الموسيقية  رحلتها  في  الفرقة  وانطلقت 
الحفالت  عشرات  قدمت  وقتها  ومن  سنوات،   5 منذ  األلمانية 

وبيروت. وهامبورغ  وباريس  برلين  في  العالمية  الفنية  والجوالت 

اليابانية،  »ســونــي«  مجموعة  أعلنت 
أهدافها  تحقيق  موعد  قربت  أنها  األربعاء، 
األقصى  التاريخ  ليصبح  سنوات  عشر  البيئية 
عملياتها  مجمل  في  الكربوني  الحياد  لبلوغ 
القصوى  والمهلة   ،2040 بالعام  محددًا 
مصادر  استخدام  إلــى  بالكامل  للتحول 
2030 وأوضــحــت  الــطــاقــة الــمــتــجــددة بــــ
بلوغ  على  تعول  كانت  التي  المجموعة، 
الدفيئة  غازات  النبعاثات  معدوم  مستوى 
ترغب  أنــهــا  بــيــان  ــي  ف  ،2050 بــحــلــول 
فيما  البيئي«  أثرها  تقليص  بـ»تسريع 
»أصبحت  المناخي  بالتغير  المتصلة  المخاطر 
وقالت  العالم.  في  وفداحة«  وضوحًا  أكثر 
الفيديو  قطاع  شركات  أبرز  إحدى  »سوني«، 
أيضًا  والمصنعة  والسينما  والموسيقى 

والمكونات  المنزلية  الكهربائية  لألدوات 
األمر  بــادئ  في  تسعى  إنها  اإللكترونية، 
 2030 بحلول  الكربوني  الحياد  بلوغ  إلى 
بنشاطاتها  المرتبطة  المدمرة  لالنبعاثات 
تعتزم  كذلك،  تستهلكها  التي  وبالطاقة 
سنة  قبل  الكربوني  الحياد  بلوغ  المجموعة 
المرتبطة  االنبعاثات  يشمل  بما   2040
والسالسل  المصنعة  المنتجات  حياة  بدورة 
باستخدام  يتعلق  مــا  وفــي  اللوجستية. 
لبلوغ  ألنشطتها  المتجددة  الطاقة  مصادر 
2030، باتت »سوني«  100 % بحلول  نسبة 
بنسبة  المصادر  هذه  على  االعتماد  تعتزم 
حاليا   %  15 مقابل  في   ،2025 بحلول   %  35
التقليص  الغاية  لهذه  المجموعة  وتنوي 
من  الــمــتــأتــي  البيئي  لــألثــر  الــتــدريــجــي 

الطاقة  توفير  طريق  من  الخاصة  منشآتها 
الشمسية،  الطاقة  إلنتاج  معدات  وإقامة 
القيام  على  التجاريين  حلفائها  وتشجيع 
أكثر  حضت   ،2021 مطلع  وفي  عينه  باألمر 
بينها  كبيرة،  يابانية  خاصة  شركة   90 من 
مضاعفة  على  اليابانية  الحكومة  سوني، 
الطاقة  صعيد  على   2030 للعام  هدفها 
الذي  الحالي  الهدف  مع  مقارنة  المتجددة 
العام  اليابان  ووضعت  كاف  غير  اعتبرته 
بحلول  الكربوني  الحياد  ببلوغ  هدفًا   2020
 2030 2050 قبل رفع الهدف المحدد للعام 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بتقليص 
 ،2013 مستويات  مع  مقارنة   %  46 إلــى 
محدد  عينها  للفترة  سابق  هدف  مقابل  في 

.% 26 بـ

عندما دفعت جائحة »كوفيد–19« المدارس 
األميركية للجوء إلى التعليم عن بعد، بادرت 

معلمة العلوم في مدرسة تقع بضواحي واشنطن، 
ريبيكا بوشواي، إلى تكليف تالمذتها في المرحلة 

الثانوية مهمة طموحة تتمثل في تصميم 
وتصنيع مرشح مياه )فلتر( مضاد للرصاص 

ومنخفض التكلفة، واليوم، توصل هؤالء التالميذ 
بالفعل، باستخدام الطابعات الثالثية األبعاد، إلى 

نموذج أولي جاهز للتشغيل، وهو مرشح يبلغ 
ارتفاعه نحو ثمانية سنتم يتم وصله بالصنابير، 
يأملون في طرحه في السوق بسعر دوالر واحد 

فحسب وأوضحت بوشواي لوكالة »فرانس برس« 
أن »المبدأ العلمي بسيط«. وأضافت: »قلت 

لنفسي، لدينا هذه الطابعات الثالثية األبعاد، فلمَ 
ال نفعل شيئًا من هذا القبيل؟«. وعرضت األستاذة 

النموذج األولي في أربعة مؤتمرات، أحدها 
المؤتمر المرموق للجمعية الكيميائية األميركية. 

وتعتزم كتابة مقال في مجلة علمية وال تزال 
مياه الصنابير تصل إلى نحو عشرة ماليين منزل 

أميركي من خالل أنابيب الرصاص ذات اآلثار 
الضارة، خصوصًا على األطفال وشكلت المياه 

الملوثة بالرصاص في مدينة فلينت العام 2014 
إحدى أسوأ الفضائح الصحية خالل السنوات 

األخيرة في الواليات المتحدة.

تالميذ أميركيون يخترعون 
»فلترًا« منخفض التكلفة

ـ»بنتاغون«: تزايد األجسام  ال
الطائرة خالل الـ20 سنة املاضية

»سوني« تقرب هدفها ببلوغ الحياد الكربوني 10 سنوات

CINEMA
CINEMA

التي  المجهولة  الطائرة  تزايد عدد األجسام 
رُصدت في السماء على مدى السنوات 

الثالثاء،  أعلن،  ما  الفائتة، على  العشرين 
مسؤول رفيع في وزارة الدفاع األميركية أمام 

النواب، في أول جلسة عامة مخصصة لهذا 
الموضوع منذ نصف قرن.

البحرية  نائب مدير مكتب االستخبارات  وقال 
أمام لجنة نيابية معنية باألمن  سكوت براي 
القرن الحادي والعشرين،  »رصدنا منذ أوائل 

عددًا متزايدًا من الطائرات أو األجسام غير 
المصرح عنها أو غير المحددة في مناطق 
العسكري ونطاقه ومجاالت جوية  التدريب 
مخصصة له« وعزا براي هذا االزدياد إلى 
الجيش األميركي من  التي بذلها  الجهود 
المتعلقة باإلبالغ عن  أجل »رفع الوصمة 

أيضًا. التكنولوجي  التقدم  وإلى  المشاهدات« 
مع ذلك، أشار المسؤول األميركي إلى أن 
إلى أي تفصيل  الـ»بنتاغون« لم يتوصل 

»من شأنه أن يوحي بأن األجسام آتية 
من خارج األرض«، لكنه لم يستبعد هذا 

االحتمال. وقال: »لم نضع أي افتراضات في 
شأن ما تمثل هذه األجسام أو ما ال تمثله« 

بتقرير صدر  األميركية  المخابرات  وأشارت 
2021 إلى عدم توافر دليل حول  في يونيو 

السماء. وجود كائنات فضائية في 

●

التواصل  موقع  صفحات  »#كلنا_إدريس_غانا«  هاشتاغ  اجتاح 
جيرمان«  سان  »باريس  نادي  لالعب  دعمًا  »تويتر«  االجتماعي 
كرة  جمهور  من  غانا،  إيدريسا  السنغالي  والمنتخب  الفرنسي 

لجنة  قبل  من  استدعاؤه  جرى  أن  بعد  العالم  حول  القدم 
اللعب  رفضه  بسبب  معه  للتحقيق  الفرنسي  باالتحاد  األخالق 

يسمى  بما  وعنونتها  الدوري،  بطولة  من   37 الـ الجولة  في 
غاب  التي  األولى  المرة  هي  تلك  تكن  ولم  المثليين«  بـ»دعم 
بالموسم  ذاته  األمر  تكرر  حيث  الجولة،  تلك  عن  الالعب  بها 

التي  هي  المعدة«  »آالم  بأن  موقفه  الالعب  وبرر  الماضي، 
الحضور. من  منعته 

ومشجعي  العالم،  حول  القدم  كرة  العبي  من  الكثير  دعم 
موقف  بأنه  وصف  الذي  السنغالي،  الالعب  موقف  اللعبة، 

التي  ومعتقداته  مبادئه  عن  يتخَل  لم  إنه  حيث  »بطولي«، 
التواصل  منصات  ومستخدمو  رواد  وأطلق  بها،  يؤمن 

في  الالعب  مساندة  أجل  من  غانا«،  إدريس  »كلنا  »هاشتاج« 
تغريدة  سال،  ماكي  السنغالي  الرئيس  ونشر  الحالية،  أزمته 

احترام  يجب  إدريسا،  أدعم  »أنا  اآلتي:  فيها  جاء  »تويتر«  عبر 
الدينية«. قناعاته 

كبيرة  صعوبة  فرنسا  في  البصر  وضعاف  المكفوفون  يواجه 
في  تأخذ  ال  الساحقة  غالبيتها  أن  إذ  اإلنترنت،  مواقع  تصفح  في 
لكبرى  التابعة  وتلك  العامة  الرقمية  فالخدمات  حالتهم،  االعتبار 
أساسية  أدوات  باتت  كونها  إلى  نظرًا  ملزمة،  الخاصة  الشركات 
لجميع  متاحًا  استخدامها  جعل  اليومية،  الحياة  في  عنها  غنى  ال 
الذين  وأولئك  اإلعاقة،  ذوو  ومنهم  متكافئة،  بطريقة  المواطنين 
التعلم غير  البصر والسمع والحركة واضطرابات  يعانون اضطرابات 
إلى  يؤدي  المخالفة  الجهات  على  العقوبات  غياب  أن  إال  اللفظي، 
عدم انطباق هذه المواصفات إال على قلة منها، فمن المفترض أن 
ألفًا، وكذلك لضعاف   70 البالغ عددهم في فرنسا  للمكفوفين  يتاح 
للنص  صوتية  قراءة  إلى  االستماع  مليون،   1.5 نحو  وهم  البصر 
وإرشاد  اإلعالمية،  للصور  الكمبيوتر، ووصف  المعروض على شاشة 
إلى الخانات التي ينبغي ملؤها. ونظرًا إلى عدم قدرة ذوي اإلعاقات 
الكمبيوتر،  فــأرة  إليه  تشير  الــذي  المكان  رؤيــة  على  البصرية 

المفاتيح. لوحة  اختصارات  استخدام  يمكنهم 
الرقمية في جمعية »فالنتان هاي«  ويقول المسؤول عن اإلتاحة 
بل  بأكملها،  الصفحة  رؤية  على  القدرة  أملك  »ال  بيريرا:  مانويل 
العملية  هذه  أن  إال  اآلخر«،  تلو  جزءًا  صوتيًا  محتوياتها  على  أطلع 
على  مرمزة  ما  خانة  تكن  لم  إذا  لحظة  أي  في  تتوقف  قد  الشاقة 
اإلنترنت  عبر  شراء  طلبية  الكفيف  يمأل  فعندما  المناسب.  النحو 
مثاًل، قد ينجز معظم الخطوات المطلوبة، لكنه »قد يقع فجأة على 
الذي  الجهد  العملية برمتها، وتنسف كل  خانة غير مشفرة« تعرقل 

يعرف  »أن  دون  من  ملؤه«  يجب  »مربع  عبارة  مثاًل  فيسمع  بذله، 
قبوله«،  تأكيد  أو  عنوانه  أو  اسمه  المطلوب  كان  إذا  ما  بالتحديد 
على ما يشرح مانويل بيريرا، ويضيف »تكفي خانة واحدة من هذا 
بأكمله«،  اإللكتروني  الموقع  استخدامنا  إمكان  دون  لتحول  النوع 
ينبغي على كل موقع أن ينشر في أسفل صفحته بيان إتاحة يوضح 
أساسه  وعلى  اإلتاحة،  لتحسين  العامة  للمعايير  امتثاله  مستوى 
أو   ،%  100 امتثاله  نسبة  كانت  إذا  للشروط«  »مطابقًا  إما  يكون 
50 %، أو »مطابق جزئيًا« بين  »غير مطابق« إذ كانت النسبة دون 
 74 مثاًل  الرئاسي  اإلليزيه  قصر  موقع  نسبة  وتبلغ  الحدين.  هذين 
 72 بنسبة  متوافق  الصحي  للتأمين  »أميلي«  أن موقع  %، في حين 
للسكك  الوطنية  الشركة  موقع  مطابقة  نسبة  تتعدى  ال  فيما   ،%
المشتركة  الرقمية  اإلدارة  من  بودو  مارين  وقالت   .%  54 الحديد 
الفرنسية لوكالة »فرانس برس« إن 11 فحسب من إجراءات  للوزارات 
الدولة الرئيسية الـ221 التي يمكن إنجازها عبر اإلنترنت والمدرجة في 
مرصد لجودة اإلجراءات عبر اإلنترنت، »متاحة بالكامل« لذوي اإلعاقات، 
من  يُطلب  التي   )Captcha( »كابتشا«  صور  مجموعات  هي  واألسوأ 
مستخدم موقع ما أحيانًا اختيار المناسب منها )كإشارات المرور الضوئية 
مثاًل( للتحقق من كونه إنسانًا وليس برنامجًا أو ما يعرف بالـ»روبوت«، 
فرموز التحقق هذه التي تهدف إلى ضمان أمن المواقع هي بمثابة ممر 
إلزامي يتيح للمستخدم مواصلة التصفح أو إنجاز معاملة إلكترونية، لكنها 
الكفيفة  وتشرح  مسدودًا،  الطريق  يجعل  عائق  الكفيف  إلى  بالنسبة 
سيلين بوف أن »شراء تذاكر القطارات إلى بورغون )وسط فرنسا( .

مشاكل تواجه املكفوفني باستخدام اإلنترنت في فرنسا
»#كلنا_إدريس_غانا« يجتاح »تويتر«

شعر الحكمة
مهـمـا أديـر النـاس ما ترضيهـم
يبـــوك ديـما طـوع بيـن إيديهـم

ديــرا أّللــــي فـى بــالـك
واسمــع كالم اهلل يصلـح حـــالك
أيـش ماأديـر الناس ماترضـالـــك
ياصـاحبي راهـي طبيعـة فيهــم

نظارة من »غوغل« للترجمة الفورية
رؤية  مدى  في  األخــرى،  اللغات  من  الترجمة  عرض  تستطيع  نظارة  »غوغل«  طورت 
المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر، كما أشارت شركة خدمات اإلنترنت والتكنولوجيا 
األميركية، التي ظهرت إلى الوجود كمحرك بحث على اإلنترنت قبل سنوات، خالل مؤتمر 
»مطوري غوغل آي/أو«، أنه سيكون خالل وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي اإلنترنت 
في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل باإلنترنت 
طعام  ألي  صورة  مجرد  فإن  غوغل  وبحسب  عنه  معلومات  معرفة  مطلوب  شيء  أي  إلى 
القريبة  المنطقة  في  الطعام  هذا  توفر  التي  الجيدة  المطاعم  كل  لمعرفة  كافيًا  سيكون 
من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر 

الكتشاف أكثرها صحية، وفق »دويتشه فيله«.
الترجمة  عرض  تستطيع  ذكية،  نظارات  »غوغل«  تطور  المدى  طويلة  رؤيتها  إطار  في 
مكتوبة وبشكل آلي في مدى رؤية المستخدم. وأطلقت غوغل على هذه التقنية »الترجمة 
من  المزيد  دون  لتوضيحها  فيديو  عرض  المؤتمر  خالل  جرى  حيث  النصية«،  الفورية 
التفاصيل ولم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر 
اإلطار،  ذات  التقليدية  النظارة  تشبه  الخارج  من  النظارة  فإن  نفسه  الوقت  في  بطاريتها. 
الرقمي في بيئة خارجية سواء  المحتوى  أكبر قلياًل يذكر أن تكنولوجيا دمج  أنها  باستثناء 
على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز »أيه.آر«. 
والمعروف أن شركات أخرى مثل »أبل وفيسبوك« تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام 

تكنولوجيا الواقع المعزز.

كلمة1000

»شكون« تطلق ألبومها الجديد  عبر »يوتيوب«

● شاحنة الوقود التي كادت حترق بنغازي لوال بطولة سائقها عبد اهلل املجبري. الثالثاء 23 مايو 2022 أرشيفية



متابعات 03

السياسي  المشهد  يسود  االنقسام  يزال  ال  فيما 
في ليبيا، قدمت »مجموعة األزمات الدولية« ثالث 
توصيات مستعجلة إلعادة االستقرار إلى ليبيا أبرزها 
التفاوض على حكومة وحدة وطنية جديدة تعطي 

البرلمانية. لالنتخابات  األولوية 
ومع نزاع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس 
النواب برئاسة فتحي باشاغا، يدور حديث عن طريق 
يأتي ذلك في وقت  األزمة، لكن  للخروج من  ثالث 
انقسم فيه المجتمع الدولي إلى أربعة فرق، حسب 
»مجموعة األزمات الدولية«، التي حذرت من البيئة 
في  الحرب  خلفتها  التي  المتوترة  الجيوسياسية 

أوكرانيا، والتي يمكن أن تنعكس على ليبيا.
عن  المجموعة  تحدثت  لها،  حديث  تقرير  وفي 
مواجهة  في  الدخول  ليبيا  في  النزاع  طرفي  تجنب 
عدة  على  االستقرار  تقويض  من  محذرة  مسلحة، 
الخالفات  انعكست  واقتصاديًا،  أخرى.  مستويات 
الجديدة على عائدات النفط التي تمثل تقريبًا مجمل 
في  الحالي  الوقت  في  وتبقى  الحكومية  الميزانية 
أيدي حكومة الوحدة في طرابلس بقيادة الدبيبة. 
يدعمون  الذين  األطراف  بعض  األزمة  دفعت  كما 
الليبي  النفط  إنتاج  من  كبير  جزء  إلغالق  باشاغا، 
في محاولة لوقف تدفق العوائد إلى طرابلس، وفق 

التقرير.

صراع المجموعات المسلحة
وميدانيًا، أثر الصراع في تعطيل الجهود المتعثرة 
وأشعل  الموازية،  األمنية  الفصائل  لتوحيد  أصاًل 
الموالين  بين  عرضي  قتال  اندالع  طرابلس  في 

المتنافستين. للحكومتين 
وأشارت المجموعة إلى أن األزمة الراهنة »تنطوي 
في  واألمن  الطاقة  مجال  في  مهمة  مصالح  على 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء، فإن بقاء ليبيا غير 
مستقرة يهدد بإلحاق الضرر بالمحاوالت األوروبية 
لتنويع واردات الطاقة، وتقليل االعتماد على النفط 

الروسيين«. والغاز 
الخالفات حول قطاع النفط والغاز تقوض استقرار 
اإلمدادات على المدى القصير، وتهدد توفير موارد 
قلق  مصدر  أن  كما  الطويل.  المدى  على  إضافية 
الخاصة  الروسية  »فاغنر«  بمجموعة  يتعلق  آخر 
»التي تتشارك مع حكومة باشاغا والقوات الموالية 
للمشير خليفة حفتر، حيث يعمل أفرادها في المناطق 

المجموعة. بحسب  لليبيا«،  والجنوبية  الشرقية 
االنقسامات  أن  الدولية  األزمات  مجموعة  وترى 
المؤسسية في ليبيا تؤثر سلبا على رغبة أوروبا في 
وجود شريك ليبي فعال لوقف الهجرة غير النظامية 

شمااًل، وانتشار الجماعات الجهادية في المنطقة.

وقال التقرير إن »باشاغا يطالب الدبيبة بالتنحي، 
وحاول تثبيت نفسه في العاصمة مرتين، لكن في 
للدبيبة  الموالية  القوات  المناسبتين، تمكنت  كلتا 
من طرده، مواصاًل تعهده بدخول طرابلس بسالم، 
لكن حتى تلك اللحظة، اقترح باشاغا أن يكون مقر 
حكومته في مدينة سرت بوسط ليبيا ووعد بدعم 
خارطة الطريق التي يدعمها البرلمان، التي تعطي 
األولوية لتعديل مسوَّدة الدستور، تليها انتخابات 

.»2023 تشريعية ورئاسية متزامنة في العام 

وداعًا للدبيبة وباشاغا
في  بالبقاء  الدبيبة  يلتزم  أخرى،  ناحية  ومن 
السلطة حتى االنتخابات التشريعية التي يقول إنه 
سيبدأ في إجرائها. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة 
حكومته في األشهر المقبلة، حتى في غياب دستور 

معتمد.
في المقابل بدأت فصائل أخرى تدعو إلى طريق 
على  أخرى  موقتة  وحدة  حكومة  في  يتمثل  ثالث، 
رأسها شخص آخر غير باشاغا أو الدبيبة. ويرى أنصار 
للخروج  أولى  خطوة  المسار  ذلك  أن  الدعوة  هذه 
من األزمة، ومع ذلك لم يحددوا من سيشارك في 
كيف  أو  جديد  وزراء  رئيس  عن  البحث  مفاوضات 
ستبدو خارطة الطريق االنتخابية التي تلي تشكيل 

حكومة جديدة.

من  أنه  الدولية  األزمات  مجموعة  ترى  ولذلك، 
غير المرجح أن تجد ليبيا طريقًا للخروج من أزمتها 
»ولكن  قوة،  أكثر  دولية  مشاركة  دون  السياسية 
يكون  أن  يجب  فعالة  المشاركة  هذه  تكون  لكي 
الذي  المسار  أكبر من اإلجماع حول  هناك مستوى 

اختياره«. يجب 

3 فرق دولية
حسب  فرق،  عدة  إلى  الدولي  المجتمع  وينقسم 
الداعمة  الدول  في  األول  الفريق  ويتمثل  التقرير، 
للدبيبة وهي: الجزائر وتركيا واإلمارات، ويرجع ذلك 
أساسًا إلى شكوك هذه الدول في أن باشاغا سيحظى 
في تشكيل حكومته  ينجح  أو  واسع  دولي  باعتراف 

في طرابلس، كما وعد علنًا.
على  تحفظات  أيضًا  البعض  لدى  يكون  وقد 
باشاغا أو متشككًا من إمكانية قدرته من عدمها في 

تنفيذ خارطة الطريق التي يفضلها، والمدعومة من 
البرلمان، الذي يشارك في تعديل مسودة الدستور 

. المتزامنة  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  قبل 
والواليات  وفرنسا  مصر  يضم  الثاني  الفريق 
الدبيبة،  بحكومة  رسميًا  تعترف  التي  المتحدة، 
أن  »رغم  باشاغا.  ضمني  بشكل  تدعم  ولكنها 
وفقًا  النزاع،  في  محايدون  أنهم  يدعون  هؤالء 
الليبيين والدبلوماسيين  لبعض أصحاب المصلحة 
حكومة  ترى  أن  تفضل  الدول  هذه  فإن  األجانب، 
باشاغا تتولى السلطة«. كما يعتقد هؤالء أن ليبيا 
اللذين  وحفتر،  باشاغا  بين  تحالف  من  ستستفيد 

كانا عدوين سابقًا.
ما  الفريق  هذا  أن  يبدو  الراهن،  الوقت  وفي 
السلطة  يتولى  أن  يمكن  باشاغا  أن  يعتقد  زال 
في طرابلس، وربما لهذا السبب، لم يدعم بشكل 
فعال فكرة أن الحكومتين المتنافستان بحاجة إلى 

توحيدها. بشأن  التفاوض 

هل تفلح خطة مجلس النواب؟
ويتابع التقرير: »سواء نجح باشاغا أم ال، فإن هذه 
مجلس  طريق  خارطة  عام  بشكل  تدعم  الــدول 
النواب للخروج من المأزق، التي كما لوحظ، تدعو 
انتخابات  إجراء  قبل  الدستور  مسودة  تعديل  إلى 
ذلك  يفعلون  إنهم  متزامنة...  وبرلمانية  رئاسية 
النتخابات  القاهرة  لمعارضة  احترامًا  كبير  حد  إلى 
الفصائل  ستعطي  أنها  تعتقد  التي  أواًل،  برلمانية 

السياسية اإلسالمية دفعة غير مقبولة«.
وإيطاليا  ألمانيا  من  فيتألف  الثالث،  الفريق  أما 
بحكومة  يعترف  الفريق  وهذا  المتحدة،  والمملكة 
 – باشاغا  تحالف  الفريق  استقبل هذا  الدبيبة. كما 
حفتر، بشكل أكثر حذرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلقهم 
بشأن اعتماد حفتر على مجموعة »فاغنر« الروسية. 
انتخابات  إجراء  في  أيضًا  المجموعة  هذه  وتشكك 
المستعصية  القانونية  الخالفات  ضوء  في  رئاسية 
وقت  في  االقتراع  إلغاء  إلى  السلطات  دفعت  التي 
ما كان من المقرر عقده في ديسمبر 2021 ، لكن 
الطريق  خارطة  بشأن  ثابت  تفضيل  لديهم  ليس 
المقبلة. فيما ظل هذا الفريق ملتزمًا بدعم العملية 
السياسية التي تقودها األمم المتحدة، إال أنه يبدو 
لتشكيل  المفاوضات  لقبول  غيره  من  انفتاحًا  أكثر 

األولوية لالنتخابات  حكومة موقتة جديدة وإعطاء 
الرئاسية أو على  التشريعية، سواء على االنتخابات 

تعديل مسودة الدستور.

غياب العنف.. ملمح إيجابي
وأخيرًا، تعد موسكو، العاصمة األجنبية الوحيدة 
عن  خارجة  باشاغا،  بحكومة  رسميًا  تعترف  التي 
المألوف. وال يزال موقفها من الخطوات المطلوبة 
الستكمال االنتقال غير واضح. وتعلق المجموعة بأنه 
الفاعلة  األجنبية  الجهات  تكن  لم   ، الحظ  »لحسن 
استعداد  على  اآلن  حتى  ليبيا  في  نشطت  التي 
لدفع وكالئها إلى حرب جديدة؛ غير أنه في البيئة 
في  الحرب  خلفتها  التي  المتوترة  الجيوسياسية 

أوكرانيا ، يمكن أن يتدهور الوضع بسرعة«.
وزيادة عن ذلك، لفت التقرير إلى عيوب المحادثات 
األممية للجمع بين ممثلي الفصيلين المتعارضين 
اآلخذ في االنهيار؛ إذ أن أي توصل إلى اتفاق على 
مشكلة  مباشر  بشكل  يعالج  ال  دستوري«  »أساس 
الحكومات المتنافسة وإجراء االنتخابات تحت ظلهما. 
البرلمان  يدعمه  نهج  إلى  المحادثات  تستند  كما 
ويتمحور حول التعديل الثاني عشر للدستور، الذي 

اقترح خارطة طريق في فبراير ويعتبرها شرعية.

دور أوروبي
وعلى الرغم من نفوذهم المحدود، تعتقد مجموعة 
االتحاد  دول  بإمكان  يزال  ال  أنه  الدولية،  األزمات 
األوروبي المساهمة في استقرار ليبيا. مقدمًا ثالث 
توصيات، تتعلق بضرورة الترتيب الستضافة دولة 
عضو في االتحاد مشاورات بين الحكومات األجنبية 
المشاركة في ليبيا لرسم طريق للخروج من األزمة، 
عقدا  اللذين  برلين  مؤتمري  نموذج  باستخدام 
بروكسل  استبعدت  إذا  »لكن   .2021-2020 في 
فال  المحادثات،  هذه  مثل  من  موسكو  وواشنطن 
يزال يتعين عليهما إبقاء قنوات اتصال مفتوحة، حتى 
لو من خالل طرف ثالث، وفي الوقت نفسه تأمين 
وتركيا  مصر  مثل   ، أخرى  مؤثرة  أطراف  مشاركة 

وقطر واإلمارات والجزائر«.
أممي  تعيين ممثل  التقرير بضرورة  أوصى  كما 
جديد ليحل محل المستشارة الخاصة لألمم المتحدة 
ستيفاني ويليامز، التي من المقرر أن تغادر منصبها 
تشجيع  إلى  التقرير  دعا  كما  يونيو.  نهاية  في 
إلى  التوصل  على  ليبيا  في  المتعارضة  الفصائل 
ترتيبات  وإنشاء  موحدة  دولة  موازنة  بشأن  اتفاق 
مالية موقتة من شأنها أن تضع أموال الدولة في 
صندوق تأمين بانتظار تحقيق هدف سياسي واضح، 
هذه  ودون  التنفيذية.  السلطة  توحيد  إعادة  وهو 
الخطوة التي يفتقدها اقتراح الواليات المتحدة قيد 
الدراسة اآلن، قد يكون إنشاء ترتيبات مالية موقتة 

غير مجدٍ.

 طرابلس، القاهرة- الوسط

● فتحى باشاغا● ستيفاني وليامز● عبدالحميد الدبيبة

حكومة جديدة »دون باشاغا والدبيبة« تنقذ ليبيا من االنسداد
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مجموعة »األزمات الدولية«:

3 فرق دولية تتنازع على الملف 
الليبي.. ومن حسن الحظ عدم وقوع 

حرب بالوكالة

الدولة في  أموال  يجب وضع 
االتفاق  بانتظار  تأمين  صندوق 

لسياسي ا

االحتاد األفريقي:

ناقوس  األفريقي  لالتحاد  تابع  مركز  اصدرها  دراسة  دقت 
وفي  ليبيا  في  المتزايد  السياسي  الجمود  مخاطر  الخطر، من 
األجانب«  »اإلرهابيين  استفاقة  من  محذرة  الساحل،  بلدان 
وانتقالهم من بؤر الصراع إلى أنحاء القارة، كاشفة اإلبالغ عن 
وجود أكثر من 3 آالف مقاتل أجنبي أغلبهم بالجنوب الليبي، 
لتأسيس  الهش  الوضع  يستغلون  "داعش"  لتنظيم  موالون 

موطئ قدم قوي.
وقال مركز الدراسات واألبحاث المتعلقة بمكافحة اإلرهاب 
مايو   24 نشرت  له  ميدانية  دراسة  في  األفريقي،  باالتحاد 
الجاري، إن التقديرات تظهر أن حوالي 50 ألف إرهابي من نحو 
100 دولة سافر إلى سورية والعراق وليبيا في آخر 10 سنوات 
ذهب  حين  في  »داعــش«.  الدموي  التنظيم  إلى  لالنضمام 
أكثر من 7 آالف مقاتل أجنبي إلى سورية والعراق من شمال 
الجماعات  إلى  أوروبي  مواطن  آالف   5 نحو  وانضم  أفريقيا، 

اإلرهابية للتنظيم.
المتحدة  األمم  مكتب  قبل  من  إليه  المشار  النحو  وعلى 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب  لمكافحة اإلرهاب، فإن تهديد 
يتواصل مع بقائهم في مناطق النزاع مع احتمال العودة إلى 

بلدانهم األصلية، أو االنتقال إلى بلدان ثالثة.
بشأن  العميق  »القلق  األفريقي عن  السلم  وأعرب مجلس 
التدفق المتزايد للمقاتلين اإلرهابيين األجانب من خارج القارة 

وتهديده للسالم واألمن في أفريقيا«.

الخوف من عودة »داعش«
ويشكل المقاتلون األجانب تهديدًا خطيرًا على السالم واألمن 

واالستقرار، خاصة في مختلف بلدان القارة السمراء. فقد حذر 
االتحاد األفريقي من »نقل نشاط دولة الخالفة بعد انهيار ما 
يسمى تنظيم الدولة في سورية والعراق )داعش(، إلى الدول 

المتضررة من اإلرهاب في جميع أنحاء القارة«.
الظاهرة استنادًا  الدراسة خيارات لمعالجة تهديد  وقدمت 
ومالي  تونس  من  كل  في  ُأجريت  ميدانية  دراسة  نتائج  إلى 
المنطقة  هذه  في  األجانب  هؤالء  تدفق  أن  مؤكدة  والنيجر، 
من  دائمة  شبه  تأثيرات  وذا  األمد  طويل  يكون  أن  محتمل 
على  يؤثر  فنشاطهم  اقتصادي؛  واجتماعي  أمني  منظور 
المستثمرين،  ثقة  ويقوض  واالقتصادية،  التجارية  األنشطة 
المقيمين  لألشخاص  واالجتماعية  النفسية  الرفاهية  ويهدد 

في هذه البلدان.
طويل  تهديد  الستئصال  ــواردة  ال التوصيات  بين  ومن 
لمحاربة  العملياتية  القدرة  »تعزيز  إلى  الدراسة  دعت  األمد، 
صناعة  في  تورطًا  أكثر  أصبحوا  الذين  المحليين  اإلرهابيين 
أفريقيا  في  منطقة  توجد  ال  أنه  يعني  ما  الناسفة،  العبوات 

بمنأى عن هذا الخطر«.

تحذيرات من زيادة الصراع المحلي
مضاعفة  كقوة  العسكرية  الخبرة  دور  من  االتحاد  حذر  كما 
المحلية، »فقد يمكن أن تؤدي تكتيكات  لألنشطة اإلرهابية 
عبر  الوطنية  الصراعات  تصعيد  تأجيج  إلى  الجماعات  هذه 
الحدود«. وفي اآلونة األخيرة، خلق المقاتلون األجانب أشكااًل 
أخرى من الصراع العنيف عبر منطقة الساحل والصحراء النائية 
والحدود غير المسيطر عليها، حيث يعتقد أن أكثر من 5 آالف 
مقاتل من اإلرهابيين األجانب ينشطون في منطقة الساحل، 

ومعظمهم في جنوب ليبيا، حسب الدراسة.

ورأى المركز األفريقي أن زيادة عدد العائدين من المقاتلين 
الوطني  الصعيد  على  كبيرًا  تحديًا  يمثل  األجانب  اإلرهابيين 
االلتزامات  تعزيز  على  يحث  الذي  األمر  اإلقليمي،  واألمــن 
األشخاص  المعلومات حول  الحدود ومشاركة  بأمن  المتعلقة 
لمزيد  يدعو  فيما  المنطقة.  دول  مختلف  بين  المتنقلين 
التعاون القضائي، والمالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة 

إدماج اإلرهابيين وأفراد األسرة المرافقين لهم.

خبرة العناصر اإلرهابية
الدراسة لوحظ  إعداد  ُأجريت خالل  التي  المقابالت  وخالل 
األساسية  الميدانية  الخبرة  على  حصلوا  العائدين  بعض  أن 
النزاع، وهو  للتخطيط وإدارة الهجمات خالل قتالهم في بؤر 

ما ساعدهم على إعادة إحياء الخاليا النائمة.
مقاتل  آالف   3 من  أكثر  أن  عن  اإلبــالغ  جرى  ليبيا،  في 
أجنبي في المنطقة مواٍل لتنظيم »داعش«، يستغلون الوضع 
انضمت  كما  قوي.  قدم  موطئ  لتأسيس  الهش  السياسي 
مع  للقتال  »القاعدة«  بتنظيم  المرتبطة  السابقة  الجماعات 
عناصر »داعش«، ما تسبب في مزيد الدمار. واعتبرت الدراسة 
المحليين  المسلحين  هؤالء  إلى  األجانب  اإلرهابيين  انتماء 
أساليب  محاكاة  إلى  أدى  كما  بينها،  فيما  التنسيق  من  عزز 

الوضع  فيزداد  الساحل،  منطقة  في  أما  الوحشية.  »داعش« 
اإلرهابية  الجماعات  بين  النزاعات  اندالع  مع  سوءًا  األمني 
مالي  أنحاء  في  الميليشيات  وانتشار  المحليين  والمتمردين 

وبوركينافاسو والنيجر.

تأثير االضطراب السياسي
وتختصر الدراسة األفريقية العوامل التي تحفز تدفق وعودة 
المقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى منطقة الساحل والصحراء، 

ومنها: الفراغ األمني والسياق السياسي المضطرب.
خلق  في  النظام  وتغييرات  االضطرابات  مسلسل  وساعد 
والجماعات  »القاعدة«  أرض خصبة الستغالل ذلك من طرف 
الحكم في  أن أجهزة األمن وهياكل  لـ»داعش«. كما  التابعة 
بعض البلدان كانت غير فعالة إلى حد كبير لفترة طويلة من 
ليبيا،  في  المتزايد  السياسي  بالجمود  مثااًل  ضاربة  الزمن، 
والتحوالت السياسية الهشة في بعض دول الساحل والصحراء 
التي شجعت نشاط عديد اإلرهابيين المجموعات داخل وخارج 
القارة. وأكدت الدراسة أن هذه المجموعات كانت قادرة على 
الجهات  قبل  من  المقاومة  من  الكثير  تلقى  أن  دون  العمل 
من  تمكن  المثال  سبيل  على  »داعش«،  فتنظيم  الحكومية. 
ألنه  »ليس   2015 فبراير  في  الليبية  سرت  على  االستيالء 

قوات  قبل  مقاومة حقيقية من  وجود  لعدم  ولكن  قويًا،  كان 
الحكومة«.

أما العامل اآلخر النتشار الجماعات اإلرهابية المسلحة، فهو 
الموالية  الجهادية  والجماعات  لتوسع »داعش«  أرضية  وجود 
تتضمن  حيث  والصحراء،  الساحل  منطقة  في  لـ»القاعدة« 
في  الشريعة«  »أنصار  جماعة  نشاط  المجموعات  هذه  أمثلة 
في  السوفيايت  ضد  المحاربين  قدامى  من  آخر  وفريق  ليبيا 
أفغانستان. فوجود هذه المجموعات كان عامل تسهيل لتدفق 
المقاتلين األجانب من سورية والعراق وبعضهم من الشمال 

األفريقي.

ضرورة وقف التمويل
ومن التوصيات لوقف التهديد طويل األمد، أوصى االتحاد 
وبناء  األجانب.  اإلرهابيين  تمويل  شبكات  بتعطيل  األفريقي 
على عديد الخبراء الذين جرت مقابلتهم، فإن االستراتيجيات 
غير  تظل  المالية  التدفقات  وتعطيل  لتحديد  المستخدمة 
الدول  مع  الدوليون  الشركاء  يشارك  أن  ينبغي  كما  فعالة. 
في  يقيمون  الذين  األشخاص  قوائم  تحديد  في  األفريقية 

الخارج وأصبحوا مقاتلين.
االستخباراتية  المعلومات  جمع  يتعين  ذلك  عن  وفضاًل 
والمعلومات في الوقت المناسب. كما أنه من الضروري إنشاء 
وكاالت جديدة لمتابعة الظاهرة، ال سيما بين بلدان الساحل 

والصحراء.
بالتعاون  إجراء دراسة  إلى  إلى ذلك، دعا االتحاد األفريقي 
لمواجهة  شامل  عمل  إطار  لتطوير  »أفريبول«  منظمة  مع 
المقاتلين األجانب الموجودين في منطقة الساحل والصحراء 

والقرن األفريقي.

الجمود السياسي في ليبيا نافذة »استفاقة اإلرهابيني األجانب«
الدراسة: ضرورة تعطيل شبكات تمويل 

المسلحين األجانب
يجب استئصال التهديد اإلرهابي.. فال توجد 

منطقة في أفريقيا بمنأى عن الخطر

طرابلس ـ القاهرة، الوسط:عبد الرحمن أميني
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من  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  حذر 
ينتقل  أنه  إلى  مشيرًا  القرود،  جدري  مرض 
إلى اإلنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء 
يجر  لم  فيما  المصابة؛  الحيوانات  لسوائل  أو 

تسجيل أي حالة في ليبيا حتى اآلن.
وأوضح المركز، في بيان أصدره اإلثنين، أن 
من  أكثر  عبر  تحدث  بالمرض  اإلصابة  عدوى 
المصابة  الحيوانات  لحوم  تناول  منها:  طريقه 

بعدوى المرض دون أن يجري طهيها جيدًا.
من  األول  المقام  في  المرض  ينتقل  كما 
جزيئات  طريق  عن  آخر  إلى  مصاب  إنسان 
االختالط  طريق  عن  أو  التنفسي،  الجهاز 
ومالمسة أشياء ُلوّثت أخيرًا بسوائل المريض 

المصاب، وفق المركز.
الوطني لمكافحة  المركز  أعلن  األحد،  ويوم 
أو  مؤكدة  حالة  أي  تسجيل  عدم  األمراض، 
ولم  اآلن،  حتى  القرود  جدري  بمرض  اشتباه 
بالمستشفيات  المعدية  األمراض  أقسام  تبلغ 

عن حالة في ليبيا.
أن  »فيسبوك«،  على  صفحته  عبر  أضاف، 
لمتابعة  لجنة  كلف  السائح  عماد  المركز  مدير 

مستجدات »جدري القرود«.

كيفية الوقاية من جدري القرود
ونشرت الصفحة جملة من النصائح للوقاية 

من مرض جدري القرود، وهي:
- ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي 
حال  في  األمراض  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من اإلصابة 
بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، مع تورم العقد 
الليمفاوية خاصة للعائدين من السفر خالل 21 

يومًا.
- تجنب مخالطة الغير عند اإلصابة بارتفاع 

درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي.
المجاني للمركز  - االتصال بالخط الساخن 
الوطني لمكافحة األمراض 195 ألي معلومات 

أو استفسارات حول المرض.

أعراض جدري القرود
عدد  في  أخيرًا  القرود  جدري  مرض  وظهر 
من الدول، معظمها أوروبية، لكنه مرض قديم 
قرد  في   1958 العام  مرة  أول  تشخيصه  جرى 
التسمية،  سبب  وهذا  بالدنمارك،  مختبرات 
لكنه يصيب العديد من الحيونات وليس خاصًا 

بالقرود.
ورغم ذلك لم يُسبب المرض المرصود أي 
جائحة عالمية، وانتشر في مرات قليلة في دول 
البرية،  الحيوانات  حيث  أفريقيا  ووسط  غرب 
ارتفاع درجة  أعراضًا تشمل  أن يسبب  ويمكن 
الحرارة وآالمًا ويظهر بشكل طفح جلدي مميز.

ما  أشبه  األعراض  حيث  من  والمرض 
ـ  باسم  المعروف   - الماء  يكون بمرض جدري 

أبوشوكة، وهو يأخذ وقته وينتهي في معظم 
الحاالت، كما أنه ليس شديد االنتشار.

مرض قابل للسيطرة.. وعزل المرضى أمر مهم
العالمية  الصحة  منظمة  قالت  ذلك،  قبل 
تفشي جدري  على  السيطرة  الممكن  إنه من 
البشر.  بين  العدوى  انتقال  ووقف  القرود 
لزيادة  ملحة  حاجة  هناك  أن  وأوضحت 
شامل  اكتشاف  وإجراء  المرض  بشأن  الوعي 
وتقديم  المخالطين،  ورصد  والعزل،  للحاالت 
في  المرض  انتقال  من  للحد  داعمة  رعاية 

المستقبل.
الصحية  السلطات  رصدت  بريطانيا،  وفي 
بالمرض،  جديدة  إصابة  حالة   36 تسجيل 
ليرتفع  اسكتلندا.  في  إصابة  أول  تسجيل  مع 
إنجلترا  المؤكدة في  للحاالت  اإلجمالي  العدد 
وأشارت  حالة،   56 إلى  الجاري  7مايو  منذ 

القلق. السلطات إلى أن تفشي المرض يثير 

متوسط اإلصابة بـ»كورونا«
المركز  أعلن   ،19 كوفيدـ  وباء  صعيد  وعلى 
الوطني لمكافحة األمراض، أن متوسط اإلصابة 
بالفيروس في البالد األسبوع الماضي، سجل 6 
حاالت يوميًا. وحسب التحديث األسبوعي للوضع 
الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خالل 
الفترة من 14 إلى 19 مايو الجاري، كان متوسط 
نسبة  بلغت  فيما  واحدة،  حالة  الشفاء  حاالت 

الحاالت الموجبة 2.4 %. وارتفع العدد اإلجمالي 
لإلصابات إلى 501 ألف و987 حالة، فيما بلغت 
ألفًا   495 وتعافى  حالة،   63 النشطة  الحاالت 
 6430 الوفيات  أعداد  فيما سجلت  حالة  و494 

وفاة منذ تسجيل انتشار الوباء في ليبيا.

المركز الوطني يحذر
الوطني  المركز  الماضي، حذر  السبت  ويوم 

أقل  من  تعد  ليبيا  أن  من  األمراض  لمكافحة 
من  واآلالف  اللقاح،  تلقي  على  إقبااًل  البلدان 
السكان قضوا بسبب الجائحة. وناشد المركز، 
التوجه  »سرعة  المواطنين  جميع  بيان،  في 
لمراكز التطعيم ألخذ لقاح كورونا حماية لهم 

من اإلصابة بأعراض الفيروس«.
المركز  حذر  الماضي،  أبريل  منتصف  وفي 
عدد  في  القياسي«  »االنخفاض  أن  من 
يعني  »ال  ليبيا  في  »كورونا«  فيروس  إصابات 
تدني  مع  خاصة  الوباء«،  انتهاء  بالضرورة 
نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد 

للفيروس )16%(.

شلل األطفال
الوطني  المركز  أعلن  أخرى،  جهة  من 
لمكافحة األمراض، األحد، وصول نصف مليون 
جرعة من طعم شلل األطفال. وأوضح المركز، 
ستكون  »التطعيمات  أن  صحفي،  بيان  في 
الصحية  المراكز  جميع  في  قريبًا  متوافرة 
الخاصة بتلقي التطعيم«، مشيرًا إلى أن »شلل 
األطفال أصبح اآلن نادرًا وآخر حالة جرى رصدها 

في ليبيا كانت في سنة 1991«.
المركز  رئيس  أعلن  الماضي،  واألربعاء 
السائح،  حيدر  األمراض  لمكافحة  الوطني 
شلل  طعم  من  جرعة  مليون  نصف  وصول 
حملة  التجهيز إلطالق  وكشف  للبالد.  األطفال 
موسعة ضد مرض شلل األطفال، لتبقى بالدنا 

خالية من شلل األطفال.

ما هو شلل األطفال؟
يذكر أن شلل األطفال مرض فيروسي معدٍ 
بإحداث  كفيل  وهو  العصبي،  الجهاز  يغزو 
الزمن.  من  ساعات  غضون  في  التام  الشلل 
عن طريق  آلخر  الفيروس من شخص  وينتقل 

البراز، أو المياه الملوثة أو الطعام.
شلل  تطعيم  أن  إلى  نوه  الوطني  المركز 
األطفال هو جزء من التطعيمات الروتينية في 
مرحلة الطفولة، ويتم إعطاؤه لألطفال من عمر 
يوم حتى ست سنوات. وبعد استكمال الجرعات 
يمكن أن يتحصل الطفل على حماية من شلل 

األطفال تستمر مدى الحياة.
األولية،  األطفال  شلل  مرض  أعراض  ومن 
ارتفاع درجة الحرارة، والتعب والصداع، والتقيؤ 
األطراف،  في  بألم  والشعور  الرقبة،  وتصلب 
حسب المركز الوطني لمكافحة األمراض الذي 
به  الخاصة  التطعيمات  بأخذ  بااللتزام  نصح 

ضمن برامج التطعيم التابعة له.

شهادة منظمة الصحة العالمية
الصحة  منظمة  منحت   ،2019 أكتوبر  وفي 
شلل  مرض  من  الخلو  شهادة  ليبيا  العالمية 
للمركز  بيان  وفق   ،2018 للعام  األطفال 

الوطني لمكافحة األمراض.
خلو  تقرير  نتيجة  المركز  أرجع  حينه  وفي 
الوطني  البرنامج  قوة  إلى  المرض  من  ليبيا 
الستئصال شلل األطفال واستمرار دعم المركز 

الوطني لمكافحة األمراض له.

»مكافحة األمراض«: اطمئنوا.. ليبيا خالية من جدري القرود
طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● الطفح الجلدي أبرز أعراض جدري القرود● منظمة الصحة العالمية

وصول نصف مليون جرعة
من طعم شلل األطفال.. وتجهيز 

لحملة مكافحة موسعة

المركز الوطني: لم نرصد أي ظهور للمرض في أنحاء البالد.. و6 حاالت متوسط اإلصابة بفيروس كورونا األسبوع الماضي

هكذا ينتقل المرض.. وكيفية الوقاية منه:

رئيس  قال  الصيف،  فصل  دخول  من  أيام  قبيل 
وئام  للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  مجلس 
إنشاؤها  الجاري  الجديدة  المحطات  إن  العبدلي، 
أعلى  وهو  ميغاوات،   7400 إلى  اإلنتاجية  سترفع 
في  كبيرة  زيادة  هناك  لكن  للشركة،  توليد 

االستهالك تحتاج إلى متابعة.
رئيس  مع  األحد،  عُقد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الكهربائية  العامة  الشبكة  أوضاع  لمتابعة 

والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدالت اإلنتاج.
اللقاء تناول أوضاع العمرات التي جرى تنفيذها 
وكذلك  المحطات،  من  لعدد  الشركة  قبل  من 
)غرب طرابلس،  الجديدة  للمشاريع  اإلنجاز  نسبة 
طبرق، مصراتة(، وفق بيان نشرته صفحة حكومة 

الوحدة الوطنية على »فيسبوك«.
الجهود  تركيز  ضرورة  على  شدد  الدبيبة، 
خالل  الشبكة  أوضاع  لمعالجة  الشركة  قبل  من 
توعوية،  حملة  وجود  ضرورة  مع  الصيف،  فصل 
االستهالك  بشأن  األمنية  األجهزة  مع  والتنسيق 

الزائد من قبل المحالت التجارية والصناعية.

وفد ليبي في الجزائر
وفي السياق نفسه، استعرض وفد من الشركة 
الطاقة  وزير  مع  »جيكول«  للكهرباء  العامة 
بين  التعاون  آفاق  عرقوب،  محمد  الجزائري 
الجزائرية،  »سونلغاز«  ومجمع  الليبية  الشركة 
برنامج  لتنفيذ  الجزائر  ومرافقة  دعم  وخطوات 
الكهرباء وصيانة  وإنتاج  التنموي  الليبية  الشركة 
وزارة  بيان  وفق  والتكوين،  التيار  نقل  شبكات 

الطاقة والمناجم الجزائرية.
الجزائر  الوزارة في  اجتماعًا بمقر  وعقد عرقاب 
العامة  الشركة  وفد  مع  اإلثنين،  العاصمة، 
الرئيس  العبدلي، بحضور  وئام  برئاسة  للكهرباء 

المدير العام لمجمع »سونلغاز«.

تعاون بين الجزائر وليبيا
عبر  بيان  في  الجزائرية  الطاقة  وزارة  وقالت 
استعرض  اللقاء  إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
سونلغاز  مجمع  بين  التعاون  عالقات  »آفاق 
مجال  في  الليبية  للكهرباء  العامة  والشركة 

الوفد  زيارة  أن  أوضحت  الوزارة  الكهرباء«. 
بين  المنتظمة  المشاورات  إطار  في  تأتي  الليبي 
»جيكول«  للكهرباء  العامة  والشركة  »سونلغاز« 
الجزائر  بين  الطاقة  مجال  في  التعاون  وتعزيز 
مجمع  استراتيجية  إطار  في  وكذلك  وليبيا، 
»سونلغاز« دوليًا وخاصة على المستوى اإلقليمي.
وبعدما رحب الطرفان بجودة عالقات الشراكة 
بين الشركتين ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مجاالت 
اجتماعات  عدة  عقد  على  واتفقا  بينهما  التعاون 
بين الوفد الليبي ومسيري ومسؤولي »سونلغاز«.

ومحطات  الكهربائية  الشبكة  وتعاني 
وسرقة  المتكررة  التعديات  من  ليبيا  في  التوليد 

عادة  التي  األمنية  األحداث  عن  فضال  مكوناتها، 
والتي  والمحطات،  للشبكة  تتسبب في خسائر  ما 
حيث  جنزور  منطقة  في  أيام  قبل  آخرها  كان 
جراء  االستعجالي  طرابلس  غرب  مشروع  تضرر 
أولى  تشغيل  موعد  تأخير  في  تسببت  اشتباكات 

وحداته اإلنتاجية.
العام  المدير  أبدى  الماضي،  وفي شهر مارس 
استعداد  عجال،  مراد  الجزائرية،  لـ»سونلغاز« 
العامة  الشركة  مع  مشاريعه  الستكمال  المجمع 

للكهرباء »جيكول«.
بين  الكهربائي  الربط  مشروع  إطالق 

الجزائر وليبيا
و»جيكول«  »سونلغاز«  مجمع  من  كل  ووقع 
التعاون  لتوسيع  تهدف  اتفاقية   2020 في 
وتوزيع  والنقل  اإلنتاج  مجال  في  الطرفين  بين 
مجاالت  في  التعاون  جانب  إلى  والغاز  الكهرباء 

الطاقات المتجددة والتكوين.
في يونيو 2021، أعلنت الجزائر إطالق مشروع 
بحاسي مسعود جنوب  الكهربائية  الشبكة  لربط 
على  غدامس  مدينة  عبر  الليبية  بالشبكة  البالد 
أخيرًا  القرار  اتُخذ  حيث  كيلومترًا،   520 مسافة 

خالل أعمال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز التي 
انعقدت في 31 مايو 2021.

دراسة ألمانية تحذر
أن  من  حديثة حذرت  ألمانية  دراسة  أن  يذكر 
الليبيين »سيعيشون في ظالم إذا لم يجر إصالح 
تقف  أسباب  عدة  رأت  الدراسة  الكهرباء«.  قطاع 
وراء الوضع »المتدهور« للكهرباء في البالد خالل 
الشركة  أن  موضحة  الماضية،  العشر  السنوات 
الدورية  الصيانة  إلى  تفتقر  للكهرباء  العامة 
أن  مبينة  المعدات،  تعطل  عند  فقط  وتُجرى 
الشركة ال تمتلك نظامًا آليًا إلطفاء أضواء الشارع 

نهارًا وتشغيلها لياًل.
مؤسسة  عن  الصادرة  الدراسة  وسردت 
التدهور  لهذا  أخرى  أسبابًا  إيبرت«  »فريدرش 
بالشركة وهي  يعملون  ألف موظف   45 أن  منها؛ 
أن  وذكرت  موظف،  ألف   13 إلى  فقط  بحاجة 
يستهلكه  ما  أضعاف  ثالثة  يستهلكون  الليبيين 

جيرانهم في مصر وتونس.
 20 نحو  للكهرباء  العامة  الشركة  و»تلقت 
أميركي(،  دوالر  مليار   4.39( ليبي  دينار  مليار 
ومع ذلك، انخفض إمداد الكهرباء في البالد إلى 
النصف تقريبًا بين العامين 2017 و2020«، وفق 

الدراسة.
أضعاف  ثالثة  الليبيين  استهالك 

التونسيين والمصريين
وأوضحت دراسة المؤسسة األلمانية أن »قدرة 
وتوزيعها  الكهربائية  الطاقة  توليد  على  ليبيا 
شهدت تدهورًا كبيرًا خالل العقد الماضي، كما أن 
طاقتها  بكامل  تعمل  ال  الكهرباء  توليد  محطات 
إجمالية  بطاقة  محطة   15 وجود  رغم  اإلنتاجية 
إلى  الدراسة  ولفتت  ميغاوات«.  آالف   10 بلغت 
العادية  األوقات  في  »تقوم  الطاقة  محطات  أن 
بتوليد 3541 ميغاوات من الكهرباء، أي نحو 43 

% من طاقتها اإلنتاجية«.
وضربت المؤسسة األلمانية مثال بصيف العام 
الطاقة  على  الطلب  »ذروة  إن  وقالت   ،2020
بينما  ميغاوات  آالف   7.5 نحو  بلغت  الكهربائية 
ما  ميغاوات،  آالف   3.8 يتجاوز  لم  الفعلي  اإلنتاج 
18 ساعة يوميًا«.  أدى إلى انقطاع الكهرباء مدة 
كهرباء  توليد  وحدة   63 »وجود  إلى  مشيرة 
وحدة   23 بينما  البالد،  أنحاء  جميع  في  منتشرة 

متوقفة عن العمل«.

توقعات بوصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات

● صيانة المولدات تلعب دورا في الحفاظ على انتاجية الشبكة الكهربية

مع اقتراب الصيف وزيادة األحمال:

طرابلس ـ القاهرة ـ الجزائر - 
الوسط: عبدالرحمن أميني

اتفاق »ليبي ـ جزائري« على تنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء وصيانة الشبكات

العبدلي: لدينا ارتفاع كبير
في االستهالك.. والدبيبة يطلب 

حملة توعوية وتنسيقاً أمنياً

● المقر الرئيسي لشركة الكهرباء الليبية
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في  النيران  اشتعال  حــادث  فجر 
الجدل  بنغازي  الوقود  نقل  شاحنة 
على  الليبيين  المواطنين  بين 
وسائل التواصل االجتماعي، خاصة 
عبد  السائق  بتصرف  يتعلق  فيما 
بالشاحنة  وتحركه  المجبري  اهلل 
محطة  عن  بعيدًا  مشتعلة  وهي 
كبير  قسم  اعتبر  ــذي  ال الــوقــود، 
الخسائر  حجم  من  قلل  أنه  منهم 
وأنقذ المنطقة من كارثة محققة، 
في  دخوله  أن  البعض  رأى  فيما 
جانبه  بالسيارات  مزدحمة  منطقة 
المعلقين  أغلب  لكن  الــصــواب، 
اعتبروه مثااًل للشجاعة والتضحية، 
على أساس أنه عرض حياته للخطر 
أثناء  بالسيارة  التحرك  قرر  عندما 

اشتعال النار بها.
»لوال هذا البطل اليوم كانت حتصير كارثة في 
البالد«، قالها أحد النشطاء الليبيين على موقع 
الشاب  »هذا  مضيفًا:  »فيسبوك«،  التواصل 
وخرج  بحياته  وخاطر  بطولي،  بموقف  قام 
بنغازي  مدينة  شوارع  في  بسرعة  بالشاحنة 
المزدحمة خوفًا على أرواح الناس«. كانت هذه 
اإلشادة ببطولة سائق شاحنة الوقود عبداهلل 
المجبري، الذي أنقذ مدينة بنغازي من كارثة 

محققة، صباح الثالثاء.
المجبري،  عبداهلل  بشجاعة  أشادوا  ليبيون 
والنيران  الشاحنة  وقاد  بحياته  خاطر  الذي 
»المالطي«  وقود  محطة  خارج  فيها،  تشتعل 

في بنغازي؛ ليجنب المدينة كارثة حقيقية.
مواقع  عبر  المجبري  صور  نشطاء  وتداول 
التواصل االجتماعي، مع مقاطع فيديو تظهر 
المحطة،  عن  الشاحنة  إبعاده  خالل  شجاعته 

ومقاطع أخرى يروي فيها المجبري الواقعة.

ليبيون: المجبري أنقذ بنغازي من كارثة
وأضاف آخر: »الحمد هلل على سالمة صاحب 
بحياته  خاطر  اللي  المجبري  عبداهلل  الشاحنة 
حد  أي  مش  موقف  الناس،  أرواح  أجل  من 
يديره.. يا ريت يتم تعويضه ألن الناس هذي 
إال  بيها  يعلم  ما  بصورة  وتتعب  حالل  رزقها 
كتب  و  تواصلت،  بالمجبري  اإلشادات  ربي«. 
أحدهم: »يستحق كل التقدير واالحترام وأيضًا 
من  التبرع  إلى  المواطنين  داعيًا  التعويض«، 

أجل تعويض ثمن الشاحنة.
وأثنى آخر على المجبري قائاًل: »ومن أحياها 
فيك  اهلل  بارك  جميعًا..  الناس  أحيا  فكأنما 
ورجل  حالل  ولد  إنك  واهلل  خيرًا،  اهلل  وجزاك 
عملك..  في  ومخلص  وصادق  وبطل  وطن 

تسلم يا طيب«.
الخزانات  محابس  أغلقت  المجبري: 

لحماية األهالي والمدرسة
المجبري  روى  متداول،  فيديو  مقطع  وفي 
بشاحنته  دخل  إنه  قائاًل  الواقعة  تفاصيل 
لتفريغ حمولتها »في ظل  الوقود  إلى محطة 
مضيفًا:  السالمة«،  إجراءات  بجميع  التزامه 
»بعد عشر دقائق من تفريغ الوقود، اشتعلت 
النيران فجأة من الخزانات، ربما بسبب الضغط 

ال أعلم على وجه الدقة«.
باتجاه  ركضت  فعلته  إجراء  »أول  وأكمل: 
المحابس إلغالقها حتى ال تشتعل بها النيران، 
اشتعلت  لو  باألسفل  خزانات  أربعة  وهناك 
استقللت  وبعدها  كارثة،  النيران ستكون  بها 
على  خوفًا  المحطة  من  وأخرجتها  الشاحنة 
األهالي، فهناك مدرسة بجوارها، باإلضافة إلى 

أن المنطقة مزدحمة«.
بحثًا  المحطة  خارج  الشاحنة  »قدت  وتابع: 
احترقت  أن  بعد  توقفت  حتى  خاٍل  مكان  عن 

اإلطارات الواحد تلو اآلخر، فقفزت منها والحمد 
هلل على كل حال«. وتمكن رجال اإلطفاء من 
إخماد حريق الشاحنة والمحطة، وإطفاء النيران 
التي طالت سيارات متوقفة في مكان الواقعة، 

بينما بدأت بلدية بنغازي في حصر األضرار.

تعويض المتضررين من حريق محطة الوقود
الوحدة  حكومة  رئيس  كلف  جهته،  من 

المدنيين  حماية  أولوية  »اعتبر  إنه  قائاًل 
تغريدة  حسب  لنفسه«،  حمايته  من  أهم 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  حسابه  على 

»تويتر«.
قدم روحه على أكفه لحماية المواطنين

الرئاسي  المجلس  رئيس  أشاد  أيضًا 
الوقود  شاحنة  بسائق  المنفي،  محمد 
عبداهلل المجبري، قائاًل إنه »قدم روحه على 

الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
األضرار  وتقييم  حصر  المحلي  الحكم  وزارة 
الناجمة عن حريق محطة وقود في المالطي 
أجل  من  وذلك  الثالثاء،  بنغازي  مدينة  في 

تعويض المتضررين.
شاحنة  لسائق  الشكر  وجه  الدبيبة 
أبعد شاحنته  الذي  المجبري،  الوقود عبداهلل 
فيها،  تنفجر  ال  كي  المحطة  عن  المحترقة 

أكفه من أجل حماية المواطنين«.
الناس  حياة  »إنقاذ  المنفي:  وكتب 
إنسانية  مهمة  أرواحهم  على  والحفاظ 
اإليثار  بمبادئ  آمن  من  إال  عليها  يقدر  ال 
وقيم المواطنة«، حسب تدوينة على صفحة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  المجلس 

الثالثاء. »فيسبوك«، 
شاحنة  لسائق  إكبار  »تحية  وتابع: 
قرب  اليوم  صباح  احترقت  التي  الوقود 
عبداهلل  بنغازي،  في  الوقود  محطات  إحدى 
من  أكفه  على  روحه  قدم  الذي  المجبري، 
الممتلكات  وتجنيب  المواطنين،  حماية  أجل 
وقدم  عظيمة،  كارثة  وقوع  والخاصة  العامة 
درسًا بليغًا في التضحية والفداء، ونحمد اهلل 
على سالمة هذا البطل المقدام، ونسأل اهلل 

له الشفاء التام«.
بشارع  وقود  محطة  في  الحريق  واندلع 
بمدينة  الفويهات  منطقة  في  البيبسي 
النيران  واشتعلت  الثالثاء.  صباح  بنغازي، 
شحنتها  تفريغها  خالل  وقود  شاحنة  في 
فيديو  ومقاطع  صور  حسب  بالمحطة، 
موقع  على  ليبية  صفحات  على  متداولة 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
الشاحنة  قائد  إن  الصفحات  تلك  وقالت 
أخرجها بسرعة من المحطة لتفادي انفجارها 
داخلها، ما يعرض البيوت القريبة إلى الخطر. 
وهم  اإلطفاء  رجال  المقاطع  أحد  في  وظهر 
يحاولون السيطرة على الحريق، فيما أبعد رجال 
األمن السيارات والمارة عن موقعه. واشتعلت 
حمولتها  تفريغها  خالل  الشاحنة  في  النيران 
في المحطة التي شب الحريق بها أيضًا، قبل 
المكان  المجبري الشاحنة بعيدًا عن  أن يقود 
لتفادي انفجارها في المحطة، ثم تمكن رجال 

اإلطفاء من الوصول إليه وإخماد الحريق.

البلدية تحصر األضرار
من جانبها، أعلنت بلدية بنغازي شروعها 
الناجمة عن حريق محطة  في حصر األضرار 
واتخاذ  الثالثاء،  صباح  »المالطي«  وقود 

التعويض. الالزمة حيال  اإلجراءات 
شركات  مع  ستعمل  أنها  وأضافت 
األمن  إجراءات  تكثيف  على  الوقود  توزيع 
الوقود  نقل  لشاحنات  العامة  والسالمة 
حسب  الحادث،  تكرار  عدم  على  حرصًا 
موقع  في  صفحتها  على  البلدية  بيان 
»فيسبوك«.وتوجهت  االجتماعي  التواصل 
عبداهلل  الشاحنة  سائق  إلى  بالشكر  البلدية 
المنطقة  وتجنيبه  شجاعته،  على  المجبري 
من  كانت  كارثة  الوقود  بمحطة  المحيطة 

الممكن أن تحدث.

جدل ساخن على مواقع التواصل حول تصرف سائق الشاحنة
المنفي طالب المسؤولين بمراجعة شاملة لمنظومة أمن وسالمة نقل الوقود

الدبيبة يكلف »الحكم المحلي« تعويض المتضررين من حريق محطة الوقود

● رجال اإلطفاء خالل إخماد النيران بشاحنة الوقود في بنغازي 24 مايو 2022

● الحريق● عبد اهلل المجبري

بعد استقالة 4 أعضاء من مجموع 19

إلى  للشعب«  األمانة  »عودة  لجنة  انضمت 
بعد  ليبيا؛  في  انقسامًا  تعاني  التي  الكيانات 
باستقالة  اللجنة  أعضاء  من  أربعة  تقدم  أن 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  إلى  جماعية 
قال  فيما  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
الدكتور  للشعب«  األمانة  لجنة »عودة  رئيس 
حكومة  من  المشكلة  اللجنة  إن  بلها  أشرف 
طبيعي  بشكل  عملها  في  »مستمرة  الوحدة 
اثنين  تقدم  إلى  مشيرًا  خطتها«،  الستكمال 

أخيرًا. باستقالتهما  أعضائها  من 
اثنين  عضوين  »هناك  أن  بلها،  أضاف 
أصل  من  اللجنة  من  االنسحاب  بطلب  تقدما 
مستقل  بشكل  تعمل  اللجنة  وأن  عضوًا،   19
تنقيح  على  وتعكف  الحكومة  عن  تمامًا 
باإلضافة الستالم  المقدمة،  القانون  مسودة 
كل المقترحات األخرى«، وذلك حسب تصريح 

اإلثنين. »حكومتنا«،  منصة  نقلته 
»وثيقة مبادئ« تمهد لالنتخابات.. على 

وشك االنتهاء
المبادئ  »وثيقة  أن  أكد  اللجنة  رئيس 
معتبرًا  االنتهاء«،  على  أوشكت  قد  الحاكمة 
وجهات  في  تباين  بينهم  اللجنة  أعضاء  أن 
باعتبار  طبيعيًا  أمرًا  ذلك  »ويظل  النظر، 
إدارة  وأن  مختلفة،  أطيافًا  تمثل  اللجنة  أن 
باألمر  ليس  النظر  وجهات  في  االختالفات 

الهين«.

المستقيلون أربعة
عضو  األطرش،  سامي  أكد  المقابل،  في 
من  المكلفة  للشعب«،  األمانة  »عودة  لجنة 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
تقديم  السياسي«،  المسار  لـ»إصالح 
بشكل  استقالتهم  اللجنة  أعضاء  من  أربعة 
تردي  »استمرار  إلى  ذلك  مرجعًا  جماعي، 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
باتت  نقطة  الى  ووصولها  واالجتماعية 
وحدة  استمرار  على  كبيرًا  خطرًا  تشكل 

وشعبه«. الوطن 

سامي  من  كل  االستقالة  بيان  على  وقع 
عبدالرحيم  فيروز  والدكتور  األطرش،  سالم 
عبدالرحمن حسين قدوع،  والدكتور  النعاس، 

مايو   21 بتاريخ  وذلك  الكزة،  وعبدالحميد 
الجاري.

إلى  رسمي  بشكل  االستقالة  توجيه  وجرى 

بلها،  أشرف  الدكتور  اللجنة  رئيس  من  كل 
عبدالحميد  الموقتة  الوحدة  حكومة  ورئيس 

الدبيبة.

عجز سياسي عن تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير
إلى  الجماعي  االستقالة  بيان  وأشار 
مثلت  التي  األجسام  لكافة  الذريع  »الفشل 
في  الشعب  ثورة  عقب  ليبيا  في  السلطة 
أكانت  سواء  اليوم  تاريخ  وحتى  فبراير   17
إدارية«،  أو  قضائية  أو  تنفيذية  أو  تشريعية 
بموقع  صفحته  على  لألطرش  منشور  حسب 

»فيسبوك«،اإلثنين.
بيانهم  في  المستقيلون  األعضاء  أضاف 
من  لعقد  »عجزت  السياسية  القوى  كافة  أن 
المنشود  االستقرار  حالة  تحقيق  عن  الزمان 
الموقع  السياسي  االتفاق  مشروع  من  ابتداء 
السلبية  بالنتائج  مرورًا  الصخيرات،  في 
لخارطة الطريق نحو تعديل االتفاق السياسي 
عبر مفاوضات تونس في أواخر شهر ديسمبر 
2017، مرورًا بمرحلة الهروب إلى األمام عبر 
الليبيين  بين  المباشرة  بالملتقيات  سمي  ما 

الجامع في غدامس«. الوطني  باللقاء  بداية 
المستقيلون للدبيبة: أنتم غير جادين 

في إعادة الشرعية للشعب
رئيس  »ياسيادة  االستقالة:  مقدمو  أضاف 
نستخدم  أن  نقبل  لن  كأحرار  نحن  الوزراء 
كختامة فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم 
في  كأعضاء  أسمائنا  استخدام  حاولت  عندما 
للشعب،  األمانة  بعودة  أسميتموه  ما  لجنة 
بأنكم  لنا  تبين  كثيرًا  معكم  حاولنا  أن  وبعد 
الليبي  للشعب  الشرعية  إلعادة  جادين  غير 

كباقي األجسام التي تدعي ذلك«.
الماضي،  مارس   30 في  اللجنة  وتشكلت 
رئيسها،  إلى  باإلضافة  عضوًا   19 وضمت 
االنتخابات،  تنفيذ  »دعم  مهامها:  من  وكان 
من  الشعب  مكونات  كافة  مع  والتواصل 
االنتخابات  إجراء  بأهمية  التوعية  نشر  أجل 
الشعب  يتولى  لكي  وذلك  وقت  أقرب  في 
جميع  وإلغاء  مباشر  بشكل  يمثله  من  اختيار 
وأصبحت  عملها  مدة  انتهت  التي  األجسام 

أومشروعية«. مهامها دون شرعية 
مع  بالتواصل  أيضًا  معنية  واللجنة 
والخبراء  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
االعتبارية  والشخصيات  الليبية  بالجامعات 
في  بما  والهيئات  والمؤسسات  والطبيعية 

واألحزاب  المدني  المجتمع  مؤسسات  ذلك 
تهدف  التي  والندوات  العمل  ورش  وتنظيم 
واإلسراع  »لالستعداد  المواطنين  تهيئة  إلى 

االنتخابات«. إجراء  في 
الدبيبة يسلم الرئيس الجزائري خطة 

عودة األمانة للشعب
منصة  قالت  الماضي،  أبريل   18 وفي 
سلم  الدبيبة،  عبدالحميد  إن  »حكومتنا« 
خالل  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس 
»اإلطار  الجزائرية،  الرئاسة  بمقر  لقائهما 
إلجراء  للشعب  األمانة  عودة  لخطة  العام 

االنتخابات«.

مضمون الخطة
صفحتها  عبر  أوضحت  »حكومتنا«،  منصة 
األمانة  عودة  خطة  أن  »فيسبوك«،  على 
أسابيع  قبل  الدبيبة  أعلنها  التي  للشعب 
الحكومة  التي قامت بها  »تتضمن اإلجراءات 
العامة  الرؤية  وكذلك  االنتخابات،  لتنفيذ 
بهذا الشأن التي تتطلب دعمًا إقليميًا ودوليًا 

لتنفيذها«.
الدبيبة  أعلن  الماضي،  فبراير   21 وفي 
وتتضمن  للشعب«،  األمانة  »عودة  خطة 
وإقرار  االنتخابات  إجراء  بشأن  مسارات  أربعة 
انتخابات  إجراء  إلى  بدورها  تقود  الدستور، 
مجلس  وطالب  المقبل،  يونيو  في  برلمانية 
من  معًا  الخروج  أجل  من  بدعمها  النواب 

االنتقالية. المراحل  وإنهاء  المشد 

تبون يدعم »عودة األمانة للشعب«
الرئيس  أن  »حكومتنا«  منصة  أضافت 
الجزائري عبدالمجيد تبون أعرب خالل لقائه مع 
الدبيبة، عن تقديره لإلجراءات التي تضمنتها 
خطة عودة األمانة للشعب، مؤكدًا دعمه هذه 

الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها.

تحضيرات لمؤتمر دولي حول ليبيا
»التحضير  اللقاء،  خالل  تبون،  كشف  كما 
دعمًا  الجزائر؛  تستضيفه  دولي  مؤتمر  لعقد 
منصة  وفق  ليبيا«،  في  االنتخابات  إلجراء 

»حكومتنا«.

االنقسام يضرب »عودة األمانة للشعب«

● الدبيبة مع لجنة عودة األمانة للشعب أرشيفية

● بلها رئيس اللجنة

رئيس اللجنة: مستمرون في عملنا.. ووثيقة المبادئ الحاكمة أوشكت على االنتهاء

المستقيلون األربعة للدبيبة: 
فشل ذريع لكل األجسام 

السياسية التي مثلت السلطة

البيان مخاطباً رئيس الوزراء: لن 
نقبل أن نكون »ختامة« وأنتم 

غير جادين في إعادة الشرعية

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

طرابلس ـ بنغازي ـ القاهرة - الوسط

بلدية بنغازي تحصر أضرار 
الحريق وتبحث ضمانات عدم 

تكراره
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 أول رسائل التحالف للصين.. التحذير من 
محاوالت »تغيير الوضع القائم بالقوة«

 أعضاء التحالف يريدون تطوير إجراءات 
في إطار سياسة »القوة الناعمة«

●  رئيسا وزراء الهند ناريندرا مودي، واليابان فوميو كيشيدا، والرئيس األميركي جو بايدن ورئيس الوزراء االسترالي أنتوني ألبانيز، قبيل قمة كواد في طوكيو في 24 مايو 2022. )أ ف ب(

 - »كوفيد  مكافحة  مثل  مجاالت  في  الصين  عن  بدياًل 
وفق  المعلوماتي،  واألمن  الكوارث  من  واإلغاثة   ،»19

»فرانس برس«.
لتوحيد  األولى  للمرة  األربع  الدول  هذه  واجتمعت 
في  إندونيسيا  ضرب  زلزال  تسبب  بعدما  اإلغاثة  عمليات 
2004 تبعه سونامي على طول الساحل الشرقي  26 يناير 

230 ألف شخص. للهند، ما أسفر عن مقتل نحو 
وبعد ثالث سنوات، شكلت الدول األربع »الحوار األمني 
الرباعي«. ويعد رئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، 

بمثابة قوة الدفع في ذلك الجهد.
كانت المهمة الرئيسية للتحالف الرباعي إجراء مناورات 
بحرية مشتركة كجزء من تدريبات ماالبار الثنائية القائمة 

والهند. المتحدة  الواليات  بين 
األسترالي  الوزراء  رئيس  انسحب  التالي،  العام  في  لكن 
آنذاك، كيفن راد، من التحالف، إذ لم يكن يريد أن تكون 

تتحدى  أنها  على  إليها  ينظر  مجموعة  من  جزءًا  بالده 
ألستراليا،  مهمًا  اقتصاديًا  شريكًا  أصبحت  التي  الصين 

حسب »فرانس برس«.
لبناء  المتزايدة  الصينية  المحاوالت  دفعت  عقد،  بعد 
خصوصًا  العسكري،  نفوذها  وتوسيع  إقليمية  شبكات 
اشتباكات  خوضها  إلى  إضافة  الجنوبي،  الصين  بحر  في 
التحالف  إحياء  إعادة  إلى  األربع  بالدول  الهند،  مع  عنيفة 

مع التزام أقوى من كانبيرا هذه المرة.
ما  2020؛  ماالبار  تدريبات  في  الدول  هذه  وشاركت 
وردت  عسكري.  تحالف  أنها  على  المجموعة  صورة  عزز 
الحرب  منظمات  غرار  على  تجمعًا  التحالف  معتبرة  الصين 
وانغ  الخارجية  وزير  وشبه  الصين.  الحتواء  يسعى  الباردة 
لكنها  أمواجًا  تحدث  التي  المحيط«  بـ»زبد  التحالف  لي 

سرعان ما تتبدد.
وفي وقت بذلت إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 

الرباعي،  التحالف  على  للحفاظ  الجهود  بعض  ترامب 
لقادة  قمة  أول  وعقد  ذلك  أبعد من  إلى  بايدن  جو  ذهب 
هذا التحالف افتراضيًا في مارس 2021، بعد أسابيع فقط 

األميركية. الرئاسة  توليه  من 
في  حضوريًا  األربعة  التقى   ،2021 سبتمبر  وفي 
دون  من  لكن  التحالف،  تعزيز  إلى  أدى  ما  واشنطن، 
مثال  بمثابة  ذلك  وكان  رسمي.  ائتالف  قيام  إعالن 
مع  ائتالفات  لبناء  الجديدة  واشنطن  استراتيجية  على 
بداًل  محددة  مشتركة  أهداف  حول  ومؤسسات  دول 
بحسب  يعني،  وذلك  تقليدية.  عسكرية  تحالفات  من 
أخرى  مجموعات  مع  العمل  التحالف  بإمكان  أن  واشنطن، 
عندما  )آسيان(،  آسيا«  شرق  جنوب  دول  »رابطة  مثل 

مصالحهما. تلتقي 
واليابان،  وأستراليا  المتحدة  الواليات  إلى  بالنسبة   ,
كانت  التي  الهند  الستمالة  أداة  الرباعي  التحالف  يعتبر 
معارك  في  منحازة  غير  كقوة  بوضعها  تتميز  تقليديًا 

العظمى. القوى 
2019 على حدودها  تفجر في  الذي  الدامي  النزاع  لكن 
تغيير  في  أسهم  ربما  الهيماليا،  منطقة  في  الصين  مع 
تواصل  »الحياد«،  إلى  إشارتها  وفي  الهند،  أن  غير  ذلك. 
تقديم دعم مادي لروسيا وسط غزوها ألوكرانيا، ما يخلق 

احتكاك جديد. مصدر 
في  والحاسم  الحيوي  »العضو  هي  الهند  أن  يذكر 
كيرت  الماضي  نوفمبر  في  صرح  كما  الرباعي«،  التحالف 
آسيا  منطقة  في  القومي  األمن  عن  المسؤول  كامبل 

البيت األبيض. الهادئ في  والمحيط 
الواليات  توقفت  للمنطقة،  االستراتيجية  خطتها  وفي 
الهادئ«  والمحيط  »آسيا  عبارة  استخدام  عن  المتحدة 

والهادئ«. الهندي  »المحيطان  بعبارة  واستبدلتها 
ويؤكد مسؤولون من الدول األربع أن التحالف هو أكثر 
اتجاه  في  منها  أي  تدفع  وال  دفاعية.  مسألة  مجرد  من 
تزال  ال  محليين،  بحسب  فالهند،  رسمي،  تحالف  تشكيل 
ذلك  يمثل  أن  احتمال  من  وهناك شكوك  ذلك،  من  قلقة 

تحديًا فعليًا لقوة بكين العسكرية في أي حال.
في  إجراءات  تطوير  التحالف  أعضاء  يريد  المقابل،  في 
تباينًا  المنطقة  لبقية  تقدم  الناعمة«  »القوة  سياسة  إطار 

االستبدادية. الصين  مع 
االجتماع  إعطاء  في   »19  - »كوفيد  جائحة  وأسهمت 
معنى أكبر يتجاوز محاولة احتواء الصين. واستغلت الدول 
مضاد  لقاح  مليار   1.3 بتوزيع  للتعهد  اإلطار  هذا  األربع 

485 مليونًا منها حتى اآلن. 19سلم  لـ»كوفيد - 
البحري  النقل  مثل  أخرى  مسائل  الدول  تناقش  كذلك، 
أكثر  تحتية  بنية  وإنشاء  المناخ  تغير  ومكافحة  »النظيف« 

واإلنترنت. المعلومات  لتكنولوجيا  أمانًا 

جذوره تعود إلى ما بعد تسونامي 2004

اجتمع وزراء خارجية الواليات المتحدة والهند وأستراليا 
الرباعي  االتفاق  إطار  في  اليوم،  طوكيو  في  واليابان 
ُأطلق لمواجهة توسع  الذي  التحالف  )كواد(؛ بهدف تعزيز 
وسط  الهادئ،  والمحيط  آسيا  منطقة  في  الصين  نفوذ 
لـ»ناتو«  نواة  التحالف  هذا  كان  إذا  ما  حول  تساؤالت 
آسيوي ناشئ، يماثل ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.
من  التحذير  كان  التحالف،  هذا  رسائل  أولى  وفي 
المنطقة،  في  بالقوة«  القائم  الوضع  »تغيير  محاوالت 
لغزو  الصين  تسعى  أن  احتمال  إزاء  القلق  يتزايد  بينما 
»فرانس  وكالة  وفق  ذاتي،  بحكم  تتمتع  التي  تايوان 

برس«.
األمني  للحوار  الرباعي  للتحالف  مشترك  بيان  وتجنب 
العسكري  النفوذ  لتصاعد  مباشر  بشكل  اإلشارة  )كواد(، 
بشأن  للشك  مجااًل  يدع  لم  لكنه  المنطقة،  في  للصين 
بحذر،  عباراته  اختيرت  الذي  البيان  وأشار  قلقه.  مكامن 
موقف  عن  التعبير  دون  لكن  أوكرانيا،  في  النزاع  إلى 
مشترك إزاء الغزو الروسي الذي امتنعت الهند عن إدانته 

واضح. بشكل 
غير أن األعضاء اآلخرين في »كواد« لم يخفوا موقفهم 
أن  شأنه  من  الروسية،  الحرب  على  قوي  لرد  الحاجة  إزاء 

يوجه رسالة تردع دواًل أخرى ومنها الصين.
العسكرية  األنشطة  إزاء  اإلقليمي  القلق  ويتصاعد 
الصينية، ومنها طلعات طائرات ومناورات بحرية وتعديات 
اإلقليمية  للدفاعات  كاختبارات  إليها  ينظر  صيد  سفن 

الحمر، حسب »فرانس برس«. والخطوط 
البحرية  للمراقبة  الجديد  برنامجه  إن  التحالف  وقال 
ومحيطاتنا«  بحارنا  في  واالزدهار  االستقرار  »يعزز  سوف 
إلى  اإلشارة  مع  بالتحديد  بكين  ذكر  أخرى  مرة  متجنبًا 
الصين.  به  تتهم  ما  كثيرا  الذي  القانوني،  غير  الصيد 
»منطقة  تؤيد  المتحدة  الواليات  استراتيجية  أن  وأكد 
وآمنة  ومتصلة  ومفتوحة  حرة  هادئ  هندي  )محيط( 
تلك  أهمية  يزيد  أوكرانيا  الروسي على  الهجوم  ومقاومة. 
العام  القادمة حضوريًا  قمتهم  القادة  وسيعقد  األهداف«. 

أستراليا. في  المقبل 
السنوات  في  تقلبات  التحالف سجل  إن  محللون،  ويقول 
اشتباكات  أعقاب  في  جديدًا  زخمًا  اكتسب  لكنه  الماضية 
تصعيد  وبعد   2020 في  والصين  الهند  بين  حدودية 
أوستراليا  بين  والتجارية  الديبلوماسية  المواجهات  في 

وبيجينغ.
آسيويًا«،  »ناتو  ليس  التحالف  إن  األعضاء  الدول  تقول 
وتعتبره مجموعة يمكن أن تقدم لدول أخرى في المنطقة 

عواصم - وكاالت

دمشق - وكاالت

واشنطن - وكاالت

هل يكون تحالف »كواد« نواة »ناتو« آسيوي؟

 الجئة سورية: ال أتحدث »العربية« كي 
ال ألفت األنظار بعد تعرضي العتداءات 

لفظية في الشارع

»خائفون للغاية«

الالجئون السوريون في تركيا تحت ضغط مطالب العودة
التصريح  نهارًا  لياًل  تسمع  سميرة  تنفك  ال 
السوريين  »على  األتراك  المسؤولين  من  نفسه 
في  الكائن  منزلها  أن  إال  بالدهم«،  إلى  العودة 

ضواحي دمشق ال يزال غير آمن، حسبما تقول.
44 عامًا، واحدة من  السيدة، البالغة من العمر 
محافظة  إلى  لجؤوا  الذين  السوريين  آالف  مئات 
حدودي  خط  يجمعها  التي  التركية  أورفا  شانلي 

طويل مع سورية، وفق وكالة »فرانس برس«.
العام  اندالعه  منذ  سورية  في  النزاع  وتسبب 
وألحق  شخص  مليون  نصف  نحو  بمقتل   2011
تهجير  إلى  وأدى  التحتية،  بالبنى  هائاًل  دمارًا 
وكانت  وخارجها.  البالد  داخل  السكان  ماليين 
الصراع  في  األساسيين  الالعبين  من  تركيا 
السوري  الرئيس  برحيل  المطالبين  ودعمت 

بشار األسد وفتحت حدودها لالجئين.
3.7 مليون الجئ سوري.  وتستضيف تركيا نحو 
في  سيما  ال  السنين،  مر  على  توترات  ونشأت 
المحليين  والسكان  الالجئين  بين   ،2021 صيف 

أزمة اقتصادية ومالية حادة. الذين يواجهون 
االقتصادية  االضطرابات  موجة  ووضعت 
قيمة  وتراجع  التضخم  معدالت  وارتفاع  األخيرة 
ضغط  تحت  السوريين  الالجئين  التركية،  الليرة 

هائل.
مماثل  بضغط  تشعر  لم  أنها  سميرة  وتؤكد 
وتقول   .2019 سنة  تركيا  إلى  وصلت  أن  منذ 
المتواضع  بيتها  من  برس«  »فرانس  لوكالة 
نصف  قرابة  تستضيف  التي  أورفا  شانلي  في 
مليون الجئ سوري، أي ما يعادل ربع عدد سكان 
الغوطة  إلى  العودة«  في  أفكر  »ال  المحافظة، 
الشرقية قرب دمشق، »لقد دمروا منزلنا. الوضع 

هناك«. سيئ 
قضيتهم  استغالل  من  الالجئون  ويتخوف 
التركية  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  في 
المنتظرة في يونيو العام 2023، في وقت يواجه 
استضافتهم  حول  متناميًا  شعبيًا  غضبًا  إردوغان 

البالد. في 
أحزاب  أكبر  الجمهوري«،  »الشعب  حزب  وكان 
بأن  باالنتخابات  فوزه  حال  في  وعد  المعارضة، 
عامين«،  »خالل  تركيا  السوريين  جميع  يغادر 
اليميني  »النصر«  حزب  زعيم  اعترف  فيما 
واسع  بانتشار  حظي  فيديو  مول  بأنه  المتطرف 
إلى  يهدف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

تخويف األتراك من »غزو صامت« لالجئين.
أنه يحضر  إردوغان  أعلن  الحالي،  الشهر  ومطلع 
أساس  على  بلدهم  إلى  سوري  مليون«  »لعودة 
مالجئ  استحداث  تمويل  خالل  من  تطوعي، 
غرب  شمال  في  الستقبالهم  مناسبة  وبنى 

دولية. بمساعدة  سورية، 
الكامل،  اسمها  كشف  رافضة  سميرة،  وتقول 
»أعيدوا  األرض،  على  وسادة  على  جالسة  وهي 
إلى  السوريين  أعيدوا  بالدهم،  إلى  السوريين 
بالدهم... هذا ما نسمعه يوميًا من الصباح حتى 
»لماذا  وتتساءل  التلفزة«.  شاشات  على  المساء 
واالتكال  هنا  حياة  بناء  نحاول  نحن  يحبوننا؟  ال 
قضيتنا  يستخدمون  السياسيون  أنفسنا.  على 

االنتخابية«. للدعاية 

المعارضة،  األحزاب  ضغوط  من  الرغم  وعلى 
الالجئين  أبدًا  يرسل  لن  بأنه  إردوغان  وعد 
»لن  قائاًل:  بالقوة،  بالدهم  إلى  السوريين 
ال  الكالم  هذا  لكن  القتلة«.  أفواه  إلى  نعيدهم 

الالجئين. يطمئن 
تقف  سميرة،  منزل  من  قليلة  أمتار  بعد  وعلى 
المخصص  متجرها  في  منضدة  خلف  محمد  أم 
لبيع الخبز السوري والزيتون والفول وسلع أخرى، 
معبرة عن عدم استيعابها ألسباب تبدل الموقف 

الالجئين. حيال 
ونشعر  للغاية،  خائفون  »نحن  بخجل:  وتقول 
علينا  أجانب،  »بصفتنا  مضيفة:  شديد«،  بضغط 
وتشرح  الوقت«.  طوال  تهذيبنا  على  نحافظ  أن 
الجيش  عن  المنشقين  من  زوجها  أن  محمد  أم 
عدنا  إذا  العودة،  قطعًا  يمكننا  »ال  السوري 

سيقتلوننا«.
وقبل تسع سنوات، تزوجت فاطمة إبراهيم )30 
عامًا( الجئًا سوريًا بعد هروبها إلى تركيا. وتقول 
تطال  االقتصادية  األزمة  إن  برس«  لـ»فرانس 

األتراك. السوريين كما 
جائحة  خالل  الحدادة  في  عمله  زوجها  وخسر 
العمل  بدأ  أسبوعين  وقبل   ،»19  - »كوفيد 
 700 بعد  على  قونيا  محافظة  في  كمزارٍع 
كيلومتر من مكان سكنهم. وتقول فاطمة وهي 
»يدفع  الثالثة،  بأطفالها  محاطة  ارضًا  جالسة 
غضب  يثير  ما  منخفضة  أجورًا  العمل  أرباب  لنا 
علينا  باللوم  يلقون  الذين  المحليين  السكان 

أقل مما يجنون عادة«. لقبولنا بمبالغ 
أننا تسببنا  وتضيف: »أحيانًا نسمع من السكان 
ويقول  العودة.  علينا  ويجب  وظائفهم  بخسارة 
ال  لم  اآلن  أفضل  بحال  سورية  البعض:  لنا 
وهذا  األسعار،  ارتفاع  في  السبب  أنتم  تعودون؟ 

لي«. بالنسبة  محزن 
إال أن العودة ليست خيارًا بالنسبة لفاطمة »لن 
أوروبا، ال  أو أهرب نحو  أعود مطلقًا، سأبقى هنا 

ثالثًا«. خيارًا  أملك 
لالبتعاد  االختالط  تتجنب  إنها  فاطمة  وتقول 
من  أدنى  حد  على  الحفاظ  مع  المشاكل،  عن 
مع  الزيارات  أتبادل  »ال  السكان.  مع  التواصل 

ببعضنا«. نختلط  ال  الجيران، 
اللغة  معلمة  عامًا(،   39( هيفاء  وتتحدث 
مضي  بعد  بطالقة  التركية  اللغة  اإلنجليزية، 
وتقول  تركيا.  في  وجودها  على  أعوام  تسعة 
المرأة المتحدرة من حلب في شمال سورية، إنها 
ال تتحدث العربية كي ال تلفت األنظار و»للحفاظ 
لفظية  العتداءات  تعرضها  بعد  سالمتها«  على 

الشارع. في 
على  تؤثر  السياسية  القضايا  أن  إلى  وتشير 
إذ  االقتصادية،  القضايا  من  أكثر  الالجئين 
إنكم  بالدكم،  إلى  »عودوا  لهم  البعض  يقول 
جنودنا  يقتل  وقت  في  هنا  بوقتكم  تستمتعون 

هناك«.
فصائل  مع  أنقرة  شنت   ،2016 العام  ومنذ 
سورية موالية لها ثالث عمليات عسكرية واسعة 
األكراد  المقاتلين  في شمال سورية ضد  النطاق 
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كوريا الشمالية تتحدى بايدن بصاروخ عابر القارات

على  واشنطن  انفتاح  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إعالن  رغم 
الحوار مع كوريا الشمالية خالل جولته اآلسيوية هذا األسبوع، إال 
أن كوريا الشمالية أطلقت ، األربعاء، صاروخا بالستيا يشتبه أنه 
عابر للقارات كما أعلنت كوريا الجنوبية بعد ساعات على مغادرة 
الرئيس األميركي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصا لتأكيد 
بيونغ  من  النووي  التهديد  مواجهة  في  وطوكيو  لسيول  دعمه 

يانغ.
في  سونان  من  أطلقت  األقل  على  صواريخ  ثالثة  وأطلقت 
إطالق  واستدعى  اليابان،  بحر  باتجاه  يانغ  بيونغ  ضواحي 
بيونغ  أجرتها  مماثلة  تجربة  عشرين  بين  وهو  هذا،  الصواريخ 
يانغ حتى اآلن هذه السنة، إطالق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة 
البلدين  تنديد  مع  تأهب  حالة  في  جنوبية  وكورية  أميركية 

بـ»االستفزازات« المستمرة من جانب النظام الكوري الشمالي.
كوريا الجنوبية: انتهاك لقرار مجلس األمن

انتهاكا  في رد فعل، نددت سيول »بعمل غير مشروع يشكل 
الحكومة  أعلنت  كما  الدولي«،  األمن  مجلس  لقرارات  مباشرا 
الكورية الجنوبية إثر اجتماع لمجلس األمن القومي. من جهته، 
»الواليات  إن  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  قال 
الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  إطالق  تدين  المتحدة 
عددا من الصواريخ البالستية«، مستخدما االسم الرسمي لكوريا 
الشمالية. وأضاف »ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
إلى االمتناع عن القيام بمزيد من االستفزازات وإلى االنخراط في 

حوار جوهري وبنّاء«.
إن  بيان  في  الجنوبي  الكوري  الجيش  أركان  رئاسة  وقالت 
»الصاروخ البالستي األول )صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض( 
 540 حوالي  ارتفاع  إلى  ووصل  كيلومترا   360 حوالى  مداه  بلغ 
إلى  »وصل  الثاني  البالستي  الصاروخ  أن  وأضافت  كيلومترا«. 
بالستي  والثالث هو صاروخ  أثره«،  واختفى  كيلومترا   20 ارتفاع 
 60 760 كيلومترا على ارتفاع حوالي  قصير المدى اجتاز حوالي 

كيلومترا.
وفي طوكيو، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن أحد هذه الصواريخ 
على  يانغ  بيونغ  وتعمل  اعتيادي«.  غير  »مسارا  سلك  البالستية 
بالمناورة من خالل تغيير  تطوير تكنولوجيات تسمح للصواريخ 
مسارها بعد إطالقها، بما في ذلك خصوصا »تكنولوجيا التحليق 
هذه  اعتراض  صعوبة  من  يزيد  مما  صوتي«،  الفرط  االنزالقي 

الصواريخ من جانب منظومات الدفاع الجوي.
بسبب  دولية  لعقوبات  الخاضع  الشمالي  الكوري  النظام  عمد 
األشهر  في  الصاروخية  تجاربه  تسريع  الى  للتسلح،  برامجه 
الماضية وعزا ذلك الى الموقف األميركي »المعادي«. وفي مارس 

للمرة  للقارات  عابرا  بالستيا  صاروخا  الشمالية  كوريا  أطلقت 
األولى منذ 2017. وتشتبه أجهزة االستخبارات الكورية الجنوبية 
في  ستكون  وشيكة،  نووية  لتجربة  تحضر  أنها  في  واألميركية 

حال حصولها األولى منذ خمس سنوات.
إن  ايهوا في سيول  األستاذ في جامعة  بارك وون-غون  وقال 
الرئيس بايدن بعد  التجارب كانت »مبرمجة بوضوح عند عودة 

زيارته كوريا الجنوبية واليابان«.
مع  محادثات  بايدن  أجرى  الجنوبية،  كوريا  إلى  زيارته  وخالل 
نظيره الجديد يون سوك-يول شدد خاللها كالهما على ضرورة 
وقال  الشمال.  تهديدات  لمواجهة  العسكرية  التدريبات  تكثيف 
أو  مقاتلة  طائرات  نشر  في  البحث  أيضا  جرى  إنه  سوك-يول 
نووي«.  لمواجهة هجوم  »لالستعداد  الجزيرة  في شبه  صواريخ 
وقال بارك إن إطالق الصواريخ الكورية الشمالية كان يهدف الى 

إظهار »معارضة كوريا الشمالية« لهذه التصريحات.

بايدن لزعيم كوريا الشمالية: نقطة على السطر
بايدن  قال  الجنوبية،  كوريا  إلى  زيارته  من  األخير  اليوم  وفي 
للصحفيين إن لديه رسالة واحدة فقط للزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ-أون »مرحبا. نقطة على السطر«. وهي طريقة لإلشارة 
إلى أن واشنطن تبقى منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية رغم 

عدم ظهور موقف مماثل من قبل بيونغ يانغ.
 2019 يانغ مجمدة منذ فشل قمة في  بيونغ  المفاوضات مع 
بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس األميركي 
كل  الشمالي  الكوري  النظام  وتجاهل  ترامب.  دونالد  آنذاك 
الخارجية  وزير  تحدث  واشنطن.  قدمتها  التي  الحوار  عروض 
بلينكن  أنتوني  األميركي  ونظيره  جين  بارك  الجنوبي  الكوري 
هاتفيا بعد إطالق الصواريخ الكورية الشمالية األربعاء كما أعلنت 

وزارة الخارجية.
الشمالية  كوريا  ألن  بشدة«  »يأسفان  إنهما  الوزيران  وقال 
النووي  السالح  لتطوير  الرئيسية  المالية  مواردها  »تستخدم 
وصواريخ بدال من تحسين سبل عيش سكانها« ووسائل مكافحة 
الجنوبية،  كوريا  الى  زيارته  فيها. خالل  ينتشر  الذي  كوفيد19- 
ضد  لقاحات  تقديم  عرضت  واشنطن  إن  أيضا  بايدن  قال 

كوفيد19- لكوريا الشمالية لكنها »لم تتلق ردا«.
منذ مطلع مايو أصيب أكثر من ثالثة ماليين شخص بـ»حمى« 
بحسب التعبير الذي تستخدمه وسائل اإلعالم الرسمية الكورية 
رسمية  حصيلة  آخر  بحسب  البالد  في   68 وتوفي  الشمالية 
نشرت األربعاء. وكوريا الشمالية التي تعد 25 مليون نسمة غير 
انتشار  بدء  منذ  العالم  عن  بالكامل  مقطوعة  كانت  مطعمين، 
المتحور أوميكرون  انتشار  الوباء من أجل تحصين نفسها، لكن 
هذه  فشل  الى  المطاف  نهاية  في  أدى  المجاورة  الدول  في 

االستراتيجية.

●  الالجئة السورية سميرة في منزلها في شانلي أورفا في تركيا، 17 مايو 2022. )أ ف ب(

●  كيم جونغ اون
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الجيل الجديد أبدى دعماً كبيراً 
للنواب المستقلين على حساب 

األحزاب التقليدية

تحول ملحوظ بوجوه جديدة 
في بلد احتفظ فيه مسؤولون 

بمناصبهم لعقود

تونس في مواجهة معضلة »الدستور«

هل يريد قيس سعيد تأسيس »ديكتاتورية جديدة«.. 
أم تطمح »النهضة« لتأسيس »عقد خراب« جديد؟

دول غربية دعت إلى حوار تشارك فيه 
النقابات واألحزاب لمساعدتها مالياً في أزماتها

التونسية  الرئاسة  تكليف  مع  جديدًا  سياسيًا  توترًا  تونس  تعيش 
بصياغة  مكلفة  استشارية  لجنة  برئاسة  بلعيد  الصادق  القانون  أستاذ 
مستبعدًا  جديدة«،  »جمهورية  لتأسيس  لتونس  جديد  دستور  مشروع 

األحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
منذ  الواحد  الرجل  حكم  سعيد  عزز  المعارضة،  من  رفض  وسط 
البرلمان  وحله  التنفيذية  السلطة  على  الماضي  الصيف  في  سيطرته 

ليحكم بمراسيم في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقالب.
الديمقراطي   2014 دستور  سيستبدل  إنه  ذلك  بعد  سعيد  وقال 
انتخابات  وإجراء  يوليو   25 في  استفتاء  خالل  من  جديد  بدستور 
المكلفة  االستشارية  اللجنة  وستكون  ديسمبر.  في  جديدة  برلمانية 
في غضون  للرئيس  مقترحها  بتقديم  ملزمة  للدستور  بإعداد مشروع 
يونيو   25 في  الجديد  الدستور  حول  استفتاء  يجرى  أن  على  شهر، 

العام. هذا 
عمداء  من  بلعيد  القانون صادق  أستاذ  يرأسها  التي  اللجنة  وتتكون 
على  يتعين  إنه  الرسمية  الجريدة  وقالت  السياسية.  والعلوم  القانون 
مع  وبالتوازي  البالد.  رئيس  إلى  يونيو   20 في  تقريرها  تقديم  اللجنة 
ذلك تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها االتحاد 
تضم  وال  لإلصالحات.  مقترحات  لتقديم  القوي  للشغل  التونسي  العام 

هذه اللجنة أيضا أي حزب سياسي.
الرجل  حكم  تعزيز  بمحاولة  التونسي  الرئيس  المعارضون  ويتهم 
أيضا. ويرفض سعيد  الخارج  انتقادات في  إجراءاته  الواحد كما واجهت 
هذه االتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتورًا وإنه يريد تغيير تونس بعد 

»عقد من الخراب«.
الرئيس هيئة استشارية إلعداد دستور  وفي أول رد فعل على تعيين 
العام  االتحاد  رفض  كان  وسياسية،  اقتصادية  إصالحات  واقتراح  جديد 
التونسي للشغل ذي التأثير القوي لتلك المقترحات. ليس ذلك فحسب، 
بل قرر اتحاد الشغل مقاطعة ما وصفه بـ»حوار شكلي ومعروف النتائج« 

حول اإلصالحات السياسية واالقتصادية دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
من  أكثر  يضم  إنه  يقول  الذي  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  ويعد 
مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس وقد تشكل دعوته لإلضراب 
على  الماضي  الصيف  في  سيطرته  منذ  لسعيد  اآلن  حتى  تحد  أكبر 
سلطات واسعة وحله للبرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ 

حكم الرجل الواحد.
الطاهري  للشغل سامي  التونسي  العام  االتحاد  باسم  الناطق  ويقول 
»نرفض أي حوار تحدد فيه األدوار من جانب واحد وتستبعد منه القوى 
إليه  دعا  الذي  الحوار  »نعتبر  وأضاف  الوطنية«.  والسياسية  المدنية 

سعيد غير قادر على إخراج البالد من أزمتها، بل سيعمقها ويطيل أمدها 
أعضاء  إضراب  موعد  إن  الطاهري  وأضاف  أوصالها«.  تفكيك  حد  إلى 
االتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات 

الحكومية سيعلن في وقت الحق.

سعيد  قيس  الرئيس  قرار  رفضت  فقد  التونسية،  النهضة  حركة  أما 
الحركة  تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد. ووصفت 
وتكريس  الدستورية  الشرعية  عن  تام  »خروج  بأنه  القرار  بيان  في 

النقالب 25 يوليو 2021«، حسب تعبيره.

هذا  إن  عبيد،  خالد  التونسي،  واألكاديمي  السياسي  المحلل  ويقول 
يمضي  أن  يريد  سعيد  قيس  الرئيس  أن  يؤكد  ألنه  »خاطئ؛  القرار 
لوحده في خارطة الطريق«. ونقل موقع قناة الحرة عن عبيد القول إن 
التونسيين بأن سعيد »يريد أن  العديد من  القرار يزيد من قناعة  هذا 
والنصيحة«،  الخبرة  يرجع ألهل  أن  بالقرار دون  وينفرد  لوحده  يتصرف 
مشيرا إلى أنه يريد أن يمضي في مشروعه الذي يستبعد األحزاب من 

السياسي. المشهد 
 25 وقرارات  حراك  ساندت  التي  األحزاب  إشراك  يجب  كان  أنه  وأكد 
المدنية  القوى  رفض  إن  عبيد  وقال  اللجنة.  هذه  في  األقل  على  يوليو 
الدائرة  »يضيق  سعيد  لقرارات  للشغل  العام  االتحاد  مقدمتها  وفي 
تمرير  في  ينجح  ال  »فقد  الطريق  بهذه  واصل  إذا  أنه  مؤكدًا  عليه«، 

خارطة طريقه«، بحسب رأيه.
واألحزاب  النقابات  فيه  تشارك  حوار  إجراء  إلى  غربية  دول  ودعت 
الديمقراطي  المسار  إلى  تونس  إلعادة  المدني  والمجتمع  السياسية 

لمساعدتها ماليًا مع معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.
المجلس  حله  بعد  العام  هذا  لسلطته  سعيد  تعزيز  وتيرة  وتسارعت 
المدني  المجتمع  جماعات  على  قيود  بفرض  وتهديده  للقضاء  األعلى 

مما أعطى الرجل البالغ من العمر 64 عاما سيطرة شبه كاملة.
على  مسيطرا  جديدة  انتخابات  هيئة  الشهر  هذا  أيضًا  سعيد  وعين 
واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس ومثيرًا شكوكًا بشأن نزاهة 

االنتخابات.
العدواني  عبدالمجيد  التونسي،  السياسي  المحلل  اعتبر  المقابل،  في 
أن حركة النهضة تريد إفشال االستفتاء المقبل من أجل ضرب مشروع 

قيس سعيد لتصحيح مسار الثورة التونسية.
ونقل موقع »العين اإلخبارية« عن العدواني القول إن النهضة تسعى 
من خالل الحمالت التي تشنها ضد قيس سعيد لتعطيل مسار 25 يوليو 
أن  وأكد  البرلمان.  وحل  البساط  سعيد  قيس  سحب  أن  بعد   ،2021
فاروق  المستقلة لالنتخابات  العليا  الهيئة  لرئيس  استدعاء قيس سعيد 
بوعسكر هو تأكيد على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد 
على دستور  االستفتاء  إجراء  والتي سيسبقها  المقبل،  17 ديسمبر  يوم 

جديد في 25 يوليو المقبل.
لسعيد،  ومعارضة  مؤيدة  بين  أسبوعية  مظاهرات  تونس  وتشهد 
واألحد الماضي، شارك أكثر من ألفي تونسي في أول تظاهرة تنظمها 
معارضة  أحزاب  خمسة  أخيرا  شكلتها  التي  الوطني«  الخالص  »جبهة 

للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة.
أزمة اقتصادية خطيرة  المأزق السياسي، تغرق تونس في  فضال عن 
الحرب  تفاقمه  الذي  التضخم  وتسارع  البطالة  وازدياد  النمو  تباطؤ  مع 
جديد  قرض  طلب  إلى  دفعتها  التي  المفرطة  والمديونية  أوكرانيا  في 

من صندوق النقد الدولي.

تونس ــ وكاالت

●  قيس سعيد خالل لقاء مع صادق بلعيد المكلف مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة، يوم 20 مايو 2022. )الرئاسة التونسية(

»النهضة« يرفض.. واتحاد الشغل يقاطع

في بلد منهك تتحكم به أحزاب تقليدية

شباب لبنان محرك التغيير في االنتخابات النيابية
أمضى طالب القانون شربل شعيا األيام 
التي سبقت االنتخابات النيابية في شوارع 
لمرشحين  تروج  الفتات  يوزع  بيروت 
الطبقة  خارج  من  للسلطة  معارضين 
إقناع  ومحاواًل  التقليدية،  السياسية 
من  البالد  يحرر  لتغيير  بالتصويت  والديه 

المتجذرة. والعائالت  األحزاب  قبضة 
جيل  أبناء  من  واحد  عامًا(   21( وشربل 
 15 في  جرت  التي  االنتخابات  في  وجد 
مايو فرصة إلحداث فرق وإن كان بسيطًا، 
تقليدية  أحزاب  به  تتحكم  منهك  بلد  في 
على  قائم  نظام  من  مستفيدة  عقود  منذ 
فيه  ويكثر  الطوائف  بين  المحاصصة 
في  الشباب  وكان  السياسي.  التوريث 
التي  االحتجاجية  الحركة  محرّك   2019
بكاملها  السياسية  الطبقة  برحيل  طالبت 
حسب  وبالفساد،  بالعجز  إياها  متهمة 

وكالة »فرانس برس«.
أنني  والدي  »يعتقد  شربل  ويقول 
مثالي أكثر من اللزوم في طريقة تفكيري 
في  تغيير  أي  إحداث  المستحيل  من  وأنه 
االنتخابات  في  والده  وصوّت  البلد«. 
األحزاب  أبرز  أحد  اللبنانية،  القوات  لحزب 
اهلل  لحزب  بشدة  المعارض  المسيحية 
السياسي  المشهد  والذي يشكل جزءًا من 
-1975( األهلية  الحرب  منذ  البالد  في 
لعدم  االنصياع  شربل  يرفض   .)1990
»هناك  ويقول  بالتغيير،  والديه  إيمان 
أن  جيدًا  يعرف  جيلنا  األجيال.  بين  هوة 
الطائفية  على  القائمة  التقليدية  السياسة 

ال تنفع بعد اليوم«.
في  المسبوقة  غير  التظاهرات  خالل 
المحتجون شعار  رفع   ،2019 العام  أكتوبر 
إلى ضرورة  إشارة  يعني كلن«، في  »كلن 
السياسية  األحزاب  بزعماء  اإلطاحة 

الحاكمة.
شربل  وجد  عامين،  من  أكثر  مرور  بعد 
الفرصة  االنتخابات  في  غيره  كثر  وشبان 
فنشطوا  تحركهم،  لمواصلة  المؤاتية 
رفعوا  ومعارضين  لمستقلين  الترويج  في 
وساهموا   .2019 تظاهرات  شعارات 

بيروت - وكاالت

االحتالل قدم صك براءة 
مسبقًا لقتلة شيرين أبوعاقلة

لقتلة  مسبقة  براءة  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  منح 
الصحفية شيرين أبوعاقلة، التي اغتُيلت خالل تغطيتها 
في  جنين  مخيم  في  االحتالل  لجيش  عدوانية  عملية 
لشبهة  وجود  »ال  أنه  زاعمًا  المحتلة،  الغربية  الضفة 

فورية بارتكاب نشاط جنائي«، وفق التحقيق األولي.
تومر  يفعات  االحتالل  لجيش  العامة  المدعية  وادعت 
يروشالمي في بيان قائلة أنه »بالنظر إلى مقتل السيدة 
شيرين أبوعاقلة في وسط منطقة قتال نشط، ال يمكن 
في  جنائي  نشاط  بوجود  فورية  هناك شبهة  تكون  أن 
اتخاذ  يتم  »لن  وأضافت  األدلة«.  من  المزيد  غياب 
بعد  إال  ال،  أم  جنائي  تحقيق  فتح  بشأن  النهائي  القرار 
توفر وقائع أخرى من التحقيق العملياتي لجيش الدفاع 

اإلسرائيلي ومصادر أخرى«.
قناة  في  في  العاملة  الفلسطينية  الصحفية  واغتُيلت 
»الجزيرة« القطرية )51 عامًا( في 11 مايو برصاصة في 
الوجه خالل تغطيتها عملية للجيش اإلسرائيلي. ويؤكد 
إسرائيليون،  جنود  الرصاصة  مصدر  أن  الفلسطينيون 
ما  مالبسات  لمعرفة  تحقق  أنها  إسرائيل  تقول  بينما 

حصل.
وفي محاولة لتبرئة ساحة جيش االحتالل، زعم رئيس 
هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي افيف كوخافي في مقطع 
قتلت  الصحفية  »أن  اإلثنين  تويتر  على  نشره  فيديو 
االحتالل »يطلقون  أن جنود  قتال«، مضيفًا  في منطقة 
عكس  على  دقيقة  وبطريقة  محترف،  بشكل  النار 
تحديد  يمكن  ال  المرحلة،  هذه  و»في  الفلسطينيين«، 

من أي رصاص قتلت ونحن أسفون لمقتلها«.
االحتالل  الجيش  أن  »الجزيرة«  شبكة  واعتبرت 
حي  وبرصاص  بارد  »بدم  أبوعاقلة  شيرين  »اغتال« 
بينما كانت تقوم بعملها الصحفي«. أما وزارة الخارجية 
الفلسطينية فقد أعلنت أنها بعثت رسالة إلى المحكمة 
دولة  ارتكبتها  التي  الجرائم  »بشأن  الدولية  الجنائية 
إعدام  جريمة  مقدمتها  وفي  أبناء شعبنا  بحق  االحتالل 
أنها  بيان  في  وأضافت  أبوعاقلة«.  شيرين  الشهيدة 
المجرمين  وجلب  تحقيقاتها  »تسريع  المحكمة  طالبت 

والقتلة إلى العدالة الدولية«.
أميركيًا  نائبًا   50 من  أكثر  دعوة  فإن  يبدو،  وفيما 
التحقيق  إلى  آي«  بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
لم تجد صدى حتى  »الجزيرة«  قناة  اغتيال مراسلة  في 

اآلن.
الميول  ذوو  الـ57  األميركيون  النواب  شدد  فقد 
أندريه  النائب  الديمقراطي بقيادة  الحزب  اليسارية من 

األميركية،  الجنسية  تحمل  أبوعاقلة  أن  على  كارسون، 
مشيرين إلى روايات متباينة حول مقتلها في 11 مايو. 
أنتوني  الخارجية  وزير  إلى  موجهة  رسالة  في  وقالوا 
كريستوفر  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  ومدير  بلينكن 
راي، إنه »نظرًا إلى الوضع الهش في المنطقة والتقارير 
المتضاربة التي تحيط بمقتل السيدة أبوعاقلة، نطلب 
فتح  الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب  الخارجية  وزارة  من 
أميركية،  »بصفتها  وأضافوا  مقتلها«.  في  تحقيق 
الممنوحة  الكاملة  الحماية  بحق  تتمتع  أبوعاقلة  كانت 

للمواطنين األميركيين الذين يعيشون في الخارج«.
واشنطن  في  اإلسرائيلي  السفير  أعرب  المقابل،  في 
الرسالة،  من  بـ»إحباطه«  أسماه  عما  هرتسوغ  مايكل 
الضغط  إلى  ذلك  من  بدال  الكونغرس  هرتسوغ  ودعا 
أن  مضيًفا  التحقيق،  بشأن  الفلسطيني  الجانب  على 
استهداف  مطلًقا  تتقصد  »لن  اإلسرائيلية  القوات 

الصحفيين«.
في  اهلل  رام  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  وأعلنت 
بيان أن »التحقيقات األولية خلصت إلى أن مصدر إطالق 
النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات االحتالل 

لحظة إصابة شيرين أبوعاقلة«.
ارتكاب  االحتالل  قوات  »تعمّد  إلى  البيان  وأشار 
جريمتهم، إذ تبين من خالل إجراءات الكشف والمعاينة 
ومتقاربة  حديثة  وعالمات  آثار  وجود  الجريمة  لمسرح 
عن  ناتجة  شيرين  قربها  أصيبت  التي  الشجرة  على 

إطالق النار بشكٍل مباشر«.
ويوم الجمعة قبل الماضي، شارك آالف الفلسطينيين 

في تشييع أبوعاقلة
في  الفرنسي  المستشفى  من  النعش  إخراج  وعند 
المستشفى  باحة  الشرطة  اقتحمت  الشرقية،  القدس 

وحاولت تفريق حشد كان يرفع أعالمًا فلسطينية.
انهال  وكاد نعش الصحفية يسقط أرضا عندما 
بالهراوات،  بالضرب  حامليه  على  الشرطة  عناصر 
قبل أن يجري تقويمه ورفعه في اللحظة األخيرة، 
وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

مواجهات  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تدخل  وأعقبت 
أدى  ما  اإلسرائيلية  األمنية  والقوى  فلسطينيين  بين 
األحمر  الهالل  وفق  بجروح،  شخصًا   33 إصابة  الى 
أنها  اإلسرائيلية  الشرطة  ذكرت  فيما  الفلسطيني. 

اعتقلت ستة أشخاص.
ُأقيمت  حيث  القديمة  البلدة  إلى  أخيرًا  النعش  نقل 
الروم  كنيسة  في  عامًا(،   51( أبوعاقلة  دفن  مراسم 
قبل  بالمشيعين،  ازدحمت  التي  الكاثوليك  الملكيين 
أن تسير الحشود خلف النعش إلى مقبرة جبل صهيون 

حيث ووريت الصحفية الثرى قرب البلدة القديمة.

القدس ا ــ  الوكاالت

●   الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. )أ ف ب(

نواب أميركيون طالبوا »إف بي آي« بالتحقيق
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األقل،  على  مستقاًل  نائبًا   13 إيصال  في 
ومهندس  ومحامون  عيون  طبيب  بينهم 
الذي  البرلمان  إلى  جامعيون،  وأساتذة 
ال  متجانسة  غير  كتاًل  اليوم  يضم  بات 

بأكثرية مطلقة. منها  أي  يحظى 
السياسي  المشهد  يتغير  لم  ذلك،  رغم 
اهلل،  حزب  خسر  فقد  جذري.  بشكل 
التي  البالد  في  األبرز  السياسية  القوة 
مع  ضخمة،  عسكرية  ترسانة  تمتلك 
احتفظ  لكنه  البرلمانية،  األكثرية  حلفائه 
المقاعد  بكل  أمل  حركة  حليفته  مع 
البرلمان  المخصصة للطائفة الشيعية في 
أبرز  اللبنانية،  القوات  حزب  وفاز   .)27(
يشكل  وبات  إضافية  بمقاعد  خصومه، 

وازنة. كتلة 
االنتخابية،  عاليه   - الشوف  دائرة  في 
فاز ثالثة مرشحين  إذ  مراده،  حقق شربل 
صوت  التي  للتغيير«  »توحدنا  الئحة  من 
مارك  الجامعي  األستاذ  وبينهم  لها، 
شبانًا  إن  عامًا(   43( ضو  ويقول  ضو. 
من  مهمًا  جزءًا  شكلوا  العشرينيات  في 
ويضيف  لالئحته.  االنتخابية  الحملة 
األحزاب  عن  مختلفة  لغة  نتحدث  »نحن 
طائفية،  بلغة  نتحدث  ال  التقليدية. 

الناس«. أحبّنا  ولذلك 
من  كان  وإن 
نسبة  تحديد  الصعب 
الناخبين،  من  الشباب 
الواضح  من  أنه  إال 
وسائل  متابعة  عبر 

الجديد  الجيل  أن  االجتماعي،  التواصل 
على  المستقلين  للنواب  كبيرًا  دعمًا  أبدى 
يقول  ما  وفق  التقليدية،  األحزاب  حساب 
»ستاتيستيكس  إدارة  مجلس  رئيس 

الهبر. ربيع  ليبانون« 
النواب  دخول  في  كثيرون  ويرى 
تحواًل  البرلمان  إلى  الجدد  المستقلين 
ملحوظًا جاء بوجوه جديدة في بلد احتفظ 
وآخرون  لعقود  فيه مسؤولون بمناصبهم 
النيابة  وحتى  والحكم  المسؤولية  ورثوا 
النائب  ويقول  وعائالتهم  آبائهم  عن 
 55( جرادة  الياس  العيون  طبيب  الجديد 
االنتخابات  يوم  رأيت  ما  أجمل  »إن  عامًا( 
هو  االقتراع  مراكز  على  جولتي  خالل 
إنهم  وقالوا  خيمنا  إلى  أتى  من  كل  أن 

هم  الئحتنا  من انتخبوا 
من  والشابات  الشباب 
واألديان  األطراف  كل 

السياسية«. والفئات 
من  واحد  وجرادة 
دائرة  في  فازا  نائبين 

اهلل  حزب  معاقل  أحد  الثالثة،  الجنوب 
مع  لوائحه  خرق  في  أحد  ينجح  لم  الذي 
دخوله  منذ  المنطقة  هذه  في  حلفائه 
جرادة  ويتوجه   .1992 العام  البرلمان 
ال  تيأسوا،  أال  »رجاء  بالقول  للشباب 
نبني  أن  واجبنا  هنا.  ابقوا  البلد،  تتركوا 

وطنًا«. لكم 
استحقاقات  في  عامًا(   30( كارل  واعتاد 
صندوق  في  بيضاء  ورقة  يضع  أن  سابقة 
ويدعم  المرة.  هذه  ليس  لكن  االقتراع، 
بزعامة  الحر  الوطني  التيار  كارل  والدا 
من  عددًا  خسر  الذي  الجمهورية  رئس 
المقاعد في البرلمان. أما هو فاختار الئحة 
ومعارضين  مستقلين  لنواب  تحالفًا  تضم 

.2019 انبثقوا من تظاهرات 
لم تفز الئحة المستقلين كما كان متوقعًا 
في منطقة تخضع بشكل كبير لنفوذ حزب 
معارضون  يتعرض  ما  وغالبًا  وحلفائه  اهلل 
للبقاء على  للترهيب وعائالت لضغط  فيها 
أنه  »صحيح  كارل  ويقول  للحزب.  والئهم 
الختيار  الشباب  من  عام  منحى  هناك  كان 
المستقلين، لكن الجيل القديم ينقل أيضًا 

صدمات الحرب ألطفاله«.
أيضًا  التقليدية  األحزاب  وتحظى 
أيضا،  الجنوب  في  شباب.  بمناصرين 
والديه  إقناع  في  عامًا(   21( سامي  فشل 
وحركة  اهلل  حزب  لالئحة  التصويت  بعدم 
نبيه  النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  أمل 
»شعرت  برس«  لـ»فرانس  ويقول  بري. 
ما  أمرًا  لكن  اقتنعت،  والدتي  أن 
لتعود  مرة  كل  في  تتراجع  يجعلها 

لمعتقداتها«.
يخرق  أن  سامي  يتوقع  لم 
في  بنائبين  المستقلون 
ويقول  جنوبية.  دائرة 
أي  هناك  يكن  »لم 
عن  بديل  لطرح  مجال 
منطقتنا.  في  األحزاب 
مستقلين  انتخاب 
األقل  على  يخلق 
ضرورية  مساحة 

للنقاش«.

●  متظاهرون لبنانيون شباب خالل 
الحركة االحتجاجية ضد الطبقة 

السياسية في بيروت، 20 أكتوبر 2019. 
)أرشيفية: أ ف ب(



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر
قيمة المبلغ الذي استعادته 

»محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار« 
من ألمانيا

قالوا
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قررت وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حظر مزاولة 
جميع األنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

ونص القرار، الذي صدر اإلثنين الماضي وحمل رقم »508 لسنة 2022« على 
الضبطية  الجهات  وجميع  العمالي  التفتيش  ومكاتب  البلدي  الحرس  مكاتب  أن 
يتم ضبطه من مخالفات. كما شدد  ما  حيال  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ستتولى 
على حظر ممارسة هذه األعمال تحديدًا على األجانب، وهي: عمليات البيع والشراء 
مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحالت التجارية ألنفسهم، 
الدبيبة  الماضي، أصدرت حكومة  العقارية. وفي فبراير  والقيام بأعمال الوساطة 
قرارًا بإنشاء مصلحة السجل التجاري »بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، على 
أن تتبع وزارة االقتصاد والتجارة، ويكون المقر الرئيسي لها بالعاصمة طرابلس، 
المصلحة  وتتولى  العام وفروع ومكاتب محلية«.  التجاري  السجل  ويتبعها مكتب 
ولفروع  والمشتركة  العامة  للشركات  التجاري  السجل  مستخرج  وتجديد  قيد 

ومكاتب تمثيل الشركات األجنبية.

ـ»التجزئة والجملة« حظر مزاولة غير الليبيني جميع األنشطة التجارية ب

يفترض أن يجري فرض 
حظر أوروبي على النفط 
الروسي خالل أيام قليلة

وزير االقتصاد األلماني 
روبرت هابيك

16
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7756دوالر أميركي
5.107يورو

5.9867الجنيه االسترليني
1.2731الريال السعودي
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2022 /5/25 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مليارات دوالر على دفعتين لحساب وزارة المالية في طرابلس- الوسط
حكومة الوحدة بالمصرف المركزي.

جوالت عون
محمد  والغاز  النفط  وزير  ناقش  جانبه،  من 
استقباله  خالل  النفطية  اإلغالقات  وضع  عون، 
إهالل  فتحي  القبائل  لقبيلة  األعلى  المجلس  رئيس 
الرحيم  أجدابيا  حكماء  مجلس  ورئيس  بوهدمه، 
جبريل  الزويتينة  أعيان  مجلس  ورئيس  فرج،  خالد 

سعيد منصور.
وتحدث عون عن تقديم الدعم للمناطق المجاورة 
وأجدابيا(«،  الزويتينة  )مدينة  الزويتينة  لميناء 
قطاع  على  واإلشراف  المتابعة  في  الوزارة  ودور 
وبحث  المستدامة.  التنمية  خاصة  والغاز،  النفط 
االجتماع »تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات 
وأشاد  والخاصة«.  الجهوية  والمصالح  السياسية 
إلى  تهدف  التي  الكيانات  هذه  »بجهود  الوزير 

استقرار ولم شمل ليبيا«.
كنعان  ليبيا  لدى  تركيا  سفير  عون  التقى  كما 
توقيع  لبحث  طرابلس؛  العاصمة  في  وذلك  يلماز، 
خطوة  كأول  والغاز  النفط  مجال  في  تفاهم  مذكرة 
وفق  المجال،  هذا  في  البلدين  بين  التعاون  لبدء 

وزارة النفط والغاز.
بين  المشترك  للتعاون  آلية  إيجاد  اللقاء  وتناول 
مجاالت  في  والغاز  النفط  وقطاع  التركية  الشركات 
والمسوحات  المتجددة،  الطاقات  مثل  مختلفة 
للمعدات  والصيانة  الغيار  وقطع  البحرية،  السيزمية 

الحالية، وخطوط األنابيب.
»التعاون  عن  بدوره  التركي  السفير  وتحدث 
بخصوص  واليونان  مالطا  دولة  مع  المشترك 

البحرية«. االكتشافات 
كل  تبذل  »الوزارة  أن  أيضا  أكد  عون  الوزير 
المسببة  الجهات  ومناقشة  اإلنتاج  إلعادة  جهدها 
خطوة  أول  أن  على  مشددا  النفطي،  اإلقفال«  في 
يتم  أن  هي  أنقرة  مع  المشترك  التعاون  في  للبدء 
توقيع مذكرة التفاهم معها في مجال النفط والغاز.

عدد  تنفيذ  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تعتزم 
أعلن رئيس  النفط، فقد  المشروعات في مجال  من 
إدارة المؤسسة مصطفى صنع اهلل، متابعة  مجلس 
ودعم أكثر من 75 مشروعا مهما لتطوير منظومات 
والموانئ  بالحقول  والغاز  الخام  النفط  قياس 

البرية والبحرية. النفطية 
واعتماد  تدشين  المشروعات:  هذه  أبرز  من 
بحظيرة  الخام  النفط  صادرات  قياس  منظومات 
شعار  تحت  عمل  ورشة  في  وذلك  الزاوية،  خزانات 
اليوم  لمناسبة  الرقمي«،  العصر  في  »القياس 
اإلثنين  للمؤسسة،  بيان  حسب  للقياس،  العالمي 

الماضي.
صنع اهلل أكد خالل ورشة العمل التي عقدت بمقر 
على  جار  العمل  أن  ليومين،  واستمرت  المؤسسة، 
التدفق  قياس  لمنظومات  النهائية  التركيب  مراحل 
بتقنيات حديثة،  التي تعمل  النفطي  السدرة  بميناء 
الفترة  خالل  واعتمادها  تدشينها  المستهدف  ومن 
القريبة المقبلة. كما استعرض عددا من المشاريع، 
قياس  منظومات  ثالث  تركيب  في  الشروع  أهمها 
التي  النفطي،  »آمال«  بحقل  الخام  النفط  تدفق 

يستهدف تدشينها واعتمادها خالل العام الجاري.

خطة لتطوير عدد من المواقع النفطية
وتحديث  لتطوير  خطة  اعتماد  إلى  البيان  ولفت 
في  المشغلة  الشركات  جميع  لتشمل  المنظومات 
ومرسى  النوف،  ورأس  والزويتينة  الحريقة  موانئ 
مليتة  ومجمع  الزاوية،  مصفاة  وميناء  البريقة، 
البتروكيماوي، إضافة  الصناعي ومجمع رأس النوف 
إلى المنصات البحرية وعدد من المشاريع في نقاط 
البرية  بالحقول  التجميع  ونقاط  الرئيسية  الضخ 
المؤسسة  خطة  أولويات  ضمن  من  تعتبر  »التي 

للمحافظة على الثروة النفطية«.
العاملين  »كل  إلى  الشكر  اهلل  صنع  وجه  كما 
شمروا  الذين  النفطية  والموانئ  الحقول  في 
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تواصل اقتصادات مجموعة العشرين التعافي من الجائحة، 
األمد  طويلة  ندوبًا  تترك  قد  المسبوقة  غير  الصدمة  لكن 
باتجاهاتها  مقارنة  االقتصادية  اآلفاق  إضعاف  في  تتسبب 

األزمة. السابقة على 
السنوات  الجائحة كبيرة في  الناجمة عن  الخسائر  وستكون 
النحو  على  التوظيف،  أو  االقتصادي  الناتج  في  سواء  المقبلة 
االقتصاد  آفاق  عن  الجديد  تقريرنا  بالنقاش  يتناوله  الذي 
العالمي الصادر في أبريل. ومن المرجح أن تتحمل اقتصادات 
على  حصولها  فرص  ألن  أكبر  خسائر  الصاعدة  األسواق 
لمواجهة  المخصصة  الدعم  وحزم  نسبيًا  أقل  كانت  اللقاحات 
االقتصادات،  من  لكثير  وبالنسبة  حجمًا.  أصغر  كانت  الجائحة 

التحديات. يضيف اندالع الحرب في أوكرانيا مزيد 
اقتصادات  في  العمل  ألسواق  المتوقع  التعافي  ضعف  إن 
األسواق الصاعدة واالضطرابات الحادة في العملية التعليمية 
االقتصادات  من  كل  في  الماضيين  العامين  مدار  على 
الناجمة  الندوب  أسباب  أهم  من  كانت  والصاعدة  المتقدمة 
عاجل  بتحرك  السياسات  صناع  يبادر  أن  ويجب  الجائحة.  عن 
من  عقود  دون  والحيلولة  األزمة  خلفته  الذي  الضرر  إلصالح 
المال  رأس  لخسائر  نتيجة  االقتصادي  الناتج  في  االنكماش 

البشري.
الذين  العمال  على  دائمة  آثار  للركود  تكون  ما  وغالبًا 
يفقدون وظائفهم في عمق الهبوط االقتصادي. وقد يجدون 
التعافي،  مرحلة  أثناء  جديدة  وظيفة  على  العثور  في  صعوبة 
عن  التعطل  بسبب  مهاراتهم  بعض  يفقدوا  أن  يمكن  كما 
اإلضرار  في  الخسائر  هذه  تتسبب  وال  طويلة.  لفترة  العمل 
بالعمال فقط، بل أيضًا في تخفيض الناتج االقتصادي الكلي.
إن العمال في كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة ضمن 
ال  حيث  تمامًا،  مختلفة  آفاقًا  يواجهون  العشرين  مجموعة 
بسبب  الجائحة  قبل  ما  توقعات  دون  التوظيف  معدالت  تزال 
على  أيضًا  ملحوظًا  تأثيرًا  ونرى  االقتصادي.  التعافي  ضعف 
كثير  في  شائع  وهو  الرسمي،  غير  العمل  في  االنخراط  مدى 
سجل  الرسمي  غير  العمل  أن  والواقع  االقتصادات.  هذه  من 
التباعد  جهود  وجهت  حين  األزمة  ذروة  في  حادًا  انخفاضًا 
الكثيفة،  المخالطة  ذات  للقطاعات  قوية  ضربة  االجتماعي 

الرسمي. العمل غير  التي تتسم بنسب أعلى من 
ولكن منذ ذلك الحين، حقق العمل غير الرسمي انتعاشًا 
اقتصادات  الرسمي في عديد  العمل  بكثير مما حققه  أكبر 
ذلك  في  بما  العشرين،  مجموعة  الصاعدة ضمن  األسواق 
أفريقيا، مع تجاوز  البرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب 
ما  مستويات  الكلي  العمل  إلى  الرسمي  غير  العمل  نسبة 

.2021 قبل الجائحة في بعض االقتصادات في أواخر 
يمكن  المخالطة،  كثيفة  القطاعات  تعافي  استمرار  ومع 
أن ترتفع نسبة العمل غير 
مستويات  إلى  الرسمي 
إلى  وباإلضافة  أعلى. 
العمال  ألن  فنظرًا  ذلك، 
غالبًا  الرسميين  غير 
أقل  أجورًا  يتقاضون  ما 
بدرجة  ويستفيدون 

األمان  شبكات  من  أقل 
الزيادة  االجتماعي، فإن هذه 
الرسمي،  غير  النشاط  في 
إذا أصبحت ظاهرة مستمرة، يمكن أن تؤثر سلبًا على دخول 

المتضررة. العمالة 

التعليم تأثر 
التعليمية  للمؤسسات  المسبوق  غير  اإلغالق  أضر  وقد 
اقتصادات مجموعة  الجائحة بتعلم الطالب في كثير من  أثناء 
الصاعدة.  األسواق  اقتصادات  في  الطالب  سيما  ال  العشرين، 
وفي تلك البلدان، كان األثر أكثر حدة على أبناء األسر األفقر، 
وهو ما قد يؤدي إلى اتساع فجوة عدم المساواة في الدخل.

في  واالضطرابات  العمل  سوق  تحديات  إلى  وباإلضافة 
الندوب  في  تتسبب  أخرى  قنوات  هناك  التعليمية،  العملية 
الدين  زيادة  تكون  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  أيضًا. 
األشد  الصناعات  في  العاملة  الشركات  في  الضعف  ومواطن 
وذلك  أيضًا،  الندوب  في  مساهمًا  عاماًل  الجائحة  من  تضررًا 
واإلنتاجية  االستثمار  على  ستفرضه  الذي  العبء  بسبب 
لسنوات مقبلة، طبقًا لما جاء في بحث جديد عرضه الصندوق 

في عدد أبريل من تقرير آفاق االقتصاد العالمي.

الندوب إزالة  سياسات 
الحرب  تداخل  جراء  من  تحديات  اقتصادات  عدة  وتواجه 
الحيز  ضيق  يزداد  بينما  المستمرة،  الجائحة  مع  أوكرانيا  في 
المرتفع  للدين  نظرًا  السياسات  خالل  من  للحركة  المتاح 
صعوبة.  أكثر  الدعم  تقديم  يجعل  مما  السريع،  والتضخم 
من  الحد  السياسات  لصناع  يمكن  الحالة،  هذه  في  وحتى 

ندوب الجائحة، إذا بادروا باتخاذ إجراءات حاسمة.
عملية  التعليم  ألن  التعلم  خسائر  من  للحد  قصير  والوقت 
الضرر  من  وللحد  سابقه.  على  يبني  عام  وكل  تراكمية، 
نكسات  لتقييم  بسرعة  التحرك  البلدان  على  يتعين  الدائم، 
الطالب.  لمساعدة  المالئمة  اإلجراءات  وتطبيق  التعلم 
دروس  تقديم  المثال،  سبيل  على  ذلك،  يتضمن  أن  ويمكن 

إضافية مساعدة أو إطالة مدة السنة الدراسية.
سيتعين  التعافي،  قوة  ازدياد  فمع  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
والعمالة  الشركات  لدعم  المتخذة  التدابير  عن  التراجع 
ندوبها،  من  الحد  على  ساعدت  التي  الجائحة،  فترة  في 
الوظائف.  على  الحفاظ  وسياسات  االئتمان  ضمانات  مثل 
العمال  توزيع  إعادة  تعطيل  عدم  على  ذلك  وسيساعد 
انحسار  عند  إنتاجية  األكثر  استخداماتهم  على  والموارد 

اإلنتاجية. نمو  تعزيز  في  والمساهمة  الجائحة، 
مساعدة  إلى  السياسات  تتحول  أن  يمكن  ذلك،  عن  وبداًل 
يتم  كأن  المتغيرة،  العمل  أسواق  مع  التكيف  على  األفراد 
في  للمساعدة  االستهداف  دقيقة  برامج  وضع  خالل  من  ذلك 
أجل  من  للتدريب  إضافي  دعم  وتقديم  وظائف  عن  البحث 
من  الحد  بغية  ذلك،  إلى  وباإلضافة  جديدة.  مهارات  بناء 
حاالت  إلى  الشركات  قطاع  في  المالي  العسر  حاالت  تحول 
ضمان  أيضًا  يتعين  االستثمار،  في  هبوط  أو  العمل  في  فشل 
وجود آليات تعمل بكفاءة للتعامل مع إعسار الشركات وإعادة 

المحاكم. نطاق  خارج  هيكلتها 

يضيق الحيز المتاح 
للحركة االقتصادية حالياً 

بسبب الدين المرتفع 
والتضخم السريع

عالج الندوب االقتصادية
مجموعة كتاب *

تنفذ في عدد من الشركات والموانئ..

●  عمال في أحد الموانئ النفطية●  جانب من ورشة العمل التي عقدت بمؤسسة النفط لمناقشة تطوير قياس الخام

وزيرة موريتانية مطالبة بسداد 3.7 مليون دوالر لـ »محفظة ليبيا أفريقيا«

إلى مكتب محاماة  أفريقيا لالستثمار  ليبيا  أوكلت محفظة 
من  دوالر  مليون   3.7 قدره  مبلغ  استرجاع  قضية  فرنسي 
الوزيرة المستشارة في الرئاسة الموريتانية المسماة الناها 
الموريتانية  األنباء  وكالة  ذكرت  حسبما  مكناس،  بنت 

الخاصة.
ماريان  المحامية مود  الصادرة عن  الوثيقة  وحسب 
بتاريخ 5 مايو الجاري، فإن الوزيرة الموريتانية مطالبة 
48 ساعة من تاريخ تسلم  بتسديد المبلغ في غضون 

الرسالة.
وتعود حيثيات القضية إلى اقتراض الوزيرة مليوني 
باالتفاق   2007 العام  الليبية في  المؤسسة  دوالر من 
على تسديده في غضون أربع سنوات، مع فترة سماح 
قدرها سنة واحدة حسب المحامية الفرنسية، موضحة 
في  المقترض  المبلغ  استثمار  الضروري  من  كان  أنه 
وأكدت  الصناعي،  الصيد  مجال  وفي  التجارية  األعمال 
أن بنت مكناس طلبت في 13 نوفمبر 2007 دفع هذا 

المبلغ تنفيذًا التفاقية القرض.
القرض  هذا  تسديد  ضمان  »جرى  الرسالة  ووفق 
ذلك  في  بما  القرض،  بفضل  المقتناة  األصول  برهن 
كان  الذي  األسماك  مصنع  في  بها  المكتتب  األسهم 
إلى  أشارت  كما  تقتنيه«.  أن  المقترضة  الشركة  على 
تصفية  حالة  في  المقرض  بإبالغ  المقترض  تعهد 
الشركة المقترضة، وأكدت أن الشركة جرت تصفيتها 

بتهمة االحتيال وأن المقرض لم يتسلم المبلغ »سواء 
من حيث األصل أو الفائدة«.

لم  الموعودة  االستثمارات  »أن  الوثيقة  وتابعت 
وأن  القرض،  أو شروط  الغرض  احترام  يجِر  ولم  تنفذ 
االمتثال  عدم  تحملكم مسؤولية  أفريقيا  ليبيا  محفظة 
عن  تحويلها  جرى  األموال  أن  وتعتبر  االتفاقية،  لبنود 
غرضها لمصلحتك. لذلك السبب، فإنها تريد الحصول 
والفائدة  األصلية  المبالغ  تعويض  على  شخصيًا  منك 
صرف  تاريخ  من   %  5.124 قدرها   LIBOR بنسبة 
موكلتنا   ،LAP لشركة  مدينًا  تظل  لذلك،  األموال؛ 

بمبلغ إجمالي قدره 3.754.987 مليون دوالر«.
السداد  عدم  حالة  »في  قولها:  المحامية  وختمت 
تعليمات  تلقيت  بأنني  أبلغكم  ساعة،   48 مهلة  خالل 
وجه  على  قانونية،  وسيلة  بأي  المبلغ  هذا  السترداد 
الخصوص، اللجوء من خالل المحاكم الليبية لالستيالء 

على الضمان على األمالك الخاصة بك«.
إحدى  لالستثمار«؛  أفريقيا  ليبيا  و»محفظة 
الليبية  للمؤسسة  التابعة  الرئيسية  المجموعات 
في  وتأسست  السيادي،  الثروة  صندوق  لالستثمار 
نحو  قيمتها  مدارة  أصول  ولديها   ،2006 فبراير 
الشركات  من  عدد  في  وحيازات  دوالر  مليارات  خمسة 

األفريقية.
مكناس  ولد  حمدي  بنت  الناها  تعيين  وجرى 
 31 في  الموريتانية  الجمهورية  برئاسة  مستشارة 
كانت  بعدما  رئاسي  مرسوم  بموجب  الماضي  مارس 

تشغل منصب وزيرة التجارة والصناعة التقليدية. 

الوسط - وكاالت

عمق  من  األسود  الذهب  ليتدفق  سواعدهم  عن 
رحلة  في  التصدير  مرافئ  إلى  ويصل  الصحراء، 
تعكس تفانيهم وأخالصهم من أجل بناء وطنهم«.

للتفتيش  العامة  اإلدارة  مدير  أكد  بدوره، 
اإلدارة  سعي  الساعدي،  علي  بالمؤسسة،  والقياس 
التقنية،  في  المتسارع  العلمي  التطور  »مواكبة  إلى 
رفع  في  رئيسي  دور  الحديثة  للتكنولوجيا  أصبح  إذ 
تحسين  على  إيجابيا  ينعكس  بما  الدقة،  درجات 
النفط  صناعة  في  االنتاجية  الكفاءة  ورفع  األداء 

والغاز«.
وشارك في الورشة عدد من مسؤولي المؤسسة 
 SGS« ،»Sensia«« :ومسؤولي الشركات العالمية
وعدد   ،»،»EMERSON« ،»OGS« ،»KROHEN
من مفتشي القياس ومراقبي التفتيش والمنظومات 

التابعة للمؤسسة. بالشركات 

تحول رقمي لقياس التدفق
وناقشت الورشة التحول الرقمي لعمليات القياس 
والحقول  بالموانئ  والغاز  النفط  حركة  لمراقبة 
النفطية، فضال عن مناقشة مشروع تأسيس وإنشاء 
بمختلف  التدفق  قياس  لمنظومات  معايرة  محطة 
كما  األحصائية.  المنظومة  وتطوير  أنواعها، 
عروضا  المصنعة  بالشركات  الخبراء  تقديم  شهدت 
تخللتها  المختلفة،  القياس  تقنيات  عن  فنية  مرئية 

احتوته  ما  حول  ومستفيضة  موسعة  نقاشات 
الورقات المعروضة.

وأقيم على هامش الورشة، معرض ألحدث تقنيات 
اآللى  للتحكم  الرقمية  المنظومات  القياس، تضمن 
واألجهزة  التشغيل،  فعالية  تحسين  تضمن  التي 
اإلرسال المستخدمة في منظومات معدات السالمة 
إضافة  الضريبي،  االنسياب  لقياسات  وأخرى  الذكية 

ألجهزة التحكم في الصمامات النفطية.

استثنائية ميزانية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  عقدت  ذلك،  إلى 
تنفيذ  لمتابعة  اجتماعا  الثالثاء،  صباح  الموقتة، 
والبنود  النفط  لمؤسسة  االستثنائية  الميزانية 
من  جملة  على  االتفاق  وأعلنت  بها.  المعتمدة 
اإلجراءات اإلدارية والفنية التيش تسهم في تسريع 
خطة المؤسسة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون 
ديوان  عن  وممثلون  جمعة،  عادل  الوزراء،  مجلس 
ومؤسسة  المركزي،  ليبيا  ومصرف  المحاسبة، 

النفط، ووزارتي المالية والتخطيط.
وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الموقتة 
اعتماد ترتيبات مالية للمؤسسة للعام 2022 بقيمة 
37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار، وذلك خالل 

إطالق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.
النفط ثمانية  التالي، أحالت مؤسسة  اليوم  وفي 

خطة لتطوير المنصات البحرية.. 
وعدد من المشاريع في نقاط

 الضخ الرئيسية

حكومة الدبيبة تتابع تنفيذ 
ميزانية استثنائية لمؤسسة 
النفط بـ37.6 مليار دينار

مشروعات نفطية جديدة إلنعاش اإلنتاج وقياس مدى تدفق الخام

األندلسي،  عطية  بن  مهدي  الدولي:  النقد  بصندوق  *الخبراء 
ماالكرينو  ودافيد  حبيب،  وعاشق  كريستيانسن،  إنغبو  ● مقر محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمارولونيه 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أية  وقوع  لتفادي  و16،   10 أعمال صيانة خطي  النفط  لتسويق  البريقة  أنهت شركة 
تسريبات من شأنها إيقاف الخطين، وهما من أهم الخطوط إلمداد العاصمة بطرابلس 

بالوقود.
وقالت الشركة إن أعمال الصيانة هدفها »الحفاظ على ممتلكات الشركة التي قد تؤثر 
الشركة  لخزانات  النفطي  الزاوية  مستودع  من  المستلمة  اإلمدادات  على  مباشرًا  تأثيرًا 

بمستودع طرابلس، إذا لم تجرَ صيانتها بشكل دوري ومتابعة شبكة الخطوط«.
قام بأعمال الصيانة الفريق المكلف صيانة خطوط اإلمدادات النفطية الخاصة بالشركة، 
وقد انتهى من أعمال الصيانة الوقائية في وقت قصير، وبعد عمل على مدار أسبوع، ولمدة 
12 ساعة يوميًا. وكشف الفريق على أكثر من 20 نقطة سبق وأن حدث تسريب بها في 
السابق ومن ثم صيانتها، »وذلك رغم الوقت الزمني القصير، والوضع الصعب جدًا أثناء 

تركيب القابضات بسبب االنحناء الشديد للخط«.
أعمال  في  المتوافرة  المنتجات  أفضل  استخدم  الصيانة  فريق  أن  الشركة  وأضافت 
على  تعمل  )3x engineering( وهي  إنتاج شركة  )kafler( وهي من  مادة  مثل  الصيانة 
تقوية الخط ومنع حدوث أي تسريبات في المستقبل، وضمان استمرار عمليات التشغيل 

دون تأثرها، ولزيادة عمر وصالحية الخط لـ20 سنة مقبلة. 

صيانة خطوط إمداد طرابلس بالوقود
افتتاح فرع ملصرف »الواحة« في أوباري

السعر بالدوالرنوع الخام

114.77برنت

111.13غرب تكساس

107.32دبي

115.95سلة أوبك

113.22خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     5/25/ 2022

معرض للمنتجات 
للجزائرية في طرابلس

العملة التركية تسجل أدنى 
مستوى في 2022

رفض شحنة سمن نباتي 
قادمة من مصر

شحنة  رفض  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  أعلن 
مطابقتها  عدم  تبين  مصر،  من  قادمة  نقي  نباتي  سمن 

للمواصفات.
 3600 الشحنة مكونة من  أن  بيان،  المركز، في  وأوضح 
بتصنيعها  تقوم  »جنة«  ماركة  من  كلغم(،   11( صفيحة 

شركة العافية العالمية في مصر.
البري  امساعد  إلى  الشحنة وصلت منفذ  أن  إلى  وأشارت 
11 مايو الجاري، ولكن جرى رفضها، »نظرًا ألن العينة  في 
والرائحة،  واللون  الطعم  حيث  من  بخواصها  محتفظة  غير 

وكذلك التضليل والتزييف والخداع لوجود صورة بقرة«.
لزيت  التجارية  العالمة  في  الغش  من  المركز  حذر  كما 
القياسية  للمواصفات  مطابق  غير  بآخر  »حلوة«  طعام 
ملمس  وخفة  قوام  من  يبدو  ذلك  أن  موضحة  والصحية، 

ولون الزيت. 

تستضيف العاصمة طرابلس، معرض »صنع في الجزائر«، 
في الفترة من 28 إلى 31 مايو، ووهو الحدث الذي مهدت 
له الجزائر بقرار إعادة فتح المنفذ البري مع ليبيا لألغراض 

التجارية.
المعرض تدعمه وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة 
والصناعة  التجارة  لغرف  العام  واالتحاد  الموقتة،  الوطنية 
وهيئة االستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس.

ليبيا  إنه »سيجمع تحت سقف واحد في  ويقول منظموه 
أهم الشركات الجزائرية، فيما سيوفر على الشركات الليبية 

عناء التنقل إلى الجزائر والبحث عن شراكات«.
ويمكن للشركات الليبية التي تبحث عن شراكة فعالة مع 
نظيراتها الجزائرية استغالل هذا الحدث كجسر للتواصل مع 
أهم المؤسسات. ويُنظر إلى الحدث أيضًا على أنه جزء من 
الجزائر وليبيا لفتح أسواق في  التي تبذلها  الجهود األوسع 
اقتصادية  كبوابة  والعمل  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

وتجارية لبقية القارة.
فتح  على  الترخيص  بإعالن  المعرض  الجزائر  واستبقت 
لألغراض  وتونس  ليبيا  من  كل  مع  الحدودية  المعابر 
المبادالت  حجم  بارتفاع  توقعات  وسط  فقط،  التجارية 
التجارية بعد فتح معبر الدبداب غدامس إلى ثالثة مليارات 
دوالر، مقابل 65 مليون دوالر حاليًا، منها 59 مليون دوالر 

صادرات جزائرية نحو ليبيا. 

●  معرض سابق للترويج للسلع بالجزائر

●  مقر البنك المركزي التركي

المتحدة  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  كشف 
إنشاء مبادرة تسمى »صنع في ليبيا« لتعزيز اإلنتاجية وبناء 

قدرة المستفيدين على الصمود ضد الصدمات المناخية.
وناقش برنامج األغذية العالمي ومعهد التمويل األصغر 
في ليبيا شراكة جديدة تهدف إلى زيادة فرص الحصول 
على التمويل بين الفئات الضعيفة من السكان، إذ ستركز 
التجربة التي ستبدأ العام الجاري على الزراعة وأنظمة الغذاء 

بموجب مذكرة تفاهم موقعة في مارس 2022.
وسجلت الهيئة حاجة عمليات برنامج األغذية العالمي 
في ليبيا بشكل عاجل إلى 21 مليون دوالر من مايو إلى 
أكتوبر 2022. لذلك اضطر البرنامج إلى خفض حصص 
المساعدات الغذائية المحلية بنسبة 50 % لنحو 90 ألف 

شخص.
الجوي  للنقل  المتحدة  األمم  برنامج  يتطلب  كما 
للمساعدة اإلنسانية في ليبيا مساعدة بـ3.7 مليون دوالر 
الفاعلة اإلنسانية  بهدف االستمرارية التشغيلية للجهات 

والمانحين.

تطورات الحالة الزراعية في ليبيا
أفادت  ليبيا،  في  الزراعية  الحالة  تطورات  وبخصوص 
أضرار  في  تسببت  أخيرة  رملية  عواصف  بحدوث  األنباء 
للمزارعين والمحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح 
القوية. باإلضافة إلى ذلك، ورد ارتفاع أسعار بعض البذور 

والمواد الخام األخرى.
الناجمة عن األزمة  وفي وقت سابق وبسبب المخاطر 
العالمي  األغذية  برنامج  باسم  الناطقة  قالت  األوكرانية، 
لألمم المتحدة، عبير عطيفة، إن »هناك قلقًا بالغًا بشأن 
والشرق  العربية  والمنطقة  العالم  في  الغذائي  األمن 
المواد  أسعار  وصلت  أن  بعد  خاصة،  بصورة  األوسط 
الغذائية العالمية ألعلى مستوياتها على اإلطالق في شهري 

فبراير ومارس«.
وأكدت المسؤولة األممية في مجال األغذية أن »منطقة 
بالتأثير  بشدة  متضررة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
شمال  دول  العتماد  نظراً  األوكرانية  لألزمة  المتواصل 
أفريقيا الشديد على واردات الغذاء، ما يجعلها عرضة الرتفاع 

أسعار المواد الغذائية«.
من   % و23  القمح  من   %  42 نحو  المنطقة  وتستورد 
الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا، حيث تستورد مصر، 
ليبيا، لبنان، اليمن، تركيا، تونس، وأرمينيا ما ال يقل عن 
نصف احتياجاتها من القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا، 

معتدل  بشكل  المنطقة  دول  من  العديد  تعتمد  بينما 
النباتية من الدولتين، بحسب  على الواردات من الزيوت 

المسؤولة األممية.
الصراع في  اندالع  وأضافت عطيفة: »وقبل شهر من 
أوكرانيا، ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 47 % في لبنان و11 
% في اليمن، %15 في ليبيا، 14 % في فلسطين، وتقريبًا 

10 % في سورية«.
وفي أبريل من العام الماضي، وقعت سفيرة فرنسا لدى 
المقيمة  الممثلة  مع  دوهيلين،  لوفرابير  بياتريس  ليبيا، 
لبرنامج األغذية العالمي في ليبيا، رواد حلبي اتفاقية بقيمة 

370 ألف يورو، وذلك لدعم قطاع الزراعة واألمن الغذائي 
في فزان.

توقيع  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  أغسطس  وفي 
لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  مع  تفاهم  مذكرة 
المتحدة، لتنفيذ برنامج األغذية المدرسية، ودعم تالميذ 

المدارس االبتدائية واإلعدادية.
بدورها، قالت الحلبي، إن تشكيل اللجنة سيعطى دافعًا 
النطالقتها، مؤكدة أن »دولة ليبيا تعد من الدول الرائدة 
القرن  من  السبعينات  أوائل  منذ  المدرسية  التغذية  في 

الماضي«.

منطقة  في  فرعًا  »الواحة«  مصرف  افتتح 
أوباري، وذلك في إطار خططه التوسعية ولتلبية 
المصرفية  الخدمات  وتقريب  الزبائن  احتياجات 

للمواطن.
إلى  تهدف  الخطوة  تلك  إن  المصرف  وقال 
المنطقة،  أهالي  كافة  إلى  الخدمات  تقديم 
إنجاز  في  والسرعة  والسهولة  الراحة  وتوفير 

معامالتهم.
الكيالني،  عبدالهادي  أوباري  فرع  مدير  وأكد 

اإلدارة  حرص  ضمن  يأتي  الفرع  افتتاح  إن 
رضا  تحقيق  على  »الواحة«  لمصرف  العامة 
سواء  أمامهم  الصعوبات  كافة  وتذليل  الزبائن، 

على صعيد خدمات األفراد أو الشركات.
للمصرف  فروع  وجود  أن  إلى  الكيالني  وأشار 
تنشيط  على  يساعد  مناسب  بشكل  مجهزة 
القطاع المصرفي بالمنطقة، ويعمل على تقديم 
توفير  حيث  من  المصرفية،  الخدمات  كافة 
اإللكترونية. الخدمات  وتقديم  النقدية  السيولة 

خالل  الدوالر،  أمام  تراجعها  التركية  العملة  واصلت 
لها منذ  أقل مستوى  إلى  لتصل  الماضي،  الثالثاء  تعامالت 
خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما 

ال يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
وأشارت وكالة »بلومبرغ« لألنباء، إلى تراجع الليرة بنسبة 
0.8 % إلى 16.0477 ليرة لكل دوالر، وهو أقل مستوى منذ 

األزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.
تركيا  في  المستهلك  أسعار  ارتفعت  في حين  ذلك  يأتي 
يزيد  ما  وهو  سنويًا،   %  70 بنسبة  الماضي،  الشهر  خالل 
المركزي  للبنك  بالنسبة  المستهدف  المعدل  عن  بشدة 

التركي وهو 14 % سنويًا.

طرابلس- الوسط

»صنع في ليبيا«.. برنامج أممي ملواجهة أزمة الغذاء

 برنامج األغذية العالمي يحتاج 
لـ21 مليون دوالر في ليبيا 

بشكل عاجل

●  متسوق وبائع داخل أحد المخابز في ليبيا

تقرير لمنظمة »أوكسفام«:

توقعات بانضمام 263 مليون 
شخص لدائرة الفقر خالل 2022

»أوكسفام«  لمنظمة  حديث  تقرير  توقع 
العالم،  الفقر في  المعنية بتخفيف حدة  الدولية، 
أن يقع نحو 263 مليون شخص إضافي في براثن 
بمعدل  وذلك  الجاري،  العام  خالل  المدقع  الفقر 

مليون شخص كل 33 ساعة.
أنه مقابل كل  للمنظمة  وأظهر تقرير حديث 
في  »كورونا«  جائحة  أثناء  ظهر  جديد  ملياردير 
2020، وقع نحو مليون شخص في دائرة  العام 
الفقر المدقع، حسبما نقل عنها موقع »إنفستنغ« 

لرصد أسواق المال والسلع.
الـ24  في  المليارديرات  ثروة  أن  وأضافت 
من  أكثر  الجائحة  سنوات  من  األولى  شهرًا 
ووفقًا  مجتمعة.  عامًا   23 في  المليارديرات  ثروة 
أثرياء  ثروة  إجمالي  بلغ  »أوكسفام«  لمنظمة 
المحلي  الناتج  من   %  13.9 نسبة  اآلن  العالم 
ثالثة  الزيادة  هذه  وتعادل  العالمي،  اإلجمالي 

أضعاف )ارتفاعًا من 4.4 %( في العام 2000.
قطاعات  شركات  أن  أيضًا  التقرير  وكشف 
الطاقة والغذاء واألدوية، حيث تنتشر االحتكارات 
إن  بل  قياسية،  أرباحًا  سجلت  خاص،  بشكل 
ثروات أثرياء الغذاء والطاقة ارتفعت بمقدار 453 
مليار دوالر في العامين الماضيين، أي ما يعادل 

مليار دوالر كل يومين.
الطاقة  شركات  كبريات  من  خمس  وتحقق 
و  Exxonو  TotalEnergiesو  Shellو  BP( معًا 
Chevron( أرباحًا قدرها 2600 دوالر كل ثانية، 
ويوجد اآلن 62 مليارديرًا جديدًا في مجال الغذاء.

»كورونا«  فيروس  وباء  أن  إلى  التقرير  وأشار 
أوجد 40 مليارديرًا جديدًا في مجال األدوية، حيث 
 »Moderna« مثل  الصيدالنية  الشركات  تحقق 
ثانية  كل  دوالر   1000 قدره  ربحًا   »Pfizer«و
فقط من سيطرتها االحتكارية على لقاح »كوفيد 

.»19 -
فقط،  أخرى  شركات  ثالث  مع  جنب  إلى  جنبًا 
70 % من السوق  تسيطر عائلة »Cargill« على 
حققت  الماضي،  العام  ففي  العالمية.  الزراعية 
 5( تاريخها  في  ربح  أكبر   »Cargill« شركة 
مليارات دوالر من صافي الدخل( ومن المتوقع أن 
تتفوق الشركة على أرباحها القياسية مرة أخرى 
في العام 2022. وتضم عائلة »Cargill« وحدها 
12 مليارديرًا، ارتفاعًا من ثمانية قبل الوباء، وفق 

تقرير »أوكسفام«.
واليوم يمتلك 2668 مليارديرًا - بزيادة 573 
دوالر،  تريليون   12.7  -  2020 العام  عن  مليار 
يمتلك  كما  دوالر.  تريليون   3.78 قدرها  بزيادة 
ثروة  تفوق  ثروة  العالم  في  رجال  عشرة  أغنى 
عدده  والبالغ  البشرية  من  األدنى  الحد   % الـ40 

3.1 مليار شخص.
20 مليارديرًا  وحسب التقرير، فإن ثروة أغنى 
تعادل أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا 
الفقر  دول  في  العامل  أن  كما  الصحراء.  جنوب 
يجب أن يعمل لمدة 112 عامًا لكسب ما يحصل 
عليه الشخص في طبقة األغنياء التي تعادل 1 % 

فقط من إجمالي البشرية خالل عام واحد.

تحذير من صندوق النقد: القادم 
قد يكون أسوأ

الدولي  النقد  لصندوق  العامة  المديرة  حذرت 
لالقتصاد  قاتم«  »أفق  من  غورغييفا،  كريستالينا 
لكنها  دافوس،  في  ندوة  خالل  وذلك  العالمي، 

عالمي. انكماش  استبعدت حصول 
وقالت غورغييفا، خالل ندوة حول اآلفاق االقتصادية 
سيكون   2022 »العام  إن  الماضي،  اإلثنين  العالمية 
الحرب  تداعيات  بعد حجم  يتضح  لم  صعبًا«، في حين 

أوكرانيا. في 
المواد  أسعار  صعيد  على  صدمة  »نشهد  وأضافت: 
تشهد  التي  الغذائية«  المواد  أسعار  األولية، خصوصًا 

قفزة تاريخية، وفق وكالة »فرانس برس«.
توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  خفض  أبريل،  وفي 
جراء  من   2022 للعام   %  3.6 إلى  العالمي  للنمو 
تداعيات الحرب في أوكرانيا. ويمثل ذلك تراجعًا قدره 

يناير. بتوقعات  0.8 نقطة مئوية مقارنة 
قاتمًا«  أصبح  »األفق  أن  الصندوق  مديرة  وأشارت 

االقتصادية  التداعيات  إن  وقالت  التوقعات،  هذه  بعد 
عن  الناجمة  تلك  فاقمت  الصين  في  اإلغالق  لتدابير 
عدد  في  المالية  السياسات  تشديد  وكذلك  الحرب 
تسارع  لمواجهة  المتحدة  الواليات  بينها  الدول  من 
ما  بعد،  تتفاقم  أن  الحرب  لتداعيات  ويمكن  التضخم. 
االقتصاديين  المراقبين  من  متزايد  عدد  مخاوف  زاد 

عالمي. انكماش  من 
في  والتنمية  التعاون  »منظمة  قالت  بدورها، 
الميدان االقتصادي« التي تضم دواًل متطورة إن دول 
مجموعة السبع سجلت في الربع األول انخفاضًا بنسبة 

0.1 % في معدل النمو.
العالمي  االقتصاد  انكماش  أن  غورغييفا  وأوضحت 
أنه  يعني  ال  األمر  هذا  لكن  »حاليًا،  األفق  في  يلوح  ال 
ليس واردًا«، وذلك في معرض ردها على سؤال حول 
وتابعت:  المتطورة.  الدول  في  االنكماش  مخاطر 
تتعافَ  لم  التي  البلدان  بعض  في  انكماشًا  »سنشهد 
من أزمة كوفيد، والتي تعتمد بشكل كبير على روسيا 
نقاط  بالفعل  الغذائية وتظهر  المواد  استيراد  أو على 

ضعف«. 

الوسط- وكاالت

● مقر صندوق النقد الدولي.
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حكايتان

تقول الحكاية األولى إن محاميًا فرنسيًا، في زمن االحتالل النازي لفرنسا، اعتُقل في باريس من 
قبل جنود االحتالل األلماني، من دون جريرة.

الشارع، قدمت  إلى  تناول وجبة طعام في مطعم قريب من مكتبه، وخرج  أن  ذات يوم، بعد 
األلماني،  الضابط  الشارع. كان  ألمان، واعتقلوه مع من وجدوه من رجال في  شاحنة بها جنود 
رئيس المجموعة، يريد اعتقال عشرة رجال فرنسيين. وقبض جنوده على تسعة منهم، ووضعوهم 
في الشاحنة. وأصر الضابط على اعتقال آخر. فوقع ذلك المحامي، لسوء حظه، بين أيديهم. وكان 
اسمه المسيو شافيل. وسيق مع غيره إلى سجن، في قلعة قديمة. وكلما حاول التحدث مع الجنود 
وإعالمهم بارتكابهم خطأ فادحًا، وأنه يعمل محاميًا، لم يجد آذانًا صاغية منهم. ورموه في زنزانة 
كبيرة مع 29 معتقاًل آخر. وبعد ساعات من وجوده في الزنزانة، جاءهم أحد ضباط السجن، وأبلغهم 

أن ضابطًا ألمانيًا كبير الرتبة قد تعرض للقتل من قبل رجال المقاومة الفرنسية. 
وأن العادة جرت على قتل رجل واحد من كل عشرة رجال في المعتقل. وأنه خالفًا للعادة المتبعة 
في اختيار المعتقلين عشوائيًا، الذين سينفذ فيهم حكم اإلعدام، فقد تقرر هذه المرة أن يختار 
المعتقلون من بينهم ثالثة أشخاص، لينفذ فيهم حكم اإلعدام رميًا بالرصاص غدًا صباحًا عند 

الساعة السابعة.
عقب مغادرة الضابط للزنزانة، ساد صمت غريب بين المعتقلين لفترة من الوقت. ثم فاقوا 
من الصدمة، وبدأ بينهم نقاش للخروج من المأزق، باختيار الضحايا، سواء بالتطوع أو بالقرعة. 
واستقر الرأي بينهم على إجراء قرعة. 27 منهم كانوا من المحظوظين، و3 آخرون، من بينهم 
المسيو شافيل، كان عليهم مواجهة فرقة اإلعدام األلمانية في صباح اليوم التالي. المسيو شافيل 
كاد يجن، وأصيب بهستيريا غريبة، وصار ينطق كالمًا ال يستقيم والعقل الصحيح. وخالله أبدى 
استعدادًا بالتنازل عن بيته، وكل ما يملك من ثروة، لمن يقبل من المعتقلين أن يحل محله. 
وكانت معظم الردود ساخرة من العرض. إذ ماذا سيفعل أي منهم بأموال لن يستمتع بها؟ لكن 

واحدًا منهم، وكان شابًا، قبل العرض. 
التنازل  وذيّل  وشقيقته.  الشاب  أم  باسم  ممتلكاته  على  يده  بخط  تنازاًل  المحامي  وكتب 
بتوقيعه. وصدق على ذلك شاهدان. في صباح اليوم التالي، جرى تنفيذ حكم اإلعدام في األشخاص 
الثالثة. تلك الميتة المؤلمة لشاب فقير قال في الليلة السابقة إنه يريد أن يموت غنيًا، ليس نهاية 
الحكاية، بل بداية أخرى لها، توثق مسار رحلة ومحنة المسيو شافيل، على كافة المستويات، عقب 

خروجه من السجن، وما آل إليه من سوء مصير.
بالده  عاصمة  إلى  حياته، وصل  بداية  في  ومعروفًا  موهوبًا  إن شاعرًا  تقول  الثانية  الحكاية 
للدراسة قادمًا من ضاحية جبلية بعيدة، قرب الحدود. وكان يتمنى السفر إلى باريس، كما كان 
يفعل شعراء ومثقفو بالده في تلك الحقبة الزمنية. ولتلك الغاية، تعرف على صديق قدمه بدوره 
إلى رجل يعمل مديرًا للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومن ضمن مهامه اإلشراف على إيفاد 
وأحسن  الشاب،  شاعرنا  الرجل  عرف  العالم.  عواصم  مختلف  في  بالده  قنصليات  في  العاملين 
استقباله. وفي نهاية المقابلة قال له اعتبر نفسك موفدًا. ظل شاعرنا الشاب يتردد على ذلك 
الرجل كل أسبوع تقريبًا، بأمل استالم رسالة اإليفاد الرسمية. وخالل كل زيارة كان يعود منها 
محماًل بنفس الوعد. استمر الحال على ذلك المنوال لمدة سنتين كاملتين، حتى أصاب اليأس 

الشاعر الشاب. 
وذات يوم، بينما كان يجلس مع صديق من أسرة معروفة، سأله الصديق عن أمر اإليفاد. فحكى 
الخارجية.  وزير  للشاعر، وعرض عليه مقابلة  الصديق مما حدث  استاء  القصة كاملة.  الشاب  له 
وضرب له موعدًا للقاء في اليوم التالي. وبالفعل، وجد شاعرنا نفسه جالسًا في مكتب الوزير ذاته. 
وعرف الوزير الشاعر الشاب من خالل أشعاره المشهورة، وأحسن استقباله، وسأل عن سبب الزيارة. 
بالخارج.  القنصليات  بإحدى  للعمل  الشاعر  إيفاد  منه  وطلب  الحكاية،  الشاعر  صديق  له  فحكى 
استجاب الوزير فوريًا للطلب، ورفع سماعة الهاتف وطلب حضور مدير إدارة الشؤون القنصلية، وهو 
نفس الشخص الذي ظل يتردد عليه الشاعر لمدة عامين كاملين. وحين حضر سأله الوزير عن 

األماكن الشاغرة في القنصليات في الخارج، فسمى له عدة بلدان. 
حين انتهى طلب الوزير من الشاعر الشاب أن يختار العاصمة التي يحب أن يوفد إليها من 
مدير  ذكرها  التي  العواصم،  أسماء  نسي  ارتباكه  شدة  ومن  الشاب،  فارتبك  الشاغرة.  القائمة 
الشؤون القنصلية أمامه، ولم يتذكر منها سوى اسم واحد وهو »رانغون«. فطلب أن يعين في 
رانغون. وتحقق له ما أراد. الغريب أنه لم يسمع بها من قبل، ولم يكن يعرف أين تقع. وحين خرج 
من مكتب الوزير وذهب إلى أصحابه ليبشرهم بالخبر المفرح، سألوه عن العاصمة التي سيوفد 

إليها فنسي االسم.
الحكاية األولى مختصر لحبكة رواية مشهورة اسمها »الرجل العاشر- The Tenth Man« كتبها 

روائي بريطاني اسمه جراهام جرين.
أما الحكاية الثانية فقد قرأتها موثقة في »المذكرات الكاملة« لشاعر تشيلي العظيم بابلو 

نيرودا، الصادرة العام 1974 عن دار نشر أميركية.

جمعة  بوكليب

ليبيا  في  ومستقل  حر  وطني  مشروع  غياب 
قد  والتردي،  السقوط  رغم كل  اليوم،  حتى 
العديد  عند  السائد  االعتقاد  يرسخ  بات 
بأننا  المعاصر  العربي  الفكر  أهــل  مــن 
الشفافية  انعدام  سياسية«.  »أنيميا  نعاني 
السائدة،  الواقعية  هي  الشعارات  وسيطرة 
واقعية  الليبي  الشارع  في  تتجلى  حين  في 
السياسي  البؤس  لحالة  مستسلمة  أخرى 
وخــراب  فساد  مــن  يــســوده  بما  بالبالد 

وانفصام في الخطاب عن الواقع.
»رد  ــادرة  ــب م أعــضــاء  بعض  استقالة 
السيد  أطلقها  التي  للشعب«،  األمــانــة 
بال  بيانها،  يشير  الدبيبة  عبدالحميد 
لمسوا  قد  المستقالين  بــأن  مخاتالت، 
لرد  العمل  فــي  الدبيبة  جــديــة«  ــدم  »ع
السياسي  توظيفه  كل  رغم  للناس،  األمانة 
تمنحه  سياسية،  كعملية  لالنتخابات، 
ــي الــســلــطــة. وبــعــيــدًا  شــرعــيــة الــبــقــاء ف
ال  المذكورة،  لالستقالة  التسييس  عن 
الوحدة  حكومة  أن  األرض،  على  تبدو 
حقيقية  خــطــوات  قطعت  قــد  الوطنية 
فرصة«،  أقرب  »في  انتخابات  إجراء  ألجل 
ثقيلة  »أمانة«  أثقال  كاهلها  عن  لترفع 
الجزائر،  مبادرة  رغم  وتاريخية،  ومعقدة 
إلجراء  الستعدادها  أسابيع،  منذ  المعلنة 

االنتخابات.
التسييس  وبعيدًا عن  اآلخر،  الجانب  على 
لشعار  الرافع  باشاغا،  السيد  يقف  أيضًا، 
موقتة  بحكومة  برلمانيًا  مكلف  بأنه 
لم  ــات،  ــخــاب ــت االن ذات  ــراء  ــ إلج ــة  ــوازي م
مغامرة  ــوض  خ عــن  لحظة  ذات  يــتــوان 
حرب  حالة  في  للدخول  معسكرة  سياسية 
مدينة  بأنها  جيدًا  يعرفها  عاصمة  في 
لكنه  الرعب!.  توازن  وتعيش  »مُعسكرة«، 
ُأنزلت  حكومة  رأس  على  كسياسي،  يظل، 
ومربك-  عاجل  بشكل  الليبي  للمشهد 
والتأويل-  للتحليل  خاضعة  قضية  وهي 
بمشاريع  وعودًا  وللناس  للعالم  يقدم  يظل 
حكومته  أن  رغــم  ضخمة،  اقــتــصــاديــة 

موقتة«،  »حكومة  المطاف  نهاية  فــي 
عن  تتحدث  أن  ــدًا  أب المنطق  من  ليس 
جنة«.  الصحراء  من  »تجعل  لها  مشاريع 
وفجائعه،  بقبحه  الليبي  المشهد  إجمالية 
حقيقة  أمــام  ــل-  األق على  ليبيًا  يجعلنا- 
من  يخرج  لم  سياسيًا  الليبي  الواقع  أن 
عمومًا،  العربي  السياسي  االنفصام  حالة 
للفردوس  صـــورة  ــم  رس فــي  والمتجلي 
مضطرب  لــواقــع  خطاب  ضمن  األرضـــي 
سياسي  جــمــود  بسبب  ــل  ــاش وف وقــلــق 
وباستمرار،  عجل  على  ومتأزم  مقصود، 
على  مفتوحة  فيه  السياسية  الخصومة  ألن 
السياسية  التوافقات  فأغلب  دائم،  انسداد 
زالت  ما  الحقيقية  والتنازالت  ثانوية،  تظل 
الحال  أربــاب  عند  الخدمة«  نطاق  »خــارج 

اآلن. المتعقد حتى 
الــحــر  ــي  ــن ــوط ال ــروع  ــش ــم ال ــزال  ــ ي ال 
رغم  غيابه،  يثبت  ليبيا  في  والمستقل 
ومرعبة،  مفلسة  عشرية  على  يزيد  ما 
حالة  ضمن  يأتي  الغياب  هذا  مرد  ولعل 
معرفي  اقتحام  على  العام  العربي  العوز 
األرض  على  يجري  ما  فمعظم  لواقعنا، 
سياسية  وإشهارات  وحوارات  لقاءات  من 
التسييس  ــة  حــال ضــمــن  ــكــون  ي ــكــاد  ي
على  الخصومة  على  بــشــدة  المنكب 
فمواردنا  بالبالد.  فيها  والصراع  السلطة 
شملنا  لم  على  عازفة  ــزال  ت ال  الهائلة 
في  األشياء  تحريك  يكفل  برنامج  ضمن 
وواقعية  مجهضة،  لثورة  معنى  الال  واقع 
ال  اجتماعية  وهياكل  سياسيًا،  مفلسة 
وأحكام  التاريخ  حقيقة  عن  بعيدة  تزال 
فكلما  الــعــصــر.  ومــفــاهــيــم  الــجــغــرافــيــا 
خدر  بين  االنفصامية  الفجوة  اتسعت 
الشعارات  تمترست  الواقع،  وبؤس  الوعي 
لألزمة،  األول  المربع  كماشة  في  المثالية 
مستوى  على  ولكن  وحسب،  سياسيًا  ال 
الشارع  غيبوبة  في  بالعيش  االستمرار 
نفسها  تــصــف  ــزال  تـ ال  الــتــي  ونخبته 
أي  انعدام  رغم  الصامتة«،  بـ»األغلبية 

الغالب  الصمت  لهذا  واضحة  أخرى  مالمح 
يتالشى!. بلد  في 

حتى  األمان  لبر  للعبور  ليبيا  في  فشلنا 
من  جديدة  حلقة  يعد  تاريخيًا،  اللحظة، 
الخلل  العربي، ألن  السياسي  العطب  حلقات 
حتى  ــاس  األس الهيكل  في  مــوجــودًا  ظل 
راهنيتها  بكل  كعرب  بنا  المرتبكة  لحظتنا 
كان  عندما  اإلسالم  المعاصرة.  ورهاناتها 
يُعد  السياسي  التأزم  ظل  عظمى،  قــوة 
التي  دويــالتــه  فــي  داخلية  ضعف  نقطة 
نواجهها  التي  اإلعاقة  ذات  وهي  عرفناها، 
في  طاقتنا  تهدد  إعــاقــات  ألنها  الــيــوم، 
األنــصــاري  محمد  رأي  بحسب  الصميم 
التي  العربية«  »الظاهرة  عن  حديثه  عند 
التآمر  معتقدات  عن  بعيدًا  بنفسها،  تفتك 
روح  ألن  المؤامرة،  ونظرية  اإلمبريالي 
وكذلك  ألدوارنــا  تقديرنا  وعــدم  العزوف 
ــن أســبــاب  ــي م ــوف الــمــبــالــغ فــيــه ه ــخ ال

انحطاطنا سياسيًا وسقوطنا حضاريًا.
العربية  الهزيمة  مسألة  أن  في  شك  ال 
أمام إسرائيل بالقرن الماضي قد عززت نمط 
حالة  من  وزادت  عربيًا،  الشمولية  األنظمة 
شيئًا  ظل  الــذي  العربي  السياسي  التخلف 
راسخًا تاريخيًا، وأضحى واقعنا السوسيولوجي 
العربي اآلن معبرًا عنه، فحتى حركة اإلصالح 
مع قضية  التعاطي  تتحاشى  كانت  بمنطقتنا 
مع  التعاطي  على  وركزت  السياسي،  التخلف 
من  وغيرها  والتقني  العلمي  التخلف  قضايا 
من  والتحاشي  الخوف  فقضية  التخلف،  أنواع 
خصائص واقعنا االستبدادي كثقافة أبوية ال 

تزال تقضي شهر عسلها مع اقتصاد ريعي.
لقد طال غياب مشروع وطني حر ومستقل 
بليبيا، وال بد من الوقوف على هذه القضية، 
ال  الحقيقي  خالصنا  مفاتيح  ضمن  من  ألنها 
مفتوحة– بعيون  فالتحديق  فقط.  المرحلي 

وليس  مفتوح  وبفكر  التفنيص-،  وليس 
حتى  المفلس  السياسي  األداء  في  المستعار 
فإلى  ملحًا.  حضاريًا  أمرًا  بات  اللحظة  هذه 

متى الغياب؟

»فقراء يا قمري نموت
وقطارنا أبدًا يفوت«
عبدالوهاب البياتي

ًفي  قاحال  جفافًا  يتركون  يرحلون،  حين 
الضفاف، وفراغًا موحشًا في النفوس، والكثير 
تلك  رغم  كبارًا  يظلون  لكنهم  الحزن،  من 

البساطة المتناهية التي تفعم حياتهم.
إنهم شيء جميل وعظيم في هذه الحياة، 
والمروءة،  الشهامة  والنبل،  والبهجة  المودة 
تنسج  التي  الصداقة  وروعة  الكبيرة  القلوب 
ظل  ولقد  اآلخــريــن،  ومــع  بينهم  خيوطها 
تسودها  حياة  في  حلوًا  مثاًل  يمثلون  هؤالء 
والغرور، كما شكلوا مادة  واألنانية  المصالح 
البسطاء  والفنانين،  للمبدعين  غزيرة ورائعة 
جواهر ال تعوض حين ترحل وتفقدها حياتنا 
الحياة، يتعاملون  الرتيبة، البسطاء ملح هذه 
ذكرياتهم  تنثال  بصدق،  يتحدثون  بعفوية، 
ثمينة،  نصائح  ينصحونك  ــوقــف،  ت ــال  ب
آخر،  شيء  إنهم  واسعة،  تجارب  يمتلكون 
الحقيقي  بالفقد  تشعر  أحدهم  يرحل  وحين 

وتظل وحدك من دونهم.
الترهوني  حمد  سالم  الصديق  ــل  رح
وشوارعها  المدينة  مــن  قطعة  ــقــط(،  )ال
ليالها،  وأسمار  وأصدقائها  ودروبها  وأزقتها 
ولكن  ببساطة  عاش  مثلما  ببساطة  غادر 
ومحبة  بــمــودة  الحياة  ــادر  غ كبرياء،  فــي 
تتمكن  أو  قلبه  الحقد  ينال  أن  دون  للجميع 
شيء  القط  سالم  تفكيره،  من  الكراهية 
في  األصــدقــاء  من  حزمة  ضمن  كــان  آخــر، 
وكان  ولطفًا،  إنسانية  يملؤونها  المدينة 
النيهوم  الــصــادق  الصديقين  من  قريبًا 
البسطاء  من  غيره  ومع  الفاخري..  وخليفة 
وفنهم  إلبداعهم  ذخيرة  قلت  كما  شكل 
المرات، كان سالم في سنوات  في كثير من 
الستينات سائقًا ماهرًا إلحدى سيارات األجرة 
الصغيرة  دروبها  عبر  بها  رحل  المدينة،  في 

وللجميع  ولسيارته  له  تتسع  بنغازي  وكانت 
يرافقه  التعامل  كان  يومها  تضيق،  أن  دون 
أو  الخيانة  يشوبه  وال  واألخـــالق،  الصدق 
السيارة  بهذه  قطع  وكــذا  المالليم،  بريق 
وطرابلس  القاهرة  إلى  المسافات  الشهيرة 
العائالت  من  معه  ومن سافر  األماكن،  وكل 
مع  والمحبة  األنس  بقيمة  شعر  األفــراد  أو 
الترهوني،  سالم  اسمه  وجميل  فريد  رجل 
يستعير  دراسته  أثناء  النيهوم  الصادق  كان 
الذي  الشارع  بها  يجوب  ويظل  منه  السيارة 
يغازل  عبرها  وكــان  الجامعة،  تتوسطه 
األيام،  تلك  الطالبات  زميالته  من  إحداهن 
وعندما  كثيرة،  ذكريات  على  شهد  التاكسي 
حضر النيهوم وقام بإجراء توثيق عقد زواجه 
من السيدة الفنلندية في بنغازي تولى سالم 
السيارة  تلك  في  وبهجة  فرح  بكل  نقلهما 
في  كان  حيث  القاهرة،  إلى  »الشيفورليت« 
بعد  تتم  لم  التي  القاهرة  في  دراسته  بداية 
تركه أللمانيا المرعبة كما يصفها ألصدقائه 
في  وأشمل  أوســع  كانوا  الذين  البسطاء، 
أكثر  والمثقف  الفنان  النيهوم  صداقة  رحاب 
أو  يماثلونه  آلخرين  وصداقته  صحبته  من 
ألمانيا، ثم  الثقافة والمعرفة، في  يبزهم في 
في هلسنكي منذ خطواته األولى في الغربة 
لم ينقطع النيهوم عن حمل هؤالء األصدقاء 
أعماقه،  في  بنغازي  جعل  مثلما  قلبه  في 
أجواء  في  بها  ويحلق  معهم  ذكرياته  يستل 
وجليانة  الحشيش  سوق  المتعبة،  غربته 
وسي  والمقاهي  والجامعة  قاريونس  ومطار 
القوارشة  ــى  إل ــرحــالت  وال العربي  سليم 

وسيدي مرعي ولحظات الفرح الدائمة.
من  هناك،  من  لسالم  النيهوم،  يقول 
حي،  أنا  سالم،  »أخي   :1963 العام  ألمانيا 
نفسه  األلب  مثل  قديم  عميق  متكبر،  بارد، 
فقل إنك كذلك«، ثم أرسل له بصورة وسط 
سالم  »أخي  خلفها:  كتب  ألمانيا  في  الثلوج 

أنني  أكثر  وقوة  أقل  حزن  فيها  أخرى  صورة 
الدنيا  يمأل  الثلج  جديد،  من  نفسي  أستعيد 

والحزن كذلك، ولكنني سوف أظل بخير«.
وحين  بينهما،  عديدة  ورسائل  وكلمات 
كتبي  تجميع  في  النيهوم  رحيل  بعد  شرعت 
والمهمة هو  الرائعة  كان من مصادري  عنه 
بما  يبخل  لم  الــذي  الصديق  القط،  سالم 
وحين  ورسائل،  وصور  معلومات  من  لديه 
ــوارس  ن النيهوم  رســائــل  كتابي  أهــديــت 
االنتشار  دار  عن  الصادر  والغربة  الشوق 
العربي العام، 2002 أهديته إلى كل أصدقاء 
الذي  الرائع  سالم  بينهم  ومن  النيهوم، 
ويتدفق  شائقًا  حديثه  كان  اإلهــداء،  شمله 
النيهوم،  عن  الصادقة  والرواية  الحكايا  في 
تزويقات  عــن  البعيدة  العفوية  ــة  ــرواي ال
وكتاب  ــاء  األدب من  المحترفين  وشكليات 

السيرة والمؤرخين.
فنية  أعمااًل  سالم  جرب  الحقة  مرحلة  في 
عديدة أخرى تتعلق بالميكانيكا وتغيير زيوت 
كان  لإلنقاذ،  رافعة  سيارة  وأمتلك  السيارات 
يأكل من عرق جبينه خدمة ألبنائه وعائلته، 
عامة،  أو  حكومية  جهة  أية  من  يقترب  لم 

تفرد بنفسه بكل كبرياء اإلنسان المكافح.
ينتظر  كان  عندما  باستمرار  أراه  وكنت 
المدينة  ميادين  بعض  في  الرافعة  بسيارته 
بإمعان  ــرأه  ــق وي جميل  بكتاب  يمسك 
يأسروننا  دائمًا  البسطاء  هــؤالء  واهتمام، 

ويدخلون إلى شغاف قلوبنا بال استئذان.
تراب  رحيله،  تذكرت صديقي سالم ساعة 
في  النيهوم  قبر  من  قريبًا  احتضنه  بنغازي 
تداعى،  المودة  من  جسر  المجاورة،  المقبرة 
في  شــرع  والفقد  األحــزان  من  آخــر  وجسر 
ببساطة  ترحل  البساطة  ومرًا،  مؤلمًا  القلب 

وتترك حزنًا النهاية له.
العادل  وليرحمك اهلل  أخي سالم،  يا  وداعًا 

الكبير.

ال يزال املشروع 
الوطني الحر 

واملستقل في ليبيا 
يثبت غيابه رغم ما 

يزيد على عشرية 
مفلسة ومرعبة

تذكرت صديقي 
سالم ساعة رحيله 

تراب بنغازي احتضنه 
قريبًا من قبر النيهوم 
في املقبرة املجاورة 

جسر من املودة 
تداعى وجسر آخر 

من األحزان البساطة 
ترحل ببساطة 

وتترك حزنًا النهاية له

شعب »كاتينة حديد«!

أهم  من  جزأين  بين  يربط  الذي  السير  هو  سيارة،  أي  في  الكاتينة«  »سير  يعتبر 
ضبط  يتم  أساسها  وعلى  العلوي،  والمحور  السفلي  المحور  وهما  المحرك،  أجزاء 
توقيت فتح »الصبابات« إلخراج العادم بعد عملية الحرق وإغالقها أثناء عملية ضخ 

خليط البنزين والهواء إلى غرف االحتراق.
سير الكاتينة هذا قد يكون من المطاط أو من الحديد على شكل جنزير حديد 
بواسطة  فيه  التحكم  ويتم  الموتور،  زيت  من  تزييته  ويتم  الموتور  داخل  ويوضع 
عمرًا  وأطول  أقوى  الحديد  جنزير  فإن  معلوم  هو  وكما  الخارج،  من  ضبط  مسمار 
المحرك  صوت  خشونة  هو  وعيبه  صيانة،  إلى  يحتاج  وال  وصالبته  متانته  بسبب 

وصعوبة صيانته.
بعد هذا التقديم نأتي إلى المقصد من عنوان هذه السطور...

من  مجموعة  بجانبي  وكان  األصدقاء  أحد  لقاء  انتظر  المقهى  في  جالسًا  كنت 
احنا شعب كاتينة  الشباب يتحدثون، وتعالت ضحكاتهم عندما قال أحدهم: »واهلل 
التحايا دون سابق عالقة بهم، ثم بقيت تلك  !!.. فضحكت معهم وتبادلنا  حديد« 
بأنه  ما  شخصًا  نصف  عندما  فتصورت  تفسيرها..  محاواًل  عقلي،  في  تدور  العبارة 

»كاتينة حديد«، فمعناها أنه »صلب وقوي ويتحمل الضغوط والظروف الصعبة«.
فماذا لو كان هناك شعب بأسره يوصف بأنه كاتينة حديد؟! وهو ما سمعته يتردد 

قبل قليل لوصف حالنا، فهل حقًا نحن نستحق ذلك التشبيه؟
بداية يبدو لي أن األمر قد يستدعي منا استحضار تعبير آخر يحمل مدلول االحترام 
والتوقير عندما نطلقه على شخص متمرس في الحياة بتجارب حياتية عديدة، فنقول 
مدحًا له هذا إنسان »متكسر على راسه القالل«، المعنى هو التأكيد أن التجربة هي 
والمحنة،  الشدة  أوقات  خاصة  وبغيرهم،  بأنفسهم  الناس  لمعرفة  برهان  أحسن 
فالتجارب العديدة تجعل اإلنسان يتعلم أكثر ويعتمد على نفسه، فالحياة -لها تجارب، 
وهي ل ما نمر به من أحداث ومواقف، ولها تأثير كبير على شخصية اإلنسان وأفعاله، 
بل ينصح أطباء النفس دومًا، بأن يدخل اإلنسان في تجارب حياتية وأال ينغلق على 

نفسه وذاته لكي يستطيع أن يعيش في هذه الحياة.
بها  يمر  التي  األحــداث  مع  فالتفاعالت  لإلنسان،  معلم  خير  هي  التجارب  نعم 
معها  يتعامل  نفسه  سيجد  عنه،  رغمًا  فيها  يوضع  أو  نفسه  فيها  ويضع  اإلنسان، 
ويتعلم منها.. ويفترض أن يكون جريئًا في تعامله مع مواقف الحياة، وال يتراجع كثيرًا 
ألنه يكون أقوى نفسيًا وأكثر قدرة نفسية عن غيره ممن يفاجأ دومًا بكل جديد، 
الحكيم«، ألنه  المجرب قبل  التجربة، وقديمًا قالوا »اتسأل  المهم هو االتعاظ من 

سيكون معلمًا لغيره.
مجتمعنا،  حال  لوصف  أولئك  به  استعان  الذي  حديد«  »كاتينة  لفظ  إلى  نعود 
ومدى وجاهة هذا التوصيف، إذ يبدو لي فعاًل أن ما مر بمجتمعنا من مآٍس في الزمن 
البعيد والقريب جعلت من أهلنا أناسًا ذوي قدرات عظيمة في التحمل والتأقلم مع 
كافة الظروف الصعبة، فقد مر بنا زمن مورست فيه القيود والقمع وانعدام الحريات 
واالعتقال والتصفية الجسدية، ثم جاء زمن انقطاع الكهرباء والماء والغاز والبنزين 
وندرة الغذاء، ناهيك عن الرعب والقتل والخطف والحروب ومآسيها، ومع كل ذلك نرى 
إرادة الحياة هي التي تنتصر في النهاية، فكل ذلك أنتج صالبة وقوة تحمل كبيرة مثل 
»كاتينة الحديد«، ولكن يبقى األهم هو الخروج بدروس من المحن والظروف الصعبة 
الـ»كاتينة حديد« أنها  وليس القدرة على التحمل والتأقلم فقط، وإذا كانت عيوب 
تسبب خشونة صوت الموتور وصعوبة صيانته، فهل إنساننا يكتسب أيضًا »الخشونة 

وصعوبة صيانته«.. أم يستفيد من تجاربه ليعيش في ظروف أفضل؟!

صالح الحاراتي
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الديمقراطية التوافقية بني الطوائف والجهات

أربع  نحو  بعد  1949)أي  أبريل   4 في  )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف  تأسس 
»ضد  علني  بشكل  موجهًا  وكان  األولى(  العالمية  الحرب  انتهاء  من  سنوات 
باثنتي  الحلف  تأسيس  بدأ  أوروبا.  غرب  على  المفترض  السوفياتي«  الزحف 
الدنمارك،  كندا،  بلجيكا،  األميركية،  المتحدة  الواليات  هي  دولــة،  عشرة 
المملكة  البرتغال،  النرويج،  هولندا،  لوكسمبورغ،  إيطاليا،  أيسلندا،  فرنسا، 
يزداد  أن  المتوقع  ومن  دولة،  ثالثين  اآلن  الحلف  دول  عدد  ويبلغ  المتحدة. 

والسويد. فلندا  بانضمام  دولة  وثالثين  اثنتين  إلى  العدد 
من  سنوات  ست  بعد  1955)أي  سنة  مايو  في  فتأسس  ــو،  وارس حلف  أمــا 
شمال  حلف  إلــى  الغربية  ألمانيا  انضمام  أثــر  على  الناتو(  حلف  تأسيس 
السوفياتي  االتحاد  هي  المؤسسة،  الدول  وكانت  السنة.  نفس  في  األطلسي 
وتشيكوسلوفاكيا،  وبلغاريا  ورومانيا  والمجر  وبولندا  الشرقية  وألمانيا 
ُأعلن   1991 سنة  فبراير   25 وفي   .)1968 العام  الحقًا  )انسحبت  وألبانيا 

الحلف. انتهاء 
بداًل  الناتو،  حلف  أن  إال  الناتو.  حلف  حل  يقابله  أن  ينبغي  كان  وارسو  حلف  حل 

روسيا. باتجاه  أي  الشرق،  باتجاه  توسعًا  ازداد  ذلك،  من 
مسمى  تحت  السوفياتي  االتحاد  بعد  ما  دول  بعض  بين  اتفاقية  اآلن  توجد 
روسيا،  هي  الــدول  هذه  من  ست  عليها  وقعت  الجماعي«  األمن  »معاهدة 
مايو   15 في  وأوزبكستان،  طاجيكستان  قيرغيزستان،  كازاخستان،  أرمينيا، 
وجورجيا.  بيالروسيا  أذربيجان،  بالمعاهدة  التحقت  التالية  السنة  وفي   .1992
امتنعت  سنوات  خمس  بعد  التنفيذ.  حيز  المعاهدة  1994دخــلــت  وسنة 
تجديد  على  أوزبكستان،  جورجيا،  أذربيجان،  هي  تسع،  أصل  من  دول  ست 
سنة  الباقية  الست  الــدول  ووافقت  أخــرى،  سنوات  خمس  لمدة  المعاهدة 

عسكري. تحالف  إلى  الجماعي  األمن  معاهدة  منظمة  تحويل  على   2002
هي  نووية،  دول  ثالث  الناتو  حلف  في  توجد  العسكري  الميزان  حيث  من 
سوى  وارسو  حلف  في  توجد  تكن  لم  حين  على  وفرنسا،  وبريطانيا  أميركا 
األمن  معاهدة  في  توجد  ال  وحاليًا  السوفياتي.  االتحاد  هي  واحــدة  دولــة 
المعاهدة  في  األعضاء  الدول  بقية  أن  كما  روسيا.  إال  نووية  دولة  الجماعي 

وإيطاليا. وبريطانيا  وفرنسا  بألمانيا  قورنت  ما  إذا  عسكريًا  ضعيفة 
وأفغانستان  وغرينادا  بنما  وغزوها  فيتنام،  في  تدخلها  تعتبر  التي  أميركا  إن 
إقامة  ألجل  الجنوبية  أميركا  في  العسكرية  االنقالبات  وتدبيرها  والعراق، 
الوطني  »األمن  حماية  غايتها  أعمااًل  لها،  تابعة  هناك  عسكرية  ديكتاتوريات 
األطلسي  شمال  حلف  حدود  تمد  وهي  الحق  هذا  روسيا  على  تنكر  ألميركا«، 
روسيا  »خنق«  تستهدف  العملية  هذه  أن  واضح  الروسية.  الحدود  ليالمس 
ذلك  على  أدل  وليس  المرجح.  روسيا  حليف  الصين،  من  واالقتراب  وإضعافها، 
إنفاق  في  واالندفاع  أوكرانيا  مع  المسبوق  غير  الجماعي  الوقوف  هذا  من 
إلنهاك  روسيا  ضد  العقوبات  وحزمة  عسكريا،  لمساعدتها  الدوالرات  مليارات 

فيها. الحياة  وموارد  اقتصادها 
حالة  النووية  أسلحتها  استخدام  من  روسيا  تمنع  لن  العملية  هذه  أن  صحيح 
المؤكد  من  أنه  إال  االحتمال(،  بعيد  أمر  تقديري،  في  )وهذا،  نووية  حرب  قيام 

نووية. دون  حرب  في  الروسية  الحركة  إمكانات  على  سلبًا  ستؤثر  أنها 

كوكب  من  والنساء  المريخ  كوكب  من  غراي(–)الرجال  )جون  كتاب  صدر  قرن  ربع  من  أكثر  »منذ 
كله،  العالم  مشكلة  ألنها  األهمية،  في  غاية  مسألة  يتناول  ألنه  المرات،  عشرات  الزهرة(–وُطبع 
الذكر  إن  كافة.  البشر  إنتاج  عن  المسؤولين  الطرفين  يتناول  الكتاب  وقناعاته.  أصقاعه  بمختلف 
واألنثى هما أساس عناصر هذا العالم كله، بما فيه من خير وشر، علم وجهل، تقدم وتخلف، سعادة 
وشقاء، إيمان وكفر، صدق وكذب؛ باختصار شديد البشر كافة، فببساطة شديدة نستطيع القول أن 

المسؤولين عن ذلك كله هما المرأة والرجل«!
مؤلف هذا الكاتب هذا، اعتمد على سنوات عمله كمستشار ناجح لعنصري »المؤسسة الزوجية« 
وهما الذكر واألنثى، وتناول بيُسر بالغ تكثيف خبرته في مناقشة الرجال والنساء، ووضعها نصوصًا 
تثير  ال  بطريقة  التواصل  كيفية  فهم  وبالتالي  األكيدة،  اختالفاتهما  إدراك  على  بالفعل  ساعدت 
الصراعات، بل وتؤسس قاعدة للعالقات الحميمة بين الطرفين. ولذلك ال نستغرب أبدًا أن ماليين 
الكتب طبعت منه ونشرت بأكثر من عشرين لغة عالمية حية! أذكر أنني كتبت عنه، قبل أن يترجم 
إلى اللغة العربية، مجموعة مقاالت نشرت بمجلة البيت، عندما كانت مجلة ناجحة رائدة أثناء تولي 
السيدة األستاذة سالمة المدني رئاسة تحريرها وضمت كثيرات من رائدات األدب والثقافة النسوية 
في ليبيا، من بينهن على سبيل المثل ال الحصر، التنويريات الليبيات نهاية القرن المنصرم وبداية 
وخديجة  النيهوم،  وليلى  السوكني،  وجنينة  دربي،  وتهاني  القمودي،  حواء  الشاعرات  القرن:  هذا 

بسيكري، ونعيمة العجيلي، وزينب شاهين، وبالطبع غيرهن كثيرات.
أنهما طرفا  باعتبار  واألنثى،  الذكر  لدى  التفكير،  مناحي  اختالف  يتناول  إليه  أشرت  الذي  الكتاب 

أساس الحياة، وهما القادران على سبل معالجة مطباتها اليومية.
ولقد اكتشفت بالصدفة أن هناك كاتبة أميركية عاشت وكتبت ورحلت قبل صدور كتاب )المريخ 
Marya Mannes( بدأت مسيرتها محررة  )ماريا مانيس  1990 اسمها  والزهرة( فلقد توفيت سنة 
المجتمع  تنتقد  مقاالتها  كانت  نيويوركر(.  و)ذا  )ريبورتر(  مجلتي  في  ثم  الشهيرة،  )فوغ(  مجلة  في 

األميركي بحدة وببراعة، وسريعًا ما أصبحت معلقة اجتماعية مشهورة في اإلذاعة والتلفزيون.
وروايتان  ذاتية،  وسيرة   ،)Out of My Time )1971و  )Subverse )1959 كتبها  بين  من 

عنوانهما: )رسالة من شخص غريب( سنة 1948، و)هم( سنة 1968.
تقول في أحد مقاالتها: »مشكلة الرومانسي، أو بمعنى أدق، مصيبته المستدامة أنه يتلهف على 
األحالم، ويأخذها محمل الجد، لدرجة يتضاءل معها الواقع. واألنثى بطبعها رومانسية للغاية، ومشكلتها 
أنها تتخذ األحداث على محمل شخصي، ولكن هذه الكاتبة الساخرة، تؤكد، باعتبار أنها »أنثى حقيقية!« 

ال تستطيع أن ترى أية طريقة، فعالة وصادقة أخرى لمواجهة هذه األحالم، سوى التسليم بأحداثها!«.
أحد مقاالتها عنوانه: )لماذا يتسلط الرجل على المرأة( هو ما أود الحديث عنه، وما دفعني لذلك هو 
تقديم المقال بعبارة جميلة، ولكنها مخادعة وليست صادقة تمامًا! تقول: »النظرة الحانية، واللمسة 
الرقيقة، والكلمة المناسبة. هذا ما تريده المرأة..«. أعترف أنني قلت، متعجبًا، وبصوت عال: »وبس!«–

بس باللهجة الليبية تعني فقط المتسائلة بحدة وسخرية–وأتممت قراءة المقال، ولعله من المفيد أن 
أقتبس بعضًا من نصائح هذه الكاتبة الذكية، التي تبسط لنا ما يعيننا على القيام بواجباتنا كاملة غير 

منقوصة تجاه نصفنا اآلخر الذي ال تكون الحياة بهيجة إاّل برضاه وسعادته.
حيث  دائمًا  يجدوننا  ذلك  النساء–ومع  تقصد  منا–الكاتبة  ذكاء  أكثر  بالضرورة  ليسوا  الرجال   ..«
يريدون أن نكون. نحن في ذلك أشبه بالرجل مع كلبه!–حاشا اهلل أن أشبه أنا إنسانا بكلب–فالكلب 
يجلس عند قدمي الرجل في انتظار ثالثة أشياء: نظرة حانية، ولمسة حنان، وكلمة طيبة، والكلب يرغب 
في ذلك أكثر من رغبته في طبق الطعام« ثم تستطرد: »لم يعد الكلب اليوم أكثر عبودية للرجل منا 
نحن النساء، فهو يستطيع أن يفعل ما يريد، فيترك البيت متى يشاء ليطارد الفئران واألرانب.. ولكنه 

يحتاج إلى النظرة الحانية والكلمة الطيبة عندما يعود آخر النهار.. «.
الطيبة  والكلمة  واللمسة  الحانية  النظرة  أهمية  باله  يغيب عن  األحمق  الغبي  الرجل  ولكن هذا 
وليس  المطبخ.  في  الفائح  القدر  نحو  أنفه  يأخذه  فيما  أحيانًا،  الباب  خلف  تنتظره  التي  المرأته، 
المقصود بهذه النظرة تلك الملتهبة، ولكنها تلك التي تشي بذلك الرباط المقدس ما بين الرجل 
التي ال  البسيطة  المشحونة بالحماس والحرارة، وإنما تلك  باللمسة تلك  المقصود  وزوجته. وليس 
تتعدى الطبطبة! ثم الكلمة الطيبة ليست تلك المحبوكة بغزل بدايات العشق، وإنما حديث األلفة 
مثل  بيت،  في  لمساتها  إلى  انتباهه  أو  أنثاه،  ترتديه  ما  إطراء  في  الوجدانية  والمشاركة  البسيطة 
األشياء  هذه  لمثل  ننتبه  ال  الرجال  معشر  نحن  المرأة.  على  ساحر  تأثير  لها  البسيطة  األشياء  هذه 

البسيطة، غير قلة منا منتبه إليها، وهي بالتأكيد تنال الهناء كله من سيدة البيت.
وتقول الكاتبة، أن تطور المرأة الذي جعلها تستقل ماديًا عن الرجل، جعلها لم تعد تتملق طاعة 
بين  ما  متباداًل  اإلنفاق  أصبح  إذ  عليها،  واإلنفاق  إيوائها  مقابل  الماضي،  في  كان  مثلما  زوجها، 

الطرفين، ولذلك الحنان والطبطبة واالهتمام يحتاجه الطرفان.
زالت هذه–البس!–التي هتفتُ بها من  الحق كله، ولكن ما  الكاتبة  أن مع  أقول  الحد،  إلى هذا 
دون وعي قائمة. فهل أقول لكم ما الذي لم تذكره الكاتبة صراحة وبوضوح، وهو المكمل للحنان 

واللمسة والكلمة الطيبة والطبطبة، أم أنكم عرفتموه وال داعيَ لذكره منعًا لإلحراج؟
ألن ذكره سيعود بنا إلى تفسيرات وتوضيحات قد تتسبب فيما ال تحمد عقباه، مع من ال تحتاج إال 

للحنان والطبطبة فقط!!.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

مقاعد  على  أعيش  لكن  القاهرة،  مقاهي  مقاعد  على  حاليًا،  أجلس 
مقاهي بنغازي، حيث كنت أقضي جّل الوقت الثمين، فالمقاهي مرتع 
الليل  دار  والبيت  النهار،  سقيفة  المقهى  وكأن  البيت،  بعد  الحياة 
غرفة النوم. وال أجد غضاضة، أن أجلس وحيدًا في المقهى، كما ال 
حيث  مكتبي  في  خاصة  البيت،  في  وحيدًا  أجلس  أن  أجد غضاضة، 

يجب أن أفعل ذلك، فالقراءة كما الكتابة، تجب أن تكون لها ضرة.
المقهى في بنغازي أو القاهرة كما مستراح، وكذا كما لمة، لكن 
إن لم يكن مقاعد األصحاب، فإنه ليس مقعد الوحدة، وذا ما يجعله 
الوحدة،  مبدد  وأنه  البيت،  سقيفة  كما  فيبدو  البيت،  كما  ضرورة 
في  خاصة  االجتماع  معمار  وأنه  بالبشر،  عامر  عادة  ألنه  ممكن 
العصر الحديث، حيث بات ملتقى األصحاب األحباب، الرفاق الزمالء، 

وملتقى العشاق.
مقاه  عن  كتبت  مسروداتي،  في  كما  عامر  حياتي  في  المقهى 
منذ  المقهى  كان  حيث  بنغازي،  مدينتي  في  خاصة  كثيرًا،  تعنيني 
عن  كتبت  قد  وجدتني  وهكذا  الصوب.  أصحاب  مقاعد  العمر  أول 

تلك المقاهي التي ترددت عليها، وكان لي فيها معاش.
مقهى  أنفي،  من  يجرني  مبتغاي  أنحرف،  الشجرة  ميدان  بعد 
تزوجت  وأكون  اآلخر،  نصفه  فارق  اليوم  يكون  اإلذاعي،  المنتدى 

التعب وتجاوزتني المتعة.
مكياتا  كوب  شهية  دون  أحتسي  المنتدى  في  يوم،  كل  هكذا 
دائرة  الوضوء.  التقي  يصبغ  كما  المرارة،  أصبغ  كأني  سكر،  دون 
نقاش اليوم وكل يوم، محاورة بكماء مستهلها كالم يجتر الكالم، 
في  وشكوى،  أبكم  وبكاء  توجع  والفقدان،  والتعب  الكساد  عن 

أيقونات مستعادة حتى الكلل.

الضحك  وشيطان  األغنية  كاتب  فرج  خليفة  ناقد،  الشرع  طارق 
بروين  أحمد  مسرحي،  وممثل  مخرج  الصادق  محمد  علينا،  منا 
الزردومي، ومثلهما المشاغب عادل  مخرج تلفزيوني، وكذا محمود 
الفيتوري، والمصور أحمد العريبي، عادل جربوع ومحمود الحاسي–

أحيانا- تشكيليان، علي الفالح كاتب مسرح، مفتاح بوزيد وله أكثر 
يأتي  الذي  بوسيف،  حسن  كثيرة  أحيانا  السينما،  هاوي  اسم  من 
صالح  كذلك  قاص،  الدراسة،  ألجل  درنــة،  من  بنغازي  إلى  كثيرًا 
قادربوه شاعر كما إدريس الطيب من يأتي حين وآخر، في المكان 
وياسمين  الكاتبة  العجيلي  مريم  مثل  الرواد،  من  كثير  هؤالء  غير 

الممثلة، وعلي المصراتي التلفزيوني.
جمع يلعب الشطرنج صباح مساء، جمع يلعب ورق اللعب مساء، 
ومثلي يالعب الكالم، غارقا في حلم من تراب وطين وماء، ومكياتا 
دون سكر، وجنون موكد، هذا مشهد يطرز صباح كل يوم ما عدا 
مخيباتي  أتصيد  وأحيانًا  والدينية.  الرسمية  والمناسبات  الجمعة، 
أمام المقهى، أضيع ما تبقى من قواي في مشهد مخاتل، أدخل مرة 

مبنى البريد، حيث أنتظر ال شيء، فليس للكاتب من يكاتبه.
كل يوم تقريبًا، أنهي نصف نهاري، في مقهى المنتدى اإلذاعي، 
شمس  تنقض  الذي  األوزون،  ثقب  وحينا  حينا،  مكتبي  أنه  زاعما 
أخبار،  تبادل  مقالب،  حــوار،  أصدقاء،  ملمة  وهو  عليّ،  منه  قلبي 
أو  أحدنا  كتب  ما  والكمبيوتر،  اإلنترنت  في  جد  ما  فمنافع صغيرة، 
فيما  ويحسده  لآلخر،  خيباته  يُصدر  منا  رسم، كل  أو  أخرج  أو  مثل 

تحقق من أمانيه، إن كان ثمة ما تحقق.
قاطعًا  بيوتهم،  إلي  المدينة  أهل  يعود  أن  بعد  يوم،  كل  أعود 
الساعة  البركة، ذلك عند  الرئيس، نحو بيتي في حي  شارع بنغازي 

الثالثة بعد الظهر وحينًا نضيف نصف ساعة، أصُل البيت مستنفذًا.
شئت،  إن  السبعينيات  جيل  لجيلي،  الحركي  االسم  تيكا  مقهى 
الذي ال شيء  تيكا،  بازامه ومقهى  بين مقهى  وللحق كنا موزعين 
وبالفعل، كشق خفي  بالقوى  ينحشر  كونه  غير  إليه،  االنتباه  يلفت 
عزمه  وليؤكد  هأنذا،  يقول  أن  شيء  في  عزمه  من  ليس  وأنثوي، 
السقف  اتساع  رغم  القليلة،  أمتاره  خارج  كراسي  ثمة  فليس  هذا، 
االرصفة في مجمل  قتلت  الرصيف، حيث  يقطع  لم  أمامه،  القوسي 

المدينة.
السبعينيون  السنوسي على مقعده، وغادر  الروائي صالح  حافظ 
عمر  تجمعنا،  تيكا  مقهى  في  هنا  الزمان:  بهم  غدر  لما  المكان، 
وحقوق  اآلداب  يدرسان  طرابلس،  من  الرحيبي  وعلي  الككلي 
محمد  والرسام  الشباب،  قصة  يكتب  شهاب  وعبدالسالم  بنغازي، 
ما  نشرب  تيكا  سي  عند  يغيب.  ما  وكثيرا  حينا  وجال  يُطل  نجيب 
نحب وما ال نحب، ونتداول الساخن من أحاديث الحقبة المضطرمة 

وتجيش خواطر.
هناك في مقهى بازامه، حيث لم يعد للكاراكوز مطرح، لمة أخرى 
الكبتي  الكاتب سالم مفتاح، سالم  المسالتي،  القاص محمد  تجمع 
ورضا بن موسى، والشاعر السنوسي حبيب وأحيانًا منصور بوشناف. 
يخططون لحلقة جديدة، من برنامجهم اإلذاعي الناجح – الملتقى، 
ونشكل للملتقى لوحة ليسار، يافع وغفل عما يفعل الزمان: نتبادل 
تغيير  في  عارمة  ورغبات  وأفكار،  ومشروبات  كتب  من  الممنوعات، 
الكون. كانت قهوتنا مُرة نحليها بأحالم طرية، وكان المكان درب 
التبانة تغطيه طاقية المباحث، وتدوى فيه أشعار محمد الشلطامي، 

مناشيرنا السرية.

مشكلة  األعــراق  أو  الطوائف  المتعددة  المجتمعات  تواجه 
ما  األهلية،  الحروب  أو  لالنقسام  عرضة  تجعلها  وجودية 
نظام سياسي  إنشاء  تحديات عديدة بخصوص  تقابل  يجعلها 
الحروب  أو  لالنقسامات  النزوع  على  خالله  من  تتغلب  مناسب 
هذه  أن  السياسيون  المصلحون  أو  المحللون  ويرى  المحلية، 
المخاوف ال يمكن تهدئتها إال عبر تبني نوع من الديمقراطية 
ظلها  في  تنتعش  ما  غالبًا  التي  اإلكراه  لدول  بدياًل  التوافقية 
وهي  الدولة،  هذه  انهارت  أو  ضعفت  كلما  االنقسامات  هذه 
من  الكالسيكية،  الديمقراطية  لب  من  نابعة  ديمقراطية 
ميثاق  وفق  التناقضات  هذه  ظلها  في  تتعايش  أن  المفترض 
النظام  هذا  خصائص  ووفق  بينها،  السلطات  يوزع  وطني 
النسبية،  المتبادل،  الفيتو  الواسع،  االئتالف  في:  المتمثلة 
أو  الطائفية  الشرائح  تمثيل  بمعنى  القطاعي.  واالستقالل 
األقلية  إقصاء  بدل  السياسية  العملية  في  غيرها  أو  العرقية 
هذا  ابتُدع  وقد   . األكثرية(  )ديمقراطية  األغلبية  قِبل  من 
النموذج أواًل في أورربا، في دول متعددة األعراق يصعب فيها 
تطبيق الديمقراطية التمثيلية مثل: هولندا، بلجيكا، سويسرا، 
في  النموذج  بهذا  ُأخذ  الثانية  العالمية  الحرب  وبعد  النمسا، 
دول مشابهة خارج أوروبا، مثل الهند وجنوب أفريقيا وماليزيا 

وكولومبيا ولبنان، وفي العراق بعد سقوط نظام صدام.
األخيرة  اآلونة  في  ُطرح  مهمين،  نموذجين  على  وللتركيز 
سبيل  على  ماليزيا،  في  النموذج  هذا  نجح  لماذا  عن:  سؤال 
الفرق  هذا  المحللين  بعض  ويُرجع  لبنان؟،  في  وفشل  المثل، 
المناغم  االقتصادي  ــار  واالزده النمو  مهمين:  عاملين  في 
التوافق  هذا  أطــراف  وتبني  ماليزيا،  في  السياسي  للتحول 
للحزب  عسكرية  كذراع  المسلحة  للميليشيات  الديمقراطي 
وفي  العراق.  في  اآلن  ويحدث  لبنان  في  حدث  كما  السياسي 
السياسي  التوافق  مبدأ  المسلحة  المغالبة  تخترق  الحالة  هذه 
جانب  من  المجتمع.  منها  يتشكل  التي  األعراق  أو  للطوائف 
المستمر،  توازنها  في  والتغير  الطائفية  التركيبة  تعقيد  آخر 
على  للفشل  النموذج  بهذا  أدى  خارجية،  لتدخالت  وارتهانها 
ارتباط  وعــدم  السياسي،  االستقرار  بينما  األصعدة،  جميع 
ناجحًا  النموذج  هذا  جعال  خارجة،  بقوة  ماليزيا  في  المكونات 
لألرضية  أغلبه  في  يرجع  األوربي  النجاح  بينما  كبير.  حد  إلى 
العلمانية التي بنيت فوقها الديمقراطية التوافقية، وهي تبدو 
ضرورية  هي  مثلما  الطوائف،  فيه  تتعدد  لمجتمع  ضرورية 
الدين  فيها  يُفصل  طوائف،  دون  دولة  في  ديمقراطية  لبناء 
الترقي  البتكارات  وقوانينها  دستورها  ويخضع  السياسة،  عن 

اإلنساني وما ينتجه التحضر من قيم تناسب طبيعة العصر.
الدولة،  دستور  عليها  يحرص  التي  التوافقية  هذه  وضمن 

ائتالفات  أو  السياسية  الــقــوى  بين  تحالفات  تحدث  قــد 
من  النوع  هذه  في  واألكثرية  المغالبة  مبدأ  تقحم  حزبية، 
الوطني  التيار  بين  تكتيكي  تحالف  حدث  مثلما  الديمقراطية 
)الشيعي(، ويُقترح  لبنان، وبين حزب اهلل  )المسيحي( في  الحر 
يعد  الذي  المتبادل  الفيتو  مبدأ  المغالبة  هذه  مواجهة  في 
االئتالفات  مواجهة  في  األقليات  حــوزة  في  األخير  السالح 
بالدستور  محددًا  المتبادل  الفيتو  حق  يكون  وقد  الكبرى، 
أو عرفًا غير منصوص عليه كما في سويسرا  النمسا،  كما في 
اإلجراء  هذا  ويشبه  بلجيكيا.  في  كما  مختلطًا  أو  وهولندا، 
التحوطي ما حدث في ليبيا من مطالباتٍ، في حالة االستفتاء 
 50 من  بأكثر  يحظيا  بأن  ــ  الرئيس  انتخاب  أو  الدستور  على 
% في كل إقليم بغض النظر عن األغلبية الشاملة في القطر، 

نتيجة مخاوف من هيمنة األكثرية في أحد األقاليم.
األساس  في  مبني  تصور  التوافقية  الديمقراطية  إذن 
كل  لب  هي  والمحاصصة  الدستورية،  المحاصصة  مبدأ  على 
جهوية  انقسامات  على  بناء  ليبيا  في  السياسية  المبادرات 
تتعامل  الدينية  التيارات  بعض  كانت  )وإن  طائفية  وليس 
في  فنظريًا  لذلك  فيه(،  مختلفة  طائفة  كأنها  المجتمع  مع 
ــ هجين مختل من  )نظريًا(  مفردة  على  وأؤكد  ــ  يُطرح  ليبيا 
توافقية  وديمقراطية  المغالبة،  مبدأ  تتبنى  أغلبية  ديمقراطية 

تتبنى مبدأ المحاصصة الجهوية.
المقدم  أخيرًا  المصاغ  أو  المقترح  الدستور  يلقى  بينما 
المنطلق،  مختلفة  معارضات  عدة  ليبيا،  في  عليه  لالستفتاء 
بما  توافقية  ديمقراطية  يمثل  دســتــورًا  يــراه  ال  فالبعض 
بين  والثروات  السلطات  تقسيم  نصوصه  في  صراحة  يضمن 
بينما  رسميًا،  معلن  غير  فيدرالي  نظام  يشبه  بما  األقاليم 
البعض يعارضه من جوانب تتعلق بالحريات أو المادة الخاصة 
يهددها  ليبيا  في  طوائف  ال  أن  ورغم  اإلسالمية،  بالشريعة 
أنه من  إال  التأكيد عليه مستغربًا،  المبدأ، ما يجعل حتى  هذه 
كل  إليها  يسعى  التي  الحريات  لباب  ضربًا  يمثل  آخر  جانب 
للتغيير  المهمة  النقلة  يشكل  أن  والمفترض  حديث،  دستور 
الغالب  في  متعلقة  الثانية  والمعارضة  ليبيا،  في  حدث  الذي 

بالنخبة فقط .
يحكمها  الــغــرب  فــي  ــة  دول ليبيا،  فــي  العامة  الــصــورة 
الجنوب  وفي  العسكريون،  يحكمها  الشرق  وفي  اإلسالمويون 
هذه  داخل  معقدة  تفاصيل  وثمة  النموذجين،  بين  انقسام 
كما  نفسها  األقاليم  داخل  أخرى  استقطابات  من  الصورة، 
نشهد اآلن في طرابلس، لكن الهاجس الجهوي الثالثي واجه 
الدولة الوطنية منذ استقاللها، وشكل عقبة  إجراءات تأسيس 
أمام المبعوث األول من األمم المتحدة الذي عاد إلى الجمعية 

العامة ليؤكد على أن الدولة ال يمكن أن تنشأ إال وفق نظام 
)موحدة(،  االستقالل  منح  قرار  عليه  ينص  ما  بعكس  فيدرالي، 
المتساوية  المحاصصة  وفق  الدستور  لصياغة  لجنة  وعُينت 
المحاصصة  لهذه  خضعت  اللجان  وكل  الثالثة،  األقاليم  بين 
الثالثية، كما واجهت اللجنة مشْكلة العاصمة لينص الدستور 
كل  وشُكلت  والــشــرق،  الغرب  في  عاصمتين  على  األول 
وبعدها  الجهوية،  المحاصصة  وفق  المتعاقبة  الوزراء  مجالس 
ترويض  في  عقود  أربعة  حكمت  التي  اإلكراه  دولة  تنجح  ولم 
داخل  يتململ  مكبوتًا  استمر  الــذي  الكامن  الهاجس  هذا 
واقتُرحت  األممية،  أو  أحيانًا  القومية  المنظومة  هذه  طبقات 
ووزعت  األقاليم،  هذه  بين  متوسطة  كعاصمة  سرت  مدينة 
المركزي  المصرف  مثل  بينها  السيادية  المؤسسات  مقرات 
غذاء  والتهميش  المركزية  ثنائية  لتشكل  النفط،  ومؤسسة 
عليه  تتغلب  ولم  الشمولية،  العقود  الجهوي طيلة هذه  القلق 
الشعبية  المؤتمرات  توزيع  وال  الجماهيري،  التكتيل  أطروحات 
التعبوي  اإلعالمي  الجهاز  وال  األرض،  رقعة  على  والكومونات 
حل  العربية  الوحدة  وســواس  إن  بل  والهتافات،  واألغاني 
وطنية  وحدة  صوب  استحقاقات  أو  آليات  في  تفكير  أي  محل 
الهاجس نشطًا منذ تشكيل  استمر  فبراير  ثورة  راسخة. وبعد 
ما حدث من غزل  ورغم  التنفيذي،  االنتقالي ومكتبه  المجلس 
ما  سرعان  فإنه  الثورة،  فترة  المختلفة  والجهات  المدن  بين 
طارت السكرة وجاءت الفكرة من جديد، لتعمل بقوة، وتفضي 
كراهية  وخطابات  أهلية  حروب  إلى  اإلكــراه  قوة  تالشي  مع 
لبناء  طموح  أي  تجهض  زالت  ما  حادة  واستقطابات  متبادلة، 
بجدية،  معه  نتعامل  أن  يجب  أمر  وهو  موحدة،  مدنية  دولة 
ولن تجدي حالة اإلنكار العاطفية التي ما زالت ترفع الشعارات، 
من  غيرها  أو  الواحد،  االجتماعي  والنسيج  بالوحدة  وتتغني 
شيئًا  الحال  واقع  من  تغير  لن  التي  المشروخة  األسطوانات 
طالما لم تُوضع استراتيجيات وخطط تتعامل مع هذا الواقع، 
أهم  وطني،  انصهار  تحقيق  إلى  البعيد  المدى  على  وتهدف 
وتحسين  المكانية،  والتنمية  الدخل،  مصادر  تنويع  مرتكزاته، 
العالقات مع كل الفضاءات األخرى ما سينعكس على العالقات 
مثل  لألقاليم،  عابرة  أخــرى  دخل  مصادر  بتفعيل  الداخلية 
النظيفة  والطاقات  العبور  وتجارة  األجنبي  واالستثمار  السياحة 
وغيرها. ولن يخترق هذا الهاجس القديم سوى طبقة وسطى، 
وتشكيالت نقابية وحزبية، ونظام عالقات ومصالح جديد، في 
الجهات،  كل  أفقيًا  وتخترق  الداخلية  للحدود  عابرة  مجملها 
دستورية  تعديالت  به  وكفيلة  الزمن،  به  كفيل  هذا  وكل 

المتغيرات . ستستجيب لهذه 
جهويان،  مجلسان  بشأنه  يتجادل  الذي  الحالي  الدستور 
إطالقًا  يتعامل  لم  الغرب،  يتبع  واآلخر  الشرق  يتبع  أحدهما 
فوقها  وحّلق  أنكرها،  التي  الوجودية  المعضلة  هذه  مع 
الجغرافيا  هذه  قيظ  في  مرارًا  الشمع سيذوبان  من  بجناحين 
توافقي  ميثاق  إلى  تحتاج  أنها  الواضح  من  التي  المترامية 

يقوي من عوده رفاه اقتصادي متاح إذا ما استقرت الدولة.
التي  الغناء  اللبنانية  الديمقراطية  جنة  المجمل  في 
كما  والسبب  تالشت،  شبه  محدودة  لعقود  العرب  أبهرت 
ماليزيا  وفي  أوروبا  في  نجح  الذي  النموذج  هذا  تبني  ذكرنا 
معه  تنجح  ال  الذي  لبنان،  في  المسلح  الميليشاوي  للنهج 
تنقل  الميليشيات  ألن  ليبرالية،  أو  تمثيلية  ديمقراطية  أي 
تتحول  وألنها  السالح،  نفوذ  يضبطها  مغالبة  إلى  الصراع 
الداخلي.  الشأن  في  تتدخل  خارجية  لقوى  وكيلة  إلــى 
الذي  الكبير  التغيير  بعد  الليبية  التجربة  تتحول  ولألسف 
أن  ــرة  م مــن  أكثر  ــرت  ذك حيث  ــوأ  أس نــمــوذج  ــى  إل حــدث 
أن  لمستوى  حتى  ترقى  ال  ليبيا  في  المسلحة  العصابات 
ال  المؤدلجة،  الفرق  بعض  عدا  ما  وألنها،  ميليشيات،  تكون 
قبلية  أو  غالبًا  بل جهوية  إثنية،  أو  قاعدة طائفية  إلى  تنتمي 
المعقدة  المغالبة  من  النوع  وهذا  ما،  لمدينة  منتمية  أو 
توافقية  ديمقراطية  نحو  طموح  أي  بالسالح  سيخترق  الذي 
نوع  أي  الدولة،  بناء  أمام  الكأداء  العقبة  تمثيلية، سيكون  أو 

من الدولة.
الذي  النفط  في  يتمثل  لبنان  على  الوحيد  واختالفنا 
عملتنا،  وجه  ماء  على  يحافظ  زال  وما  الجميع،  على  يصرف 
يتحول  نفسه  فالنفط  طوياًل،  يستمر  لن  الوضع  هذا  أن  غير 
يشاء  من  يقفله  الجميع،  بها  يتالعب  سياسية  ورقــة  إلى 
في  ترى  ال  الدولية  التدخالت  كل  بينما  يشاء،  من  ويفتحه 
لألزمة  وإدارتها  األسود،  الزفت  هذا  لمعان  سوى  القطر  هذا 
في  الهائل  الغازي  المخزن  ومستقبل  بمستقبله  مرتبطة 

ليبيا المهدد ألسواق أخرى.

الطبطبة!

محاولة خنق روسيا

مقاهي أصحاب الصوب!

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

صبراتة.. انطالق امللتقى 
املغاربي لهندسة الحاسوب

الملتقى  صبراتة  في  الهندسة  كلية  تنظم 
التحكم  وتقنيات  لعلوم  الثاني  الدولي  المغاربي 
تليل  بمركب  ينعقد  الذي  الحاسوب،  وهندسة 
السياحي ويستمر على مدى ثالثة أيام بمشاركة 
وأجنبية.وقالت  عربية  دول  من  واسعة  دولية 
بلدية صبراتة على صفحتها الرسمية في موقع 
»فيسبوك«، الثلثاء، إن الملتقى برعاية المجلس 
البلدي صبراتة وعدة جهات أخرى. من جهة ثانية 
قالت البلدية إنه جرت معالجة تسرب أحد خطوط 
الصرف الصحي، بعد اكتشاف هبوط في الطريق 
المنفذ حديثًا، طريق مديرية األمن. وباشر مكتب 
على  والوقوف  أعماله  صبراتة  بلدية  مشروعات 
في  تسربًا  أن  اتضح  حيث  الهبوط،  هذا  أسباب 

خط الصرف الصحي تسبب في هذا األمر .

القره بوللي ..ضبط 
مواطن بتهمة 

تهريب املهاجرين
الخاصة  المهام  إدارة  ألقت 
للعمليات  العامة  التابعة لإلدارة 
مواطن  على  القبض  األمنية 
ليبي متهم بتهريب المهاجرين 
إلى  ليبيا  من  الشرعيين  غير 
القره  مدينة  في  وذلك  أوروبــا؛ 

بوللي.
جرت عملية القبض بناًء على 
الهجرة  نيابة  وكيل  من  طلب 
إحالة  جرت  فيما  الشرعية،  غير 
الجهات  إلــى  عليه  المقبوض 
الستكمال  االخــتــصــاص  ذات 
باقي اإلجراءات القانونية، حسب 

بيان لإلدارة، اإلثنين.
أعلن  الماضي،  ــوع  واألســب
المنطقة  ــات  ــري ــح ت مــكــتــب 
لجهاز  التابع  الغربية،  الحدودية 
مداهمة  الجنائية،  المباحث 
تضم  التي  المخازن  من  عــدد 
ــر شــرعــيــيــن،  مــهــاجــريــن غــي
ذات  الجهات  ــى  إل وإحالتهم 

االختصاص إليوائهم.
ــت وحــــدة الــتــحــري  ــق ــل وت
ــود عــدة  ــ مــعــلــومــات عــن وج
مهاجرين  على  تحتوي  مساكن 
غير شرعيين، حيث قامت وحدة 
بمداهمة  والقبض  المداهمة 
الــمــخــازن، »الــتــي كانت  هــذه 
تفتقر ألقل سبل الحياة«، حسب 

المكتب.

سبها.. فوز 172 مواطنًا بقرعة الحج في املنطقة الجنوبية
سبها–الوسط: رمضان كرنفوده

فاز 172 مواطنًا من المنطقة الجنوبية بقرعة الحج لهذا العام التي جرت، اإلثنين، على خشبة مسرح سبها الشعبي بحضور أعضاء لجنة القرعة والمجلس البلدي وعدد من مخاتير المحالت إلى جانب 
الـ371  قرابة  لها  تقدم  بالمنطقة  العام  لهذا  الحج  قرعة  إن  لـ»الوسط«  الجنوبية  المنطقة  منسقي  أحد  الحضيري،  عبدالسالم  الدكتور  وقال  الفريضة.  المتقدمين ألداء  وبعض  أمن سبها  مديرية 
مواطنًا، وُأجريت »بكل شفافية« وفق كشوف المتقدمين التي أرسلتها لجنة الحج التي نصت على االلتزام بتخفيض نسبه 44 من عدد الحجاج، وفق ما صرحت به السلطات السعودية. ولفت مختار 
محلة المهدية في سبها، علي القائدي، إلى أن تكلفة الحج لهذا العام مرتفعة جدًا عما كانت عليه من قبل، معتبرًا أن األسعار الحالية ال تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية للمواطن الليبي. وطالب 
القائدي المسؤولين في الدولة الليبية بضرورة مراعاة ذلك واتخاذ ما يلزم من أجل تخفيض سعرة تكلفة أداء الفريضة المعلن عنها. وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في 7 مايو الجاري، 

أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام سيكون 3 آالف و531 حاجًا.

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  اجتماعهم  خالل 
أهمية  ــزان  وف الزنتان  وأعيان  حكماء  أكــد  المنفي، 
المصالحة الوطنية في تجاوز األزمة التي تمر بها البالد، 
الملف،  هذا  في  الرئاسي  المجلس  بجهود  مشيدين 
اإلعالمي  المكتب  وفق  ليبيا،  في  االستقرار  لتحقيق 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  الرئاسي.  المجلس  لرئيس 
وحكماء  وأعيان  المنفي  لقاء  إن  قال  الرئاسي،  المجلس 
األعلى  المجلس  أعضاء  بحضور  جرى  الزنتان،  مدينة 
للدولة عن المدينة، وخصص لمناقشة عدد من قضايا 
الوطنية،  المصالحة  مقدمتها  وفي  المحلي،  الشأن 

والتحديات التي تواجه البالد في المرحلة الراهنة.

المنفي يشيد بدور الزنتان
الذي عقد في مكتبه بديوان  اللقاء  المنفي، رحب خالل 
المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بحكماء وأعيان 
مشيدًا  الزنتان،  عن  للدولة  األعلى  المجلس  وأعضاء 
مقدمتها  وفي  الدولة،  مؤسسات  دعم  في  بدورهم 
المصالحة  إنجاح  في  والمساهمة  الرئاسي،  المجلس 

الوطنية، وتحقيق االستقرار في المجتمع.
المجلس  استمرار  االجتماع،  خالل  المنفي،  وأكــد 
المصالحة  مشروع  تحقيق  على  العمل  في  الرئاسي 
أجل  من  مهامه،  توليه  منذ  أطلقه  ــذي  ال الوطنية 
إلجراء  قانوني  إطار  بإيجاد  االنتقالية،  المراحل  إنهاء 
االنتخابات، بمشاركة جميع األطراف بما يحقق تطلعات 
حكماء  أن  اإلعالمي  المكتب  وأضــاف  الليبي.  الشعب 
الزنتان،  عن  للدولة  األعلى  المجلس  وأعضاء  وأعيان 
التزام  ضرورة  على  المنفي  مع  اجتماعهم  خالل  شددوا 
على  والمحافظة  العقل،  صوت  بـ»تغليب  األطراف  كافة 

السلم االجتماعي، وعلى أمن البالد ووحدتها«.

وفد حكماء وأعيان فزان
حكماء  من  وفدًا  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى  أيضًا 
تحقيق  في  مساهمتهم  لمناقشة  وذلك  فزان،  وأعيان 
استقرار  على  والحفاظ  الشاملة،  الوطنية  المصالحة 

البالد، والوصول بها إلى بر األمان.
للمواطنين  المعيشية  األوضــاع  اللقاء  واستعرض 
التي  والعوائق  اإلشكاليات  وبعض  الجنوب،  مدن  في 
الصحية،  المجاالت  مختلف  في  الخدمات  انسياب  تمنع 
من  عــدد  إلــى  باإلضافة  والمصرفية،  واالجتماعية، 

المقترحات لتطوير البنية التحتية في الجنوب.

إشادة بدور حكماء فزان
وأكد المنفي أهمية دور حكماء وأعيان فزان في تجاوز 
الدعوة للجميع للمساهمة في  السياسية، مجددًا  األزمة 
وصواًل  التحديات،  كل  رغم  الوطنية  المصالحة  إنجاح 
نجاحها،  يكفل  قانوني  بإطار  االنتخابات  إجــراء  إلى 
نجاح  بمدى  مرتبطة  وهي  الجميع،  بنتائجها  ويقبل 
على  والحفاظ  الوطنية،  المصالحة  تحقيق  في  الليبيين 
تحسين  ضرورة  على  مشددًا  واستقراره،  الوطن  وحدة 
خالل  من  الجنوب،  مناطق  في  للمواطنين  الخدمات 
تطلع مؤسسات الحكومة المعنية بدورها في المنطقة، 
كافة  وحل  المكانية،  التنمية  تطوير  في  يسهم  بما 

المختنقات التي تواجههم.
واألعيان،  الحكماء  وفد  أعضاء  أشاد  جهتهم،  من 
تحقيق  إلى  تهدف  التي  الرئاسي،  المجلس  بمبادرات 
المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، من خالل المصالحة 
األطراف  جميع  بين  الثقة  إعــادة  في  ودوره  الوطنية، 

المشاركين في العملية السياسية.

طرابلس - ترهونة ـ الوسط

بني وليد–الوسط: الصغير الحداد
العاصمة  في  العامة  األركــان  لرئاسة  التابع  العسكري،  الطب  جهاز  من  مشكلة  لجنة  عاينت 
طرابلس، موقع مركز العزل الصحي بمدينة بني وليد تمهيدًا لتحويره وبناء مستشفى عسكري 
جديد يقدم خدماته الطبية إلى كافة المواطنين. وقال مصدر محلي في تصرح إلى »الوسط«، 
بناء  إلى مستشفى عسكري جاء  العزل الصحي في بني وليد  الماضي، إن تحويل مركز  الخميس 
على تعليمات رئيس األركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير عام جهاز 
بني وليد ال  الصحي في  العزل  أن مركز  أكد  المصدر  الرايس.  إبراهيم  الدكتور  العسكري  الطب 
يزال مستمرًا في عمله ويقدم خدماته الطبية للمواطنين في حال تجدد الجائحة، موضحًا أن مبناه 
سيشهد عدة تحويرات وإضافات ستنطلق ليكون مركزًا طبيًا عسكريًا ومتخصصًا باألورام، والمركز 

األول العسكري المتخصص على مستوى ليبيا، وسيكون دعمه بالكامل من الطب العسكري.

بني وليد.. معاينة موقع مركز العزل إلنشاء مستشفى عسكري
سرت.. مؤتمر علمي بالجامعة

 يناقش دور املشرع
سرت–الوسط: محمود الصالحي

المؤتمر  فعاليات  سرت،  مدينة  في  واغادوغو  قاعات  بمجمع  الثالثاء،  انطلقت، 
العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة المدينة، التي ستناقش »دور المشرع الليبي 
في رسم السياسات وإقرارها« بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس 
عبدالجليل،  عثمان  الصحة  ووزير  األسطى،  خالد  الغربية  المنطقة  عن  النواب 
وعدد من المسؤولين وأساتذة الجامعات. وقال عميد كلية القانون بجامعة سرت 
الدكتور خليفة احواس لـ»الوسط«، إن المؤتمر يقام تحت شعار »نحو سياسات 
 39 يومين،  مدى  على  وسيناقش  الدولة«  بناء  قواعد  وترسي  االستقرار  تحقق 
بحثًا أعدها عدد من أستاذة القانون من مختلف الجامعات الليبية خالل 6 جلسات 

علمية، باإلضافة إلى حفل التكريم والتوصيات النهائية للمؤتمر.

األبيار.. بدء العمل بطريق حي األردماني
الثالثاء،  األبيار،  بلدية  أعلنت 
في  بالطريق  العمل  انطالق 
حي األردماني، وقالت البلدية 
صفحتها  على  منشور  فــي 
التواصل  موقع  على  الرسمية 
مدعم  »فيسبوك«  االجتماعي 
بمجموعة صور، إنها تأمل من 
الشركة  مساعدة  المواطنين 
عملها،  إنهاء  على  المنفذة 
كما توجهت بالشكر للعاملين 

بالشركة على مجهوداتهم.
قالت  ــرى  ــ أخ جــهــة  مــن 
محمد  عميدها  إن  البلدية 
اجتمع  الــقــطــرانــي،  ربــيــش 
بــديــوان  بمكتبه  الــثــالثــاء، 
شركة  مــديــر  ــع  م الــبــلــديــة 
لبحث  وذلك  المرج؛  النظافة 
الموظفين  مرتبات  موضوع 
جرت  وأيضًا  النظافة  بمكتب 
عميد  اجتماع  نتائج  مناقشة 
الحكم  ــر  ووزي األبيار  بلدية 
طرابلس  بمدينة  المحلي 

بخصوص الموضوع ذاته.

زلينت.. توزيع آخر دفعات مشاريع األرامل واملطلقات
زليتن،  بلدية  في  االجتماعية  الشؤون  مكتب  شهد 
المشاريع  من  واألخيرة  الثالثة  الدفعة  توزيع  األحد، 
تم  التي  والمطلقات،  باألرامل  الخاصة  الصغرى 
قبل  من  وتبنيها  الماضية  الفترة  في  استهدافها 

»الصليب األحمر«.
على  صفحتها  على  منشور  في  البلدية،  وقالت 
المشاريع وصل  التواصل »فيسبوك«، إن عدد  موقع 

حتى الدفعة األخيرة إلى 60 مشروعًا.
وأضافت أنه من المقرر أن تجرى إعادة فتح وقبول 
المقبل،  يونيو  من  األول  خالل  الجديدة  المشاريع 

من  النازحين  والمطلقات  األرامل  جانب  إلى  ويضم 
بالبلدية  االجتماعية  الشؤون  بمكتب  المدينة  خارج 

لدعم المرأة وتمكينها في سوق العمل.
أيضًا ُأجريت قرعة الحج للعام 1443 هجري، وذلك 
موسم  في  للمسجلين  زليتن  في  الوطني  بالمسرح 
2020، وتم ترحيلهم بسبب جائحة »كورونا«، ليتم 
اختيار 86 شخصًا أعمارهم ما دون الـ65 سنة بحسب 
السعودية،  العربية  المملكة  وضعتها  التي  الشروط 
كما تقرر ترحيل المسجلين الذين لم يحالفهم الحظ 

في قرعة هذا العام إلى الموسم المقبل .

خالل اجتماعهم مع المنفي في طرابلس..

حكماء فزان والزنتان يؤكدون أهمية املصالحةحكماء فزان والزنتان يؤكدون أهمية املصالحة

● المنفي مع حكماء فزان● المنفي مع حكماء الزنتان

الوسط _ سبها: رمضان كرنفوده
قانون  صدر   2011 فبراير   17 ثورة  بعد 
تقديم  أجل  من   59 رقم  المحلي  الحكم 
عمل  وتــســهــيــل  لــلــمــواطــن  خــدمــات 
العملي  التطبيق  أن  يبدو  لكن  البلديات، 

لم يأت بما تشتهي السفن.
في  وخبير  سبها  في  الجامعي  األستاد 
الالفي  أبوعزوم  الدكتور  المحلية،  اإلدارة 
لـ»الوسط«  خاصة  تصريحات  في  أوضح 
واختصاصات  عمل   59 قانون  كبّل  كيف 
عنوانه   )59( القانون  إن  وقال  البلديات. 
المحلي  الحكم  وليس  المحلية  اإلدارة 
الفرق  أن  موصخًا  إليه.  نطمح  كنا  الذي 
عن  تتحدث  المحلية  اإلدارة  أن  هو  هنا 
الحكم  أمــا  فقط،  اإلداريـــة  الالمركزية 
المحلي فيتحدث عن الالمركزية الموسعة 

إداريًا وماليًا.
أضاف الالفي أن القانون 59 كبل عمل 
اإلداريــة  المركزية  خالل  من  البلديات 
القرار  بمركزية  الحكومة  واحتفاظ  فقط 

المالية،  المركزية  خالل  من  أي  المالي. 
تتحكم  المركزية  السلطة  أن  بمعنى 
وتقوم  والميزانيات  المالية  الموارد  في 
في  والبلديات  المحافظات  على  بتوزيعها 

شكل نسب مئوية.
نفسه  القانون  أن  إلــى  أشــار  الالفي 
خالل  من  أيضا  البلديات  عمل  يكبل 
البلدي  المجلس  ومهام  اختصصات  جعل 
واالقتراح  والمتابعة  اإلشراف  على  قائمة 
بعض  فشل  أسباب  وحول  غير.  ال  فقط 
إلى  يعود  إنــه  الــالفــي  قــال  البلديات، 
تعطيل اختصاصات ومهام المحافظ أواًل، 
نقص  ثم  المالية،  الموارد  نقص  وثانيًا 
المؤهلة  البشرية  الــكــوادر  انــعــدام  أو 
والمدربة على العمل البلدي، وكذلك عدم 
من  الخدمية  القطاعات  اختصاصات  نقل 
قيام  عدم  أخيرًا:  البلديات،  إلى  الوزارات 
البلديات  بمتابعة  المحلي  الحكم  وزراة 
االجتماعات  متابعة  المثال  سبيل  على 
والمجلس.  العميد  ــرارات  وقـ الــدوريــة 

هناك بلديات ال تجتمع بشكل دوري على 
مدار  على  اثنين  أو  اجتماع  ربما  اإلطالق، 
ومدى  البلدي  الفرع  أهمية  وعن  السنة. 

استفادة المواطن منه، أوضح الخبير أن
في  تكمن  البلدية  فـــروع  أهمية 
في  الالمركزية  تعزيز  على  المساعدة 
إطار وحدة البلدية، وتقريب الخدمات من 
المواطن وفي مكان سكناه، أيضًا تساعد 
النظام  على  الحفاظ  على  البلدية  فروع 

واألمن داخل نطاق البلدية. وتمكين كل 
المحلية  المواطنة  ممارسة  من  مواطن 
والسياسية  المجتمعية  والمشاركة 
أن  واعتبر  حــرمــان.  أو  تهميش  دون 
تسهيل  لها  يمكن  المحافظة  إدارة 
قيام  خــالل  من  ــك  وذل البلديات  عمل 
واختصاصات  بمهام  المحافظة  إدارة 
الوزارات،  بها  تقوم  كانت  التي  المركزية 
بيروقراطية  على  القضاء  يمكن  وبهذا 
إخفاق  فــي  السبب  ــول  وح المركزية. 
البلديات.  دعم  فى  المحلي  الحكم  وزارة 
اإلمكانات  قلة  هو  السبب  إن  الالفي  قال 
المتابعة  عدم  وكذلك  للوزراة  المالية 
بالشكل  البلديات  عمل  على  واإلشــراف 
التي  الميزانيات  أن  يرى  الالفي  السليم. 
انتخابها  بداية  منذ  للبلديات  صرفت 
على  أثر  لها  وليس  جدًا  محدودة  كانت 
كم  شيئًا،  عنها  يعلم  ال  الذي  المواطن 
غياب  بسبب  صرفت  وكيف  وأين  قيمتها 

الشفافية.
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الفنان صالح العبار موهبة »الديجيتال«

الفنان صالح محمد العبار من 
مواليد بنغازي 1962 لم يواصل 

دراسته من بعد املرحلة الثانوية
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لصديقي الفنان التشكيلي محمود الحاسي عين فنية ثاقبة، 
اللون  جمال  تكتشف  عين  وسحرها،  األلوان  حُسن  ترى  عين 
على  يخفى  مما  الكثير  ألن  ذلك  أقول  أنا  وبوحها.  والظالل 
وبهجتها،  األلوان  واحتفاالت  للتشكيل  الغاوين  من  أمثالي، 
الكثير  منه،  تعلمتها  فنية  وتوضيحات  معلومات  اكتسبته من 
األلوان  وبدع  تشكيل  من  فنية  لوحة  أية  اللوحة،  أسرار  من 
فنان  بمتابعة  إليّ  أشار  ما  وكثيرًا  منه،  استقيتها  وإضاءاتها، 
واعد جديد يأخذ في االنتشار عبر ساحات ليبيا الفنية، وكثيرًا 
باهرة،  لوحة  عليّ  وعرض  أيام  منذ  جاءني  حدسه.  صدق  ما 

لم أر مثلها في بالدي، وأنا المتابع لِبدع التشكيل واحتفاالته.
لوحات  من  أنها  أخبرني  لي،  بالنسبة  جديدة  اللوحة 
)الديجيتال( التي بدأت تأخذ وضعها الفني في ليبيا؛ لقد وقفت 
لوحات  بها  وجدت  تمعنت  وكلما  بها  مأخوًذا  طوياًل،  أمامها 
األلوان  أن  غير  سابقتها  عن  تختلف  بفكرة  لوحة  كل  أخرى، 
وروابطها تجعل منها عماًل متكاماًل. وعندما بحثت عن سيرة 
كاريكاتير  رسام  فهو  فنانين،  مجموعة  أنه  وجدت  مبدعها، 
متميز، ورسم قصص لألطفال، 
فنان  ثم  انطباعي،  وتشكيلي 

في فن الديجيتال.
العبار  محمد  صالح  الفنان 
 1962 بنغازي  مواليد  من 
بعد  من  دراسته  يواصل  لم 
أن  غير  الثانوية،  المرحلة 
أخذاه  والتشكيل،  الرسم 
الفنية.  موهبته  يطور  ما  لكل  متابعًا  الذاتية  دراسته  فواصل 
التحق بمجلة الثقافة العربية، التي تأسست في مدينة بنغازي 
في  شارك  الفترة  تلك  وخالل   1990 الى   1983 من  كرسام 
عدة معارض، استهلها بمعرض فردي، أقامه سنة 1983 رعاه 
الفنان الراحل محمد بودجاجة، في معرضه )جادو( الذي اشتهر 
منطقة سيدي  في  الماضي  القرن  ثمانينيات  مطلع  في  كثيرًا 

حسين ببنغازي.
تقام  كانت  التي  المعارض  في  القليلة  مشاركاته  لتتوالى 
الوقت  في  مجتهدًا  الليبية،  المدن  من  وغيرها  بنغازي  في 
نفسه في تطوير إمكاناته الفنية من خالل الدراسة والمتابعة، 
في  أقيمت  التي  المعارض،  من  عدد  في  القليلة  والمشاركات 
المدن الليبية، ثم التحق بجريدة قورينا كرسام كاريكاتير منذ 
بدايتها حتى سنة 2011. متعاونًا مع مجلة األمل التي تصدر 
من طرابلس كرسام ومؤلف قصص مصورة لألطفال. واستثمر 
موهبته ثم خبرته في رسمات اإلعالنات الميدانية، والجداريات 
موهبة  ثمة  التشكيل،  لمحبي  أقول  والتنويرية.  السياسية 
حقيقية سوف يشار إليها طوياًل بالبنان إنه الفنان صالح العبار.

تاريخ  في  نور  من  بحروف  اسمه  النعاس  محمد  سجل 
األدب الليبي خاصة، والعربي بشكل عام، بعدما أصبح ابن 
الحادية والثالثين، ثاني أصغر كاتب يفوز بالجائزة العربية 
بها،  يفوز  ليبي  وأول كاتب  تاريخها،  العالمية في  للرواية 

عن روايته »خبز على طاولة الخال ميالد«.
الجائزة  تحكيم  لجنة  رئيس  كشف  أبوظبي،  ففي 
بالجائزة  الفائزة  الرواية  اسم  المبخوت  شكري  العالمية، 
والصادرة عن »رشم للنشر والتوزيع«، والتي حصل محمد 
النعّاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 
ألف دوالر أميركي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة 

اإلنجليزية.
النعاس  رواية  هي  ميالد«  الخال  طاولة  على  و»خبز 
كورونا،  جائحة  خالل  الصحي  الحجر  في  كتبها  األولى، 
الموت  أخبار  حيث  آنذاك،  طرابلس،  في  القصف  وتحت 
والحرب، حتى أنه قال إن عملية كتابة الرواية كانت حصنه 

من الدخول إلى مرحلة الجنون.
على  حاصل  وهو   .1991 العام  في  النعاس  ولد 
طرابلس،  جامعة  من  الكهربائية  الهندسة  بكالوريوس 
 2010 سنة  القصيرة  القصة  بكتابة  وبدأ   ،2014 العام 
و»تاجوريا« و»دم  والبحر«  الصحراِء  »بنت  ومنها مؤلفاته 

أزرق« 2020.
وأوضح النعاس دوافعه لكتابة الرواية، قائاًل: »كي أنقذ 
الشعبية  األمثال  كثرة  الرغم من  فعلى  غربته،  ميالد من 
الرجل  يرسم صورة  يتيمًا  واحدًا  مثاًل  إال  نجد  ال  ليبيا  في 
الموروث  فإن  ذلك  عدا  وما  ميالد(،  وخالها  )عيلة  الضد 
اللساني في البالد ال يحتفي في أمثلتها إال بالرجل المثالي، 
فتارة هو الذي مات في المعارك التاريخية كالهاني وتشاد، 
الديك  هو  وتارة  يده،  على  زوجته  يربّي  الذي  هو  وتارة 
جماح  يكبح  الذي  الفارس  وهو  دجاجاته  على  المسيطر 
صورة  رسم  يمكنك  حتى  تتوالى  وهكذا  زوجته،  فرسه/ 

واضحة لذلك الرجل«.
»عند  فقال  النعاس،  بهم  تأثر  الذين  الكتاب  عن  أما 
صالح،  للطيب  الشمال(  إلى  الهجرة  لـ)موسم  قراءتي 
أردت بشدة أن أكتب رواية. كان ذلك قبل أحد عشر عاما. 
ليبيا  أن  عرفت  الكوني،  إبراهيم  روايات  قرأت  وعندما 
عنه  وبحثت  الليبي  األدب  وعشقت  مختلفًا  صوتًا  تحمل 
في كل كاتب ليبي، في كامل المقهور وقصصه القصيرة، 
وعندما  وغيرهم«...  النيهوم  الصادق  الفاخري،  خليفة 
مدينتي  قصص  أمامي  انفتحت  محفوظ،  نجيب  قرأت 
الشخصية  تجربتي  من  االستفادة  يمكنني  كيف  وأدركت 
ومحيطي للكتابة عنها. تعلمت من نيكوس كازانتزاكيس 
فن الدهشة، ومن جورج أورويل الحس السياسي الساخر، 

ومن أورهان باموق عشق التفاصيل 
الصغيرة حولي. وما زلت أتعلم 

سألتني  وإذا  اليوم،  إلى 
بعد  نفسه  السؤال 

إجابة  أجيب  قد  سنوات، 
تمامًا«. مختلفة 

قال  الرواية،  وعن 
»قامت  المبخوت، 
المتوّجة  الرواية 
تجربة  استعادة  على 
شخصية في ضرب من 

نظم  التي  االعترافات 
المشوق  المتقن  السرد 

ليقدم  تفاصيلها  فوضى 
للتصورات  عميقًا  دقيقًا  نقدًا 

واألنوثة  الرجولة  عن  السائدة 
العمل  وتقسيم 
والمرأة  الرجل  بين 
النفسي  وتأثيرهما 
إنها  واالجتماعي... 
صلب  في  تقع  رواية 
الثقافية  التساؤالت 
قضايا  حول  الكونية 
لكنّها  الجندر 
منغرسة، في آن واحد، 
المحلية  بيئتها  في 
عن  بعيدًا  والعربية 
األيديولوجي  التناول 
لنسبية  المسيء 

الرواية وحواريتها«.
مجلس  رئيس 
ياسر  الجائزة،  أمناء 
»مما  قال:  سليمان، 
النص  هذا  يميز 
الروائي الماتع الجرأة 
في السرد، واالقتصاد 
على  واالنفتاح  فيه، 
القص  من  مسارات 

الفصحى  تنساب  التي  اللغة  وتدفق  األبواب،  توصد  ال 
الروح  خبايا  للتعبير عن  فيه؛  مبالغة  بألق ال  في عروقها 
طاولة  على  )خبز  تعلن  ابتذال.  أو  تكلف  بال  والجسد 
إلى  لينضم  واعد،  عربي  روائي  ميالد  عن  ميالد(  الخال 
كوكبة الكتاب الشبان الذين قدمتهم »البوكر العربية« 
إلى  المحيط  من  الكبير  وطنه  في  العربي،  القارئ  إلى 
أصقاع  شتى  في  القارئ  هذا  مهاجر  وفي  الخليج، 

المعمورة«.
أما األديب الليبي منصور بوشناف، فعلق على 
جاء  »فيسبوك«،  على  بمنشور  النعاس،  فوز 
الليبية تتوج بالبوكر العربية.  فيه »الرواية 
النعاس  محمد  للروائي  التهاني  كل 

ولألدب الليبي«.
وعبر الشاعر والكاتب رامز النويصري 
إلى  وأشار  للفوز،  المبكر  توقعه  عن 
نصها  يقول  مايو   6 بتاريخ  تدوينة 
من  فيها  تمكنت  لمصر  خاطفة  »زيارة 
اقتناء رواية الجميل محمد النعاس وهنا 
أصرح أن الرواية هي رواية بوكر عالمية 
النعاس  صديقي  أهنئ  هنا  ومن  بامتياز، 

بالجائزة«.
جريدة  تحرير  مدير  الجديدي  فتحية  أما 
»الصباح«، فقالت إن فوز النعاس يجسد مستوى 
الرواية  لها  وصلت  التي  المنافسة 
األدبي  للمشهد  إضافة  وهو  الليبية، 
للكتاب  حافزًا  يعطي  كما  والثقافي، 
الكتابة،  لمواصلة  الشباب  الليبيين 
للقضايا  التناول  آفاق  فتح  كذلك 
المتعلقة بالتاريخ والهوية المكونة لهذ 

البلد.
اإلمام  إبراهيم  الروائي  يرى  فيما 
هو  البوكر  بجائزة  النعاس  فوز  أن 
ويرمي  عام  بشكل  الليبي  للسرد  نجاح 
والجهات  المسؤولين  أمام  الكرة 
المعنية بالشأن الثقافي، بضرورة دعم 
باعتباره  أدبي  منجز  وكل  المواهب 
تحديات  به  نواجه  الذي  الناعم  القفاز 
ترمومتر  باعتباره  واألدب  العصر، 
وإدراك  فهم  على  القادر  فهو  المجتمع 
واالقتصادية  االجتماعية  تحوالته 

والسياسية كذلك.
وقال الكاتب الصحفي والشاعر مهند 
سليمان إنه »كان ضروريًا لألدب الليبي 
االنعطافات  ذات  الظروف  هذه  في 
كمحمد  كاتب  يفوز  أن  المتضاربة 
النعاس بجائزة رفيعة مثل البوكر، فإن المشهد اإلبداعي 
في بالدنا بحاجة ماسة لرافد يعيد إليه الحياة مجددًا هو 
فوز لألدباء والقراء فوز لنا جميعًا... وأعتقد أن من األسباب 
الوجيهة التي تجعل محمد النعاس جديرًا بهذا االستحقاق 
الرفيع هو أنه أحد القالئل في رأيي الذين تمكنوا من إيجاد 
لفوز  رئيس  سبب  وهذا  الحالي  للجيل  انتمائهم  مالمح 

النعاس بالجائزة«.

ثاني أصغر من فاز بالجائزة

محمد النعاس يحصد أول »بوكر« لليبيا برواية »خبز على طاولة الخال ميالد«
عندما قرأت روايات إبراهيم الكوني عرفت أن ليبيا تحمل صوتًا مختلفًا

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

»دكتور سترينج« مستمر في الصدارة
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واصل فيلم »دكتور سترينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس« 
بذلك  خاطفًا  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  تصدّر 
األضواء من أرستقراطيي فيلم »داون تاون آبي« البريطانيين،

حسب »إكزبيتر ريليشنز«.
وحقق »دكتور سترينج«، في األسبوع الثالث لعرضه، إيرادات 
دوالر  مليون   342 إلى  رفع  ما  دوالر،  مليون   31,6 بقيمة 
تتمة  وهو  الشريط،  لهذا  مايو   6 منذ  اإلجمالية  الحصيلة 
لمغامرات جرّاح األعصاب الذي تحوّل ساحرًا ويؤدي دور بطل 
»مارفل« الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش.

على  األولى  المرتبة  في  سترينج«  »دكتور  بقاء  وغطى 
الفيلم  إيرا«، وهو  نيو  إيه  آبي 2:  بدء عروض »داون تاون 
الثاني المقتبس من مسلسل »داون تاون آبي« التلفزيوني 
البريطاني الشهير، الذي حقق نجاحًا عالميًا واسعًا بين 2010 

و2015.
ولم يحقق هذا الفيلم المرتقب الذي يتناول قصص عائلة 
كراولي األرستقراطية ويدور جزء من أحداثه في جنوب فرنسا 
وسى 16 مليون دوالر في األيام األولى لطرحه على الشاشات 

الكبيرة في الواليات المتحدة وكندا.
المركز  إلى  باد غايز«  المتحركة »ذي  الرسوم  وتراجع فيلم 
لكي  تجهد  التي  القانون  عن  الخارجة  حيواناته  مع  الثاني 
تصبح لطيفة، إذ بلغت إيراداته من الجمعة إلى األحد أكثر 

بقليل من ستة ماليين دوالر.
القنفذ األزرق في فيلم »سونيك ذي هيدجدوغ 2«، مع  أما 
جيم كاري في دور الشرير ذي الشاربين الدكتور روبوتنيك، 
فحصل على المرتبة الرابعة محققًا 3,9 ماليين دوالر. وحّل 

خامسًا فيلم »مِن« )Men( الذي جمع 3,3 ماليين دوالر.

يقودنا السرد إلى فهم شخصية الخال ميالد وكذا 
بيئته األسرية، وكيف تشكلت عالقته مع المحيط 

داخل الرؤية النمطية المحجبة بالتقاليد المحتفظة 
بالتعريفات الجاهزة للخطأ والصواب أو الحالل 

والحرام. وال ينظر ميالد إلى نفسه فقط وهو يستمع 
إلى عبارة الصادق بل إلى زينب الفتاة التي ستصبح 

زوجته في المستقبل، ترسم العبارة ظاًل ثقياًل من 
التساؤالت، تتفجر داخله كإعصار ينتفض للخروج في 
صورة عبارة »أنا لست إال نفسي« لن يفرض الواقع 

شيئًا مغايرًا ما دامت األنماط تستبد بشخوصها 
وتدفعهم إلى سردابها القاتل. يقول النص: »كان 

الصادق يضحك بينما يقف على كتفي أبي، أردت 
ذلك، )ميالد، إذا لم تأتِ سأغرقك( قال أبي، قفز 

الصادق ومن ثم سبح أبي اتجاهي، أردت الخروج من 
البحر لكن جعلني وجود 

زينب الجالسة على الشاطئ 
بجانبي في موقف حرٍج، 

لم أرد لفتاة غريبة عني أن 
تضحك عليّ«.

الحقًا سيختار البطل 
حياته التي يريد منتميًا 
إلى نفسه كما حاورها 

ذات لحظة على الشاطئ، 
يرسمها بألوانه وفرشاته 

ويهديها أيضًا إلى ذاته 
التي دافعت عنه بشغف، 

يتزوج زينب ويتعايشان في فضاء متحرر من رسم 
األنساق المذكورة، ضاربًا عرض الحائط بكل 

شروطها وقيودها، ال يود مغادرة العالم الذي عرفه 
بل يحاول إيجاد مساحة يرى بها ذلك الفضاء دون أن 

يعني ذلك العيش في احتراب معه.
وأخيرًا، يمكننا القول إن »خبز الخال ميالد« يفجر 
الكثير من التساؤالت المسكوت عنها في مجتمعاتنا 

العربية، ويرفع سقف النقد إلى وجوب النظر إلى هذه 
السلوكيات كنمط حياتي ينبغي التعامل معه وفق 

الشرط اإلنساني ال الخيارات اليتيمة التي شكلت تيمة 
الثقافة المجتمعية »أبيض أو أسود«.

عن الرواية

●  رامز النويصري

●  إبراهيم اإلمام

●  الممثل الفرنسي التونسي آدم بسة )يسار( والمخرج لطفي ناثان

●  فتحية الجديدي

●  مهند سليمان

»نزوح« سؤدد كعدان

ديفيد كروننبرغ.. املرعب

كعدان  سؤدد  السورية  المخرجة 
أفالمها  أحدث  تصوير  من  انتهت 
اإلنتاج،  »نزوح«، ليدخل مرحلة ما بعد 
ويشارك في بطولة الفيلم كندة علوش 
الشابة  والممثلة  المصري،  وسامر 
سؤدد  أفالم  ثاني  وهو  زين،  هالة 
الروائية بعد »يوم أضعت ظلي« الفائز 
مهرجان  من  المستقبل  أسد  بجائزة 
»فينيسيا السينمائي الدولي«، وقد فاز 
من  الجوائز  من  بالعديد  نزوح  مشروع 

مهرجانات »كان« و»برلين« وغيرهما.

على  مجددًا  سيطرت  الرعب  أجواء 
عرض  مع  السينمائي«  »كان  مهرجان 
الذي  فيوتشر«  ذي  أوف  »كرايمز  فيلم 
يبث الذعر في نفوس المتفرجين حتى 
األكثر جسارة منهم، وغداة عرض فيلم 
خيمينيز  سيدريك  للمخرج  »نوفمبر« 
مرتكبي  عن  البحث  قصة  يروي  والذي 
اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، 
الفرنسيين  الممثلين  من  كوكبة  مع 
وأناييس  دوجاردان  جان  أمثال  من 
دوموستييه وساندرين كيبرالن وجيريمي رينييه.. جاء دور نجوم 
الكاميرات  أمام عدسات  المخرج ديفيد كروننبرغ للظهور  فيلم 

في هذا الحدث، وفق »فرانس برس«.

فن x فن

تطرق  الفياللي  ليلى  السويدية   - المغربية  الفنانة 
أبواب السينما المصرية من خالل فيلم ينتظر عرضه في 
تجربة  المغربية  الفنانة  وتخوض  األضحى..  عيد  موسم 
السعودي  المسلسل  في  نجاحها  بعد  مصر  في  التمثيل 
الذي  الثانية،  الزوجة  دور  فيه  قدمت  الذي  »الميراث« 
سي«  بي  »إم  قنوات  مجموعة  على  بثه  حاليًا  يجري 

750 حلقة. ومتوقع أن تصل عدد حلقاته إلى 

تُوفي،  صبري  سمير  المصري  الفنان 
مرض  مع  صراع  بعد  القاهرة  في  الجمعة، 
القلب، فيما أكد مقربون منه أنه كان يعاني 
وقتها  وأجرى  الميترالي،  الصمام  في  مشكلة 
على  ظهور  آخر  وكان  القلب،  في  قسطرة 
مسلسل  خالل  من  الراحل  للفنان  الشاشة 
»فالنتينو« مع عادل إمام، والذى عرض خالل 
موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك 
القليلة الماضية في عدة أفالم  خالل األعوام 
منها »ديدو«، من بطولة كريم فهمي وفيلم 

النجم محمد سعد. »محمد حسين« مع 

وداعًا سمير صبري

فقد الوسط الثقافي العربي الشاعر 
الذي  النواب،  مظفر  الكبير  العراقي 
تُوفي في مستشفى الشارقة التعليمي 
مع  صراع  بعد  الجمعة،  باإلمارات، 

المرض.
ويمثل النواب أيقونة ثورية وأدبية 
للعراقيين والعرب؛ إذ عُرف بمناهضته 
لم  التي  الالذعة  وانتقاداته  األنظمة 
بقصائده،  عنها  التعبير  عن  يتوان 
فيما  للفلسطينيين،  مناصرًا  كان  كما 
خارج  بغالبيتها  عمره  سنوات  أمضى 
وجدان  في  حاضرًا  بقي  لكنه  بغداد، 
بتداول  ودّعوه  الذين  العراقيين 
التواصل  مواقع  على  وقصائده  صوره 

االجتماعي.
والسياحة  الثقافة  وزير  نعى  فيما 
الشاعر  ناظم،  حسن  الدكتور،  واآلثار 
األصوات  أهم  »من  إنه  قائاًل  الراحل 
بغزارة  تميز  حيث  العراقية،  الشعرية 
فذة  ومقدرة  واضحة  إجادة  مع  إنتاجه 
لمخزون  وامتالكه  اللغة  تطويع  على 
جمالي ال ينضب، مما مكنه من كتابة 
يمثل  رحيله  كافة..  بأشكاله  الشعر 
كان  لما  العراقي  لألدب  كبيرة  خسارة 
كما  الملتزم  للشاعر  كنموذج  يمثله 

الشعري  المشهد  رفدت  قصائده  أن 
بالفرادة  تميز  زاخر  بنتاٍج  العراقي 

والعذوبة«.
قيمة  من  يحمله  لما  وتقديرًا 
جثمان  نُقل  للعراقيين،  بالنسبة 
مطار  إلى  الرئاسية  بالطائرة  الشاعر 
بغداد الدولي، حيث أقيمت له مراسيم 
رسمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى 
نعش  الشرف  حرس  وحمل  الكاظمي. 
رفع  بينما  بالورود،  ُكلل  الذي  النواب 
واألسود.  باألبيض  له  صورة  أحدهم 
اتحاد  مقر  إلى  يُنقل  هناك،  ومن 
األدباء والكتاب العراقيين، حيث تجمّع 
أجيال  من  األشخاص  من  المئات 
مختلفة بانتظار وصول جثمان النواب، 

قبل أن يوارى الثرى في النجف.
األدباء،  اتحاد  باسم  الناطق  وقال 
»االستقبال  هذا  إن  السراي،  عمر 
يعني  بل  فقط  األدباء  يعني  ال  الكبير 
وليس  شعبي  شاعر  فهو  المواطنين، 
شاعر نخبة«، مضيفًا: »هو يمثل موقفًا 
لدى  والثوريين  المتظاهرين  لدى 
الحقيقيين، يمثل  الوطن  جميع محبي 
السلطة  مع  االصطفاف  عدم  موقف 

لمقارعة الطغيان والديكتاتورية«.

وولد النواب في بغداد العام 1934 
أصل  من  أرستقراطية  شيعية  لعائلة 
هندي تقدر الفن والشعر والموسيقى، 
حسب »وكالة بغداد اليوم« المستقلة. 
عائلة  إلى  القديمة  بأصوله  وينتمي 
اإلمام  إلى  نسبها  ينتهي  التي  النواب 
أحد  ترحال  خالل  الكاظم.  موسى 
الهند أصبح حاكمًا إلحدى  أجداده في 
لدى  اإلنجليز  قاوم  فيها.  الواليات 
العائلة،  أفراد  فنفي  للهند  احتاللهم 

خارج الهند فاختاروا العراق.
أواخر  ليبيا  في  النواب  مظفر  وأقام 
أن  قبل  الماضي،  القرن  سبعينيات 
العام  وفي  سورية،  إلى  بعدها  ينتقل 
التواصل  صفحات  على  انتشر   2019
االجتماعي يفيد وفاة الشاعر، ثم تبين 

عدم صحته.
النواب:  قصائد  أشهر  بين  ومن 
و»قمم«  عروبتكم«  عروس  »القدس 
حزن«  و»يا  تراب«  موالى  و»نعم 
و»الخوازيق«  القطط«  و»عالم 
بين  الوقوف  و»في  جهيمان«  و»يا 
الحسين«  اإلمام  ورأس  السماوات 
و»في  جيت«  ما  دهر  و»سهرنالك 

الحانة القديمة«.

نحن أمام »جيل شاب على حافة االنفجار«.. هذا 
ما تعكسه أفالم مغاربية عدة مشاركة، في الدورة 
السينمائي  »كان«  لمهرجان  والسبعين  الخامسة 

الدولي.
المخرجة الفرنسية - التونسية، أريج السحيري، 
والتي اختارت حقاًل مزروعًا بأشجار التين في الريف 
التونسي غالبية العاملين فيه نساء، مسرحًا ألحداث 
فيلمها الروائي الطويل األول »تحت أشجار التين« 
المخرجين«  »أسبوعي  قسم  ضمن  عُرض،  الذي 
لكنّ  جدًا  جميلة  »بلداننا  قالت:  المهرجان،  في 

الناس فيها يختنقون«.
النقاد إحساسًا بالحرية في مشهد أشجار  ويرى 
فإن  ذلك  ورغم  البصر،  مد  على  الممتدة  التين 
مختلف  بانطباع  الفيلم  من  سيخرج  المشاهد 
تمامًا، عن مكان مغلق ضاغط يطبق على النساء 
من غير أن يجدن سبياًل للخروج منه، وهنا توضح 
السحيري: »أردت أن أقول، انظروا، إنه رائع، لكن 
رائعة،  إنها  بالدنا،  هي  هكذا  هناك.  ما  كل  هذا 

لكن الشباب يختنقون في الداخل«.
كّل  في  حاضرين  والجنس  الحب  كان  إن 
البوح برغباته،  األذهان، إال أن أحدًا ال يجرؤ على 
يتعرضن  نساء  التين«  أشجار  »تحت  يظهر  حيث 
للمطاردة والمضايقة، بل حتى العتداءات جنسية 
بالكاد تنجو منها بعضهنّ. وهو ما تبرره المخرجة 
المضايقات  موضوع  معالجة  »أردت  بقولها: 
المسألة  هذه  كانت  فإن  النساء.  تجاه  الجنسية 
ينظر إليها بجدية باألحرى في تونس، فهي تبقى 
الصمت  ويبقى  للنساء،  اليومي  الخبز  األرياف  في 

هو السائد«.
المرأة  جسد  فيلمها  في  المخرجة  وتشبّه 
هو  يعاني  رجل  »يقطفها«،  رجال  تنتظر  بفاكهة 

أيضًا من استحالة عيش حياته الجنسية بحرية.
فرنسا  في  المولودة  المخرجة  تنفي  فيما 

لوالدين تونسيين، أنها تعكس في عملها أي صور 
مصغرًا  »مجتمعًا  تصورت  أنها  وتروي  نمطية، 
وتضيف »سواء  مغاربيا«.  عامة  وبصورة  تونسيًا، 
إنه  تونس،  أو  الجزائر  أو  المغرب  عن  تحدثنا 

الشباب ذاته الذي يختنق في كل مرّة«.
معالجة  فقدمت  التوزاني،  مريم  المخرجة  أما 
لموضوع استحالة عيش المثلية الجنسية بالمغرب 
يعرض،  الذي  األزرق«  »القفطان  فيلمها  في 
الخميس، خارج المسابقة ضمن قسم »نظرة ما«، 
أن من  »المشكلة هي  إن  آدم بسة  الممثل  وقال 
المستحيل العيش كما نود«، وهو يؤدي دور علي 
في فيلم »حرقة« للمخرج لطفي ناثان الذي عرض، 
وكذلك  الرسمية،  المسابقة  ضمن  الخميس، 

خارجها.

وهو  علي،  مصير  األزرق«  »القفطان  ويتناول 
المهرب  البنزين  بيع  من  يعتاش  تونسيّ  شاب 
إرث  حول  تساؤالت  ليطرح  الطريق،  حافة  على 
لحركة  شرارة  شكلت  التي  التونسية  الثورة 
الربيع العربي. وال تزال الحال على ما هي بحسب 
والفقر  األفق  وانعدام  الفساد  يفضح  الذي  الفيلم 
المتفشي. يقف علي على شفير االنهيار، والجنون. 
الخيار الوحيد برأيه هو مغادرة تونس والرحيل إلى 
أوروبا عبر سلوك طريق البحر المتوسط المحفوفة 
من  المهاجرين  من  العديد  غرار  على  بالمخاطر، 
الفيلم  أن  ناثان  لطفي  المخرج  ويوضح  قبله. 
بأنه  يشعر  جيل  »يأس  خاصة  بصورة  يكشف 
يسجن  مجتمع  وصف  أردت  العيش...  من  ممنوع 

)الناس( من دون أن يترك فعليًا منفذًا«.

األفالم املغاربية في مهرجان »كان«.. شباب على حافة االنفجار »متعُب مني وال أقوى 
على حملي«.. رحيل 

مظفر النواب

تبون ينعي شافية بوذراعمحاكمة جديدة لبيل كوسبي

بيل  يمثل 
كوسبي )84 عامًا( 
أمام إحدى محاكم 
 ، نيا ر ليفو كا
االعتداء  بتهمة 
على  الجنسي 
أكثر  قبل  مراهقة 
من نصف قرن، إذ 
تقول جودي هوث 
تعرضت  إنها 

جانب  من  جنسي،  العتداء   1974 العام 
الذي جسد لسنوات دور  األميركي  الممثل 
كوسبي  »ذي  مسلسل  في  المثالي  األب 
شوو«، في مقر مؤسس مجلة »بالي بوي«، 

وكانت تبلغ آنذاك 15 عامًا.

الرئاسة الجزائرية نعت الفنانة شافية بوذراع، إحدى 
صراع  بعد  تُوفيت  والتي  بالجزائر،  التمثيل  أيقونات 
الرئيس  قال  إذ  عامًا،   92 ناهز  عمر  عن  المرض  مع 
عبدالمجيد تبون في برقية عزاء ألسرتها: »أمام هذا 
المصاب الجلل فإننا نودع كوكبًا أفل في سماء الفن 
الجزائري«. وأضاف: »صدحت المرحومة رفقة ثلة من 
فناني الرعيل األول للجزائر المستقلة عبر ركح المسارح، 
وافتتحت بواكير اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي، وكانت 
مثااًل ومدرسة ألجيال من الفنانين، ومنبعًا لالحترام من 

جمهور المتذوقين على مر سنوات طوال«.

ليلى الفياللي وفيلم مصري
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في
تُوج الفارس الليبي الدولي عبداهلل دعباج، املرمى

بالقالدة البرونزية في القدرة والتحمل فى 
وكان  تونس،  استضافتها  التي  البطولة 
أربع  على  مترًا  كيلو   120 لمسافة  السباق 
وتعد  مترًا،  كيلو   40 مرحلة  كل  مراحل 
المؤهلة  األربع  المراحل  إحدى  المنافسات 
دعباج  وتُوج  وسبق   2023 العالم  لبطولة 
بالقالدة الذهبية في البطولة الدولية التي 

استضافتها تونس في مارس الماضي.
للفروسية  الليبي  المنتخب  وتصدر 
التي  الحواجز  لقفز  الدولية  البطولة 

وتونس  ليبيا  تونس بمشاركة  تستضيفها 
القالئد،  مزيد  بتحقيقه  وفرنسا  والجزائر 
للبطولة  األول  المستوى  منافسات  ففي 
110، توج الفارس شاهين أبوقرين  ارتفاع 
بالقالدة الفضية بعد تأهله لمباراة التمايز 
التي تأهل لها ستة فرسان بواقع أربعة من 

تونس واثنين من ليبيا.
وفي المستوى نفسه، توج الفارس حسن 
المجراب بالقالدة البرونزية، وفي منافسات 
استطاع   120 ارتفاع  الثاني  المستوى 
المحيشي  باهلل  المعتصم  الدولي  الفارس 
التأهل لمباراة التمايز التي تأهل لها ثالث 
ليبيا،  اثنان من تونس وواحد من  فرسان، 

حيث توج بالقالدة الذهبية.

الفارس فيصل دعباج يتوج بالقالدة البرونزية

كلف االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« الخبير الليبي علي افتيتة بمهمة المنسق 
العام لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين األهلي المصري حامل اللقب ومنافسه 

الوداد الرياضي البيضاوي المغربي صاحب الضيافة بمركز محمد الخامس بمدينة الدار 
البيضاء بالمملكة المغربية، بحسب صفحة اإلعالمي نزار المتجول عبر »فيسبوك«، ويعد 

علي افتيتة واجهة دولية مشرفة لكرة القدم الليبية في فن اإلدارة الرياضية، وله 
دور بارز في دعم كل الفرق والمنتخبات الوطنية، حيث تأهل األهلي والوداد إلى 

النهائي، بعد تخطي عقبتي وفاق سطيف الجزائري، وبترو أتليتكو األنغولي، 
وكان األهلي شكا من عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد.

تعاقدت إدارة نادي األهلي بنغازي مع العب السلة األميركي أنتوان وجينس لتدعيم ◆◆
صفوف الفريق في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، بحسب صفحة كرة السلة 

الليبية عبر »فيسبوك«، ويبلغ طول جينس )34 عامًا( 203 سنتيمترات ويشغل 
مركزي 5/4 ولديه تجارب احترافية واسعة، خصوصًا في مالعب أميركا الالتينية، 

حيث لعب في دوريات البرازيل واألرجنتين ودوري الـ»دي ليغ« األميركي، كما لعب 
في الدوري اليوناني، وعربيًا مثل فريق األهلي القطري الموسم الماضي، وأخيرًا 

تجدد الموعد مع مباريات إياب الدوري الليبي لكرة السلة بصالة نادي 
المدينة بطرابلس، وسط ترقب لمواصلة انهاء الموسم الرياضي.

● أبطال الفروسية الليبية بعد التتويج
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موسم التحديات على مستوى 
املسابقات واملنتخبات

الحدث

زين العابدين بركان

الموسم  مسابقات  الختتام  التنازلي  العد  بدأ 
الرياضي الحالي الماراثوني الطويل مع انطالق 
لدوري  الصعود  تصفيات  ومنافسات  مباريات 
برمجة  وإعادة  وضغط  القدم  لكرة  األضواء 
باقي مباريات فرق المجموعة الثانية تمهيدًا 
التتويج  مرحلة  انطالق  موعد  عن  لإلعالن 
الممتاز  الليبي  الدوري  موسم  وختام  باللقب 

للموسم الرياضي الحالي.
وحصاده  الموسم  ختام  قرب  تزامن  يأتي 
مع اقتراب منتخبنا الوطني من خوض معترك 
تصفيات بطولة أفريقيا »كان 2023« ودخوله 
الوطني  فريقنا  يواصل  حيث  جديدة؛  مرحلة 
تحضيراته بمعسكره التدريبي في اإلسكندرية 
المدرب  بقيادة  الجديدة  مرحلته  ضمن 
الفرنسي الجديد مارتينز وبعناصر شابة أغلبها 
في  والمغامرة  التحدي  بها  سيخوض  جديدة 
والتجربة  الخبرة  العبي  من  عدد  اعتزال  ظل 
نشنوش  محمد  الدولي  الحارس  أمثال 
والمعتصم  علي  بن  أحمد  والمحترفين 
المصراتي وهي أسماء من الصعب تعويضها 
خالل هذه الفترة القصيرة، ما قد تتيح الفرصة 
يخوض  طموحة  جديدة  أسماء  وظهور  لبروز 
إلى  للتأهل  العودة  أجل  من  الرهان  بها 

نهائيات بطولة أفريقيا »كان 2023«.
كرة  عن  غاب  الكبير  األفريقي  الحدث 
أفريقية  نسخ  خمس  آخر  في  الليبية  القدم 
متتالية ونتطلع للعودة إليه من جديد، خاصة 
عن  مختلفة  ستكون  الحالية  التصفيات  وأن 
والتي  الحظوظ  إلينا  عادت  أن  بعد  سابقاتها 
تساوت بعودة اللعب على مالعبنا ما يعزز من 
اخفاقات  طي  أجل  من  المنافسة  في  فرصنا 

المرحلة الماضية.
وال شك أن النجاح الذي حققه فريقا األهلي 
طرابلس واالتحاد ببلوغهما لمرحلة متقدمة 
أن  األفريقية بعد  في بطولة »الكونفدرالية« 
نتائج  وحققا  مالعبنا  على  مبارياتهما  خاضا 
النفق  في  وشمعة  أمل  بارقة  تعد  إيجابية 
ستمنحنا شيئًا من الثقة واألمل والتفاؤل في 
أثرها  واقتفاء  الخطوة  لهذه  المنتخب  حذو 
الواجهة  إلى  العودة  على  منتخبنا  وقدرة 
األفريقية عبر نافذة »كان كوت ديفوار 2023« 
الجيل  أمام هذا  آفاق مستقبلية جديدة  وفتح 

الذي ننتظر منه الكثير في قادم المواعيد.

األهلي  فريق  من  المختارة  العناصر  التحقت 
مصر  في  الوطني  المنتخب  ببعثة  طرابلس 
وأخذهم  أفريقيا  جنوب  من  عودتهم  بعد 
كل  بالمنتخب  والتحق  يومين،  لمدة  راحة 
من محمد المنير وأحمد التربي ومؤيد جدور 
ونور الدين القليب وتعذر سفر محمد الطبال 
يخوض  والذي  اإلصابة  بسبب  عامًا(،   28(
التحق  كما  الطبيعي،  العالج  عمليات  حاليًا 
التاروغي  عامر  النصر  فريق  العب  أيضًا 
محمد  لالعب  بدياًل  استدعاؤه  جرى  الذي 
الوطني  المنتخب  يواصل  حيث  الطبال، 
بمعسكره  تدريباته  القدم  لكرة  األول 
مجددًا  العودة  قبل  باإلسكندرية،  التدريبي 
بوتسوانا  منتخب  لمالقاة  بنغازي  إلى 
ببنغازي،  الدولي  بنينا«  »شهداء  بملعب 
األفريقية  المجموعة  لحساب  المباراة 
األولى  االفتتاحية  الجولة  ضمن  العاشرة 
بكوت  األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة 
في  سيتحول  ثم   »2023 »كان  ديفوار 
غينيا  منتخب  لمالقاة  الثانية  الجولة 
الطبال  محمد  وحصد  وسبق  االستوائية، 
األهلي  مباراة  في  العب  أفضل  جائزة 
على  فوزه  بعد  التونسي،  والصفاقسي  طرابلس 
هدف  مقابل  هدفين  بنتيجة  التونسي  الصفاقسي 
على ملعب شهداء بنينا، لحساب دوري المجموعات 
عن  »الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد  لكأس 
أعلنت  الماضي،  سبتمبر  وفي  األولى،  المجموعة 
مع  الرسمي  التعاقد  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة 

الجزائري. القبائل  قادمًا من شبيبة  الطبال 

● الطبال

● افتيتة

استعدادات خاصة لـ »فرسان املتوسط« في معسكر اإلسكندرية 
الفريق الوطني يواصل تدريباته تحت القيادة الفنية للفرنسي كورنتان مارتينز قبل العودة إلى بنغازي

لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  يواصل 
القدم تدريباته بمعسكره في مدينة اإلسكندرية 
المصرية، قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لمالقاة 
الدولي  بنينا«  »شهداء  بملعب  بوتسوانا  منتخب 
العاشرة  األفريقية  المجموعة  لحساب  ببنغازي، 
في  ثم سيتحول  األولى،  االفتتاحية  الجولة  ضمن 
االستوائية،  غينيا  منتخب  لمالقاة  الثانية  الجولة 
إلى  القدم  لكرة  األول  المنتخب  بعثة  ووصلت 
قصير  معسكر  في  للدخول  اإلسكندرية  مدينة 

لمدة عشرة أيام.
تدريباته  المتوسط«  »فرسان  منتخب  وأجرى 
الفني  المدير  بقيادة  التدريبي،  الطاقم  بحضور 
المختارة  والعناصر  مارتينز،  كورنتان  الفرنسي 
العناصر  التحقت  بعدما  المحليين،  الالعبين  من 
المختارة من فريق األهلي طرابلس ببعثة المنتخب 
الوطني في مصر بعد عودتهم من جنوب أفريقيا 
وأخذهم راحة لمدة يومين، حيث التحق بالمنتخب 
التربي ومؤيد جدور  كل من محمد المنير وأحمد 
الطبال،  محمد  سفر  وتعذر  القليب  الدين  ونور 
بسبب اإلصابة ويخوض عمليات العالج الطبيعي، 
كما التحق أيضًا العب فريق النصر عامر التاروغي 

الذي جرى استدعاؤه بدياًل لالعب محمد الطبال.

قرعة متوازنة في المجموعة العاشرة
أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  قرعة  وكانت 
بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في 
وغينيا  تونس  منتخبات  رفقة  العاشرة  المجموعة 
الفني  الجهاز  أعلن  كما  وبوتسوانا،  االستوائية 
معاذ  الالعبين:  ضمت  قائمة  أول  مارتينز  بقيادة 
المقصبي  فرج  وأصيل  الفيتوري  وأحمد  الالفي 
فكرون  الدين  وصالح  األشهر  أبي  وأحمد 
فكرون  عبدالرحمن  وأحمد  الصويعي  وعبدالعزيز 
وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند 
مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم 
ومحمد  عبدالسالم  منير  ومحمد  الصبو  مسعود 
الحاج والشامخ  الهداج وأبوالقاسم رجب  التهامي 
فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس 
الخوجة ومحمد عبداهلل الطبال وأيمن محمد عمير 
عيسى  عبدالباسط  ومعاذ  بلعيد  فتحي  وسالم 
الطاهر صالح وفاضل علي سالمة وحمدو  وصالح 
الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح 

صولة، والسنوسي الهادي عمار.

أول تجمع تحت قيادة الفرنسي
ويعد هذا أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي، 
والمدرب  مصطفى،  صال  الموريتاني  ومساعده 
الفني  الجهاز  ضم  كما  المريمي،  عمر  الوطني 
المرمى،  لحراس  مدربًا  ستيفان  فرانسوا  أيضًا 
لوباياقا  وميشال  بدنيًا،  معدًا  لوبيغ  وبيريك 
مدير  وكشف  وإصابات،  طبيعي  عالج  اختصاصي 

مع  ثنائيًا  لقاًء  وعقد  الدولية  الودية  نواكشوط، 
عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
خالله  تمت  الموريتانية  العاصمة  في  الشلماني، 

مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.

مهام خاصة تنتظر كرة القدم الليبية
وقرر االتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم 
الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم 
الكرة  اتحاد  وأعلن  مارتينز،  مع  التعاقد  بعد 
مهام  المريمي  عمر  الوطني  المدرب  تكليف 
إداري  مدير  مهمة  وإسناد  المساعد  المدرب 
المنتخب إلى الالعب الدولي السابق علي األسود 
للمنتخب  المقبلة  لالستحقاقات  استعدادًا 
كأس  تصفيات  بينها  ومن  الوطني، 
ستقام  التي   ،2023 أفريقيا  أمم 
ويباشر  العاج،  في مالعب ساحل 
كورنتان  الفرنسي  جهاز 
خالل  من  مهامه  مارتينز 
الدوري  مباريات  متابعة 
أبرز  وستكون  المحلي، 
وااللتزامات  االستحقاقات 
تنتظره  التي  الدولية 
المتوسط«  »فرسان  قيادة 
بطولة  تصفيات  خالل 
التي  الـ»كان«  أفريقيا  أمم 
بمالعب  نهائياتها  ستقام 
التي   ،2023 العام  العاج  ساحل 
من  بداية  تصفياتها  ستنطلق 
جانب  إلى  المقبل  يونيو  شهر  مطلع 
تصفيات  خالل  الليبي  المنتخب  قيادة 
ستقام  التي  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
لتصحيح  الكرة  اتحاد  ويهدف  بالجزائر،  نهائياها 
الليبي  الوطني  المنتخب  ودع  أن  بعد  المسار، 
»فرسان  ليغيب   ،2021 في  مهمة  محافل  ثالثة 
الذي  قطر،  في  العرب  مونديال  عن  المتوسط« 
باللقب  وفاز  الماضي،  ديسمبر   18 في  اختتم 
المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة 
المرحلة  وأخيرًا  الكاميرون،  في  األفريقية  األمم 
الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة »قطر 
في  الثالث  المركز  ليبيا  منتخب  واحتل   ،»2022
مجموعته السادسة األفريقية المؤهلة نحو كأس 
مع  بالتساوي  نقاط  سبع  حصد  أن  بعد  العالم، 
األهداف  بفارق  الثاني،  الترتيب  صاحب  الغابون 
المركز  مصر  منتخب  تصدر  بينما  األخير،  لصالح 
أيضًا  نقاط  سبع  بفارق  نقطة   14 برصيد  األول 
عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغوال في المركز 

الرابع واألخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط. 
الوطني  المنتخب  أن  الشلماني  وأكد  سبق 
بخوضه  جديد  من  نشاطه  الستئناف  سيعود 
أيام  خالل  الدولية  الودية  المباريات  من  عددًا 
الدولي  االتحاد  قبل  المقررة من  الدولية  األجندة 
وااللتزامات  لالستحقاقات  استعدادًا  »فيفا«  للعبة 

الدولية المقبلة.

علي  القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب 
لـ»فرسان  الخارجي  المعسكر  تفاصيل  األسود 
مع  خاص  حوار  في  انطالقه،  قبل  المتوسط« 
 ،»WTV« الوسط  قناة  على   »Wsport« برنامج 
مدينة  على  االستقرار  جرى  أنه  األسود  وأكد 
الخارجي  المعسكر  إلقامة  مصر  في  اإلسكندرية 
لها  المقرر  بنغازي  مدينة  من  لقربها  نظرًا  بها، 
الليبي في  أن تستضيف أولى مواجهات المنتخب 
المقبلة  األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة  التصفيات 

بكوت ديفوار 2023.

األسود يستعرض األجندة
خريطة  حديثه  خالل  األسود  واستعرض 
العبي  وصول  تأخر  وأسباب  الالعبين،  استدعاء 
الرحلة  من  عودتهم  بسبب  طرابلس،  األهلي 
األفريقية األخيرة بعد وداع بطولة »الكونفدرالية« 
الفني  الجهاز  واصل  كمال  النهائي،  نصف  من 
الجديد للمنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم 
مارتينز  كورنتان  الفرنسي  قيادة  تحت  التحضير 
ومساعديه، وشمل حوار األسود الحديث عن بدء 
بمواجهة  المقبل،  يونيو  مع مطلع شهر  المرحلة 
المجموعة  منافسات  لحساب  بوتسوانا  منتخب 
العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي 
بداية  في  االستوائية  غينيا  أرضها  على  تستقبل 
األفريقية  األمم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات 

المقبلة بكوت ديفوار »كان 2023«.

»فرسان  قيادة  إلى  عامًا(   53( مارتينز  ويهدف 
في   2023 أفريقيا  أمم  كأس  إلى  المتوسط« 
أفريقيا  أمم  كأس  إلى  باإلضافة  العاج،  ساحل 
ودرب  وسبق  الجزائر،  في  المحليين  لالعبين 
إلى  2014 و2021 وقادها  مارتينز موريتانيا بين 
أفريقيا،  أمم  تاريخها من كاس  أول نسختين في 

برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف  لذا 
مع  التعاقد  الشلماني، بشكل رسمي،  عبدالحكيم 
عليه  للرهان  المتوسط«  »فرسان  لقيادة  مارتينز 
مباراتي  تابع  مارتينز  وكان  المقبلة،  المرحلة  في 
خالل  وموريتانيا  النيجر  أمام  الوطني  المنتخب 
الموريتانية،  العاصمة  بدورة  األخيرة  مشاركته 

● تدريبات منتخب ليبيا في معسكر اإلسكندرية

● مارتينز يصطحب جهازه المعاون

انطالق تصفيات »كان 2023« بمواجهة بوتسوانا

بعد واحد من أقوى المواسم وأكثرها إثارة في 
تاريخ الدوري اإليطالي لكرة القدم، استعاد 
»ميالن« لقب المسابقة، الذي غاب عنه في 

آخر 10 مواسم ليضع الفريق بهذا اللقب 
حجر األساس لحقبة جديدة من تاريخه، وتوج 

»ميالن« بلقبه الـ19 في المسابقة معاداًل 
رصيد جاره ومنافسه العنيد »إنتر ميالن« من 

األلقاب في المسابقة، فيما يتصدر »يوفنتوس« 
السجل الذهبي للبطولة برصيد 36 لقبًا.

وبعد عشرة مواسم غاب فيها »ميالن« عن 
منصة التتويج باللقب، لم يكن الطريق هذه 

المرة مفروشًا بالورود، خاصة في ظل المنافسة 
القوية من جاره »إنتر« الذي توج باللقب في 
الموسم الماضي، والذي أنهى هذا الموسم 

في مركز الوصيف للمرة الـ16 في تاريخه 
معاداًل بهذا رصيد »ميالن« في مركز الوصيف، 

وبعد تسعة مواسم، احتكر فيها »يوفنتوس« 
اللقب، استعاد قطبا ميالن بريقهما في الدوري 

اإليطالي من خالل الموسمين قبل الماضي 
والماضي، وبدأ »ميالن« مساعيه الحقيقية 

الستعادة البريق في المسابقة خالل الموسم 
الماضي، الذي أنهاه في المركز الثاني خلف 
»إنتر« ثم توج الفريق جهوده في الموسم 

المنتهي بإحراز اللقب الغالي.
وعلى مدار الموسم الحالي برهن »ميالن« 

أنه يمتلك شخصية البطل الحقيقي الذي 
يجمع بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة، ما 

يعني أن الفريق لديه القدرة على االستمرار 
في المنافسة بقوة على مزيد األلقاب لسنوات 
مقبلة، حيث توج »ميالن« هذا الموسم بأول 

لقب له منذ 1976 يومًا، وبالتحديد منذ إحراز 
لقب كأس السوبر اإليطالي في 23 ديسمبر 
2016 بالفوز على »يوفنتوس« وقتها، رغم 

تلقي الفريق ضربة رحيل حارسه الشاب 
جانلويغي دوناروما )23 عامًا( إلى »باريس سان 

جيرمان« الفرنسي في بداية الموسم في صفقة 
انتقال حر، لكن الفريق لم يستسلم.

»ميالن«.. يعانق المجد

تحضيرات قبل السفر 
لمواجهة غينيا االستوائية 

في الجولة الثانية من 
التصفيات األفريقية

القاهرة – الوسط

ظهور الفت ألسر نجوم »ليفربول« في اليوم األخير لـ »البريميرليغ«
حرص نجم فريق »ليفربول« اإلنجليزي محمد صالح 
أرضية  على  معها  واللعب  مكة  ابنته  مداعبة  على 
ملعب »آنفيلد«، معقل »الريدز«، عقب مباراة الفريق 
الدوري  مباريات  ختام  في  »وولفرهامبتون«،  أمام 
اإلنجليزي، الذي حسمه »مانشستر سيتي« لصالحه، 
»مانشستر  واستطاع  »الريدز«،  عن  نقطة  بفارق 
فيال«  »أستون  على  بالفوز  باللقب،  التتويج  سيتي« 
بالمسابقة مع صافرة  ليفوز  بثالثية مقابل هدفين، 

الحكم، وسط صراع شرس مع »ليفربول«.
وسلطت وسائل اإلعالم العالمية المختلفة الضوء 
مع  يحتفلون  وهم  اإلنجليزي  الدوري  نجوم  على 
زوجاتهم وأبنائهم في مختلف مالعب »البريميرليغ«، 
مع نهاية الموسم الكروي الشرس، خصوصًا بتزامن 
اإلنجليزي  الدوري  في  األخير  األسبوع  لقاءات  جميع 
وإقامتها في توقيت واحد، نظرًا لحساسية المنافسة 

محمد  ابنة  لمكة  لقطة  وانتشرت  والقاع،  القمة  في 
وتتجه  منه  الكرة  على  تراوغه وتحصل  صالح، وهي 
وسط  هدف،  تسجيل  أجل  من  وذلك  المرمى  إلى 
»كيان«،  الثانية  وابنته  »ماجي«،  زوجته  وجود 
المتابعين من الجمهور في المدرجات الذي  وإشادة 
كل  من  المشهد  هذا  في  لها  التصفيق  على  اعتاد 
»ليفربول«  العبي  وأبناء  زوجات  حلت  حيث  موسم، 
من أجل االحتفال مع النجوم، بنهاية الموسم الرائع 
الذي قدمه »الريدز« هذا الموسم، الذي لم تتبقَ فيه 
أبطال  دوري  نهائي  في  مدريد«  »ريال  مباراة  سوى 

أوروبا، التي ستقام يوم السبت المقبل.
في  مكة  ابنته  مع  االحتفال  على  صالح  واعتاد 
انتقاله  منذ  موسم  كل  نهاية  عقب  الملعب  أرضية 
وحصد   ،2017 العام  صيف  في  »ليفربول«  لصفوف 
»ليفربول« لقبين هذا الموسم، بعد الفوز على حساب 

واالتحاد  الرابطة  كأس  بطولتي  في  »تشيلسي« 
يورغن  األلماني  وكان  الترجيح،  بضربات  اإلنجليزي، 
كلوب المدير الفني لـ»ليفربول« يمني النفس بالفوز 
برباعية عند اقتناص بطولة »البريميرليغ« مع دوري 
المخطط  أفسد  سيتي«  »مانشستر  أن  إال  األبطال، 
التاريخي، ليبقى األمل منعقدًا على بطولة ثالثة هذا 

الموسم، في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
فكان مختلفًا  المشهد في »مانشستر سيتي«  أما 
أثناء االحتفال بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز، حيث 
»مانشستر  وفتح  الملعب،  أرض  الجمهور  اقتحم 
روبن  السويدي  تعرض  واقعة  في  تحقيقًا  سيتي« 
عقب  لهجوم  فيال«  »أستون  مرمى  حارس  أولسن 
باللقب،  لالحتفال  الملعب  »سيتي«  جماهير  اجتياح 
تسليم  من  وجيزة  فترة  بعد  بيانًا  »سيتي«  وأصدر 

كأس الدوري للفريق بهذا الخصوص.



اليوم  اليد،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  حددت 
الخميس، موعدًا للمباراة النهائية للمنطقة الغربية لكرة اليد، 
و»األهلي  »االتحاد«  فريقي  العاصمة،  دربي  ستجمع  التي 
طرابلس«، والمباراة تقام بقاعة المرحوم فتحي نديم، بنادي 
دون  بطرابلس  الرياضية  لأللعاب  الرياضي«  الشرطة  »اتحاد 
حضور الجمهور. وسبق وقرر اتحاد كرة اليد الليبي، عبر المنطقة 
األولى، تأجيل مباراة الكأس بين »االتحاد« و»األهلي طرابلس«، 

التي كان مقررًا إقامتها على صالة الزاوية إلى موعد الحق، بسبب 
بنصف  مباراته  في  »الجزيرة«  نادي  من  المقدم  الطعن  دراسة 

النهائي أمام »األهلي طرابلس«التي فقدها بنتيجة )24 - 27(، وبناء 
مسابقة  نهائي  إلى  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقا  وصل  عليه 

كأس اليد على مستوى المنطقة األولى.
وتأهل »األهلي طرابلس« على حساب »الجزيرة« بنتيجة )27 - 24(، 

وكان »االتحاد« تأهل على حساب »الشرطة« بنتيجة )25 - 22(، أما 
بالمنطقة  اليد  نهائي كأس  وعلى مستوى نصف  الثانية،  المنطقة 

الثانية، فاز »الهالل« على »النجمة« )27 - 25(، و»بنغازي الجديدة« 
على »األهلي بنغازي« بنتيجة )32 - 28(، لكن »األهلي بنغازي« 
الثانية الطعن المقدم  قدم طعنًا أيضًا، ودرس اتحاد المنطقة 

من »األهلي بنغازي« في مباراته أمام »بنغازي الجديدة«.
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  وأصدر  سبق  كما 
مسابقة  ونظام  شكل  بشأن  قرارًا  الضراط،  فرج  اليد،  لكرة 
 ،)2022  -  2021( الرياضي  للموسم  اليد  لكرة  ليبيا  كأس 
ومن ضمن ما جاء في القرار، »تقام مسابقة الكأس بمشاركة 
فرق دوري المحترفين، والدرجة األولى، وجميع أدوار المسابقة 

بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وإقامة المباريات على 
المالعب المعتمدة، وتتولى االتحادات الفرعية اإلشراف على األدوار 

على  الثانية  للمرحلة  األربع  المجموعات  أول  ويتأهل  التمهيدية، 
على  الرباعي  للدور  وثاني كل منطقة  أول  ويتأهل  المناطق،  مستوى 

مستوى ليبيا، الذي سيقام بنظام نصف دوري، أول المنطقة األولى مع أول 
المنطقة الثالثة، وأول المجموعة الثانية مع أول المجموعة الرابعة، والفائزان 

يتأهالن للمباراة النهائية«.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

تخبط كروي
الرياضي  واالستياء  التخبط  يتواصل 
من أداء االتحاد الليبي لكرة القدم من 
قبل الوسط الرياضي في ظل سياسة 
يمارسها  التي  األمام  إلى  الهروب 

المجلس الحالي.
في  الوضوح  وعدم  التخبط  هذا 
الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 
الوطنية  المنتخبات  عمل  في  وكذلك 
انتقادات شديدة  يبدو واضحًا وسط 
واضح  عمل  برنامج  وجود  لعدم 
وسياسة ثابتة التحاد الكرة بعد عام 

وشهرين من انتخابه.
إنهاء  مهمته  ليس  الكرة  اتحاد 
له  إن  حيث  فقط؛  الدوري  وإقامة 
مهام كبيرة منها تطوير المدربين 
الشراكة  نظام  وتطبيق  واإلداريين 
وتطوير  الرياضي  والطب  األندية  مع 
الرياضية  الكفاءات  وإقحام  المسابقات 
بنظام  العمل  وعدم  لجانه  كل  في 
المحاصصة والوالءات وتقديم المكافآت 
االنتخابات  في  وساعد  ساهم  لمن 
اإلعالم  مع  التفاعل  غياب  وكذلك 

الرياضي وعدم تطوير أدائه اإلعالمي.
العقوبات  في  الحزم  غياب  أيضًا 
أحيانًا  اللوائح  تطبيق  في  الجدية  وعدم 
الشخصيات  بعض  وجود  واستمرار 
وغياب  االتحاد  لجان  بعض  في  الجدلية 
برنامج واضح لسنوات وعدم خلق موارد 
الدولة  على  فقط  الدعم  واقتصار  مالية 
والمباريات  المسابقات  تسويق  وعدم 
االتحاد  هذا  أداء  عن  مالحظات  كلها 
ومجلسه التنفيذي وكذلك عدم الوضوح 
وماذا  تصرف  وأين  الفيفا  أموال  فى 

استفاد منها اتحاد الكرة؟.
تقال  أصبحت  المالحظات  هذه  كل 
وبصوت عاٍل.. وعلى اتحاد الكرة أن يكون 
رياضية  بروح  ويتقبلها  وحازمًا  واضحًا 
ويكون شجاعًا في تقبل النقد ويرد على 
كل المالحظات التي أصبحت ترد من كل 
النتخابات  تقدم  من  كل  ألن  الشرائح، 
اتحاد الكرة تعهد بتقديم األفضل للعبة 
اإلعالم  وسائل  في  والظهور  والخروج 
لم  ولألسف  اإلعالميين  مع  والتواصل 

نشهد ذلك من قبل اتحاد الكرة.

حددت لجنة المسابقات مواعيد المباريات المؤجلة 
التاسع  األسبوع  وجدول  طرابلس  األهلي  لفريق 
الثانية؛ حيث حددت يوم 14  المجموعة  لمباريات 
إلقامة ديربي طرابلس بين  المقبل موعداً  يونيو 
األهلي طرابلس واالتحاد بملعب الجميل بصرمان 
للدوري  الثاني  األسبوع  من  المؤجلة  المباراة  في 
الليبي الممتاز، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة 
المسابقات  لجنة  حددت  كما  »الكونفدرالية«، 
مواعيد إقامة المباريات المؤجلة من األسبوع السابع 
يونيو   10 يوم  والسويحلي  طرابلس  األهلي  بين 
مع  طرابلس  األهلي  مباراة  أما  الجميل،  بملعب 
األولمبي المؤجلة من األسبوع الخامس فستكون 

يوم الجمعة 17 من شهر يونيو المقبل.
مباريات  جدول  المسابقات  لجنة  أصدرت  كما 
األسبوع التاسع للمجموعة الثانية والتي ستقام يوم 
الخميس 23 يونيو وفي توقيت واحد على مالعب 
أبوسليم ومصراتة والجميل وصبراتة والزواية، ففي 
وفي  المدينة،  مع  المحلة  يلتقي  أبوسيلم  ملعب 
ملعب مصراتة يلتقي السويحلي مع االتحاد، وفي 
ملعب الجميل يلتقي األهلي طرابلس مع أبوسليم، 
وفي ملعب صبراتة يلتقي الشط مع الخمس، وفي 

ملعب الزواية يلتقي األولمبي واالتحاد المصراتي.
فتحي  التونسي  بقيادة  الفني  الجهاز  ووضع 
الجبال المدير الفني لفريق األهلي طرابلس برنامجًا 
استعداديًا خالل المرحلة المقبلة في الدوري المحلي 

نصف  من  األفريقي  الخروج  بعد  الكأس  ودوري 
الذي  البرنامج  وتخلل  »الكونفدرالية«،  نهائي 
استمر لمدة 8 أيام مبارتان وديتان أثناء المعسكر، 
وصادف أن واجه قطبا الكرة الليبية األهلي طرابلس 

واالتحاد بعضهما في بطولة »الكونفدرالية«، قبل 
نهضة  فريق  لقبها  التي حصد  البطولة  تختم  أن 
طرابلس  األهلي  حسم  حيث  المغربي،  بركان 
»الزعيم« التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 
على نظيره نادي »االتحاد« الليبي بهدف دون رد، 
بالمباراة التي جمعتهما في 25 أبريل الماضي، على 
ملعب »شهداء بنينا« في إياب ربع نهائي المسابقة، 
قبل أن يخرج من دور نصف النهائي أمام »أورالندو 
بيراتس« الجنوب أفريقي الذي خسر هو اآلخر اللقب 

في النهائي أمام نهضة بركان المغرب.
وواصل قطبا كرة القدم الليبية، ناديا »االتحاد« 
في  جيد  بشكل  الظهور  طرابلس«  و»األهلي 
بدوري  البداية  منذ ضربة  »الكونفدرالية«  بطولة 
مجموعات  دور  قرعة  ُأجريت  أن  بعد  المجموعات، 

ليبيا بفريقي  »الكونفدرالية«، حيث شاركت 
القادم  المحلي،  الدوري  بطل  »االتحاد« 
و»األهلي  األبطال،  دوري  بطولة  من 
طرابلس« وصيف مسابقة الدوري المحلي 
في النسخة األخيرة والمشارك من البداية 
في بطولة »الكونفدرالية«، وجاء »األهلي 
بجانب  األولى  المجموعة  في  طرابلس« 

»زاناكو« الزامبي و»الصفاقسي« التونسي 
فجاء  »االتحاد«  أما  المصري،  و»بيراميدز« 

في المجموعة الثانية بجانب »شبيبة الساورة« 
أفريقي  الجنوب  الجزائري و»أورالندو بيراتس« 

و»رويال ليبوباردس« االسواتيني.
وعبر »األهلي طرابلس« نظيره »االتحاد« بعد 
تعادل سلبي ذهابًا، والفوز بهدف في اإلياب ضمن 
منافسات الدور ربع النهائي، بعد أن وضعت قرعة 
التي  األفريقية  »الكونفدرالية«  كأس  نهائي  ربع 
قطبي  القاهرة،  المصرية،  العاصمة  في  ُأقيمت 
و»األهلي طرابلس«  »االتحاد«  الليبية  القدم  كرة 
في مواجهة نارية، وأكد فريق »األهلي طرابلس« 
المجموعات  دوري  من  األولى  المجموعة  صدارته 
لكأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية« بعد تعادله 
»الصفاقسي«  فريق  أمام  أهداف  دون  السلبي 
التونسي خالل المباراة التي ُأقيمت بينهما بملعب 

حمادي العقربي.

● السلتوا في هجوم األهلي طرابلس أمام االتحاد

طرابلس - الصديق قواس

14 يونيو.. »ديربي العاصمة« بني األهلي طرابلس واالتحاد بعد نهاية »الكونفدرالية«
»المسابقات« تصدر جدول مباريات

األسبوع التاسع للمجموعة الثانية وتقرر 
خوض المواجهات في توقيت واحد

بعد إيقاف حارس األهلي بنغازي لمدة عام

وجه االتحاد الليبي الدعوة إلى 31 
العبًا لالنضمام إلى معسكر منتخب 

كرة القدم داخل الصاالت بفندق »باب 
البحر« بطرابلس، استعدادًا للمشاركة 

في بطولة كأس العرب المقبلة، 
والالعبون هم: زياد عزيز وعباد 

الونسي وصهيب الغول وعبدالحكيم 
راشد وأدهم التومي وحسام الورفلي 
وعلي الشوشان »االتحاد«، وسويسي 

محمد وأكرم البلسوس ومحمد 
خميس وفراس أبوخشيم »األولمبي«. 

أيضًا عبدالحكيم وجيدة ومحمد 
أبوراس ورفيق كشالف »أساريا« 

وسليمان الدرويش وجهاد عوين 
وعمر األشلم »السويحلي« ومحمد 

أحمد علي وأسامة حمد »البراق« 
وعلي العمامي ويوسف عبدالرحمن 
»الجمارك« وأسامة الكاسح ومحمد 

قصيبات »الخور«، وبدر حسن »األهلي 
طرابلس« ومحمد العبار »النصر« 

وعبدالرحمن الغويل »الشباب 
الوحدوي« ورضا أحمد »العال« وحسين 

رزق أهلل »اتحاد غريان« وإبراهيم 
المهمل »البشائر« وعلي انقام 

»القلعة« وعبدالفتاح أحمد »االتحاد 
المصراتي«.

منتخب الصاالت 
يستعد لكأس العرب

عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطالق مرحلة التتويج
لجنة المسابقات تقرر إيقاف مراد الوحيشي وتغريمه 5000 دينار بعد أحداث الديربي أمام النصر

القدم  كرة  باتحاد  العامة  المسابقات  لجنة  عاقبت 
باإليقاف  الوحيشي،  مراد  بنغازي،  األهلي  فريق  حارس 
دينار   5000 مالية  غرامة  تطبيق  مع  كامل  عام  لمدة 
طبقًا  النصر  فريق  أمام  الديربي  مباراة  أحداث  بسبب 
واعتمدت  الجزاءات،  الئحة  من   1 الفقرة   27 للمادة 
العبًا   14 حق  في  الصفراء  البطاقات  المسابقات  لجنة 
وعقوبات باإليقاف لمباراة واحدة لكل من العب النصر 
وائل إبراهيم المبروك، والعب الصداقة إبراهيم مفتاح 
والالعب  دينار   500 قدرها  مالية  وبغرامة  مصباح، 
بكايوكو سومايال من فريق كبار الهالل، ويعاقب فريق 
ونقل  دينار   6000 قدرها  مالية  بغرامة  سرت  خليج 

مباراة فريقه المقبلة إلى خارج ملعبه.
نتيجة  اعتماد  في  البت  المسابقات  لجنة  أجلت  كما 
كافة  استيفاء  حين  إلى  الجبل  وشباب  الهالل  مباراة 
المعلومات، وإيقاف مشرف معدات فريق الهالل معتصم 
مفتاح اعميشة موقتًا عن مرافقة فريقه، إلى حين إصدار 
العقوبة واستيفاء التحقيقات، وسبق إيقاف العب صقور 
العاللقة عبدالواحد مختار لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية 
قدرها 3000 دينار، وإيقاف العب صقور العاللقة إسالم 
نوري عبدالسالم 5 مباريات متتالية باإلضافة إلى غرامة 
3000 دينار، وإيقاف العب فريق المستقبل جهاد نصر 

حسين مبارتين باإلضافة إلى غرامة 1000 دينار.

عقوبات باإليقاف والغرامات المالية
كبيرة،  عقوبات  المسابقات  لجنة  وأصدرت  وسبق 
عقوبات  مواده  تضمنت  الذي   17 رقم  قرارها  أبرزها 
فرقهم،  مرافقة  من  والحرمان  اللعب  عن  باإليقاف 
إلى  مالية وصلت في مجموعها  غرامات  إلى  باإلضافة 
19 ألف دينار، باإلضافة إلى معاقبة العب »األولمبي« 
ومعاقبة  واحدة،  مباراة  باإليقاف  بشارة  محمد  طارق 
باإليقاف  حامد  عبدالحميد  المهدي  سرت  خليج  العب 
سالم  المدينة  العب  ومعاقبة  متتالية،  مباريات  ثالث 
قدرها  مالية  غرامة  مع  مباريات  أربع  باإليقاف  عبلو 
و»السويحلي«  »الشط«  ناديي  ومعاقبة  دينار،   2000
دينار،   1000 قدرها  منهما  كل  على  مالية  بغرامة 
عبدالسالم  الجبل«  »شباب  فريق  مرافق  ومعاقبة 
أبوكمبل باإليقاف عن مرافقة فريقه لمدة ستة أشهر، 
دينار،  آالف  أربعة  قدرها  مالية  غرامة  إلى  باإلضافة 
الدامجة  جالل  »الوحدة«  نادي  مرافق  معاقبة  وأيضًا 
وغرامة  متتالية  مباريات  لخمس  فريقه  مرافقة  بعدم 
مالية قدرها 2000 دينار، كما تقرر معاقبة فرق »األهلي 
طرابلس«  و»األهلي  و»االتحاد«  و»التحدي«  بنغازي« 

بغرامة كل فريق بمبلغ ثالثة آالف دينار ليبي.

دوري التتويج يبحث عن مكان
تنظيم  لجنة  رئيس  كشف  السداسي،  الدور  وعن 
المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم، عادل األوجلي، 
السداسي  الدوري  إقامة  ومكان  الدوري،  ختام  موعد 

المؤهل للتتويج بلقب الدوري الموسم الجاري )2021-
2022(، وقال األوجلي، في تصريحات لقناة »الوسط«: 
الدوري  بلقب  للتتويج  المؤهل  السداسي  »الدوري 
مناسبة  بقوته، وفي حال تحصلنا على عروض  معروف 
سنقيم البطولة خارج ليبيا تسويقيًا، ألن مالعبنا ليست 
السداسي،  الدوري  إلقامة  المطلوب  المستوى  على 
إلقامة  جيدة  الظروف  جميع  تكون  أن  إلى  ونسعى 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وكان  السداسي«.  الدوري 
القدم، عبدالحكيم الشلماني، أكد في وقت سابق، إقامة 
منافسات الدوري السداسي الليبي »دوري التتويج« خارج 
ليبيا؛ إما أن يكون بمصر أو تونس، واألقرب بمصر، وقال 
الشلماني: »تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، 
وذلك لعدة أسباب، أواًل أننا مع الحراك الرياضي الخاص 
بإنشاء المالعب على مستوى يساعدنا على رفع مستوى 
الكرة في ليبيا، وأنا مع هذا الحراك، ألنه ال توجد لدينا 
ليبيا، وحتى ملعب  الكرة في  مالعب ترفع من مستوى 

مصراتة الموجود حاليًا يشهد كثرة المباريات عليه«.

حديث الشلماني عن نقل الدوري السداسي
ويواصل اتحاد كرة القدم الليبي بحث مخرجات اجتماع 
المكتب التنفيذي لمجلس اإلدارة األخير في مدينة البيضاء 
برئاسة الشلماني، الخاص بقرار إقامة منافسات الدوري 
السداسي »دوري التتويج« خارج ليبيا. وأضاف الشلماني: 
»مالعبنا كلها متهالكة ال تعطي الفرصة لالعب، وهذه 
حقيقة يشكو منها المدربون األجانب، مما أدى إلى كثرة 
اإلصابات واإلخفاقات، وال يمكن أن نتقدم بهذه المالعب، 
وهذه النقطة من ضمن الفكرة التي عرضتها على مجلس 
اإلدارة بهذا الخصوص، لوجود مالعب على مستوى عاٍل 
المجاورة  الدول  »مالعب  وأوضح:  المجاورة«.  الدول  في 
متقدمة، فضاًل عن التحكيم، وهذه رسالة للدولة الليبية، 
ألن الدوري السداسي سيكون فيه 90 % من فرز منتخبات 
سواء المنتخب األولمبي أو الشباب أو األول، وال بُد من 
الطاقم  فيه  التجمع سيكون  وهذا  جيدة،  مالعب  توفير 
الفني والمدير الفني والمدرب العام، وممكن حتى بعض 
الخبراء الختيار المنتخبات من خالل الدوري السداسي«. 
وكشف الشلماني قائاًل: »لم نحدد بعد مالعب معينة، ألن 
هذا الموضوع يسبقه تنسيق مع الدول المعنية، ولديَّ 
تفويض من مجلس اإلدارة بهذه الخصوص في النهاية، 

وهو مقترح«.

صالة رياضية لمعسكرات المنتخبات
وقال النائب األول لرئيس اتحاد كرة القدم، خميس 

عرض  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  »إن  آدم،: 
إنشاء ملعب بمواصفات جيدة وعالمية، بجانب صالة 
رياضية لمعسكرات منتخبات ليبيا، و)فيفا( اشترط توفير 
7 و8 كيلومترات، نظير  قطعة أرض مساحتها ما بين 
تنفيذ المشروع«، مشيرًا إلى أن »اتحاد الكرة سيخاطب 
المقترحة،  المساحة  توفير  أجل  من  الليبية  الحكومة 
وزارة  أرض  من  جزءًا  أو  العزيزية  باب  مبدئيًا  ويقترح 
وتحديدًا  طرابلس،  زار  »فيفا«،  وفد  وكان  الزراعة«. 
وتقديم  حالته  تقييم  أجل  من  وذلك  المدينة؛  ملعب 
ملعب  دخل  أن  بعد  واللوجيستي،  المادي  الدعم 
مهمة  وتستمر  الصيانة،  عملية  الدولي،  طرابلس 
تحسين مرافقه ومدرجاته، من أجل استقبال المباريات 
الدولية، كما سبق ووافق »فيفا« على استقبال ملعب 
سواء  الدولية  للمباريات  بنغازي  في  بنينا«  »شهداء 
لألندية أو المنتخبات، فيما سجلت بعض المالحظات 
من  الكثير  وُطلب  طرابلس،  ملعب  على  الفنية 
أو  الملعب  أرضية  صعيد  على  سواء  اإلصالحات 
األسوار  وحتى  المالبس  خلع  غرف  أو  المدرجات 
مليون   100 تخصيص  وجرى  المراقبة.  وكاميرات 
 28( الرياضية  المدينة  ملعب  لصيانة  ليبي  دينار 

مارس سابقًا( ببنغازي، والملعب يعد من أكبر وأقدم 
المالعب الليبية، إضافة إلى ملعب المدينة الرياضية 

بطرابلس، وقد ُأوقفت أعمال الصيانة به قبل ثورة 17 
فبراير 2011، التي وصلت عند التوقف إلى نسبة 65 %، 
المنفذة  الشركات  فإن  المتوافرة  المعلومات  وبحسب 

ستباشر التنفيذ خالل الفترة القريبة المقبلة.

القاهرة – الوسط

اعتماد البطاقات الصفراء بحق 
14 العباً وتأجيل النظر في مباراة 

األزمة بين الهالل وشباب الجبل

● الوحيشي

عودة منافسات اليد 
بعد فض املنازعات

12 هدفًا في بداية تصفيات الصعود للممتاز

للدوري  الصعود  تصفيات  مسابقة  منافسات  انطلقت 
عن  األولى  الدرجة  لفرق  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
المرحلة الثانية بإقامة ست مباريات في ستة مالعب، وقد 
ظفر كل من »الصقور« و»األنوار« و»ورفيق« و» أساريا« 
بثالث نقاط ثمينة في بداية المشوار، حيث كانت مباراة 
ُأقيمت  والتي  باألهداف،  عامرة  و»المروج«  »األنوار« 
 9 تسجيل  المباراة  هذه  شهدت  حيث  صبراتة،  بملعب 
أهداف  خمسة  بنتيجة  »األنوار«  لصالح  وانتهت  أهداف 
مقابل أربعة في مباراة مفتوحة شهدت اإلثارة إلى آخر 
دقائق اللقاء، وبهذه النتيجة أضاف فريق »األنوار« أول 
ثالث نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق »المروج« 
دون نقاط. وفي ملعب الزاوية، انتهت مباراة »البرانس« 
مقابل  دون  هدف  بنتيجة  »الصقور«  بفوز  و»الصقور« 
في مباراة الفرص الضائعة، وبهذه النتيجة وضع فريق 
»الصقور« أول ثالث نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي 

انتهت  الجميل  وبملعب  نقاط،  دون  »البرانس«  فريق 
السلبي  بالتعادل  الجديدة« و»الشرارة«  مباراة »بنغازي 
رصيده،  في  نقطة  أول  فريق  كل  ليضيف  أهداف  دون 
استطاع  البيضاء  بمدينة  الشهداء  شيخ  ملعب  وفي 
فريق »أساريا« تحقيق ثالث نقاط عندما فاز على فريق 
النتيجة  بنتيجة هدف دون مقابل، وبهذه  »المستقبل« 
أضاف فريق »أساريا« أول ثالث نقاط ثمينة في رصيده، 

بينما بقي فريق »المستقبل« دون نقاط.
»الظهرة«  مباراة  انتهت  أيضًا  القبة،  ملعب  وفي 
كل  ليضيف  أهداف  دون  السلبي  بالتعادل  و»البشائر« 
فريق أول نقطة في رصيده، واستطاع فريق »رفيق« في 
ملعب شحات تحقيق الفوز على فريق »هالل سبها« الذي 
أضاع عديد الفرص خالل هذه المباراة بنتيجة هدف دون 
ثالث  أول  »رفيق«  فريق  أضاف  النتيجة  وبهذه  مقابل، 
نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق »هالل سبها« 
 12 تسجيل  األولى  الجولة  خالل  جرى  وقد  نقاط،  دون 
هدفًا، بواقع عشرة أهداف في المجموعة األولى وهدفين 

في المجموعة الثانية.

طرابلس - محمد ترفاس

طرابلس - الصديق قواس

● مباراة لفريق االتحاد المصراتي في الدوري الليبي
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من المسؤول عنه بشكل مباشر؟
ماذا عن ضمانات السالمة في سيارات نقل الوقود؟

متى تختفي مثل هذه الحوادث المروعة؟

أين دور أجهزة الدفاع المدني؟
لماذا تأخرت عمليات اإلطفاء كل هذه الفترة؟

كيف يمكن توفير ضمانات عدم تكراره في المستقبل؟

»حريق بنغازي«
++HH55

 كل شيء كل شيء

الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
السيدة  عنا  رحلت  الشهر،  هذا  من   23 يوم  مضت،  أيام  ثالثة  منذ 
األدبية  الحركة  رائــدات  إحدى  تعد  التي  السنوسي،  ليلى  الشاعرة 
صفي  المجاهد  والدها  كان  الماضي.  القرن  ستينيات  خالل  الليبية 
ضيّق  أن  بعد  من  مصر  إلى  أسرته  رفقة  هاجر  قد  السنوسي،  الدين 
1936 وهناك  العام  بالقاهرة  الخناق عليه، فولدت  المستعمر اإليطالي 
تلقت تعليمها األولي، وعادت إلى ليبيا وأكملت تعليمها، فدرست سنة 
إبراهيم  فتحي  قريبها  من  تزوجت  الشعرية.  والبحور  األوزان   1956
في  واألدبي  الشعري  إنتاجها  تنشر  وباشرت  منه،  وأنجبت  السنوسي 
غادرت  ثم  الثقافي(  األسبوع  قورينا،  )الحقيقة،  منها:  المحلية،  الجرائد 
بجامعة  عملت  حيث  بمصر،  لتقيم   1974 العام  أبنائها  مع  ليبيا 
الملك  بجامعة  وعملت  بالسعودية  لإلقامة  انتقلت  ثم  العربية،  الدول 
في  وفاتها  حتى  لوطنها  شاعرتنا  تعد  ولم  تقاعدها.  حتى  عبدالعزيز 
والدها  جــوار  إلى  بالبقيع  ودفنت   ،2012  /5/23 يوم  جدة  مدينة 

الليبية. المملكة  السنوسي مؤسس  إدريس  والملك 

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير  زعبيه

آخر،  إلى  بلد  من  يطير  والقارات،  الحدود  عابر  الليبية  األزمة  ملف 
اتجاه  في  يحلق  حتى  منتجع  أو  مدينة  أو  عاصمة  في  يحط  أن  وما 
استقر  وقبلها  المغرب،  ثم  وإسبانيا،  سويسرا،  إلى  مصر  من  آخر، 
وباريس،  إسطنبول،  إلى  جنيف  من  األمكنة،  عديد  في  قليل  لوقت 
وأبوظبي،  ومالطا،  وتونس  والجزائر،  وموسكو  وبرلين،  ورومــا، 
ضجيج  من  يخلو  ال  تحرك  في  الشيخ،  وشرم  والصخيرات،  وفيينا، 
رحالت  وكانت  والمعلومات،  الحقائق  غياب  في  والتكهن،  التفسير، 

تجري  المحطات  هــذه  كل  في  الملف 
فنادق  في  وتنتهي  وســالم،  بسالسة 
كتلك  تبدو  يجعلها  ما  نجوم،  الخمس 
السياحة  تنظمها وكاالت  التي  الرحالت 
والسفر لزبائن ما يعرف بالـ»VIP«، وال 
الذي  ما  غالبيتها،  محصلة  في  يعرف 
أنتجته على مستوى التصورات العملية 
يحاسب  من  وجود  لعدم  األزمــة،  لحل 
إقناع  على  ويجبرهم  فيها  المشاركين 
وانعدام  رحالتهم،  بجدوى  الجمهور 
ومن  يمولها  من  تبيان  في  الشفافية 

أي رصيد ستخصم نفقاتها.
التي وفرت  الجادة  الوحيدة  المحاولة 
إحدى  في  ليحط  الملف  أمام  الفرصة 
يكتب  لم  )غدامس(  الليبية  البلدات 
أمامها  الطريق  قطعت  إذ  النجاح،  لها 
بتغلب خيار الحرب، فهوجمت العاصمة، 
األهلي،  االقتتال  جبهات  واشتعلت 
الضحايا،  آالف  سقوط  في  تسبب  ما 
وإلحاق  ومشردين،  وجرحى،  قتلى  بين 
والخاصة،  العامة  بالممتلكات  الدمار 
بشروخ  االجتماعي  النسيج  وإصابة 
عميقة قد ال تلتئم على المدى القصير، 
والكراهية،  الفتنة  خطاب  نشر  عبر 

األجنبي  التدخل  أبواب  فتح  عن  ناهيك 
المشاركة  حد  العسكري،  إلى  السياسي  متجاوزًا  مصاريعها،  على 
الميدانية في الحرب برًا وجوًا، ما زاد الملف تعقيدًا، جملة وتفصياًل، 
ليستمر مسلسل إهدار الفرص، وتضييع الوقت، وإطالة مدى معاناة 
الحال  ببقاء  الراهن«  الوضع  ينتصر»حزب  المقابل  وفي  الليبيين، 
لصراعات  مفتوحًا  ومجااًل  للـ»مافيات«،  مرتعًا  عليه،  هو  ما  على 
حضرة  في  األمــوال،  وغسل  األدمغة،  غسل  متعهدي  بين  النفوذ 
الرعاة وعلى رأسهم بعثة األمم  المنفلت، ودوران  الفساد، والسالح 
المتحدة في حلقة مفرغة، تبتعد عن مفهوم حل األزمة، وتقترب من 

أسلوب إدارة األزمة.
وكالعادة سينتظر الليبيون إشعارًا جديدًا بموعد الرحلة القادمة، 
الكثير  حال  ولسان  األزمة،  ملف  فيه  سيحط  الذي  الجديد  والمكان 

يسأل: أما آن لكل هذه الجعجعة أن تنتج طحينًا؟!

الليبيون في انتظار 
»الطحني«

زوار »فروة« على موعد مع مناظر  ليبيا، يصير  أقصى غرب  في 
تشبه البطاقات البريدية في ما يمثل شبه جزيرة عند انخفاض 
ناعمة،  ورمااًل  نقية  مياهًا  وتحوي  ارتفاعه،  عند  وجزيرة  المد 
وتمتد على مساحة 470 هكتارًا ينتشر فيها النخيل البري وأنواع 

شتى من الكائنات، مثل السالحف وطيور النحام.
للرحالت  مميزة  وجهة  المأهولة  غير  الجزيرة  هذه  وشكلت 
المدرسية لعقود من الزمان، وتصير في الربيع واحدًا من مواقع 
التي تستعد لعبور  النادرة في ليبيا للطيور المهاجرة  االنطالق 

البحر األبيض المتوسط.
وتتمتع هذه الجزيرة المهجورة، والمشهورة برمالها الذهبية 
يتنامى  اليوم  القلق  لكن  خالبة.  بطبيعة  المميز،  بحرها  ولون 
بشأن مستقبلها وسط مخاوف من تداعيات سلبية للتلوث على 

ثرواتها األثرية النائمة تحت سطح البحر.
وتوجد بالجزيرة منارة أعيد ترميمها العام 2002، فضال عن 
المحيطة  والمناطق  الجزيرة  تتمتع  كما  العذبة،  الينابيع  بعض 
بها بتنوع في الحياة البرية وخاصة الطيور بأنواعها التي تتعدد 
الشهرمان  بط  الرمادي،  البلشون  مثل:  نوعًا   29 إلى  لتصل 

والبشاروش.

 رحالت امللف في 
كل هذه املحطات 

تجري بسالسة 
وسالم وتنتهي 

في فنادق الخمس 
نجوم  ما يجعلها 

تبدو كتلك الرحالت 
التي تنظمها 

وكاالت السياحة 
والسفر

 كالعادة سينتظر 
الليبيون إشعارًا 

جديدًا بموعد 
الرحلة القادمة 

واملكان الجديد 
الذي سيحط فيه 

ملف األزمة

فروة.. جزيرة البطاقات البريديةفروة.. جزيرة البطاقات البريدية

أقوالهمأقوالهم

 »نحث مجلس النواب والمجلس 
األعلى للدولة على مواصلة التقدم 

نحو القاعدة الدستورية الالزمة 
إلجراء االنتخابات«

السفيرة البريطانية لدى ليبيا 
كارولين هورندال

»نوفر كل سبل الدعم لليبيين، 
بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة 
منتخبة ورئيس ومجلس تشريعي 

يعبر عن اإلرادة الشعبية«

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري

»العنكبوت المقدس« يعيد 
زار إبراهيمي لألضواء

أعاد فيلم »العنكبوت المقدس« الممثلة التلفزيونية زار أمير إبراهيمي، 
لها  »فاضح«  فيديو  أفسد  بعدما  فرنسا  إلى  ولجأت  إيران  غادرت  التي 

حياتها المهنية، إلى الواجهة مرة أخرى.
الفيلم،  القاتل في  اإليراني مهدي بجستاني دور  الممثل  فيما يؤدي 
إذ  وجهين؛  ذات  شخصية  وهو 
وهادئ  متدين  عائلة  رب  إنه 
نهارًا، في حين أنه مضطرب 

نفسيًا لياًل.
المشارك  فيلمه  وفــي 
ــان  ــان »كـ ــرج ــه ــي م فـ
الــســيــنــمــائــي«، يــقــدّم 
من  الدنماركي  المخرج 
عباسي  علي  إيراني  أصل 
مــخــتــلــفــة عن  صــــورة 
اإلسالمية،  الجمهورية 
حقيقية  قصة  يتناول  إذ 
عن قاتل سّفاح تستهدف 
ســلــســلــة جــرائــمــه 
في  الهوى  بائعات 
مشهد،  مدينة 
عملية  وتحظى 
»الــتــنــظــيــف« 
ينفذها  التي 
الدين  باسم 
بـــتـــأيـــيـــد 

السكان.

الشرطة الهولندية.. 
تزييف من أجل الحقيقة

تلقت  الهولندية  الشرطة 
نشرها  إثر  المعلومات  عشرات 
»التزييف  بتقنية  فيديو  مقطع 

يُظهر  فايك(  )ديب  العميق« 
قبل  قتل  بجريمة  قضى  مراهًقا 

محاولة  في  عقدين،  حوالي 
اإلدالء  على  الشهود  لحضّ 

القضية. في  بمعطياتهم 
بعدما  سواريس  سيدار  وُقتل 
2003 إلطالق  العام  تعرض 

وأصدقاؤه  كان  عندما  نار 
في  الثلج  بكرات  يتراشقون 
لمحطة  تابع  سيارات  مرأب 
روتردام. وعلى مدى  مترو 

 13( الفتى  مقتل  أثار  سنوات، 
التي  الشرطة  حيرة  عامًا( 
على  الحصول  بعد  نشرت 

فيديو  مقطع  عائلته  موافقة 
من  المراهق  فيه  يطلب  مركب 
لحّل  مساعدة  يوفروا  أن  العامة 

 . قضيته

الشمبانزي 
يتكلم

فريق علمي توصل إلى وجود 
نظام اتصال متطور لدى قردة 
الشمبانزي، التي تُصنف أقرب 

الكائنات إلى البشر، مع ما 
يقرب من 400 تسلسل صوتي 

متمايز لدى هذه الرئيسيات.
وقال االختصاصي في علم 

األحياء التطوري، سيدريك 
جيرار بوتوز، المعد الرئيسي 

للدراسة التي نُشرت أخيرا في 
مجلة »نيتشر كومونيكيشنز 

بايولوجي«، إنه ال يمكن 
االعتبار أن هذه القردة »تتمتع 

بالقدرة على الكالم إذا ما 
كانت اللغة البشرية مرجعا 

لنا«.
غير أن الدراسة خلصت إلى 
أن الشمبانزي لديها قدرة غير 

عادية على الجمع بين نطاق 
محدود من الصرخات يتألف 

من »اثني عشر صوتا بسيطا« 
بحسب الباحث، في ما ال يقل 

عن 390 تسلسال منفصال.

»ناقشت مع الجانب الليبي زيادة عدد 
الرحالت الجوية إلى تونس من 3 

مطارات ليبية«

السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا 
األسعد العجيلي

 »حريصون على دعم العالقات 
التاريخية بين البلدين، وتقديم 
الخدمات للمواطنين الليبيين 

الراغبين في زيارة روسيا«

مدير إدارة التخطيط
 بوزارة الخارجية الروسية

 حيدر رشيد أغانيد
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