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»نورد ستريم«

فضاء

استأنفت روسيا، الخميس، ضخ الغاز إلى 
أوروبا لكن بكميات أدنى من خالل إعادة 
تشغيل خط أنابيب الغاز »نورد ستريم«، 

من دون أن يبدد ذلك الغموض حول 
مستقبل هذه اإلمدادات، والمخاوف من 

أزمة طاقة في االتحاد األوروبي هذا الشتاء.
وبعد عشرة أيام من الصيانة السنوية 

لخط أنابيب الغاز الذي يربط حقول غاز 
سيبيريا بشمال ألمانيا، كانت أوروبا تتخوف 
من أن توقف مجموعة »غازبروم« الروسية 

مالكة »نورد ستريم« اإلمدادات كليا.
غازبروم عاودت تصدير الغاز لكنها 
اكتفت بضخ 40 % من طاقات الخط، 

بحسب بيانات الشركة األلمانية المشغلة 
للشبكة »غاسكيد«.

غاز

كل شيء

االنفجار
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ستيفاني وليامز لـ »الوسط«: يجب التوقف عن »أالعيب تقاسم السلطة«
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بطولة  نهائي  في  عربية  أول 
ياله  للتنس..  العالمية  »ويمبلدون« 

الكازاخية  أمام  الخسارة  رغم  إنجاز..  من 
تحقق  الذي  اإلنجاز  هذا  ريباكينا.  إيلينا 
العرب،  الالعبات  تاريخ  في  األولى  للمرة 

الطموحة  التونسية  الفتاة  صنعته 
بـ»وزيرة  الملقبة  جابر  أنس 
من  عودتها  بعد  السعادة«. 

المسرح  وأمام  لندن، 
ي  لبلد ا

صمة  لعا با
 ، نس تو

ُأنس  حظيت 
شعبي  باستقبال  جابر 
المركز  على  لحصولها  واسع 

»ويمبلدون«  بطولة  في  الثاني 
مئات  وتوافد  للتنس، 

الحبيب  شارع  إلى  التونسيين 
بالبطلة.ُأنس  لالحتفاء  بورقيبة 
عالميًا  الثانية  المرتبة  احتلت 
 27 في  الصادر  التصنيف  في 

األولى  وهي   ،2022 يونيو 
وعربيًا. أفريقيًا 

أرجع العلماء موجة الحر التي تضرب 
معظم دول العالم حاليًا، إلى االنفجار 
الشمسي الضخم الذي رصده مرصد 
»ديناميكا الشمس« التابع لـ»ناسا«، 
الجمعة الماضي، الذي شكل »واديًا 

من النار« في الجزء الشمالي من سطح 
الشمس بطول 250 ألف كلم. وأحدث 

االنفجار موجات جيومغناطيسية تسببت 
في ارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية 

لم تشهدها دول كثيرة من قبل، كما 
أشعلت سلسلة حرائق في غابات أوروبا. 

وقاربت درجة الحرارة في دولة مثل ألمانيا 
40 درجة، فيما أظهرت توقعات وصول 

الحرارة في األيام المقبلة إلى أكثر من 42 
درجة، لتكون األعلى في تاريخ ألمانيا.

استنفار وإجراءات ليبية لصد موجة »كورونا الخامسة«

حتى ال تتكرر األزمة.. التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب املدرسي
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حبوب ومحاصيل 
أوكرانية عالقة 

في الموانئ تنتظر 
موافقة روسيا 

لتعبر إلى األسواق 
الدولية.

20
مليون

طن

خالل استقباله، األربعاء، سفير الجزائر 
لدى ليبيا سليمان شنين، بحث النائب 

األول لرئيس مجلس النواب فوزي 
النويري سبل »العمل على دعم توطيد 

العالقات بين البلدين والحث على 
تسهيل إجراءات التنقل بينهما« وفق 

تغريدة نشرها النويري عبر حسابه على 
»تويتر«.

وجرى لقاء النويري مع سفير الجزائر 
بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب 

بالعاصمة طرابلس، وذلك بحضور 
عضوي مجلس النواب، الصديق مفتاح 

حمودة وعبدالناصر بشير بن نافع.
وقال الناطق باسم مجلس النواب 
عبداهلل بليحق، إن اللقاء »ناقش 
تعزيز أواصر األخوة بين البلدين 

الشقيقين وعمق العالقات التاريخية 
التي تربطهما، وكذلك تناول سبل 

تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين 
الشقيقين«.

وأضاف بليحق، في تصريح نشره الموقع 
اإللكتروني لمجلس النواب، أن السفير 
الجزائري أكد »حرص بالده على دعم 

استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين«.

تسهيل إجراءات التنقل 
بني ليبيا والجزائر

 »إزاحة« صنع الله ووصول الناظوري طرابلس يكسران الجمود السياسي

ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
جاء تعيين قيادة جديدة إلدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط وما تبعها من إعادة فتح 
حقول اإلنتاج موانئ تصدير المحروقات 
ثم اجتماع رئيسي أركان الشرق والغرب 
للمرة األولى في طرابلس، ليكسر حالة 
من الجمود السياسي سيطرت على مسار 
األزمة الليبية طوال األسابيع الماضية، 
وسط صمت دولي وإقليمي حيال هذه 
المستجدات، تزامن مع حديث عن وجود 
المشير  فريقي  بين  سياسية  صفقة 
الوحدة  حكومة  ورئيس  حفتر،  خليفة 
الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

لم يأت اجتماع 18–19 يوليو الجاري، 
في طرابلس بين رئيس األركان العامة 
أول  الفريق  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
قوات  في  نظيره  مع  الــحــداد،  محمد 
الناظوري،  الــرازق  عبد  العامة  القيادة 
اللجنة العسكرية عن المنطقة  وأعضاء 
على  حصولهما  دون  ليحدث  الشرقية 
موافقة من قيادتهما، حيث أكد الحداد 
ترخيص رئيس المجلس الرئاسي محمد 
للجيش  األعلى  القائد  بوصفه  المنفي، 
إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
تفنيد  في  وذلك  الدبيبة.  عبدالحميد 
مسبقا  علمهما  وحكومته  األخير  لنفي 
باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 

 .»5+5«
في حين وصف الناظوري، االجتماعات 
إلى  حديثه  وجه  والجيدة،  بالمثمرة 
للدولة  األعلى  والمجلس  الحكومات 
واصرفوا  حالنا  في  »اتركونا  والبرلمان 

لنا ميزانياتنا«.
للبعثة  منفصلين  بيانين  وفــي 
والسفارة  ليبيا  في  للدعم  األممية 
الجهتان  ليبيا، أشادت  األميركية لدى 
لتوحيد  الليبية  ــراف  األطـ بجهود 
المؤسسة العسكرية وبالتقدم المحرز 
في المسار األمني. وعبرت المستشارة 
تغريدة  في  وليامز  ستيفاني  األممية 
تحذو  أن  أملها  عن  »تويتر«  عبر  لها 
األطراف السياسية حذو هذا االجتماع.
اتفق  الــتــي  الــنــقــاط  أبـــرز  ــن  وم

في  المجتمعون  العسكريون  عليها 
موحد  رئيس  تسمية  هي  طرابلس، 
في  والشروع  الليبي،  الجيش  ألركان 
لتوحيد  الواقعية  الخطوات  تحديد 
التام  والرفض  العسكرية،  المؤسسة 
ودعم  العنف  ونبذ  االقتتال  لعودة 
المهجرين  وعــودة  المدنية  الدولة 
بيوتهم،  إلى  الوطن  ربوع  كل  من 
ملف  لمتابعة  مشتركة  لجنة  وتشكيل 
وكذلك  والمفقودين،  المحتجزين 
حدودية  دوريات  لتسيير  خطة  وضع 
من الوحدات المختلفة لحرس الحدود.

»فاينانشيال  جــريــدة  واعــتــبــرت 
أن  لها  تقرير  في  البريطانية  تايمز« 
تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
اكتساب  إلى  يؤدي  ليبيا  في  للنفط 
المشير خليفة حفتر نفوذا أكبر، مثيرة 
احتماالت أن تكون هناك صفقة أوسع 

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بين 
وقائد قوات القيادة العامة. حيث تنظر 
إلى  الغربية  الدبلوماسية  األوساط 
للمؤسسة  جديد  إدارة  مجلس  تعيين 
عمر  فرحات  برئاسة  للنفط  الوطنية 
نحو  أولى  خطوة  باعتباره  قدارة،  بن 
الدبيبة  حكومة  بين  شامل  اتفاق 
وجود  ينفيان  الطرفان  لكن  وحفتر، 

اتفاق. أي 
اإلطاحة  التحول  نقطة  وكــانــت 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  برئيس 
بن  بدله  وتعيين  اهلل  صنع  مصطفى 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  قدارة، 
السابق في عهد النظام السابق، وظل 
في منصبه من العام 2006 إلى 2011.

ورفض فرحات بن قدارة، الطعون على 
قرار تعيينه بعد أن أصدرت ست شركات 
بيانات يوم الثالثاء تعترف بمجلس اإلدارة 

الجديد للمؤسسة أو ترحب به في وقت 
بعض  في  العمل  استئناف  فيه  جرى 

المغلقة. والموانئ  الحقول 
زوبعة  إزاء  دولي  صمت  ووسط 
ثالثة  بعد  الليبي  النفط  قــطــاع 
إلى  اإلمدادات  انخفاض  من  أشهر 
األسواق  استقبلت  لها  مستوى  أدنى 
الدولية بسرور عودة الذهب األسود 
بنسبة  األســعــار  تــراجــعــت  بعدما 
بأن  علما  ــاء.  ــع األرب صباح   % 1.5
كان  الليبي  النفط  إنتاج  استئناف 
وخالل  األبيض،  للبيت  مهما  هدفا 
جدد  الوسط  للشرق  األخيرة  جولته 
طلبه  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
المرتفع  الطلب  بسبب  اإلنتاج  زيادة 
على موارد الطاقة الناجم عن الحرب 
بأسعار  قفز  ما  وأوكرانيا  روسيا  بين 
قياسية. مستويات  إلى  والغاز  الخام 

لــقــاء مع  فــي  قـــدارة  بــن  ــال  وق  
ليبيا  إن  األميركي  الحرة  تلفزيون 
إنتاج  مستويات  إلى  تصل  أن  يمكن 
تصل إلى ثالثة ماليين برميل يوميا، 
سياسي  استقرار  إلى  بحاجة  لكنها 
تصل  أن  متوقعا  دولية.  ونصائح 
من  يقرب  ما  إلى  اإلنتاجية  الطاقة 

يوميا. برميل  مليون   1.2
ورأى مراقبون أن ما اعتبروه تقاربا 
وحكومة  العامة  القيادة  خط  بين 
الوحدة هو أمر طبيعي في أعقاب إخفاق 
سياسية  مكاسب  تحقيق  في  باشاغا 
وعسكرية وتعثر دخوله إلى العاصمة، 
في مقابل مساعي الدبيبة التأثير على 
مجلس النواب الذي ال يزال أكبر عقبة 
رئيس  أن  مع  بمنصبه  المكوث  في 
عقد  نفي  إلى  سارع  الوحدة  الحكومة 
أي صفقة سياسية إلدراكه أنه سيخسر 
دعم عدد من المجموعات المسلحة في 

طرابلس في حال ثبوت ذلك.
جانب  من  الفعل،  ردود  أول  وفي 
صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس 
الوحدة  حكومة  رئيس  بشدة  هاجم 
الفساد،  ونشر  بالفشل  إياه  متهما 
ولذلك »لن نقبل النقاش مع حكومة 
في  كشف  كما  الثقة«.  منها  سحبت 
مقابلة مع تلفزيون المسار، أن هناك 
لوفد  قريبا  ولقاء  تركيا،  مع  تقاربا 
من مجلس النواب التركي مع رئيس 
النواب  المكلفة من مجلس  الحكومة 

باشاغا. فتحي 
لمجلس  المقبلة  الجلسة  وبشأن 
المرتقبة  الجلسة  إن  قال  النواب، 
الحقا  ثم  طبرق،  مدينة  في  ستكون 
مختتما  وطبرق،  بنغازي  في  تعقد 
وسيتم  متدنية،  الليبيين  »مرتبات 
رفعها قريبا، بما يتناسب مع الظروف 
الحالية«. يأتي ذلك، في وقت يعتزم 
طارئة  جلسة  عقد  النواب  مجلس 
المناصب  لتسمية أصحاب  أيام  خالل 
السيادية، فيما يعقد المجلس األعلى 
المقبل،  اإلثنين  يوم  جلسة  للدولة 
في  المهمة  النقاط  على  للتصويت 

الدستورية. الوثيقة  مشروع 

طرابلس، طبرق، سرت، القاهرة: الوسط

●  الحداد خالل استقباله الناظوري في مطار معيتيقة بطرابلس، 18 يوليو 2022 )متداولة(

عودة إنتاج وتصدير النفط الليبي
عادت ناقالت النفط إلى الحركة في ميناءي الزويتينة 
ورأس النوف، بعد استئناف اإلنتاج والتصدير، إثر رفع 
 13 الحقول والموانئ في  القاهرة« عن  حالة »القوة 

يوليو الجاري.
رأس  ميناء  إن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
حمولتها  نفط  ناقلة  األربعاء،  صباح  استقبل  النوف 
ناقلة  وصــول  ترقب  إلى  مشيرة  برميل،  ألف   600
خام  من  برميل  مليون  قوامها  شحنة  تحمل  أخرى 
أبوالطفل، إلى ميناء الزويتينة. واستقبل ميناء السدرة 
إلى  ناقلة نفط تصل  أول  الناقلة»MATALA«، وهي 
الموانئ  عن  القاهرة«  »القوة  حالة  رفع  منذ  الميناء 
برميل  مليون  شحن  في  الناقلة  بدأت  إذ  والحقول، 
لشركة  بيان  حسب  إيطاليا،  باتجاه  السدرة  خام  من 
الواحة. بدورها، أعلنت شركة مليتة استئناف عمليات 
التشغيل واإلنتاج بحقل الفيل، مشيرة إلى بدء عملية 
الكهرباء بالحقل، وكذلك وحدة  تشغيل وحدة توليد 
بشكل  اآلبــار  فتح  سيبدأ  أنه  إلى  منوهة  المرافق، 
خالل  النفط  مؤسسة  في  األوضاع  وتغيرت  تدريجي. 
الوطنية  الوحدة  حكومة  فاجأت  إذ  األخيرة،  األيــام 
الوطنية  المؤسسة  رئيس  بإقالة  الجميع  الموقتة 
للنفط مصطفى صنع اهلل، وتعيين فرحات بن قدارة 

في منصبه.
 تفاصيل ص 8 

طرابلس - الوسط

عايدة الكبتي: عايدة الكبتي: 
املرأة الليبية ليست املرأة الليبية ليست 
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صراع قوي على »ذهب 
الدوري«.. واألهداف تمنح 
األهلي طرابلس الصدارة

بجراحة ناجحة.. »علي« يودع سنوات العتمة
ــام  األي كبقية  الــيــوم  هــذا  يكن  لــم 
صاحب  الــطــفــل  ــذا  ه عــاشــهــا  الــتــي 
بصره  فقد  الــذي  ــوام،  أعـ الــعــشــرة 
فقد  ســنــوات.  طيلة  العتمة  وعاني 
العالم  ليرى  بصره  علي  فيه  استعاد 
مسلم  علي  فقد  فبعدما  جديد.  من 
انفصال  نتيجة  كامل  بشكل  بصره 
البصر،  مركز  في  ثقب  وحدوث  شبكي 
وانقطاع  المحيطة  الــظــروف  ــم  ورغ
نجح  ــات،  ــان ــك اإلم وشــح  الــكــهــربــاء 
في  العيون  بمستشفى  طبي  فريق 
البصر  إعادة  في  طرابلس،  العاصمة 
لعملية  خضع  علي  الكفيف.  للطفل 
الشبكية  وإرجاع  الثقب  إلصالح  دقيقة 
بزيت  تثبيتها  مع  اليمنى  عينه  إلى 
اآلن،  من  أسبوعين  قبل  السيليكون 
حكومة  في  الصحة  وزارة  بيان  حسب 
صفحتها  على  الــوطــنــيــة،  ــدة  ــوح ال
اإلثنين. »فيسبوك«،  التواصل  بموقع 

فقدان  علي،  عانى  سنوات  ومنذ 
أن  قبل  الــيــســرى  عينه  فــي  البصر 
القدرة  ويفقد  بالكامل  كفيفًا  يصبح 
نتيجة  اليمنى  بعينه  اإلبــصــار  على 
ــشــاري  ــال الــشــبــكــيــة. اســت ــص ــف الن
األبيض  والــمــاء  الشبكية  جــراحــات 
أجرى  زنبيل،  فتحي  الدكتور  واألزرق 
قبل  اليمنى  الطفل  لعين  العملية 
الفحص  نتائج  فأظهرت  أسبوعين، 
بعد  للشفاء  تماثل  الطفل  أن  الطبي 
الطبيعي  وضعها  إلى  الشبكية  رجوع 

مكانها. في  وثباتها 
الجراحية  العمليات  إجراء  أن  يذكر 
يأتي  العيون  مستشفى  داخل  الكبرى 
الخدمات  توطين  لبرنامج  تنفيذًا 
وزارة  أطلقته  الذي  للعيون،  العالجية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الصحة 
مستشفى  مديرة  برئاسة  الموقتة، 
الخوجة. رانيا عبداهلل  الدكتورة  العيون  ● علي والجراح فتحي زنبيل بعد نجاح العملية

الناظوري مخاطبا الحكومات 
والمجلس األعلى للدولة 

والبرلمان: »اتركونا في حالنا 
واصرفوا لنا ميزانياتنا«

● ناقلة نفط قرب أحد املوانئ الليبية

تسمية رئيس موحد ألركان 
الجيش الليبي أبرز النقاط 

التي اتفق عليها العسكريون 
المجتمعون في طرابلس



أطلقت ناشطات وحقوقيات مدافعات عن 
حقوق النساء في ليبيا هشتاغ »#أوقفوا_قتل_
النساء« وذلك بعدما شهدت عدة مدن ليبية 

حاالت قتل مروعة لنساء ليبيات بنيران عائلية، 
وسط غياب الجهات الحكومية المعنية وصمت 

القوى االجتماعية والدينية، فقد شهدت مدن 
طرابلس وبنغازي وغريان عدداً من جرائم القتل 
البشعة، وثقها عدد من المنظمات والناشطات 

والحقوقيات.
حيث قتلت هاجرعبداهلل الفاخري، بالرصاص 
في عين زارة بمدينة طرابلس على يد شقيقها، 

بينما قتلت مرام يونس احميد من غريان 
ضربًا بالرصاص على يد ابن عمها الذي قتل 

والدة مرام ووالدها أيضًا، وفي بنغازي لقت 
الشقيقتان ياسمينة وبشرى الطوير مصرعهما 

رميًا بالرصاص على يد والدهما وشقيقهما، كما 
فقدت سلوى محمد ارحيم حياتها ذبحًا على يد 

أخيها، وجميع هذه الجرائم وقعت خالل شهر 
يوليو الجاري.

من  دوالر  مليون   650 بنحو  تقدر  خسارة  »تيسال«  شركة  تواجه 
العملة  قيمة  في  كبير  تراجع  بعد  »بيتكوين«  في  استثمارها  قيمة 

المشفرة.
في  بيتكوين  من  دوالر  مليار   1.5 قيمته  ما  »تيسال«  واشترت 
تنقل  شركة  أكبر  جعلتها  جذرية  خطوة  في  الماضي  العام  أوائل 
رهان شركة  ولكن  إلى عملة مشفرة  النقدية  احتياطاتها  جزءًا من 
صناعة السيارات تحول إلى خسارة كبيرة في األشهر األخيرة، حيث 
شهرًا   18 في  لها  مستوى  أدنى  إلى  »بيتكوين«  عملة  انهارت 
19 ألف دوالر، مما يجعل  ويجري تداول عملة »بيتكوين« عند نحو 
بعد  ذلك  ويأتي  دوالر.  مليون   822 بنحو  يقدر  الشركة  استثمار 
مليار   1.26 عند  بيتكوين  من  مقتنياتها  قيمة  الشركة  سجلت  أن 

دوالر قبل ثالثة أشهر.
من  قريبة  كانت  للممتلكات  السوقية  القيمة  أن  حين  وفي 
ال  الشركة  أن  تعني  المحاسبية  الممارسات  فإن  دوالر،  ملياري 
من  أنه  يعني  وهذا  تبيع،  حتى  استثماراتها  على  مكاسب  تسجل 
بيتكوين  من  ممتلكاتها  في  انخفاضًا  »تيسال«  تسجل  أن  المرجح 
بنحو 650 مليون دوالر عندما تعلن عن نتائج ربع سنوية في وقت 
 60 بنسبة  المشفرة  العملة  سعر  وانخفض  الشهر  هذا  من  الحق 
من   %  75 من  يقرب  وما  العام  بداية  في  دوالر   46700 من   %
الفائدة  أسعار  ارتفع  وأدى  نوفمبر  شهر  في  له  مستوى  أعلى 
تأثرت  كما  الرقمية.  باألصول  االهتمام  إضعاف  إلى  والتضخم 
المشفرة  العمالت  شركات  في  األزمات  من  بسلسلة  أيضًا  األسعار 
العام  للدفع في  وقبلت »تيسال« لفترة وجيزة »بيتكوين« كوسيلة 

أعضاء  من  العديد  عنه  تحدث  قلق  مصدر  هذا  وشكل  الماضي. 
استثمارها  عن  مرة  ألول  »تيسال«  أعلنت  عندما  الشركة  مجتمع 

»بيتكوين«. في 
المقام  في  األمر  في  تفكر  لم  ألنها  الشركة  الكثيرون  انتقد 
أثار  أن  بعد  »بيتكوين«  استخدام  »تيسال«  علقت  ولكن  األول. 
الشركة  وأشارت  الكربونية  بصمتها  بشأن  مخاوف  ماسك  إيلون 
وأنها  »بيتكوين«  في  حصتها  تبيع  لن  أنها  إلى  الوقت  ذلك  في 
تظهر  أن  بمجرد  »بيتكوين«  مدفوعات  تلقي  الستئناف  تخطط 
مخاوف  بشأن  وقالت  المتجددة  الطاقة  من  أعلى  مزيجًا  الشبكة 
المركبات  شــراء  علقنا  للطاقة:  »بيتكوين«  شبكة  احتياجات 

في  السريعة  الزيادة  بشأن  قلقون  نحن  بيتكوين.  باستخدام 
ومعامالتها،  »بيتكوين«  لتعدين  األحفوري  الوقود  استخدام 
آخر  وقود  أي  من  انبعاثات  أسوأ  على  يحتوي  الذي  الفحم،  وخاصة 
ولكن قال إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام إنه لم يبيع 
من  عام  وبعد  المشفرة.  العمالت  في  استثماراته  من  أيًا  شخصيًا 
دوالر  ملياري  إلى  »تيسال«  في  »بيتكوين«  حيازة  زادت  االستثمار، 
يتغير  أن  يمكن  التشفير،  عالم  في  ولكن  فقط  أشهر  بضعة  قبل 
الكثير في غضون بضعة أشهر فقط. وشهدت العديد من العمالت 
المشفرة الرئيسية انخفاضًا كبيرًا في القيمة وسط التراجع األوسع 
»بيتكوين«  في  اآلن  »تيسال«  استثمار  قيمة  وتبلغ  السوق  في 
تمثل  »بيتكوين«  من  حيازتها  ولكن  دوالر.  مليون   822 نحو 
السوقية  قيمتها  إجمالي  من   0.1٪ و  النقدي  وضعها  من   10٪
احتياطياتها  من  أجــزاء  حولت  التي  الشركات  من  عدد  وعانى 
مايكروستراتيجي،  البرمجيات  شركة  مثل  بيتكوين،  إلى  النقدية 
المشفرة  العمالت  سوق  وخسرت  الرقمية.  العملة  انخفاض  بسبب 
إن  ماسك  وقال  العام،  هذا  قيمتها  من  دوالر  تريليون   1.3 نحو 
»تيسال« تحتاج إلى خفض نحو ٪10 من قوتها العاملة بأجر، حيث 
تستهلك  وتكساس  برلين  في  حديثًا  افتتحت  التي  مصانعها  إن 
مبالغ ضخمة من المال. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة »تيسال« 
 %  44 الشركة  وخسرت  المتحدة  الواليات  في  وشيك  ركود  حدوث 
وكافحت  النطاق  واسعة  بيع  عمليات  وسط  العام  هذا  قيمتها  من 
لمواكبة الطلب. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إغالق شنغهاي الذي تسبب 

لفترات طويلة. العمل  الشركة هناك عن  بتوقف مصنع 

»تيسال« تخسر نحو 650 مليون دوالر بسبب »بيتكوين«
 »#أوقفوا_قتل_النساء« يعكس الغضب 

من العنف ضد املرأة الليبية
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10 سنوات على »غانغنام ستايل«.. بداية حقبة البث التدفقي

»نتفليكس« تختار »مايكروسوفت« »نتفليكس« تختار »مايكروسوفت« 
لتدير اإلعالنات على منصتهالتدير اإلعالنات على منصتها

انطالق أهم مهرجان عاملي للموسيقى اإللكترونيةانطالق أهم مهرجان عاملي للموسيقى اإللكترونية
من  أزالته  الذي  العنيف  المحتوى  كمية  تقريبًا  »ميتا«  شركة  ضاعفت 
منصة »فيسبوك«. وحذفت الشركة خالل الربع األول من العام 2022 نحو 
العنف،  على  والتحريض  العنف  حول  قواعدها  لخرق  منشور  مليون   21.7
أيضًا  اإلزالة  عمليات  وكانت  السابق،  الربع  في  مليون   12.4 عن  بزيادة 
للربع عبر منصة »إنستغرام«. ولكن بشكل طفيف فقط. وأزالت  مرتفعة 
من  ارتفاعًا  بالعنف،  المتعلقة  قواعدها  لخرق  منشور  مليون   2.7 الشركة 
2.6 مليون خالل الربع األخير من العام 2021 وشاركت الشركة المقاييس 
وعزت  المجتمع.  معايير  تطبيق  عن  الفصلي  تقريرها  من  كجزء  الجديدة 
الكشف  تقنية  توسيع  إلى  اإلزالة  عمليات  في  الزيادة  التقرير  في  »ميتا« 

االستباقي لديها.
ووفقًا للشركة، جرت إزالة أكثر من 98 % من المشاركات التي حذفتها 
قبل أن يبلغ المستخدمون عنها. ويأتي التقرير في وقت تواجه فيه »ميتا« 
تدقيقًا بشأن وقت استجابتها بعد إطالق النار الجماعي األخير في بوفالو، 
المباشرة  للتسجيالت  الجديدة  النسخ  جميع  إزالة  في  بطء  هناك  وكان 
أخرى  وشركات  ومنصات  »فيسبوك«  عبر  تداولها  تم  التي  النار  إلطالق 
وتمت مشاركة نسخة واحدة تم نشرها عبر »فيسبوك« أكثر من 46000 
مرة قبل إزالتها بعد أكثر من تسع ساعات من نشرها في األصل وكما هو 

الحال مع عمليات إطالق النار الجماعية السابقة مثل »كرايستشيرش«، فإن 
التسجيالت  السريع وعمل نسخ جديدة من  التنزيل  األشخاص على  قدرة 

المباشرة قد اختبرت قدرة »ميتا« على فرض سياساتها.
التحديات  »أحد  للنزاهة«:  »ميتا  رئيس شركة  نائب  روزن،  جاي  وقال 
التي نراها من خالل أحداث مثل هذه هو إنشاء األشخاص لمحتوى جديد 
وإصدارات جديدة وروابط خارجية جديدة لمحاولة التهرب من سياساتنا« 
وأضاف: »نستمر في تعلم تحسين عملياتنا وتحسين أنظمتنا للتأكد من 
المستقبل، وشاركت  أكبر في  المخالف بسرعة  المحتوى  إزالة  أنه يمكننا 
طريق  عن  تحذفه  الذي  المحتوى  حول  المحدثة  اإلحصاءات  أيضًا  ميتا 
الخطأ. وبالنسبة للمحتوى العنيف، قالت الشركة إنها استعادت 756000 
وقالت  البداية،  في  إزالتها  بعد  فيه  الطعن  تم  »فيسبوك«  عبر  منشور 
إنها تعمل أيضًا على تطوير قياسات قوية حول األخطاء. ولكن  الشركة 
 لم تشرح ما الذي قد تقيسه بخالف عمليات إعادة المحتوى المطعون في.

وكشف الشركة أنها أزالت 1.6 مليار حساب مزيف من منصتها في غضون 
ثالثة أشهر فقط من يناير إلى مارس. وتم تصميم التقرير إلظهار كيفية 
تطبيقها لسياساتها عبر 14 مجااًل مختلفًا ضمن »فيسبوك« و12 ضمن 

»إنستغرام«.

باتت أنظمة الذكاء الصناعي قادرة على ترجمة 
عدد كبير للغاية من اللغات المختلفة، ما 

يقرب العالم من حلمه القديم في إزالة حواجز 
اللغة بين سكان الكوكب وأعلنت »ميتا«، 

الشركة األم لـ»فيسبوك«، األربعاء، أن أنظمتها 
للذكاء الصناعي في هذا المجال باتت قادرة 

على ترجمة مئتي لغة بصورة متبادلة بالكامل 
أيًا كانت التركيبة، بعدما كانت محدودة عند 

مئة لغة، وقال مؤسس »ميتا« مارك زوكربيرغ 
في منشور عبر مدونة إن »الكثير« من اللغات 
المعنية بهذا التقدم الجديد »لم تكن متاحة 

للترجمة التلقائية« ويشكل هذا اإلعالن 
مثااًل عن السباق على الترجمة التلقائية بين 

كبرى مجموعات اإلنترنت الساعية إلى تقديم 
خدماتها ومنتجاتها لسكان المعمورة قاطبة. 
ونشر باحثون بـ»غوغل« في مايو مقااًل علميًا 

بعنوان »بناء أنظمة ترجمة تلقائية للغات 
األلف المقبلة«، ما يعكس الطموحات الكبيرة 
في هذا المجال باتت أنظمة الذكاء الصناعي 

المطورة من »غوغل« و»مايكروسوفت« 
و»ميتا«، قادرة على ترجمة لغات يتوافر القليل 

من البيانات الموازية لها، ما يعني أنها قلما 
تُترجم إلى لغات أخرى وهي تتيح ترجمة 

نصوص بلغات محدودة االنتشار على الكوكب، 
مثل الكيتشوا )التي يقتصر وجودها بدرجة 

كبيرة على البيرو(، ولغة شعب الفوالني )في 
غرب أفريقيا(، رغم أن أي إنسان لم ينخرط 

يومًا في هذه المهمة.

الذكاء الصناعي يقرب حلم 
»إسقاط الحواجز اللغوية«

برملانيون أميركيون يطلبون تحقيقًا 
بشأن أمن البيانات على »تيك توك«

»فيسبوك« ضاعفت كمية املحتوى 

CINEMA
CINEMA

أعلنت مايكروسوفت، أنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات اإلعالنية على »نتفليكس«، في ظل 
سعي المنصة العمالقة بمجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمنًا تتضمن إعالنات، وأعلنت 
»نتفليكس« هذا القرار في أبريل الفائت، بعد نتائج مالية مخيبة حققتها في الربع األول من العام، 
إذ سجلت في هذه الفترة تراجعًا بعدد المشتركين للمرة األولى في عشر سنوات، وفق »فرانس 
برس«، وقال رئيس »نتفليكس« ريد هاستينغز، خالل مؤتمر عبر الهاتف مع محللين، »من الواضح 
أن األمر يحقق نجاحًا لدى هولو«، وهي خدمة منافسة في الواليات المتحدة. وأشار إلى أن الصيغة 
الجديدة لالشتراكات سترى النور في خالل عام أو اثنين، وأوضح هاستينغز: »إذا ما أردتم صيغة 
االشتراك من دون إعالنات، سيبقى ذلك ممكنًا. أما إذا كنتم تفضلون دفع مبالغ أقل وال مشكلة 

لديكم في مشاهدة اإلعالنات، فسيكون هناك أيضًا عرض مناسب لكم«.
تكلف  ثمنًا  أقلها  المتحدة،  الواليات  في  أصاًل  متاحة  صيغ  ثالث  إلى  االشتراك  هذا  ويضاف 
وتنظيم  تطوير  وضع  »مايكروسوفت«  وستتولى  المتحدة،  الواليات  في  شهريًا  دوالرات  عشرة 
وقال  »نتفليكس«،  لمستخدمي  موجهة  إعالنات  بث  في  الراغبين  بالمعلنين  الخاصة  المنصة 
مدير العمليات لدى »نتفليكس« غريغ بيترز، في تصريحات أوردها بيان المنصة، األربعاء، »إن 
مايكروسوفت أثبتت قدرتها على تلبية كل حاجاتنا اإلعالنية من خالل تطويرها معنا صيغة اشتراك 
مع إعالنات«، وشدد على أن »مايكروسوفت تعطينا خصوصًا القدرة على االبتكار بصورة مرنة في 
المستقبل، سواء من ناحية التكنولوجيا أو تقنيات البيع، وتقدم حماية صلبة لسرية مستخدمينا«، 
وأفادت معلومات نشرتها الصحافة األميركية المتخصصة بأن »نتفليكس« درست إمكان التعاون 
مع شركاء آخرين، من بينهم »غوغل«، الرائدة عالميًا في مجال اإلعالنات، وكومكاست، الشركة 

المزودة لإلنترنت المالكة لمنصة »بيكوك« التابعة لـ»إن بي سي يونيفرسال«.

 ،»19  - »كوفيد  جائحة  بسبب  عامين  غياب  بعد 
العالم  ــول  ح مــن  الشباب  آالف  عــشــرات  تــوافــد 
للموسيقى  العالمية  األحــداث  أهم  في  للمشاركة 
وافتتح  »توموروالند«،  مهرجان  وهو  اإللكترونية، 
المهرجان الجمعة، الذي يقام قرب مدينة أنتويرب 
البلجيكية، وسط درجات حرارة مرتفعة، مع ديكورات 
العجائب«  بالد  في  »أليس  بعالم  شبيهة  ساحرة 
المشاركون  ارتدى  فيما  »ديزني«،  قصص  وأجواء 
الحدث  بهذا  لالحتفال  غريبة  استعراضية  ــاء  أزي
المنتظر، وبعد إطالقه سنة 2005 على يد شقيقين 
مولعين بالموسيقى اإللكترونية من منطقة فالندر 
أهم  من  »توموروالند«  مهرجان  بات  البلجيكية، 
المهرجانات من نوعه في العالم، واألكبر في أوروبا 
وفي هذه النسخة التي تقام بعد إزالة القيود الصحية 
ألف   600 نحو  توافد  يُنتظر  بالجائحة،  المرتبطة 
شخص من مئتي بلد لحضور المهرجان الذي يقام 
خالل ثالث عطل نهاية أسبوع في يوليو، في مقابل 
عطلتي نهاية أسبوع في العادة. ومن شأن تمديد 

الحدث تخفيف الخسائر التي تكبدها القائمون على 
المهرجان بعد إلغاء نسختي 2020 و2021.

ورغم ازدياد اإلصابات بـ«»كوفيد19- في بلجيكا 
كانوا  المشاركين  من  قلة  األخيرة،  األسابيع  خالل 
يضعون كمامة، فيما قال كثير منهم إنهم يشعرون 
للفيروس  المضاد  اللقاح  تلقوا  لكونهم  بالحماية 
ورغم سعر التذاكر المرتفع )100 يورو لليوم الواحد 
من دون تكاليف التخييم(، يبدو أن برنامج المهرجان 
أثار اهتمام المشاركين. فقد توافد الجمهور بأعداد 
األلماني  األسطوانات  منسق  عرض  لحضور  غفيرة 
صاخبًا.  استشرافيًا  حفاًل  قدم  الــذي  شولز  روبــن 
واختُتم الحفل بعرض لفرقة »ميجور ليزر« األميركية 
التي قدمت حفاًل للموسيقى اإللكترونية ألكثر من 
األيام  وتشهد  المفرقعات  إطالق  وقع  على  ساعة 
في  كبيرة  ألسماء  عروضًا  الحدث  هذا  من  المقبلة 
اإللكترونية،  والموسيقى  التكنو  موسيقى  مجال 
بينهم مارتن غاريكس وبول كالكبرينر والبلجيكيان 

شارلوت دو فيتي ولوس فريكنسيز.

شعر الحكمة
وفى ناس تمشى او فاقده مركبها ... وفى ناس ماتركب مغير وراهم
وفى ناس عند الجود ماتغلبها ... وفى ناس ديما البخل ما ايخطاهم
وفى ناس تاخذ قدر لو تجربها ... وفى ناس وقت الضيق ماترجاهم

وفى ناس تلقى فخر لوتناسبها ... وفى ناس تندم كان قلت اسماهم

 »آبل« ما زالت بعيدة عن حلم 
السيارة ذاتية القيادة

● السيدة رحمة الفيتوري بجانب تابوتان البنتيها ياسمينة وبشرى.

كلمة1000

طلبت لجنة برلمانية أميركية، الثالثاء، 
تحقيقًا بشأن ممارسات »تيك توك« على 

صعيد سرية البيانات، ما يزيد الضغط 
على الشبكة االجتماعية التابعة لمجموعة 
»بايت دانس« الصينية وانطلق الجدل إثر 

مقال نشره موقع »باز فيد« منتصف الشهر 
الفائت، أكد أن موظفين في »بايت دانس« 
بالصين اطلعوا مرارًا على بيانات غير عامة 

لمستخدمين أميركيين للتطبيق، وأكدت 
»تيك توك« هذه المعلومات، وحاولت تبديد 

مخاوف أعضاء في الكونغرس األميركي 
لكن من دون أن تفلح في إزالة هواجسهم 
ووجه رئيس لجنة االستخبارات في مجلس 

الشيوخ األميركي، الديمقراطي مارك وورنر، 
ونائبه الجمهوري ماركو روبيو رسالة إلى 
هيئة حماية المستهلكين األميركية )إف 

تي سي( لطلب إجراء تحقيق بشأن »عملية 
غش ظاهرة« وكتب الرجالن »كان لموظفين 

في الصين نفاذ كامل إلى معلومات بشأن 
المستخدمين، بما يشمل تاريخ ميالدهم 
وأرقام هواتفهم وبيانات توثيق أخرى«، 

مذّكرين بقانون صيني يفرض على شركات 
البالد تشارك بياناتها إذا طلبت بكين ذلك.

كبيرة،  بسرية  »آبل«  له  تحضر  الذي  القيادة  الذاتية  السيارة  مشروع  يزال  ال 
في  والتغييرات  الكبيرة  الطموحات  من  سنوات  ثماني  بعد  التحقق  عن  بعيدًا 
الشركة  تعلن  ولم  إنفورميشن«،  »ذي  موقع  نشره  تحقيق  بحسب  اإلدارة، 
وكالة »فرانس  أسئلة  الفور على  ترد على  لم  التي  »آي فون«،  لهواتف  المصنعة 
رغم  القيادة،  ذاتية  سيارة  تطوير  على  تعمل  أنها  المأل  على  يومًا  بــرس«، 
إنفورميشن«  »ذي  موقع  وذكر  سنوات،  منذ  المجال  هذا  في  الكثيرة  التسريبات 
أن  المشروع،  من  جــزء  إنهم  قــال  شخصًا   20 نحو  مع  مقابالت  إلــى  استنادًا 
العمالقة خاضت غمار مجاالت عدة، بينها ما يتعلق خصوصًا ببرمجية  المجموعة 

القيادة الذاتية المعنية برصد العوائق المحتملة وتعديل القيادة وفق المقتضى.
وخالفًا لمجموعة »تيسال« التي تختبر وتعدل تدريجيًا خصائص القيادة الذاتية 
في برمجية مركباتها، أو »وايمو« )التابعة لـ»غوغل«( و»كروز« التي بدأت اختبار 
مستقلة  سيارات  طرح  »آبــل«  تعتزم  لها،  التابعة  األجــرة  وروبوتات  مركباتها 
وتقنيًا،  ماليًا  أكبر  مجازفة  على  ينطوي  رهان  وهو  للمستهلكين،  بالكامل  القيادة 
»تايتن«،  المسمى  المشروع  واجهها  صعوبات  إلى  الموقع  وأشار  المقالة،  وفق 
الشركة،  بالكامل، ومغادرة كوادر مخضرمين  بينها محاولة تصنيع سيارة جديدة 
»المهندسين  أن  على  الموقع  وشدد  اإلدارة،  من  الدعم  نقص  بسبب  خصوصًا 
باستخدام  محددة  مسارات  في  تجريبية  رحالت  إعــداد  في  ثمينًا  وقتًا  خسروا 

تكنولوجيا تعمل في هذا الموقع لكن ليس في أي نقطة أخرى«.

الراب الكوري  2012، أطلق مغني  في 15 يوليو 
الجنوبي ساي أغنية »غانغنام ستايل«، ولم يكن 
يتوقع أن تحقق ذلك النجاح المبهر على مستوى 
المصورة رقصة  العالم، وتضمنت هذه األيقونة 
التجارية  بالعالمة  أشبه  باتت  التي  الحصان، 
الخاصة لهذا العمل، الذي شكل بداية حقبة البث 
شهرة  حصدت  التي  األغنية  وتتطرق  التدفقي، 
إطالقها،  على  فقط  أسابيع  غضون  في  عالمية 
إلى المجتمع الكوري الجنوبي، إذ تسخر من حي 
غانغنام الغني الواقع في سول، وحصدت األغنية 
مشاهدة  مليار   2012 ديسمبر  بحلول  المصورة 
هذه  على  حينها  سابقة  في  »يوتيوب«،  عبر 

الخدمة العمالقة التابعة لمجموعة »غوغل«.
كما انتشر عبر مواقع التواصل عدد ال يحصى 
من رسومات الميم والمحاكاة الساخرة، باإلضافة 
مفاجئة  تجمعات  تظهر  فيديو  مقاطع  إلى 
إلى  أذربيجان  الرقصة، من  تؤدي  )فالش موب( 

لعالم  ستايل«  »غانغنام  وبرهنت  نيوزيلندا، 
الموسيقى ما يمكن أن يحققه العمل الفني من 
التواصل،  ووسائل  االلكترونية  المنصات  خالل 
بخاصة وأن صاحب األغنية ليس غربيًا وال يؤدي 
رئيس  وهو  تشور،  بيرني  ويقول  باإلنجليزية، 
وكالة »دي إف إس بي كوليكتيف« )مقرها سول( 
المتخصصة في توفير خدمات للفنانين وشركات 
بكوريا  الموسيقى  مجال  في  والخبيرة  اإلنتاج 
بوضعه  اللعبة  قواعد  »كسر  ساي  إن  الجنوبية، 
التقليدية«،  والترويج  التسويق  لوسائل  نهاية 
يوتيوب  منصة  »أهمية  عمله  نجاح  وأظهر 
وتأثيرها في موسيقى البوب والثقافة المرتبطة 

بها في مختلف أنحاء العالم«.
مهده  في  يزال  ال  التدفقي  البث  عالم  وكان 
 %  7 من  أقل  في  يسهم  كان  إذ   ،2012 سنة 
تذكر  ما  على  العالمية،  الموسيقى  عائدات  من 
المذهل  النجاح  لكن  آي«،  بي  إف  »آي  مجموعة 

االنتشار  إلى  باإلضافة  ستايل«،  لـ»غانغنام 
الواسع لمقاطع فيديو خاصة بفنانين من أمثال 
أسلوبًا  أظهرا  جيبسن  راي  وكارلي  بيبر  جاستن 
جديدًا يعتمد عليها من أي مكان في العالم ليس 
فقط إلطالق أعمال موسيقية بل لتحقيق إيرادات 
باإلضافة  كذلك،  االلكترونية  اإلعالنات  من 
على  والحصول  راعية  جهات  على  العثور  إلى 
بحسب  موسيقية،  حفالت  في  للمشاركة  فرص 
المحللين وأصبح البث التدفقي بعد عشر سنوات 
مجال  في  المحققة  لإليرادات  الرئيسي  المصدر 
الموسيقى العالمي، إذ تشير »آي إف بي آي« إلى 
بلغت  التدفقي  البث  من  المسجلة  اإليرادات  أن 
65 % من اإلجمالي المحقق سنة 2021. ويُتاح 
تطبيقات  عبر  اإلنترنت  لمستخدمي  المحتوى 
توفر خدمة االشتراك أو عبر يوتيوب أو تطبيقات 
توك،  تيك  أمثال  من  القصيرة  الفيديو  مقاطع 

حسب »فرانس برس«.
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يؤدي الصراع على السلطة في ليبيا إلى إفراز حلول 
الحاول  هذه  تتصف  فيما  متواصل،  بشكل  هشة 
أن  ويبدو  فقط.  لألزمات  وقتية  مسكنات  بأنها 
الجميع يسعى إلى المماطلة في إجراء االنتخابات، 
ترسيخ  والعسكرية  السياسية  األطراف  تفضل  إذ 
الوضع الراهن، دون تغيير. وحمل األسبوع األخير 
مفاجآت غير متوقعة أظهرت هشاشة التحالفات بين 
مختلف النخب الحاكمة، مع إتمام صفقة غير معلنة 
عبد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بين 
الحميد الدبيبة، وقائد قوات القيادة العامة المشير 
المكلف  الحكومة  خليفة حفتر، فيما بدا أن رئيس 
من مجلس النواب فتحي باشاغا خارج هذه اللعبة 

السياسية.

لقاء في أبوظبي
ووفق مصادر، جاء فتح موانئ النفط واستئناف اإلنتاج 
الليبي نتيجة لقاء بين مبعوثي للمشير خليفة حفتر 
اللقاء  ليتكلل  اتفاق  إلبرام  ظبي  أبو  في  والدبيبة 
تمنح  أن  شأنها  من  كان  الطرفين  بين  بمبادرة 
لسلطات الشرق 13 مليار دينار، أي 2.6 مليار يورو 
من عائدات النفط، وهو المبلغ الذي كانت تطالب 
به قبل إغالق موانئ النفط، بينما كان التغيير على 
رأس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعلن 
في 13 يوليو جزءًا من االتفاقية أيضًا. أيضا نصت 
الصفقة على أن يبقى الدبيبة في منصبه حتى تنظيم 
االنتخابات كما يشاء، بينما يتعين عليه إجراء تعديل 
وزاري وتعيين وزير للمالية يمثل الشرق الليبي. كما 
ُأثيرت مسألة منصب وزير الدفاع الذي يشغله أيضًا 
عبد الحميد الدبيبة، لكن هذه المسألة ظلت معلقة.

وفي خطوة بات ينظر إليها على أنها دليل على 

رئيس  الدبيبة  أقال  وحفتر،  الدبيبة  بين  التقارب 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
صنع اهلل، واستبدله بفرحات بن قدارة، وهو مصرفي 
في عهد القذافي ومقرب من اإلمارات. بعدها، أعلنت 
مؤسسة النفط االستعداد الستئناف تصدير النفط 
لمدة  النفطية  والحقول  الموانئ  إغالق  بعد  الخام 

ثالثة أشهر.

غياب باشاغا عن قرار إعادة إنتاج النفط
وما يؤكد زعزعة موقع فتحي باشاغا، أن أغلب إنتاج 
النفط الليبي كان قد توقف منذ أبريل الماضي على 
إدارة مؤسسة  أعلن مجلس  له، حتى  يد مؤيدين 
النفط الجديد المعين من الدبيبة تفاهمه مع أعيان 
النفطي وتنفيذ مطالبهم،  الهالل  وحكماء منطقة 
واستئناف اإلنتاج. فيما تجاوز الدبيبة مجلسي النواب 
فتحي  أن  ذلك  من  واألهم  الخطوة،  في  والدولة 
التام،  للتجاهل  تعرضوا  األجانب  وداعميه  باشاغا 
فكيف ستكون ردود أفعالهم الحقًا، ال سيما روسيا 
التمركز  )فاغنر(  إليها  قوات منسوبة  تواصل  التي 

في قاعدة الجفرة الجوية في جنوب ليبيا.
ويعتقد مراقبون أن مثل هذه الصفقة مثل غيرها 
من الصفقات السابقة لن تدوم مطواًل على الرغم 
من أن تقارب المصالح بين طرفي الشرق وحكومة 
الوحدة البد له أن يتباعد بمرور الوقت، خاصة في 
االنتخابات،  المضي نحو تحديد موعد إلجراء  حال 
التي ال يوجد طرف سياسي في ليبيا حاليًا مهتمًا بها.

وراء  سياسية  صفقة  أي  وجود  الدبيبة  ونفى 
إدارة  مجلس  تشكيل  وإعادة  النفط،  إنتاج  إعادة 
عن  الحديث  واصفًا  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
وجود صفقة بأنه »أوهام يحاول من خسر وانحدر 
تغيير  يدفع  أن  أتوقع  »لم  وأضاف:  لها«.  الترويج 
انهيار مشاريع  إلى  الحكومة  يتبع  إدارة ما  مجلس 

أو  تنفيذية،  كانت  سواء  السلطة،  في  الطامعين 
استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية منذ 

عشر سنوات«.

اجتماع عسكري
وموازاة مع كلمة الدبيبة، عقدت اللجنة العسكرية 
العاصمة  )5+5( اجتماعًا ألول مرة في  المشتركة 
طرابلس، وسط استنفار غير مسبوق في صفوف عدد 
من الميليشيات المتمركزة غرب ليبيا بعد التقارب 
الالفت بين قوات القيادة العامة والوفد العسكري 
ال  الموقتة. كما  الوطنية  الوحدة  لحكومة  الممثل 
الثالثاء  مسلحين،  إقدام  عن  التحوالت  تنفصل 
الذي  الساحلي  الطريق  إغــالق  على  الماضي، 
في  فتحه  تم  أن  بعد  ومصراتة  بين سرت  يربط 
للجنة  نجاحًا  وقتها  عُدت  خطوة  في  سابق  وقت 
الثانية  للمرة  اإلغالق  المشتركة. وجاء  العسكرية 
على  الحركة  توقف  إلى  أدى  ما  أسبوعين؛  خالل 
الطريق أمام المسافرين، وشاحنات نقل البضائع، 
وسيارات اإلسعاف التي تقل المرضى بين الشرق 
والغرب. وفي وقت رحب البيان الختامي لما يسمى 

توافق  بأي  وأبناء مدينة مصراتة«  ثوار  »مظاهرة 
الطرق  وعبر  وواضح  علني  بشكل  الليبيين  بين 
الصحيحة، أعلن معدو البيان في المقابل رفضهم 
التام »لالتفاقات والصفقات المشبوهة التي تمس 

بأمننا القومي ومصدر ثروات بالدنا«.
وشددوا على »وحدة ليبيا كاملة من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، إذ أن أي توافق 
بإقرار دستور وإجراء  المتوج  الليبيون هو  يرتضيه 

انتخابات حرة ونزيهة«.
يتوقف  أن  المرجح  غير  فمن  مراقبين،  وحسب 
باشاغا عن محاولة وضع موطئ قدم له في التحركات 
السياسية، وهو الذي قاد ثالث محاوالت غير ناجحة 

لدخول طرابلس خالل ثالثة أشهر.

جلسة مهمة لحسم ملف المناصب السيادية
وعقب لقاء جمع باشاغا بالسفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند، اإلثنين الماضي، أعلن مجلس النواب 
عقد جلسة رسمية، لم يعلن موعدها، لمناقشة ملف 
متابعة  لجنة  رئيس  بحسب  السيادية،  المناصب 
األجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية، الذي أوضح 
أن المجلس األعلى للدولة »لم يتجاوب مع مجلس 

النواب في مشاورات المناصب السيادية«.
بإحالة  الدولة  لمجلس  الدعوة  هدية  وجــدد 
األسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة 
في حينها، مؤكدًا أن الوقت حاليًا يحتم عليهم إنجاز 
جلسة  في  عاجل  وبشكل  المهم  االستحقاق  هذا 

لمجلس النواب، غير المعلن عن موعدها.
منصب  أن  من  الرغم  على  أنه  متابعون  ويرى 
المناصب  ضمن  يعد  ال  النفط  مؤسسة  رئيس 
السيادية، إال أن إثارة الملف في الوقت الحالي قد 
تكون وسيلة للضغط على حكومة الدبيبة للتراجع 

عن قرار تعيين بن قدارة.

الوسط- عبدالرحمن أميني

تغيير خريطة التحالفات يزيد 
تعقيد املشهد السياسي

الدبيبة وحفتر في خندق واحد

 باشاغا يستبعد من »اتفاقات النفط« 
ويجتمع مع السفير األميركي

مجلس النواب يدعو »األعلى للدولة« إلى 
جلسة الختيار المناصب السيادية

● الدبيبة

● ابن قدارة

● حفتر

 وليامز لـ »الوسط«: ال ميكن تغيير قيادة مؤسسة النفط إال عبر حكومة منتخبة

املستشارة األممية: يجب التوقف عن »أالعيب تقاسم السلطة«
دعت المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 
بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، جميع األطراف السياسية 
إلى »الكف عن أالعيب تقاسم السلطة األبدية وإرجاع 
يمكن  ال  بأنه  منوهة  الليبي«،  الشعب  إلى  القرار 
االنتظار طويال من أجل اتفاق مجلسي النواب واألعلى 
للدولة لحل الخالفات بينهما وحسم اإلطار الدستوري 

لالنتخابات.
أضافت وليامز في مقابلة مع »الوسط«، أن األجسام 
»لم  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  مثل  السياسية، 
يكن لها أن تكون موجودة اليوم، لو لم تتحصل على 

أصوات الشعب الليبي في العامين 2012 و2014«.
الوقت  في  ينصب  المتحدة  األمم  تركيز  أن  وأكدت 
الوطنية  االنتخابات  إلى  المسار  إعادة  على  الراهن 
من خالل وضع إطار دستوري ثابت لالنتخابات، وذلك 
إنتاج  واستئناف  المتالحقة،  السياسية  التطورات  رغم 
بين  سياسية  صفقات  عقد  عن  والحديث  النفط، 

األطراف التي كانت متنازعة في الشرق والغرب.
الوطنية  التغييرات في قيادة المؤسسة  وفيما يخص 
يمكن  التي  الوحيدة  الجهة  إن  وليامز  قالت  للنفط، 
لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة 
سيادة  وذات  ديمقراطية  منتخبة  حكومة  »هــي 
باستئناف  ترحيبها  ذاته  الوقت  في  مؤكدة  كاملة«، 

إنتاج النفط.
نص الحوار:

السياسية في ظل كل ما  العملية  أين تتجه  إلى  باعتقادك،   ●
نراه اليوم من صراعات وصفقات لنيل المناصب، وآخرها كان إقالة 
صنع اهلل وتعيين بن قدارة؟ وما تبعات صفقات من هذا النوع على 
العملية االنتخابية، إذ يخشى عديد الليبيين بأن تفضي الصفقات 

لصالح أطراف معينة دون غيرها على حساب العملية االنتخابية؟
االنتخابات  إلى  المسار  إعادة  على  تركز  المتحدة  األمم  تزال  ال 
جميع  تعاني  لالنتخابات.  ثابت  دستوري  إطار  خالل  من  الوطنية 
يمكن  ال  التي  الشعبية  الشرعية  في  غياب  من  الليبية  المؤسسات 

استعادتها إال من خالل صندوق االقتراع.
لقد حقق عمل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس األعلى 
للدولة، التي راجعت مشروع دستور 2017 في القاهرة وجنيف، تقدما 

كبيرة. وكانت هذه هي المرة األولى التي تناول فيها مجلسا البرلمان 
بجدية النقاط الجدلية في مشروع الدستور ومراجعتها. وتوصال إلى 
وجود  ذلك  في  بما  الدستوري،  للبناء  المهمة  العوامل  حول  اتفاق 
التشريعيين  المجلسين  على  المقاعد  وتوزيع  تشريعيتين،  غرفتين 
وأيضا  والحكومة  ــوزراء  ال ورئيس  الرئيس  بين  المهام  وتقسيم 
ترسيم  ذلك  في  بما  لالمركزية،  المحدد  والشكل  المحلية  الحكومة 

عدد المحافظات وصالحياتها.
وكان العائق الوحيد يتعلق بمسألة ازدواج الجنسية ضمن شروط 
دعواتي  أواصل  وسوف  رئاسية.  انتخابات  أول  في  للرئاسة  الترشح 
لقيادتي مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة للتوصل إلى توافق 
من أجل إعالء مصلحة 2.8 مليون ليبي ممن تسجلوا للتصويت في 
إطارات  المجلسين  إعطاء  ينبغي  ال  هذا،  على  وبناء  الماضي.  العام 

زمنية مفتوحة لحل الخالفات المتبقية بينهما.
الوطنية  المؤسسة  مثل  السيادية،  المؤسسات  تظل  أن  ويجب 
السياسيين  من  الفاعلة  األطراف  جميع  وعلى  تماما،  للنفط مستقلة 
حماية وحدتها ونزاهتها وطبيعتها التقنية. المؤسسة الوطنية للنفط 
تعمل  كذلك،  تظل  أن  ويجب  سياسية،  وغير  موحدة  مؤسسة  هي 

لصالح جميع الليبيين.
حيث  للغاية،  مهمة  االنتخابي  المسار  إلى  العودة  فإن  ولذلك 
التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في  الوحيدة  الجهة  باعتقادي أن 
وذات  ديمقراطية  منتخبة  حكومة  هي  المهمة  المؤسسات  قيادة 
سيادة كاملة. ومع ذلك، أرحب باستئناف إنتاج النفط وأؤكد على أن 
المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تعمل كطرف فاعل حيادي يعمل 
يواجه مرحلة حرجة  العالم  أن  البالد وشعبها ككل، خاصة  لمصلحة 

في قطاع الطاقة.
من  يحدث  وما  حاليا،  يجري  مما  المتحدة  األمم  موقف  ما   ●

العاصمة  في  خصوصا  ــر،  واآلخ الحين  بين  عسكرية  تحركات 
طرابلس؟.. ألستم قلقون من تصعيد الوضع األمني في العاصمة؟
األمم المتحدة قلقة إزاء تحشيد الجماعات المسلحة ونواصل دعوة 
عن  واالمتناع  األرض  على  الهدوء  على  الحفاظ  إلى  األطراف  جميع 
الليبية على  أي أعمال من شأنها تقويض االستقرار. ونحث األطراف 

التعاون لتجاوز خالفاتهم عبر الحوار.
بصفتي المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة، أنا هنا 
لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لرسم طريق للخروج من المأزق 
السياسي وتسهيل إجراء االنتخابات على أساس إطار دستوري متين 
القاهرة  في  األخيرة  االجتماعات  ممكن.  وقت  أقرب  في  وتوافقي 
أن  ينبغي  ال  كبيرًا  تقدما  أحرزت  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  وجنيف 

يذهب سدى.
● إلى أي مدى يمكن أن تؤثر تداعيات الحرب في أوكرانيا على 
وأزمة  الروسية،  فاغنر  قوات  وجود  إلى  بالنظر  ليبيا،  في  الوضع 

الطاقة العالمية المحتملة؟
المرتزقة  وجود   2020 للعام  النار  إطالق  وقف  اتفاقية  تناولت 
إلى  بانسحابهم  تطالب  والتي  ليبيا،  في  األجنبية  والقوات  األجانب 

جانب العديد من قرارات مجلس األمن في هذا الشأن.
السلع  أسعار  تضخمت  األخرى،  األماكن  عديد  في  الحال  هو  كما 
األساسية والمواد الغذائية في ليبيا جراء الحرب في أوكرانيا. وقد أثر 
تفاقم  إلى  أدى  أسرهم، مما  رعاية  الناس على  قدرة  ذلك سلبا على 
التيار الكهربائي ونقص السيولة في  التحديات القائمة مثل انقطاع 

البنوك.
تتعاملون  التي  السياسية  األطراف  في  تثقون  زلتم  ما  هل   ●
فشل  للجميع  ثبت  أن  بعد  السياسية،  العملية  إطار  في  معها 
أكثر  في  جرت  التي  اجتماعاتهم  خالل  من  هؤالء،  على  الرهان 
من دولة وعاصمة؟ وهل ترون أن األمر يستدعي وجود خطة )ب( 

تتجاوز هؤالء؟
الليبية  - في األمم المتحدة، نحن على اتصال مع جميع األطراف 
للتوسط  متواجدون  نحن  للجميع.  مفتوحة  اتصال  خطوط  ولدينا 
واستعادة  السياسي  االنسداد  لمعالجة  الحميدة  مساعينا  وتقديم 
المسار االنتخابي، وهو السبيل الوحيد الستعادة الشرعية الديمقراطية 
منذ  االنتخابية  واليتها  انتهت  التي  ليبيا  لمؤسسات  والشعبية 
عبر  االقتراع  إلى صناديق  الليبيون  فيها  توجه  وآخر مرة  بعيد.  زمن 
انتخابات وطنية كانت منذ أكثر من ثماني سنوات، في العام 2014. 
وعلى الطبقة السياسية بعد 2011 الكف عن أالعيب تقاسم السلطة 
األبدية وإرجاع القرار إلى الشعب الليبي، التي لم يكن لها أن تكون 
لم  للدولة–لو  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  اليوم–مثل  موجودة 

تتحصل على أصوات الشعب الليبي في العامين 2012 و2014.

الوسط–رمضان كرنفوده:
 استعادة المسار االنتخابي السبيل الوحيد الستعادة 

الشرعية الديمقراطية لمؤسسات ليبيا

»ازدواج جنسية مرشح الرئاسة« العائق الوحيد 
التفاق مجلسي النواب والدولة
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حتى ال تتكرر األزمة.. التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب املدرسي

الجديد  الدراسي  العام  انطالق  »موعد 
هكذا  المقبل«،  سبتمبر   18 يوم  سيكون 
أعلن مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث 
التربوية كامل الويبة، وقال إنه جرى التعاقد 
المدرسي  الكتاب  لطباعة  شركة   22 مع 
قبل  واعتماده من  عليها  العطاء  ترسية  بعد 
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم 

الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.
خالل  أوضح  المناهج  مركز  عام  مدير 
اختصاصات  أن  األحد،  عقده  صحفي  مؤتمر 
التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
المدرسي  الكتاب  طباعة  على  تقتصر  ال 
أكاديمية  مؤسسة  هو  وإنما  فقط،  وتوزيعه 
يخص  ما  بكل  تعنى  األول  المقام  في 

والتربوية. التعليمية  العمليتين 
إدارة  توليه  منذ  حاول  أنه  أكد  الويبة 
التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
إليها  سبقه  التي  الخطوات  بقية  استكمال 
لتطوير  السابق  في  المهمة  تولوا  من 
في  بدأت  إدارته  أن  إلى  مشيرًا  المركز، 
المختلفة  وإدارته  المركز  ميكنة  على  العمل 
التعليمية  للعملية  المقدمة  خدماته  لتطوير 

والتربوية.
وأضاف مدير عام مركز المناهج التعليمية 
والبحوث التربوية أن إدارته بدأت في إعداد 
تتواجد  التي  المدرسي  للكتاب  منظومات 
البالغ  الرئيسية  المخازن  إلى  المركز  من 
إضافة  ليبيا،  على مستوى  53 مخزنًا  عددها 
واإلدارية  والمالية  العاملين  شؤون  إلى 
على  عمم  المركز  أن  مؤكدًا  والمحفوظات، 
اجتماعات  عقد  بضرورة  المراقبات  كافة 
المقبل  الدراسي  للعام  االستعدادات  لبحث 

والعام الذي يليه.

موعد بدء العام الدراسي 2022 - 2023
المركز  الويبة أوضح أن من ضمن مهام 
الدراسي،  للعام  التعليمية  الخطة  إعداد 
 2023 - 2022 منوهًا إلى أن العام المقبل 
مشيرًا  المقبل،  سبتمبر«   18 يوم  »سيبدأ 
»كورونا«  بجائحة  تأثرت  ليبيا  أن  إلى 
الوضع  إلى  إضافة  العالم،  دول  بقية  مثل 
استمرار  بين  حائاًل  يقف  الذي  األمني 
والتعليم  المدارس،  في  وتواجدهم  الطلبة 
اإللكتروني الذي كانت ليبيا سباقة فيه منذ 

.2006 العام 
بداية  تكون  أن  قرروا  أنهم  أعلن  الويبة 
والعام  سبتمبر   18 في  الدراسي  العام 
 9 يوم  سيكون   2024  -  2023 يليه  الذي 
متابعة  هناك  أن  مؤكدًا   ،2023 سبتمبر 
المدرسي  الكتاب  طباعة  لعملية  جدًا  دقيقة 
داخل  سيكون  الذي  المقبل  الدراسي  للعام 
المدارس قبل موعد بدء الدراسة مع الخطة 
الدراسية كاملة، التي سيجري تعميمها على 

كافة المدارس بمختلف المناطق.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● جانب من مهرجان ختام العام الدراسي في مراقبة العجيالت )أرشيفية(● اجتماع وزير التعليم استعدادا لالمتحانات 18 يوليو 2022

قبل انطالق العام الدراسي الجديد 18 سبتمبر

بدء امتحانات شهادة إتمام التعليم األساسي 31 يوليو الجاري.. و»الثانوي« 21 أغسطس

بمركز  العطاءات  لجنة  رئيس  وأضاف 
مجلس  أن  والتعليمية  التربوية  المناهج 
لوزارة  أذن  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء 
تنفيذ  بإجراءات  للقيام  والتعليم  التربية 
المدرسي وفقًا لقراره  الكتاب  طباعة وتوريد 
اللجنة  أن  مؤكدًا   ،2022 لسنة   )428( رقم 
اإلدارية  العقود  الئحة  بخطوات  التزمت 

المعتمدة من قبل الوزارة.

22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي
وقال عضو اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء، 
آخرها  كان  اجتماعًا   13 عقدت  اللجنة  إن 
المتقدمة  الشركات  على  الترسية  اجتماع 
25 شركة  الكتاب المدرسي وعددها  لطباعة 
اعتذرت منها 3 شركات، وجرى قبول العروض 
طباعة  ستتولى  شركة   22 من  المقدمة 

الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.
العناوين  توزيع  الفنية  اللجنة  عضو  وأكد 
عمليات  ستتولى  التي  الـ22  الشركات  على 
من  تعهد  وتوقيع  المدرسي  الكتاب  طباعة 
وهي  الشروط  كامل  بقبول  مسؤوليها  قبل 
كامل،  شهر  خالل  الكتاب  بطباعة  تلتزم  أن 
المضغوط  للقرص  استالمها  تاريخ  من 
المدة  هذه  خالل  الكتاب  بتوريد  وتلتزم 
الزمنية، وااللتزام بطباعة كل العناوين التي 

توكل إليها.
قيمة  أن  العطاءات  لجنة  رئيس  وذكر 
سعر  يوافق  بما  الليبي  بالدينار  كان  العطاء 
دينار   4.8 كان  الذي  اليوم،  ذاك  الصرف 
محضر  إحالة  إلى  مشيرًا  الواحد،  للدوالر 
موسى  والتعليم  التربية  وزير  إلى  الترسية 
الوزراء،  مجلس  إلى  أحاله  الذي  المقريف 
التي  الشركات  على  الترسية  قرار  وقع  الذي 

حددتها اللجنة من قبل رئيس الوزراء.

ديوان  وفي  االمتحانات،  صعيد  وعلى 
الوزارة اجتمع وزير التربية والتعليم الدكتور 
وكيل  مع  اإلثنين،  صباح  المقريف،  موسى 
محسن  الدكتور  المراقبات  لشؤون  الوزارة 

التعليمية  المناهج  مركز  عام  ومدير  الكبير، 
الويبة،  كامل  الدكتور  التربوية  والبحوث 
السيد  لالمتحانات  الوطني  المركز  ومدير 
التّفتيش  مصلحة  ورئيس  مسعود،  أحمد 

الوزير  القمودي.  سعد  التربوي  والتوجيه 
أكد ضرورة أداء كل مراكز الوزارة وإداراتها 
امتحانات  إلنجاح  مهامها،  المعنية 
األساسي  التعليم  مرحلتي  إتمام  شهادتي 
 ،2022  –  2021 الدراسي  للعام  والثانوي 
التفتيش  مصلحة  رئيس  المقريف،  وطالب 
لجنة عليا لحصر  التربوي بتشكيل  والتوجيه 
التراب  كامل  في  التربويين  المفتشين 
تمهيدًا  منهم،  الفاعلين  وحصر  الليبي، 
شهادة  امتحانات  متابعة  مهمة  إلسناد 

إليهم. األساسي  التعليم  مرحلة  إتمام 
أهمية  على  التأكيد  جرى  االجتماع  وخالل 
الوزارة  من  المكلفة  المتابعة  لجان  ودور 
والمركز الوطني لالمتحانات، في رصد حاالت 
مناقشة  جرت  كما  عليه،  والقضاء  الغش 
استالمها  تم  التي  الهاتفية  الشفرات  توزيع 
من شركة »المدار الجديد« وسيتم توزيعها 

التعليم  مرحلة  إتمام  شهادة  طالب  على 
والتوجيه  التفتيش  مصلحة  رئيس  الثانوي. 
التربوي سعد القمودي، قدم إحاطة حول ما 
تمت دراسته في المقررات الدراسية لطالب 
لعدد  الثانوي  التعليم  مرحلة  إتمام  شهادة 
متعهدًا  والتعليم،  التربية  مراقبات  من 
االمتحانات،  سير  عن  يومية  تقارير  بتقديم 
التراب  كامل  في  المختلفة  اللجان  وعمل 

الليبي.
مرحلة  إتمام  شهادة  امتحانات  وتنطلق 
الجاري،  يوليو   31 في  األساسي  التعليم 
وتلميذة،  تلميذًا   169216 لها  وسيتقدم 
إتمام مرحلة  امتحانات شهادة  فيما ستجرى 
المقبل،  أغسطس   21 في  الثانوي  التعليم 

وسيتقدم لها 112187 طالبًا وطالبة.
التربية  وزير  افتتح  قريب،  سياق  في 
مدرسة  المقريف،  موسى  الدكتور  والتعليم 
األساسي  للتعليم  كشون«  »الصديق 
سوق  ببلدية  والتعليم  التربية  بمراقبة 
صيانتها  أعمال  من  االنتهاء  بعد  الجمعة، 
الشاملة التي استمرت 6 أشهر، تحت إشراف 

التعليمية. المرافق  مصلحة 
1973، وتضم  المدرسة أنشئت في العام 
تلميذًا   1250 إلى  وتسع  دراسيًا  فصاًل   18
األساسي،  التعليم  مرحلة  في  وتلميذة 
وقاعة  وعلوم،  حاسوب،  معملي  إلى  إضافة 

اجتماعات، ومكتبة، ومكاتب إدارية
حضور  المدرسة  افتتاح  مراسم  وشهدت 
مصلحة  ومدير  الجمعة،  سوق  بلدية  عميد 
حراسة  جهاز  ورئيس  التعليمية،  المرافق 
اإلعالم  مكتب  ومدير  التعليمية،  المرافق 
واالتصال بالوزارة، ومراقب التربية والتعليم 
مسؤولي  من  وعدد  الجمعة،  سوق  ببلدية 

القطاع، وعدد من أولياء األمور والطالب.

الويبة: مركز المناهج مؤسسة 
أكاديمية تتولى العمليتين 

التعليمية والتربوية

المقريف يفتتح مدرسة 
»الصديق كشون« للتعليم 

األساسي بمراقبة سوق الجمعة

● المقريف يفتتح مدرسة بسوق الجمعة 19 يوليو 2022

● التعرف على هويات ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة● النائب العام مع المدعي العام العسكري 19 يوليو 2022● اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة أرشيفية )هيئة البحث عن المفقودين(

مالحقة »مجرمي ترهونة« على طاولة النائب العام واملدعي العسكري

انتهاكات  في  التحقيقات  ملف  استكمال  إطار  في 
الصديق  المستشار  العام  النائب  بحث  ترهونة، 
الصور، مع المدعي العام العسكري مسعود ارحومة، 
النتائج المترتبة على التحقيقات في قضايا مشتركة، 
االنتهاكات  مرتكبي  »بمالحقة  المتعلقة  خصوصًا 
ترهونة  مدينة  في  مواطنين  طالت  التي  الجسيمة 

خالل السنوات الماضية«..
الصور ناقش مع ارحومة »أوجه تنازع الوالية بين 
بما  قواعدها  تفسير  إلى  واالحتكام  االدعاء،  جهتي 
يكفل النأي بجهة االدعاء العسكري عن االستثنائية«، 
على  العام  للنائب  اإلعالمي  المكتب  بيان  حسب 
شهد  كما  الثالثاء.  »فيسبوك«،  موقع  في  صفحته 
جهتي  بين  التعاون  تعزيز  أهمية  مناقشة  االجتماع 

االدعاء، ووضع أطر العمل المشترك.

وثقت  الــعــامــة  الــنــيــابــة  تحقيقات 
انتهاكات جسيمة في ترهونة

النائب  قال  الماضي،  نوفمبر  من  السادس  وفي 
العام الصديق الصور إنه »كان وال يزال يولي قضية 
لخطورة  نظرًا  الالزم  االهتمام  الجماعية(  )المقابر 

للسجالت طرابلس ـ القاهرة - الوسط شامل  وتدقيق  فحص  برنامج  تنفيذ  إلى 
وإصالح قطاع األمن.

وتنفيذ  واعتماد  تطوير  شملت  البعثة  توصيات 
برنامج شامل لالعتراف بالضحايا وجبر الضرر وإعادة 
على  التركيز بشكل خاص  مع  وعائالتهم،  تأهيلهم 
ألطفال  واالجتماعية  النفسية  المساعدة  تقديم 

ترهونة، وإنشاء صندوق ائتماني لتطوير المدينة.
ذاكرة  على  للحفاظ  تدابير  تنفيذ  إلى  إضافة 
أن  ويمكن  الضحايا،  أسر  مع  بالتشاور  الضحايا 
تشمل هذه التدابير، إنشاء مدرسة واحدة على األقل 
يوم  وتخصيص  ترهونة،  ضحايا  مدرسة  وتسميتها 
إلحياء ذكرى ضحايا ترهونة؛ وتسمية شارع في كل 

من طرابلس وبنغازي إشارة إلى ضحايا ترهونة.

3 رسائل
إلى  رسائل  ثالث  الحقائق  تقصي  بعثة  ووجهت 
في  التعاون  إلى  دعته من خاللها  الدولي،  المجتمع 
المسائل الجنائية لمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية 
إضافة  المتهمين.  بما في ذلك تسليم  ترهونة  في 
إلى اللجوء إلى الوالية القضائية العالمية وممارستها 
ودعم  أراضيها،  على  وجودهم  عند  المتهمين  ضد 
لتنفيذ  جهودها  جميع  في  الفنية  بالموارد  ليبيا 

توصيات البعثة، وغيرها من أشكال المساعدة.

»للنظر  لترهونة  خاصة  محكمة  إنشاء 
في الجرائم الدولية«

وحضت البعثة كذلك على »إنشاء محكمة خاصة 
فني  بدعم  الدولية  الجرائم  في  للنظر  لترهونة 
على  وشددت  الدولية«،  الخبرات  ومساعدة  دولي 
ضرورة عدم تطبيق قوانين التقادم والعفو في مثل 
الواقعة ضمن اختصاص هذه  الدولية  الجرائم  هذه 
إنفاذ  بقوة  تتمتع  أن  البد  أنها  رأت  التي  المحكمة 
وضمان  قراراتها  لتنفيذ  مستقلة  قضائية  قانون 

حمايتها من أي تدخل.
ترهونة  جرائم  أدت  فقد  البعثة،  تقرير  وحسب 
أفراد  قتل  خالل  من  بأكملها،  عائالت  »إيذاء  إلى 
الرئيسي  المصدر  كانوا  الذين  الذكور،  األسرة 
االقتصادي لألسرة، وما ترتب على ذلك من  للدعم 
بمن  المتبقين  األسرة  ألفراد  وإفقار  وخوف  صدمة 
البحث  مواصلة  إلى  البعثة  ودعت  األطفال«.  فيهم 
عن المفقودين وعن المقابر الجماعية المتبقية في 
عليها  والتعرف  الجثث  استخراج  ومواصلة  ترهونة، 

بالتشاور مع أسر الضحايا وضمان احترامهم الكامل.
القصور«  »أوجه  ومعالجة  بتحليل  التقرير  وطالب 
في مؤسسات الدولة الليبية، التي قال إنها »مكنت 
من  يصاحبه  وما  العقاب  من  لإلفالت  تروج  لم  إن 
الفظائع«، إضافة  ارتكاب  إلى  التي أدت  العنف  حلقة 

تحقيق  مدونات  وّثقتها  التي  االنتهاكات  وجسامة 
النيابة العامة«.

التحقيق  إجراءات  »مباشرة  العامة  النيابة  وتولت 
في االنتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة 
المسلحة الموسومة بـ)الكانيات( منذ العام 2017 في 
ترهونة«. الصور أشار إلى اتخاذ »جملة من اإلجراءات 
االحتياطية في مواجهتهم، وعلى األخص إصدار أوامر 
ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة المجموعة 
وتابعيهم بتاريخ 13/11/2017«، وذلك خالل لقاء مع 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن 
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئيس  ترهونة،  مدينة 
ترهونة. بيان النائب العام أضاف أن »الحضور تناولوا 
جرائم القتل، واالعتقال خارج إطار القانون، والخطف 
حرمة  وانتهاك  الشخصي،  واإليذاء  والتعذيب، 
ارتكبها عناصر المجموعة المسلحة  التي  المساكن، 
التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة خالل األعوام 
الماضية، وفق الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
ولفت البيان إلى »استعراض المرحلة التي بلغتها 
إجراءات التحقيق االبتدائي والنتائج التي أسفرت عنها، 
بما في ذلك إجراءات تحديد مواقع المقابر الجماعية 
واستخراج جثث ورفات الضحايا منها«. وأكد أن مكتب 
النائب العام حشد جميع اإلمكانات المتاحة إلنصاف 

الضحايا، ووضع منهجية عمل عهد بتنفيذها إلى عدد 
من وكالء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة.

الضبط  مأموري  أداء  رفع  ضرورة  على  وشدد 
إطار  تشكيل  عبر  باالنتهاكات،  الصلة  ذي  القضائي 
كافة  األمنية  الجهات  إلى  ينتمون  عناصر  يضم 
لغرض إنجاز أعمال االستدالل. وأشار إلى أن »تعزيز 
مساءلة الجناة وتوثيق الحقيقة وجبر الضرر، يتطلب 
إشراك ذوي الضحايا في اإلجراءات ودعم إجراء تحاليل 
الضحايا  من  المأخوذة  للعينات  النووي  الحمض 
في  األهالي  من  المأخوذة  العينات  مع  ومطابقتها 
وتحصيل  دوليًا  بها  المعترف  المختبرات  أفضل 
الماضي،  أكتوبر  وفي  اآلجال«.  أقرب  في  نتائجها 
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، 
بـ»جرائم  خاصة  محكمة  إنشاء  اقترح  المجلس  إن 
ترهونة«، متوقعًا وصول عدد المقابر الجماعية التي 
عثر عليها في المدينة إلى 14 مقبرة. واعتبر الكوني 
أن »ما حدث في ترهونة يشبه الجرائم في البوسنة 
والهرسك ورواندا«، كما أشار إلى التواصل مع هولندا 

لالستعانة بخبرتها في »متابعة جرائم البوسنة«.
إلنشاء  تدعو  الحقائق  تقصي  بعثة 

محكمة خاصة لترهونة
بعثة  قالت  الجاري،  يوليو  من  السادس  وفي 

تقصي الحقائق في ليبيا إنها توصلت إلى »أسباب 
»ميليشيا  من  أفراد  بأن  لالعتقاد  معقولة« 
متمثلة  اإلنسانية«  »جرائم ضد  ارتكبوا  الكانيات« 
واالضطهاد،  والتعذيب،  والسجن،  اإلبادة،  في 
في  محددين«  »سكان  ضد  القسري  واالختفاء 
المدينة  على  سيطرتهم  فرضوا  أن  منذ  ترهونة 

حتى يونيو 2020.
يوليو  مطلع  قدمته  تقرير  في  البعثة  وأوضحت 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  الجاري 
نطاق  على  ُأرتُكبت  »الجرائم  هذه  أن  المتحدة، 
منهجي  بشكل  الكانيات  استهدفت  حيث  واسع، 
جميع أشكال المعارضة الفعلية والمتصورة، وقضت 
إلى  مشيرة  العقاب«،  من  التام  اإلفالت  مع  عليها 
مستمر  تأثير  لها  التي  الفظائع«  »عديد  توثيقها 

على الضحايا ومواطني ترهونة وليبيا.
العقاب  من  اإلفالت  إنهاء  إلى  دعت  البعثة 
االنتقالية  للعدالة  شاملة  خطة  وضع  خالل  من 
وغير  القضائية  واآلليات  اإلجراءات  تشمل 
القضائية،  المالحقات  مبادرات  مثل  القضائية، 
إحالل  إلى  الرامية  المبادرات  تيسير  على  عالوة 
واإلصالح  الضرر،  وجبر  الحقيقة،  معرفة  في  الحق 
وااللتزامات  المعايير  مع  يتوافق  بما  المؤسسي 

الدولية. القانونية 

مناقشة أوجه تنازع الوالية بين جهتي االدعاء المدني والعسكري.. و»تقصي الحقائق« تدعو إلى تسليم المتهمين واللجوء إلى الوالية القضائية العالمية

الصور يلتقي ارحومة
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فيروس  من  الخامسة  الموجة  لمواجهة 
الصحية  السلطات  أعلنت  »كورونا«، 
بدأت  أن  بعد  االستنفار،  حالة  الليبية 
مختلفة  أنحاء  اجتياح  في  الجديدة  الموجة 
في العالم، وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
في  للوباء  جديدة  بؤر  ظهور  األمراض 
السكانية  الكثافة  ذات  ليبيا  مدن  بعض 
تصنيف  ارتفاع  المركز  أكد  كما  العالية، 
الوبائي  »المستوى  إلى  طرابلس  منطقة 

الثالث«.
الموجبة  الحاالت  عدد  متوسط  وصعد 
بالفيروس،  إصابة   88 بلغت  التي  أسبوعيًا 
في  المسجلة  عن   %  253 قدره  بارتفاع 
صادرة  أرقام  آخر  وفق  الماضي،  األسبوع 

األمراض. لمكافحة  الوطني  المركز  عن 

طرابلس في المستوى الوبائي الثالث
الليبية  الصحية  السلطات  إقرار  ومع 
الرصد  ألجهزة  الحالية  القدرة  بضعف 
فإن  الحاالت،  كشف  في  والتقصي 
ارتفاع  إلى  تشير  المتاحة  المؤشرات 
هذا  بنهاية  شخص   1.8 إلى  التكاثر  عدد 
األسبوع، وصعود المعدل األسبوعي لنسبة 
مع  تزامنًا   ،%  36 إلى  الموجبة  الحاالت 
المركز  حسب  االختبارات،  عدد  انخفاض 

األمراض. لمكافحة  الوطني 
للوضع  األسبوعي  التحديث  ووفق 
الرابع  الثامن إلى  الوبائي خالل الفترة من 
تصنيف  ارتفع  الجاري،  يوليو  من  عشر 
الوبائي  المستوى  إلى  طرابلس  منطقة 
االختبارات  عدد  انخفاض  نتيجة  الثالث، 
أغلب  وإغالق  يوميًا  إجراؤها  يتم  التي 
يدعو  ما  وهو  المنطقة،  في  العزل  مراكز 
للحد  االحترازية  اإلجراءات  بعض  لفرض 

المرض. من تفشي 
حول  تساءلوا  الصحي  بالشأن  مهتمون 
ما إذا كان هذا االرتفاع في حاالت اإلصابة 
اإلجراءات  إلى  جديدة  لعودة  مقدمة 
الفيروس  انتشار  صاحبت  التي  االحترازية 

ألكثر من عامين.
وارتفع إجمالي عدد اإلصابات بالفيروس 
و642  ألف   502 إلى  ليبيا  في  ظهوره  منذ 
406 حاالت نشطة، و495 ألفًا  حالة، بينها 

و805 حاالت شفاء، و6431 حالة وفاة.
المثيرة  األرقام  هذه  مؤشرات  ومع 
الوطنية  الوحدة  حكومة  وجهت  للقلق، 
السماح  بعدم  الحكومية،  األجهزة  الموقتة 
عملهم  مقر  إلى  بالدخول  للموظفين 
فيروس  ضد  التطعيم  بطاقة  إبراز  دون 

»كورونا«.
إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
إلى  يرجع  عالميًا  الفيروس  إصابات  ارتفاع 
هو  »وهذا  والتغيير  التطور  على  قدرته 
يلحظ  إذ  اإلصابات«،  زيادة  فى  السبب 
نابارو  ديفيد  للمنظمة  الخاص  المبعوث 
مراوغة  على  وقدرته  الفيروس  »ذكاء« 

المناعي. الجهاز  يوفرها  التي  الدفاعات 

إجراءات إضافية لمواجهة »كورونا«
في  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها  من 

في  تسهم  أن  شأنها  من  التي  المالحظات 
الموجة  ظل  في  التطعيم  مؤشرات  زيادة 

الخامسة من جائحة »كورونا«.
مع  بالتعاون  الوطني  المركز  أقام  أيضًا 
ورشة  أجدابيا  بمدينة  السبت،  اليونيسف، 
عمل ضمن سلسلة من الورش التي ستقام 
استهدفت  البالد،  شرق  في  مدن  عدة  في 
من  والمهتمين  اإلعالميين  من  مجموعة 

المدني. المجتمع  مؤسسات 
تم  األول  الجزء  جزأين،  شملت  الورشة 
الفعال،  التواصل  مهارة  عن  فيه  الحديث 
الجيد  االتصال  تعيق  التي  والمعوقات 
جيد.  بشكل  المهارة  هذه  تنمية  وكيفية 
أما الجزء الثاني فخصص لموضوع التثقيف 
والوقاية  الوعي  نشر  في  ودوره  الصحي 
مناظرة  العمل  ورشة  تخلل  األمراض.  من 
تهدف إلى تعزيز الحوار الفعال القائم على 

والتأثير. اإلقناع  أسلوب 
الوطني  المركز  أكد  أخرى،  جهة  من 
الخطر  مستوى  أن  األمراض  لمكافحة 
يزال  ال  القرود«  »جدري  لمرض  العالمي 
متوسطًا، وأن ليبيا لم تسجل حتى اآلن أي 
حالة مصابة بمرض »جدري القرود« داخل 

البالد.
صفحته  على  منشور  في  المركز،  وقال 
جميع  إن  »فيسبوك«،  موقع  في  الرسمية 
للرصد  والمخبرية  الطبية  الفحوصات 

متوافرة. المبكر  والتقصي 
»للوقاية  أن  المركز في منشوره  وأوضح 
الحرص  ينبغي  القرود،  جدري  مرض  من 
الرصد  فرق  مع  التواصل  ضرورة  على 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  والتقصي 
بعد  جلدي  طفح  ظهور  حال  في  األمراض 
وارتفاع  بالحمى  اإلصابة  من  قليلة  أيام 
الليمفاوية،  العقد  تورم  مع  الحرارة،  درجة 
21 يومًا.  خاصة للعائدين من السفر خالل 
أواالتصال بالخط الساخن المجاني للمركز 
ألي   )195( األمراض  لمكافحة  الوطني 

أو استفسارات حول المرض«. معلومات 
برنامج »أفق أوروبا« لتمويل البحوث 

العلمية واالبتكار
واالعتماد  الجودة  مكتب  مع  وبالتنسيق 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
ُأقيمت األحد بمدينة طرابلس ورشة العمل 
»أفق  ببرنامج  بالتعريف  الخاصة   )30( رقم 
واالبتكار. العلمية  البحوث  لتمويل  أوروبا« 

قدرات  تعزيز  إلى  الورشة  وتهدف 
العاملين في مجال البحث العلمي وفتح أفق 
بالعلوم  تختص  مشاريع  لتمويل  جديدة 
من  وتمكينهم  واالبتكار،  والتكنولوجيا 
على  الحصول  في  والنجاح  المشاركة 
خالل  من  المقدمة  البحثية  المشاريع 

برنامج »أفق أوروبا«.
مفصل  شرح  تقديم  جرى  الورشة  وخالل 
المشاركة  وكيفية  المتبعة  اآللية  على 
ببرنامج »أفق أوروبا«، والتركيز على كيفية 
تقدمها  التي  الخدمات  من  االستفادة 
مفوضية االتحاد األوروبي من خالل البوابة 
 Funding & Tenders« اإللكترونية 
Opportunities«، وأيضًا على طرق البحث 
على المشاريع التي لها عالقة بالصحة، التي 

هي من صميم عمل المركز.

استنفار ليبي لصد موجة »كورونا الخامسة«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

عدة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
كفاءة  رفع  منها  الوباء،  لمواجهة  إجراءات 
بأقسام  العاملين  من  البشرية  الموارد 
الدولة  مخزون  وتعزيز  الفائقة،  العناية 
الطبية  اإلمدادات  من  االستراتيجي 

واالستجابة. بالتأهب  والمتعلقة  المتنوعة 
األجهزة  الوحدة،  حكومة  ووجهت 
السماح  بعدم  لها،  التابعة  الحكومية 
دون  عملهم  لمقر  بالدخول  للموظفين 
فيروس  ضد  التطعيم  بطاقة  إبراز 

»كورونا«.
جهوزية  رفع  الصحة  وزارة  قررت  أيضًا 
النظام  قدرات  ومضاعفة  العزل،  مراكز 
جائحة  تحديات  لمواجهة  الصحي 
االحتياجات  توفير  جانب  إلى  »كورونا«، 
والفحوصات  المسحات  إلجراء  الالزمة 

الحاالت  لتشخيص  اليومية  المخبرية 
»كورونا  بفيروس  إصابتها  في  المشتبه 

المرجعية. بالمختبرات  المستجد« 
ودعا المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
جميع  واستكمال  التطعيم  إلى  المواطنين 
الوضع  استقرار  على  للحفاظ  الجرعات 

استمرار  إلى  مشيرًا  البالد،  في  الوبائي 
التطعيم  تلقى  أهمية  حول  التوعية  حملة 
مع  الشرقية  المنطقة  في  »كورونا«  ضد 

ارتفاع معدل اإلصابة.
المركز  بإشراف  الحمالت  هذه  وتجرى 
األمم  صندوق  مع  وبالتعاون  الوطني 

والجهات  )اليونسيف(  للطفولة  المتحدة 
سرت  مدن  داخل  والمسؤولين  الصحية 
وطبرق  ودرنة  والبيضاء  وبنغازي  وأجدابيا 

والوحات. األشهب  وبير  وامساعد 
وبهدف الرفع من مؤشر التطعيمات ضد 
مقر  في  األحد  انطلقت  »كورونا«،  فيروس 
بنغازي ورشة عمل  الصحية  الخدمات  إدارة 
تحت  الشرقية  المنطقة  في  لإلعالميين 
بتنظيم  المخاطر«،  أثناء  »التواصل  عنوان 
الوطني لمكافحة األمراض  المركز  وإشراف 

اليونيسف. مع  وبالتعاون 
في  اإلعالميين  استهدفت  الورشة 
بعض  استعراض  وجرى  بنغازي،  مدينة 
التطعيم  حملة  تواجه  التي  الصعوبات 
عن  المواطنين  بين  التوعية  نشر  وسبل 
طريق وسائل اإلعالم، والوقوف على بعض 

● ورشة عمل لإلعالميين في المنطقة الشرقية 17 يوليو 2022

● التطعيم ضد كورونا يعود إلى سلم األولويات في ليبيا

المركز الوطني: مستوى الخطر العالمي 
لمرض »جدري القرود« ال يزال 

متوسطاً.. وليبيا لم تسجل أي حالة

صعود متوسط عدد الحاالت 
الموجبة المسجلة أسبوعياً 

إلى 88 إصابة بالفيروس

»مكافحة األمراض«: تصنيف منطقة طرابلس في المستوى الوبائي الثالث.. وحكومة »الوحدة«: عدم السماح للموظفين بدخول مقار عملهم دون إبراز بطاقة التطعيم

»الصحة« تتخذ عدة إجراءات لمواجهة الوباء

سهام  المخطوفة  الليبية  النائبة  مصير  قفز 
حلول  مع  االهتمام  واجهة  إلى  سرقيوة 

الذكرى الثالثة لخطفها.
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وكررت 
عن  بمعلومات  مطالبتها  اإلثنين،  ليبيا، 
مدينة  عن  النواب  مجلس  عضوة  مصير 
الذكرى  في  وذلك  سرقيوة،  سهام  بنغازي 

الثالثة لخطفها وتعرضها لإلخفاء القسري.
تدوينة  في  طالبت،  األممية  البعثة 
بمثول  »تويتر«،  موقع  في  حسابها  عبر 
»باستخدام  منددة  العدالة،  أمام  الجناة 
مضمار  في  النساء  أصوات  إلسكات  العنف 

السياسة«.
سهام  النائبة  اختفاء  تاريخ  ويرجع 
سرقيوة إلى 17 يوليو 2019، عندما انقطع 
وصولها  من  ساعات  بعد  بها  االتصال 
وحينها  القاهرة،  من  قادمة  بنغازي  إلى 
منزلها  مسلحين  مهاجمة  عن  أنباء  ترددت 
إلى  اقتيادها  قبل  أسرتها،  على  واالعتداء 
إدانات  الحادث  لقي  فيما  مجهول،  مكان 

ودوليًا. محليًا  واسعة 
مصير  يتضح  لم  الحين  ذلك  ومنذ 
المطالبات  تكرار  رغم  اآلن،  حتى  سرقيوة 
معلومات  أية  لكشف  والدولية  المحلية 

إخفائها. أو مكان  عنها، 

وليامز وسهام سرقيوة
العام لألمم  أيضًا عبرت مستشارة األمين 
عن  وليامز  ستيفاني  ليبيا  بشأن  المتحدة 
النواب  مجلس  عضوة  عائلة  مع  تضامنها 
عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة، وذلك في 
لإلخفاء  وتعرضها  لخطفها  الثالثة  الذكرى 

القسري.
موقع  عبر  تغريدة  في  وليامز،  وقالت 

مع  »أقف  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
عائلة السيدة سهام سرقيوة في مطالبتهم 
»أدين  وأضافت:  الختفائها«.  بالعدالة 
الليبي«،  النزاع  المرأة في  العنف ضد  تفشي 
داعية إلى »معالجة موضوع مساءلة مرتكبي 
اإلنسان  حقوق  ضد  الجسيمة  االنتهاكات 

كونها جزءًا من العدالة االنتقالية«.
وفي 24 يناير الماضي ، تحدثت ستيفاني 

واإلخفاء  العنيف  »الخطف  عن  وليامز، 
القسري للنائبة سهام سرقيوة في 17 يوليو 
2019«، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة 
كانت مقررة لمجلس النواب في ذلك اليوم.

موقع  عبر  تغريدة  في  قالت  وليامز، 
األنظار  »كل  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل 
النواب  مجلس  إلى  أخرى  مرة  تتجه  اليوم 
االنتخابات  مصير  لمناقشة  يجتمع  وهو 

 24 في  األصل  في  إجراؤها  المقرر  الوطنية 
ديسمبر 2021«.

للتذكير  الفرصة  هذه  »ننتهز  وأضافت: 
بأن هذا هو مقر النائبة سهام سرقيوة التي 
 17 خطفت بعنف من منزلها في بنغازي في 
مردفة:  مسلحين«،  قبل  من   2019 يوليو 
بتقديم  المعنية  الجهات  مطالبتنا  »نواصل 

المعلومات حول مكان تواجد سهام«.
بأن  التذكير  أعادت  األممية  المسؤولة 
امرأة  بحق  النكراء  الجريمة  هذه  »مرتكبي 
زالوا  ما  البرلمان  في  منتخبة  وعضوة 
طلقاء«. وقالت: »نقف مع أسرة سهام وآالف 
يخاطرن  اللواتي  الليبيات  وكل  أنصارها  من 
العامة  الحياة  في  للمشاركة  بحياتهن 
والسياسية في المطالبة بالعدالة والمساءلة 

عن خطف سهام واختفائها«.

البعثة األممية تحض على وقف العنف 
ضد الليبيات

اليوم  ولمناسبة  الماضي  مارس   8 وفي 
المتحدة  األمم  بعثة  للمرأة، حضت  العالمي 
أعمال  وقف  ضرورة  على  ليبيا،  في  للدعم 
ضد  التعسفي  واالحتجاز  والترهيب  العنف 
ضد  العنف  خاصة  عام،  بشكل  النساء 
والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعات 

والصحفيات والسياسيات في ليبيا.
المناسبة  لهذه  بيان  في  البعثة  وذكرت 
بمرور قرابة ثالث سنوات على خطف عضوة 

أن  معتبرة  سرقيوة،  سهام  النواب،  مجلس 
عمل  على  مثبط  أثر  له  كان  »اعتداء  ذلك 
دعوتها  وجددت  ليبيا«،  في  الناشطات 
تواجدها،  مكان  وكشف  فورًا  إطالقها  إلى 
مع  التسامح  يتم  »لن  أنه  على  وشددت 
إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار 

والعامالت في مجال حقوق اإلنسان«.

»هيومن رايتس« تدعو إلى تحقيق دولي
 ،2020 يوليو  من  عشر  السابع  وفي 
إلى  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  دعت 
سهام  النائبة  خطف  واقعة  في  التحقيق 
التي  الحقائق  تقصي  لجنة  عبر  سرقيوة 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  شكلها 
االنتهاكات  في  التحقيق  بهدف  المتحدة؛ 
من قبل جميع األطراف في ليبيا، مضيفة أن 
تفويض  لديها  الدولية  الجنائية  المحكمة 
ضد  والجرائم  الحرب،  جرائم  في  للتحقيق 
منذ  ليبيا  في  الجماعية  واإلبادة  اإلنسانية، 
بيان  في  قالت  ووتش«،  »رايتس   .2011
أن  منذ  مجهواًل  يزال  ما  سرقيوة  مكان  إن 
مدينة  في  منزلها  من  مسلحون  خطفها 

بنغازي في 17 يوليو 2019.
سرقيوة  أقارب  عن  المنظمة  ونقلت 
ومواطنين من بنغازي مطلعين على الواقعة 
المسلحة  للقوات  التابعة  »الجماعات  أن 
القيادة  لكن  خطفتها«  الليبية  العربية 

العامة نفت أي دور لها في الحادث.

البعثة األممية تطالب بكشف مصير سهام سرقيوة

● سهام سرقيوة

في الذكرى الثالثة لخطفها

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

وليامز تعبر عن تضامنها مع عائلة النائبة المخطوفة منذ 3 سنوات
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حرائق الغابات حتاصر القارة العجوز:

موجة الحر تشعل النيران.. والجفاف يهدد نصف أراضي أوروبا
الشديدة،  الحر  موجة  نتيجة  صعبة  ظروف  ظل  في 
اآلالف من  يكافح  قريبًا،  أنها ستتراجع  يبدو  ال  التي 
رجال اإلطفاء حرائق الغابات المستعرة في البرتغال 
وإسبانيا وجنوب غرب فرنسا، بينما تجاوزت الحرارة 
في المملكة المتحدة األربعين درجة مئوية الثالثاء، 
للمرة األولى في تاريخ البالد فيما تضرب موجة من 

القيظ غرب أوروبا مخلفة حرائق في الغابات.
وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا في ظرف شهر 
الجزيرة  شبه  في  عنيفة  حرائق  من  يرافقها  ما  مع 
نتيجة  الحر  موجات  تكاثر  ويأتي  وفرنسا،  األيبيرية 
أن  إذ  يرى علماء،  ما  المناخي على  مباشرة لالحترار 
ومدتها  حدتها  من  تزيد  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

وتواترها.
بريطانيا  في  الثالثاء،  الحرارة  درجــات  وتخطت 
 40.2 مسجلة  درجة،  األربعين  عتبة  األولى  وللمرة 
درجة في مطار هيثرو، على ما أعلنت وكالة األرصاد 

الوطنية.
تسجيل  على  ساعة  بعد  الجديد  المستوى  وجاء 
في  الصباحية  الفترة  نهاية  في  مئوية  درجة   39.1
القياسي  المستوى  ويعود  لندن،  بجنوب  تشارلوود، 
 2019 يوليو   25 إلى  بريطانيا  في  المسجل  األخير 
جنوب  في  كامبريدج  في  مئوية  درجة   38.7 وبلغ 
اتهمت  السياسي،  الصعيد  وعلى  إنجلترا.  شرق 
الحكومة بالتعامل باستهتار مع موجة الحر. ووجهت 
انتقادات لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون 
األحد،  األزمة  هذه  بشأن  طارئ  اجتماع  عن  لتغيبه 

مفضاًل حضور حفلة وداعية في مقر إقامته اللندني.

خطر حرائق كبير في إسبانيا
منذ  الشديد  الحر  موجة  تستمر  حيث  إسبانيا،  في 
تزال  ال  الغابات  حرائق  كانت  أيــام،  عشرة  قرابة 
ثامورا  مقاطعة  في  خاصة  الثالثاء،  صباح  مستمرة 
)شمال غرب(. ووفقًا للسلطات المحلية، تم إجالء ما 
يقرب من 6000 شخص بسبب النيران التي دمرت 

عدة آالف من الهكتارات من المروج والغابات.
وأعلنت هيئة اإلرصاد انخفاضًا طفيفًا في درجات 
الماضي.  األيام  في  األربعين  تجاوزت  التي  الحرارة 
سانشيز:  بيدرو  اإلسباني  الحكومة  رئيس  وقــال 

على  كذلك  ويقضي  أفــرادًا،  يقتل  المناخي  »التغير 
نظامنا البيئي وعلى تنوعنا الحيوي«.

1400 من عناصر  أكثر من  البرتغال واصل  وفي 
اإلطفاء جهود إخماد الحرائق في وسط وشمال البالد 
صباح الثالثاء. وأعنف تلك الحرائق حريقان في أقصى 
إطفاء  عنصر   700 نحو  تعبئة  وتمت  البالد.  شمال 
شخص.   300 إجالء  غداة  الثالثاء،  أحدهما  إلخماد 
يوم  المنطقة،  في  السبعينيات  في  زوجان  وقضى 
محاولتهما  أثناء  الطريق  خرجا عن  أن  بعد  اإلثنين، 
ارتفاع آخر  النار. ويتوقع تسجيل  الهروب من ألسنة 
في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم األربعاء في البالد.

هذه.  الحر  لموجة  أيضًا  ألمانيا  تتعرض  بدورها 
يمكن  غرب(  )شمال  السفلى  سكسونيا  والية  وفي 
أن تسجل الحرارة الثالثاء 40 درجة لتقترب من الحد 
األقصى البالغ 42.6 درجة المسجل في هذه المنطقة 
في يوليو 2019 وفق بيانات خدمة األرصاد الجوية 

األلمانية.
نصف  إن  اإلثنين،  األوروبية،  المفوضية  وقالت 
الجفاف  خطر  راهنًا  تواجه  األوروبي  االتحاد  أراضي 
يرجح  ما  للمتساقطات،  الطويل  االنحسار  بسبب 
فرنسا  مثل  دول  في  الزراعية  المحاصيل  تراجع 

ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

مواقع تخييم محترقة
وفي هولندا التي سجلت اإلثنين الحرارة األعلى خالل 
الحرارة  بلغت  مئوية،  درجة   35.4 عند  السنة  هذه 
ومن  غ(،  ت   9.20(  11.20 الساعة  عند  الثالثاء 
المنتظر أن تصل إلى 39 درجة في فترة بعد الظهر.

أيضًا  قياسية  مستويات  تسجيل  بلجيكا  وتخشى 
مئوية  درجة   40 إلى  الحرارة  تصل  أن  احتمال  مع 
قرر  الذي  الجوية  لألرصاد  الملكي  المعهد  بحسب 
إنذار  حالة  وإينو في  الغربية  فلندرا  وضع محافظتي 
المتاحف  وُفتحت  األعلى.  المستوى  وهو  »أحمر« 
الثالثاء،  الفدرالية،  السلطات  تديرها  التي  الكبرى 
مجانًا بشكل استثنائي لمن هم فوق سن الخامسة 

والستين هربًا من الحر.
وفي فرنسا أدى حريقان هائالن يستعران منذ 12 
إلى تدمير  يوليو في مقاطعة جيروند )جنوب غرب( 

19.300 هكتار من الغابات، بحسب آخر المعطيات.
عدة  مدن  في  قياسية  حرارة  مستويات  وسجلت 
درجة   39.3 مع  غــرب(  )شمال  بريست  بينها  من 

وبيسكاروس  درجة   42 مع  الغربي(  )الوسط  ونانت 
)جنوب غرب( مع 42.6 درجة على ما أوضح المصدر 
نفسه. ويعود المستوى القياسي المطلق في البالد 
 46 وبلغ  )جنوب(  فيرارغ  في   2019 يونيو   28 إلى 
اإلثنين،  شخص،  ألف   16 إجالء  وتم  مئوية.  درجة 
بسبب  مئوية،  درجة  األربعين  الحرارة  تجاوزت  فيما 

الحرائق في منطقة بوردو.
من  فرنسا  في  اإلطفاء  رجال  اتحاد  رئيس  وحذر 
إذ  المدنية،  الحماية  على  الحراري  االحتباس  تأثير 
قال غريغوري أليوني: »رجال اإلطفاء واألمن المدني 
يومي،  أساس  على  التأثيرات  مع  يتعاملون  من  هم 
إنها اآلن«.   .2030 التأثيرات ليست في لعام  وهذه 
أصبحت موجات الحر أكثر تكرارًا وأكثر كثافة وتستمر 
لفترة أطول بسبب تغير المناخ الناجم عن اإلنسان. 
لقد ارتفع درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة 
درجات  وستستمر  الصناعي  العصر  بدء  منذ  مئوية 
الحرارة في االرتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع 

أنحاء العالم بتخفيض حاد النبعاثات الكربون.
لألمم  التابع  البيئة  برنامج  نشره  تقرير  ويتنبأ 
بارتفاع  الحالي  العام  من  سابق  وقت  في  المتحدة 
في   14 إلى  يصل  المتطرفة«  »الحرائق  في  عالمي 
المئة بحلول العام 2030 و50 % بحلول نهاية القرن. 
ما  نادرًا  التي  المناطق  بعض  أن  إلى  التقرير  وأشار 
المناطق  مثل  الماضي،  في  للحرائق  تتعرض  كانت 

طوال  متجمدة  تظل  )التي  الصقيعية  التربة  ذات 
العام(، أو الغابات المطيرة، أضحت اآلن أكثر عرضة 

الشتعال النيران فيها.
كما حث الحكومات على االستعداد بشكل أفضل 
للتعامل مع حرائق الغابات–بما في ذلك إنفاق مبالغ 
أكبر بكثير على محاولة منع حدوثها–وقال إن الدول 
األكثر فقرًا سوف تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي 

للتكيف مع هذا الخطر المتزايد.
الدكتور جواكين راميريز، رئيس الرابطة الدولية 
لحرائق الغابات، أخبر »بي بي سي« بأن ثمة فجوة 
صارخة في ميزانيات الدول المتقدمة والدول النامية 
الواليات  الخطر. فميزانية  المخصصة لمكافحة هذا 
سبيل  على  الحرائق  لمكافحة  المخصصة  المتحدة 
بـ50  مقارنة  سنويًا،  دوالر  مليارات   10 تبلغ  المثال 
مليون دوالر فقط في المكسيك. وفي عديد البلدان 
يُترك سكان القرى لمكافحة النيران بأنفسهم، وفي 
أغلب األحيان ليس لديهم الكثير من الوسائل للقيام 

بذلك.
المفوضية  لدى  باحثون  حذر  نفسه  الوقت  في 
األوروبية، اإلثنين، من أن نحو نصف أراضي االتحاد 
األوروبي بات معرضًا لخطر الجفاف، فيما ترزح دول 

جنوب غرب أوروبا تحت وطأة موجة حر قاسية.
األبحاث  مركز  أفــاد  يوليو،  لشهر  تقرير  وفــي 
في   46 بأن  األوروبية،  للمفوضية  التابع  المشترك 
لجفاف  معرضة  األوروبي  االتحاد  أراضي  من  المئة 
بمستوى يستدعي التحذير منه، و11 % عند مستوى 
اإلنذار، إذ باتت المحاصيل تعاني نقص المياه، وفق 

»فرانس برس«.
وأفاد االتحاد األوروبي بأن البلد األكثر تأثرًا هي 
إيطاليا، حيث يواجه حوض نهر بو في شمال البالد 
إسبانيا،  وفي  الشديد.  الجفاف  من  مستوى  أعلى 
 31% بنسبة  أقل  الخزانات  في  المياه  كميات  باتت 
من المعدل المسجل خالل عشر سنوات، بينما بلغت 
كمية المياه الالزمة إلنتاج الطاقة الكهرمائية نصف 

معدلها في السنوات السبع السابقة.
نقص  أن  من  األوروبــي  االتحاد  باحثو  حذر  كما 
المياه وشدة الحرارة يتسببان بتراجع المحاصيل في 
وتشير  وإيطاليا.  والبرتغال  وإسبانيا  ورومانيا  فرنسا 
بحسب  سيستمر،  الوضع  أن  إلى  الطقس  توقعات 
الخطير  »الوضع  تداعيات  سيفاقم  ما  وهو  التقرير، 

للغاية« حاليًا على الزراعة والطاقة وموارد المياه.

● عمال اإلطفاء في هندوراس يرتدون سترات واقية، ولكنهم أحيانًا يلجاؤن إلى ضرب ألسنة اللهب

عواصم العالم–وكاالت

إجالء ما يقرب من 6000 
النيران في  شخص بسبب 

إسبانيا

تقرير أممي يتنبأ بارتفاع عالمي 
في »الحرائق المتطرفة« يصل إلى 

14 % بحلول العام 2030

تقليص املرشحني لزعامة حزب 
املحافظني البريطاني إلى أربعة

إردوغان وبوتني في ضيافة رئيسي 
ضمن »عملية أستانا للسالم«

لندن–وكاالت
في  جونسون  بوريس  خالفة  على  السباق  اشتعل 
زعامة حزب المحافظين في بريطانيا بعدما تقلص 
واستبعد  مرشحين،  أربعة  إلى  المتنافسين  عدد 
أعضاء  تصويت  جوالت  أحدث  في  توجندات  توم 
التي جرت  المحافظين،  العموم من حزب  مجلس 
التصويت خالل  اإلثنين. ويواصل األعضاء جوالت 
متنافسين  أكثر  إلى  يصلوا  حتى  المقبلة  األيام 
ــوات.  األص من  نسبة  أعلى  على  حصال  اثنين، 
الحزب،  أعضاء  جميع  على  المتنافسان  وسيعرض 
انتخابات  في  عضو،  ألــف   160 عددهم  البالغ 
بواسطة البريد ليختاروا واحدًا منهم لتولي زعامة 
رئيس  منصب  في  جونسون  محل  وليحل  الحزب، 

الوزراء.
على  توجندات  حصل  اإلثنين،  تصويت  وفي 
باقي  أمــا  )31 صــوتــًا(.  ــوات  أقــل عــدد من األص
ريشي  كالتالي:  ترتيبهم  جاء  فقد  المرشحين، 
سوناك )115 صوتًا(، بيني موردونت )82 صوتًا(، 
ليز تروس )71 صوتًا(، كيمي بادينوك )58 صوتًا(.

شارك المتنافسون الخمسة، األحد، في مناظرة 
ثانية على الهواء مباشرة، واحتدم النقاش بينهم 
بريطانيا  خروج  وموضوع  المعيشة  تكاليف  بشأن 

من االتحاد األوروبي، »بريكست«.
الخزانة  وزيــر  حظًا،  األوفــر  المرشح  وتعرض 
أخــرى  ــرة  م للهجوم  ســونــاك،  ريشي  السابق 
لكنه  الفور،  على  الضرائب  خفض  رفضه  بسبب 
االقتصاد  مع  التعامل  في  بالتهور  منافسيه  اتهم 
تروس،  ليز  الخارجية  وزيــرة  وقالت  البريطاني. 
سيجلبها  التي  الضريبية  الزيادات  إن  لسوناك، 
باتهام  سوناك  ورد  النمو.  »خنق«  إلى  ستؤدي 
ال  مقابل  شيء  لـ»اقتصادات  بالترويج  تــروس 
إجــراء  الخمسة  المتنافسون  واستبعد  ــيء«.  ش
رئيسًا  أحدهم  أصبح  إن  مبكرة  عامة  انتخابات 

للوزراء في غضون سبعة أسابيع.
وأشار استطالع ألعضاء حزب المحافظين ُأجري 
أن  إلى  السبت  المحافظين«  »بيت  موقع  لصالح 
احتلت  بينما  المجموعة،  تصدرت  بادنوك  كيمي 
موردونت  بيني  وتراجعت  الثاني،  المركز  تروس 
إلى المركز الثالث، لكن سوناك ال يزال يتقدمهم 
جميعًا بعد أن احتل الصدارة في أول جولتين من 

طهران–وكاالت
الجاري،  األسبوع  طهران  استضافتها  ثالثية  قمة 
الروسية  والحرب  سورية،  في  النزاع  ملف  تناولت 
إبراهيم  اإليراني  الرئيس  جمعت  األوكرانية،   –
رئيسي بنظيريه الروسي فالديمير بوتين والتركي 

رجب طيب إردوغان.
اهلل  آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد 
الروسي  الرئيس  استقباله  خالل  خامنئي  علي 
طويل  بـ»التعاون  أشاد  الثالثاء،  بوتين  فالديمير 
بين  لتعزيزه  داعيًا  وروسيا،  إيــران  بين  األمــد« 

البلدين الخاضعين لعقوبات من دول غربية.
بوتين وصل إلى طهران الثالثاء للمشاركة في 
الملف  حول  تتمحور  إيرانية–روسية–تركية  قمة 
اإليراني  الرئيس  وصوله  بعد  والتقى  السوري، 
ثاني  وهي  األعلى.  المرشد  ثم  رئيسي،  ابراهيم 
شنه  منذ  روسيا  خــارج  بوتين  بها  يقوم  ــارة  زي
أوكرانيا. وقال خامنئي، وفق بيان نشره  حربًا في 
بين  األمد  طويل  »التعاون  اإللكتروني،  موقعه 
إيران وروسيا يعود بفائدة عميقة على البلدين«، 
بين  والعقود  التفاهمات  إلى وجود »عديد  مشيرًا 
والغاز،  النفط  مجالي  في  ذلك  في  بما  البلدين، 

يجب أن تتم متابعتها وتنفيذها بالكامل«.
»عالقات  أن  رئيسي  لقائه  خالل  بوتين  وأكد 
البلدين تتطور عمليًا بسرعة جيدة«، وفق ما جاء 

في بيان للكرملين.
وباتت روسيا معزولة إلى حد بعيد بعد الحرب 
على أوكرانيا التي يشجبها ويرفضها عدد كبير من 
إيران  تخضع  بينما  الغرب.  سيما  ال  العالم،  دول 

لعقوبات غربية، على خلفية برنامجها النووي.
من  أيام  بعد  طهران  إلى  بوتين  زيارة  وتأتي 
جولة إقليمية قام بها الرئيس األميركي جو بايدن 
شملت إسرائيل واألراضي الفلسطينية والسعودية، 
الشرق  في  فراغًا  تترك  لن  بالده  أن  فيها  وأكد 
وإيران.  والصين  روسيا  خصومها  يملؤه  األوسط 
وبعد اللقاءات الثنائية، انعقدت القمة الثالثية بين 
الرؤساء. وبث التلفزيون اإليراني صورًا ظهر فيها 
بيد  أمسك  وقد  وبوتين،  إردوغان  وسط  رئيسي 

كل منهما ورُفعت األيادي إلى األعلى.
وتمحورت القمة حول الملف السوري، على وقع 
تهديدات تركية بشن عملية عسكرية واسعة في 

التصويت بين نواب حزب المحافظين.
من  عــدد  الجديد،  الحكومة  رئيس  وينتظر 
فمن  المعيشة،  غالء  أزمــة  بينها  من  الملفات 
األشهر  تقدم  مع  األزمة  هذه  تتفاقم  أن  المتوقع 
مساعدات  ال  أن  الحكومي  الركود  سيعني  فيما 
من  بالتالي،  األفق.  في  تلوح  إضافية  إعانات  أو 
المتوقع أن يصبح التضخم مترسخًا بشكل متعاظم 
في االقتصاد في ظل عدم وجود أي بوادر النتهاء 
التأثيرات  ستستمر  بينما  أوكرانيا،  في  الحرب 
المتواصلة للخلل في سلسلة التوريد بعد الجائحة 
التكاليف  دفع  في  »بريكست«  تأثيرات  جانب  إلى 

نحو األعلى ألشهر بل ألعوام مقبلة.
المعيشة  غالء  أزمة  تشتد  أن  الخبراء  ويتوقع 
المستخدم  األساسي  السالح  جراء  أكبر  بشكل 
مطردة  ــادة  زي عن  عبارة  وهو  التضخم،  لكبح 
البنك  من  قرار  على  نــزواًل  الفائدة  معدالت  في 
هذه  وصممت  المتحدة.  المملكة  في  المركزي 
الزيادات لرفع فواتير الرهن العقاري ولزيادة كلف 
حد  على  والشركات  المستهلكين  على  االقتراض 
سواء، فيما يتصاعد خطر الركود تماشيًا مع هذه 

السياسة. 
مراقبين  وبحسب  اإلضــرابــات،  أزمــة  وكذلك 
تلوح  إذ  واالستياء،  بالسخط  مليئًا  صيفًا  سيكون 
الحديدية  السكك  مجاالت  في  نزاعات  األفق  في 
خدمات  هيئات  وفي  والمستشفيات،  والمدارس 
بتعاطف  االتحادات  وتتمتع  المحلية.  السلطات 

سورية وهو أول لقاء ثالثي لهم منذ العام 2019 
ضمن إطار »عملية أستانا للسالم« الرامية إلنهاء 

النزاع السوري المتواصل منذ 2011.
وأعلن إردوغان في بداية القمة أن بالده تعتمد 
على دعم روسيا وإيران »في مواجهة اإلرهاب« في 
وقال:  يكفي«.  ال  »الكالم  أن  إلى  مشيرًا  سورية، 
في  دعمهما  هو  وإيــران  روسيا  من  ننتظره  »ما 
الكردية  الفصائل  مواجهة اإلرهاب«، بعدما عدّد 
سورية  شرق  شمال  في  تنشط  التي  الرئيسية 
عملية  بشن  يهدد  حيث  التركية،  الحدود  على 
وإيران  روسيا  من  ولكل  شهرين.  منذ  عسكرية 
وقاد دعم  السوري.  النزاع  وتركيا دور محوري في 
إلى  األسد  بشار  الرئيس  لنظام  وطهران  موسكو 
بينما  قواته،  لصالح  األرض  على  المعادلة  تغيير 
إردوغان  ويلوح  له.  تركيا فصائل معارضة  دعمت 
مناطق  ضد  عسكرية  عملية  بشن  شهرين  منذ 
تسيطر عليها قوات »سوريا الديموقراطية«، التي 
يشكل المقاتلون األكراد عمودها الفقري، تنطلق 
من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل 
سورية.  شمال  في  حلب  محافظة  ريف  في  رفعت 
منذ  لها  موالية  سورية  وفصائل  تركيا  وتسيطر 

2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.
عند  سورية  ألكراد  قويًا  وجودًا  أنقرة  وتخشى 

السكان ومن شأن قوانين جديدة لشل اإلضرابات 
أن تكون غير فاعلة وغير شعبية أيضًا.

خفض  فرض  سيتطلب  متصل،  سياق  وفي 
النية  التضخم  لخنق  الحقيقية  بالقيمة  األجور  في 
واإلرادة لتحمل موجة عميقة ومطولة من االستياء 
شهر  من  جديد  وزراء  رئيس  سيستفيد  الشعبي. 
إلى  النية ولكنه سيحتاج  عسل قصير ومن حسن 
وقائع  إلدراك  التواصل  في  استثنائية  مهارات 

األمور وإطالع البريطانيين عليها.
جائحة  الجديد  ــوزارء  ــ ال رئــيــس  وســيــواجــه 
معدالت  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  في  »كوفيد« 
ضغطًا  يضيف  مما  المستشفى  ودخول  اإلصابة 
الصحية  الخدمات  وهيئة  اإلسعاف  خدمات  على 
قيود  رفــع  على  وترتب  ــام.  ع بشكل  الوطنية 
العام،  البالد بسرعة كبيرة هذا  العام في  اإلقفال 
في  العالج  لتلقي  المرضى  ــداد  أع تراجع  عــدم 
تقتضي  ما  على  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة 
الموجات  الضرورية لمواجهة  القدرة  األمور لخلق 
من  مجموعة  يفاقم  مما  المقبلة،  الوبائية 

المشكالت األخرى.
عدوى  أكثر  فرعية  متحورة  ظهور  احتمال  ومع 
من  الحق  وقت  في  »أوميكرون«  من  فتكًا(  )أو 
ال  أمرًا  اإلجراءات  اتخاذ  سيكون  المقبل،  الخريف 
سؤال  هو  اآلن  يطرح  الذي  والسؤال  منه.  مفر 
للصحة  وقائية  تدابير  فرض  في  ويكمن  مألوف 

العامة بسيطة أو محدودة نسبيًا،

الكردستاني  العمال  حزب  موقع  يعزز  قد  حدودها 
المتمرد داخلها، الذي تصنفه منظمة إرهابية.

في  الفصل  الكلمة  صاحب  خامنئي،  وأبلغ 
عملية  أن  إردوغــان  إيــران،  في  العليا  السياسات 
تركية في الشمال السوري، »ستعود بالضرر« على 
مختلف دول المنطقة. وقال، وفق بيان على موقعه 
سورية،  على  بالضرر  »ستعود  إنها  اإللكتروني، 
على  بالضرر  وستعود  تركيا،  على  بالضرر  ستعود 
المنطقة«. وحذر من أن الخطوة التركية المحتملة 
المتوقع  السياسي  »الــدور  تحقيق  دون  ستحول 
من الحكومة السورية أيضًا«، وستصب في صالح 
وتركيا  ــران  »إي على  أن  معتبرًا  »اإلرهابيين«، 
خالل  من  المشكلة  هذه  حل  وروسيا  وسورية 
نعتبر  »نحن  بالقول:  إلردوغــان  وتوجه  الحوار«. 
أمن تركيا وحدودها من أمننا، وأنتم أيضًا اعتبروا 

أمن سورية مثل أمنكم«.
وخالل مؤتمر صحفي، اعتبر الرئيس التركي أن 
التنظيمات الكردية »مشكلة كبيرة للبلدين«، أي 
نقاتل ضد هذه  أن  »علينا  وأضاف:  وتركيا.  إيران 

المنظمات اإلرهابية بالتكافل والتحالف«.
أن  في  أملها  عن  أعربت  أن  لموسكو  وسبق 

»تحجم« أنقرة عن شن الهجوم.

الحبوب من أوكرانيا
بقوة  األوكرانية  الحرب  تحضر  أخــرى،  جهة  من 
وأعلن  الثنائية.  اللقاءات  وفي  القمة  هامش  على 
بوتين بعد اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب 
صادرات  مسألة  في  تقدم  تحقيق  إردوغان  طيب 
إلى  متوجهًا  بوتين  وقــال  األوكرانية.  الحبوب 
إردوغان في تصريحات أوردها الكرملين في بيان: 
»أود أن أشكركم لجهود الوساطة التي بذلتموها، 
القتراحكم تركيا كميدان مفاوضات حول مشكالت 
عبر  الحبوب  تصدير  ومشكالت  الغذائي  اإلنتاج 
وساطتكم،  »بفضل  وأضــاف:  األســـود«.  البحر 
هذا  بعد،  المسائل  كل  تحل  لم  تقدمًا.  أحرزنا 
وكان  جيد«.  أمر  وهذا  حركة  هناك  لكن  صحيح، 
بتصدير  ستسمح  التي  اآلليات  إلى  يشير  بوتين 
الحبوب األوكرانية العالقة بفعل الهجوم العسكري 
الروسي، عبر ممرات بحرية آمنة، في ظل الخشية 

من حصول أزمة غذاء عالمية.

قمة طهران الثالثيةفي انتظار الفائز بخالفة بوريس جونسون:

● املرشحون خالل املناظرة الثانية بينهم

● إردوغان وإبراهيم رئيسي
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●  قمة »جدة لألمن والتنمية«

ماذا حققت جولة بايدن في الشرق األوسط؟

»قمة جدة«.. هل تعيد تشكيل العالقات العربية األميركية؟
في رحلته الرئاسية األولى إلى الشرق األوسط سعى 
إلعادة  استغاللها  إلى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
تأكيد نفوذ واشنطن في المنطقة، لكنه عاد منها من 
دون تحقيق أي اختراق دبلوماسي، في نتيجة اعتبرها 

محللون »غير مفاجئة«.
من  أيام  أربعة  فبعد  برس«  »فرانس  وبحسب 
إن  هزيلة،  الحصيلة  تبدو  والخطابات،  االجتماعات 
وُجدت، في قضايا تتراوح بين أسعار الطاقة وحقوق 

اإلنسان ودور إسرائيل في المنطقة.
إلى  عائدة  تتجه  الرئاسة  وفي وقت كانت طائرة 
واشنطن مساء السبت، كان السعوديون يقللون من 
أهمية أحد اإلعالنات الملموسة القليلة التي تخللتها 
الرحلة، ويتناول فتح األجواء السعودية أمام الرحالت 

الجوية من وإلى إسرائيل.
ويقول بريان كاتوليس، من معهد الشرق األوسط 
في واشنطن، ليس هناك من شك في أن الخطوات 
»متواضعة«،  كانت  بايدن  رحلة  خالل  ُأعلنت  التي 
إيجابية  أنه أضاف أن بعضًا منها يقدم »إشارات  إال 
إلى شيء قادم قد يكون أكبر«. ويضيف: »لن يعيدوا 
هناك  أن  كما  وضحاها،  ليلة  بين  المنطقة  تشكيل 
الكثير من العمل الذي يجب أن يقوم به الفاعلون في 
الخطوات  الكاملة لهذه  لتحقيق اإلمكانات  المنطقة 
من  جاءت  قسوة  األكثر  االنتقادات  أن  إال  األولــى«. 
المحطة  من  المنزعجين  اإلنسان  حقوق  نشطاء 
األخيرة لبايدن في المملكة العربية السعودية، الدولة 
بسبب  »منبوذة«  يجعلها  بأن  مرة  ذات  تعهد  التي 
انتهاكات أبرزها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 

العام 2018 في قنصلية بالده في إسطنبول.

ال زيادة في إنتاج النفط
األكثر  الجزء  السعودية  اعتبرت  البداية،  منذ 
حساسية في الرحلة، لكنها وجهة فرضت نفسها بعد 
تعرض بايدن لضغوط لكي يتودد إلى الرياض على 
أثر الغزو الروسي ألوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 

الطاقة.
المملكة،  مساعدة  إلى  تتطلع  واشنطن  وكانت 
النفط  الخام، في خفض أسعار  النفط  أكبر مصدري 
االنتخابات  في  الديمقراطيين  حظوظ  تهدد  التي 
مع  الثنائية  اجتماعاته  بعد  نوفمبر.  في  النصفية 
كل  »أفعل  بايدن:  قال  الجمعة،  السعوديين  القادة 
المتحدة«،  ما في وسعي لزيادة اإلمدادات للواليات 
مشيرًا إلى أن نتيجة سعيه لن تظهر »قبل أسبوعين 
جيك  القومي  لألمن  مستشاره  لكن  ــن«.  آخــري

ساليفان، سارع إلى التقليل من أهمية التوقعات، وقال 
للصحفيين إن أي إجراء »سيتم اتخاذه في سياق أوبك 

بلس«، التكتل الذي يضم أيضًا روسيا.
»موضوعًا  النفط  يكن  لم  التالي،  اليوم  في 
مطروحًا فعليًا« خالل قمة األعضاء الست في مجلس 
التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والعراق واألردن، 
وفق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وكان 
رفع  أعلن  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي 
الطاقة اإلنتاجية لبالده إلى 13 مليون برميل يوميًا 

بحلول العام 2027.

انتصار غير منجز
وفيما يتعلق بمسألة تعزيز العالقات بين إسرائيل 
الطيران  هيئة  إعالن  بايدن  اعتبر  العربية،  والدول 
شركات  »جميع  عن  التحليق  قيود  رفع  السعودية 
للطائرات  الطريق  مهد  ما  المدنية،  الطيران« 
اإلسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي، »قرارًا 
تاريخيًا«. وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد 
إنه »الخطوة الرسمية األولى للتطبيع مع السعودية«.

مؤتمره  في  أكد،  فرحان  بن  فيصل  األمير  لكن 
مرتبطة«  »غير  الخطوة  أن  السبت،  الصحفي 
بإسرائيل و»ليست في أي حال من األحوال تمهيدًا 

لخطوات الحقة«.
وأكدت المملكة مرارًا رفضها التطبيع مع إسرائيل 
التوصل  تم  التي  إبراهام  اتفاقات  إلى  واالنضمام 
إليها في العام 2020 بين إسرائيل وكل من البحرين 
المغرب  ثم  المجاورتين،  المتحدة  العربية  واإلمارات 
الفلسطيني  للنزاع  إلى حل  التوصل  والسودان، قبل 

اإلسرائيلي يقوم على إقامة دولة فلسطينية.
واألراضــي  إسرائيل  في  بايدن  توقف  ــالل  وخ
يتعلق  ما  في  تقدم  أي  يُحرز  لم  الفلسطينية، 
بمفاوضات السالم المجمدة منذ فترة طويلة، األمر 
الذي دفع الرئيس األميركي إلى التركيز بداًل عن ذلك 
المساعدة على تعزيز  اقتصادية شملت  على تدابير 

الجيل الرابع من اإلنترنت في األراضي الفلسطينية.
 ، خــالل  بــايــدن،  جو  األميركي  الرئيس  ــدد  وج
لدول  والتنمية«  لألمن  لـ»قمة جدة  الختامي  البيان 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واألردن ومصر 

التزام  على  التأكيد  المتحدة،  والواليات  والعراق 
السالم  تحقيق  أجل  من  بالعمل  المتحدة  الواليات 
فيما  األوسط،  الشرق  في  والدائم  والشامل  العادل 
جدد القادة المشاركون عزمهم على تطوير التعاون 
والتكامل اإلقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم، 
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي 

الجماعي لتحديات المناخ.
كما أكد البيان دعم القادة المشاركون في القمة 
الجهود الساعية لحل األزمة الليبية وفق قرارات مجلس 
وأمنه  لبنان،  سيادة  ودعمهم  الصلة،  ذات  األمــن 

ودعمهم  اليمن،  في  بالهدنة  رحبوا  كما  واستقراره، 
جهود تحقيق االستقرار في السودان، وضرورة تكثيف 
الجهود للتوصل لحل سياسي لألزمة السورية. ورحب 
توليها  التي  األهمية  بايدن  الرئيس  بتأكيد  القادة 
الممتدة  االستراتيجية  لشراكاتها  المتحدة  الواليات 
لعقود في الشرق األوسط، والتزام الواليات المتحدة 
عن  والدفاع  المتحدة  الواليات  شركاء  بأمن  الدائم 
في  للمنطقة  المركزي  ــدور  ال وإدراكــهــا  أراضيهم، 
وأفريقيا  بأوروبا  والهادئ  الهندي  المحيطين  ربط 

واألميركتين.
عادلة  بتسوية  األميركي  االلتزام  البيان  كرر  كما 
حل  أســاس  على  الفلسطيني-اإلسرائيلي  للصراع 
الخليج  منطقة  خلو  ضمان  على  والتأكيد  الدولتين، 
العربي من األسلحة النووية، والتصدي لإلرهاب وكل 
األنشطة المزعزعة لالستقرار اإلقليمي. وأدان البيان 
ومنشآت  المدنية  األهــداف  ضد  اإلرهابية  الهجمات 
الطاقة في السعودية واإلمارات، وضد السفن التجارية 
في مضيقي هرمز وباب المندب. وأخيرًا، تطرق البيان 
الختامي لقمة جدة إلى مواقف معتادة للدول المشاركة 

بخصوص الصراع السوري، واألزمة الليبية، واألوضاع 
والعراق والسودان وأفغانستان، وملف سد  لبنان  في 

النهضة اإلثيوبي.
دول  بين  العالقات  في  اختراقًا  أحدثت  جدة  قمة 
الخليج والواليات المتحدة، بالنظر إلى حالة الفتور التي 
عانتها مؤخرًا، حيث تم االتفاق على أن تنعقد القمة 
األميركية-الخليجية بشكل سنوي مجددًا، كما كانت 

في عهد الرئيس أوباما.
وحققت الدول العربية عدداً من األهداف التي كانت 
تسعى إليها من وراء القمة، فقدوم بايدن الذي كان 
يرفض من قبل زيارة السعودية، يعد بحد ذاته هدفًا 
دول  بأهمية  واشنطن  قبل  من  اعتراف  وهو  مهمًا، 
الخليج للمصالح األميركية واستراتيجيتها في المنطقة 
وخارجها. وقد حصلت الدول العربية على التزام صريح 
من بايدن بعدم التخلي عن المنطقة والتزامه بضمان 
المجاالت  في  دولها  مع  التعاون  وتعزيز  فيها  األمن 
إيران  المختلفة، وتعهد أيضًا باستمرار الضغط على 

وعدم السماح لها بامتالك أسلحة نووية.
وربما من أهم ما حققته الدول العربية من القمة 
تخدم  التي  األجندات  على صياغة  قدرتها  إظهار  هو 
مصالحها، بعيداً عن لغة الضغوط. وبالمقابل، حقق 
أهمها:  القمة،  األهداف من  األميركي بعض  الجانب 
استقرار أسعار الطاقة، حيث حصل بايدن على التزام 
وأغسطس  يوليو  لشهري  األسواق  في  النفط  بضخ 
له. وهذه  50 % عما كان مخططًا  تزيد على  بنسبة 

كانت ضمن أهم أهداف الزيارة.
وفيما يتعلق باليمن، كان هناك التزام من السعودية 
بتمديد الهدنة وتعزيزها أيضًا، وهذه من القضايا التي 
استخدمها بايدن لتبرير زيارته للسعودية. كما حصل 
بقيمة  الخليج  دول  من  مادية  التزامات  على  بايدن 
اإلقليمي  الغذائي  لألمن  رُصدت  دوالر  مليارات   10
والعالمي، و3 مليارات أخرى للبنية التحتية في الدول 
الفقيرة. كما أن قرار السعودية بفتح أجوائها للطيران 
المدني من إسرائيل وإليها يعد إنجازاً »تاريخيًا«، على 
حد تعبير بايدن نفسه. دون الحديث عن التوقيع على 
الطاقة  تشمل  مجاالت  في  السعودية  مع  اتفاقًا   18
والفضاء والصحة واالستثمار. ولكن بايدن لم يحصل 
القمة أي حديث  إذ لم يكن خالل  يريد،  على كل ما 
من  أوسطي  »ناتو«  أو  إقليمي  تحالف  تشكيل  عن 
الدول العربية وإسرائيل. كما لم يكن هناك أيضًا أية 
إشارة إلى توسيع نطاق االتفاقات اإلبراهيمية لتشمل 
السعودية والتي أكد بايدن ومستشاروه عدة مرات أنها 
في صلب أهداف الزيارة. ولم تحصل الواليات المتحدة 
على ما كانت تطمح إليه من تأييد عربي لموقفها من 

الحرب الروسية-األوكرانية.

● صورة تذكارية للزعماء  والقادة المشاركين في قمة جدة

الدول العربية أظهرت قدرتها 
على صياغة األجندات التي 

تخدم مصالحها

الرياض–وكاالت

احتجاجات غاضبة لقبيلة »الهوسا« جراء قتلى في نزاع دمويهل تنقلب طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية؟
بغداد–وكاالت

لرئيس  المنسوبة  الصوتية  التسريبات  تسببت 
ائتالف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، في 
وقف المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، 
خاصة  مشاوراتها،  الصدري من  التيار  انسحاب  بعد 
أن تلك التسريبات أحدثت شرخًا داخل قوى »اإلطار 
القضاء  المباحثات.  تلك  يقود  الــذي  التنسيقي« 
فتح تحقيق بشأن تسريبات  الثالثاء،  أعلن،  العراقي 
صوتية نسبت لرئيس الوزراء األسبق نوري المالكي، 
وأججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى 
المتأزم  السياسي  المشهد  تعقيد  ليزداد  الصدر، 
نفى  المبكرة. وفي حين  التشريعية  االنتخابات  منذ 
المالكي أن تكون تلك التسجيالت تعود إليه مؤكدًا 
من  ستزيد  توترات  أنتجت  لكنها  »مفبركة«،  أنها 
حزب  وقال  للبالد.  جديدة  حكومة  تشكيل  صعوبة 
العراق،  في  السياسيين  أبرز  يعد من  الذي  المالكي 
في بيان اإلثنين: »إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين 
الواحد«. في تلك األثناء، أعلن مجلس  الوطن  أبناء 
»تلقت  تحقيق  محكمة  أن  بيان  في  األعلى  القضاء 
ــراءات  اإلج التخاذ  العام  ــاء  االدع إلى  مقدمًا  طلبًا 
المنسوبة  الصوتية  التسريبات  القانونية بخصوص 
للسيد نوري المالكي، وتجري حاليً التحقيق األصولي 
بخصوصها وفق القانون«. ونشر صحفي عراقي على 
حسابه في »تويتر« خمسة تسجيالت مسربة يهاجم 
فيها الناطق الذي ُقدم على أنه المالكي، قوى شيعية 
ال سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي 
ويتحدث  سنوات.  منذ  متوترة  عالقات  معه  تجمعه 
حصول  احتمال  عن  التسجيل  في  الصوت  صاحب 
اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفًا الصدر بأنه 
»يريد دم« و»أموال«. ويهاجم كذلك الحشد الشعبي 
حلفاء المالكي في اإلطار التنسيقي قائاًل إن »أمرها 

بيد إيران«. 
التسريبات  تلك  على  الصدري  التيار  زعيم  ورد 
العمل  واعتزال  االعتكاف  »بإعالن  المالكي  مطالبًا 
خالل  من  الفتنة  »إطفاء  إلى  ودعــا  السياسي«. 
المتحالفة  الكتل  قيادات  قبل  من  مشترك  استنكار 
جهة  من  عشيرته  كبار  قبل  ومن  جهة  من  معه 
يحق  »ال  أنه  المالكي  عن  متحدثًا  وأضاف  أخرى«. 

الخرطوم–وكاالت
يعيش السودان حالة من التوتر في عدد من مدنه 
تداعيات  من  المخاوف  ازدادت  بعدما  ومناطقه؛ 
خطيرة قد تنجم عن تمدد العنف القبلي الذي زحف 
شرقًا، حيث شهدت منطقة كسال في شرق البالد، 
التي تبعد عن النيل األزرق بنحو ألف كيلومتر، أعمال 

حرق ونهب.
وتفجرت األوضاع ، الثالثاء، في عدد من واليات 
قبيلة  أفــراد  من  اآلالف  خرج  أن  بعد  السودان، 
كسال،  مدن  في  غاضبة  تظاهرات  في  »الهوسا« 
وأغلقوا  مدني،  ود  ربك  كووستي،  والقضارف، 
على  احتجاجًا  بالمتاريس،  الرئيسية  الطرقات 
القتلى  العشرات من  التي خلفت  الدامية  األحداث 
والجرحى وسط أفراد القبيلة في إقليم النيل األزرق 

خالل األيام الماضية.
وقبل أسبوع اندلعت اشتباكات قبلية حادة بعدد 
بين  البالد،  شرق  جنوب  األزرق  النيل  مناطق  من 
حول  نزاع  بسبب  و»البرتي«،  »الهوسا«  قبيلتي 
وجرح  60 شخصًا،  أكثر من  قتل خاللها  األراضي، 
إحصاءات  بحسب  اآلالف  نزوح  مع  آخــرون،   160

رسمية.
السلطة  مقر  من  أجـــزاًء  المحتجون  ــرق  وأح
البترول، ومحطة  المحلية، ومكاتب رسمية وإدارة 
بوالية  الحكومية  السيارات  من  وعــددًا  للمياه، 
كسال، كما أغلقوا السوق الرئيسية قبل أن تتدخل 
األجهزة األمنية لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل 

للدموع.
السلطات  سارعت  األوضــاع،  تدهور  وخشية 
التجوال  حظر  قرار  بإصدار  كسال  بوالية  األمنية 
والتجمهر باألماكن العامة والطرق، اعتبارًا من يوم 
اإلثنين إلى حين إشعار آخر، تحسبًا النتقال الصراع 
القبلي إلى داخل الوالية. فيما قال شهود عيان إن 
للمحتجين،  مفرط  بعنف  تصدت  األمنية  القوات 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في 

الهواء لتفريقهم.
وخرج اآلالف من قبيلة »الهوسا« في احتجاجات 
مماثلة في مدينة القضارف شرق البالد، وفي مدن 
النيل األبيض، وفي مدينة  كوستي وربك بوالية 

العراق«.  يقود  أن  الهدامة  األفكار  هذه  بعد  له 
بين  متواصل  خالف  سياق  في  التوتر  هذا  يأتي 
التيار الصدري واإلطار التنسيقي الذي يعد المالكي 
االنتخابات  نتائج  إعالن  منذ  فيه،  المنضوين  أبرز 
يتمكن  ولم  أشهر.  تسعة  قبل  المبكرة  النيابية 
من  البالد  تخرج  صيغة  على  االتفاق  من  الطرفان 
الصدر  وقرر  حكومة.  وتشكيل  السياسي،  المأزق 
في يونيو الماضي سحب نوابه الـ73 من البرلمان، 
الضغط  زيادة  إلى  تهدف  أنها  اعتبرت  خطوة  في 
الكتلة  نواب  وبانسحاب  السياسيين.  على خصومه 
من  األكبر  العدد  التنسيقي  لإلطار  بات  الصدرية، 
أيضًا  اإلطار  يتمكن  لم  اآلن  حتى  لكن  المقاعد، 
الحكومة.  لرئاسة  مرشحه  اسم  على  االتفاق  من 
المئات  تجمع  اإلثنين،  ليل  متأخر  وقــت  وفــي 
جنوب  في  مدن  في  الصدري  التيار  مناصري  من 
في  خصوصًا  التسجيالت،  على  لالحتجاج  البالد 
رفع  الناصرية،  وفي  والكوت.  والعمارة  الناصرية 
المتظاهرون صورًا لمقتدى الصدر ووالده، وتجمع 
بغداد  شرق  في  الصدر  مدينة  في  أيضًا  العشرات 
مقتدى،  والد  الصدر  بمحمد  تيمنًا  وهو حي سمي 
وكان  أمني.  مصدر  بحسب  سريعًا  تفرقوا  لكنهم 
الصدر  من  المقربين  أحد  العراقي  محمد  صالح 
داعي  »ال  قائاًل:  التهدئة  إلى  تغريدة  في  دعا 

عن  للتعبير  )وســط(،  الجزيرة  بوالية  مدني  ود 
لها  تعرض  التي  القتل،  وأعمال  للعنف  رفضهم 
أبناء القبيلة بالنيل األزرق، وطالبوا بتشكيل لجان 

تحقيق لمعاقبة المتورطين في أحداث القتل.
ألبناء  المركزية  للجنة  منسوب  بيان  ودعــا 
في  الممنهج  للقتل  الفوري  للوقف  »الهوسا« 
الالزمة  الحماية  وتوفير  األزرق،  النيل  إقليم 
النازحين  وإعــادة  العزل،  للمواطنين  والعاجلة 
القبيلة في كل  أبناء  إلى مناطقهم. وناشد جميع 
واليات البالد بضبط النفس، مؤكدًا أنها ستتخذ 
تورطه  ثبت  من  ضد  القانونية  اإلجــراءات  كل 
الالزمة  األدلة  كل  وتقديم  الفتنة،  في  واشتراكه 

والعاجلة.
تعزيز  السوداني  الجيش  أعلن  جانبه،  ومن 
القوات الموجودة في إقليم النيل األزرق، والتعامل 
واالعتداءات  التفلتات  كل  مع  والفوري  الحاسم 
على المواطنين والممتلكات. فيما شكلت النيابة 
النيل  أحداث  في  والتحري  للتحقيق  لجنة  العامة 
وعضوية  عامة  نيابة  رئيس  برئاسة  األزرق، 
المخابرات  الشرطة،  )الجيش،  النظامية  األجهزة 

وقوات الدعم السريع(.
أركــان  هيئة  رئيس  قــال  ــك،  ذل غضون  في 
إن  الحسين،  عثمان  محمد  السوداني،  الجيش 

التسريبات«. بخصوص  للمظاهرات 
مرشحة  أسماء  عدة  السياسية  األوســاط  وتتداول 
المالكي،  ونوري  العامري،  هادي  الحكومة،  لرئاسة 
أسعد  البصرة  محافظ  عن  فضاًل  العبادي،  وحيدر 
مصطفى  الحالية  الحكومة  ورئيس  العيداني، 
قبل  األسماء  المالكي، يتصدر تلك  الكاظمي. وكان 
اآلن  إليه، لكن  المنسوبة  الصوتية  التسريبات  نشر 
يبدو أنه فقد حظوظه بشكل كبير في تسلم رئاسة 

الحكومة المقبلة، في ظل النقمة الشعبية عليه.
ويدفع الرأي العام العراقي نحو شخصية مستقلة 
تعزيز  باتجاه  تندفع  المقبلة،  الحكومة  لرئاسة 
الخدمات وتقوية االقتصاد، وتردع تغلغل المجموعات 
المكاسب  وتستأنف  المسلحة،  والفصائل  الزبائنية، 
الدولية،  بالعالقات  يتعلق  فيما  حاليًا  المتحققة 

واالنفتاح على دول المحيط اإلقليمي والعالمي.

توافقية شخصية 
وبعد مرور 9 أشهر على إجراء االنتخابات البرلمانية، 
وباستثناء حسم منصب رئاسة البرلمان، الذي هو من 
حصة المكون السني، فإن البيتين الشيعي والكردي 
من  يتمكنا  لم  واسعة،  انشقاقات  يشهدان  اللذين 
حسم المرشح المتوافق عليه لرئاسة الجمهورية، وال 

لرئاسة الوزراء.

المناطق  في  األوضــاع  تتابع  المسلحة  القوات 
المتأثرة بتداعيات األحداث في والية النيل األزرق، 

وتعمل على احتوائها.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  نشرة  وأفادت 
الشؤون اإلنسانية في السودان )أوتشا(، الثالثاء، 
األزرق  النيل  والية  بمحليات  النازحين  أعداد  بأن 
ألف   15 بينهم  شخص،  ألف   17 من  أكثر  بلغت 

نازح شردوا من محلية الرصيرص فقط.
والتغيير«،  الحرية  »قــوى  دعت  بيان،  وفي 
ائتالف المعارضة الرئيسي في البالد، إلى »تسيير 
العاصمة  في  الواحد  الوطن  السودان  مواكب 

والواليات.. يوم األحد 24 يوليو«.
ويقول الناشطون المدافعون عن الديمقراطية 
العسكريين  تخدم  القبلية  النزاعات  هــذه  إن 
في  السابقة  المسلحة  الحركات  من  وحلفاءهم 
األمني  االستقرار  عدم  يستغلون  الذين  دارفــور 
للضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية.

نحو  السودان  في  »الهوسا«  أفراد  عدد  ويبلغ 
ثالثة ماليين وهم مسلمون يتحدثون لغة خاصة 
في  الزراعة  من  رئيسي  بشكل  ويعتاشون  بهم 
كسال  في  وكذلك  لتشاد،  المتاخم  اإلقليم  دارفور، 
مع  الحدود  على  األزرق  والنيل  وسنار  والقضارف 

إثيوبيا وإريتريا.

العنف القبلي يضرب شرق السودان»تسريبات املالكي« تعقد املشهد السياسي

●  تظاهرات للهوسا في السودان تطالب بالقصاص لقتالهم●  مقتدى الصدر ونوري المالكي



اقتصاد

كالم في األرقام

نسبة التضخم في منطقة اليوور 
خالل شهر يونيو، وهو األعلى في 

تاريخ المنطقة.

قالوا

08

أصدر وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، 
إدارات شركات مساهمة  أكثر من ثالثة مجالس  الجمع بين عضوية  قرارا بحظر 
ألحكام  تنفيذا  الغير،  عن  باإلنابة  أو  شخصية  بصفة  سواء  والخارج  الداخل  في 

التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية.
المادة  هذه  ألحكام  بالمخالفة  تقرر  عضوية  كل  تبطل  فإنه  القرار،  وحسب 

وينصرف البطالن إلى العضوية األحدث.
وحظر الحويج تعدد العضوية ألكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي 
تقرر االستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إداراتها على 
أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس 

الوزراء.
التجارية  والمصارف  والخاصة  العامة  المساهمة  الشركات  القرار  وجه  كما 

بتسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.

تقنني العضوية في مجالس إدارات الشركات املساهمة

االنقطاعات في إمدادات الغاز 
الطبيعي ألوروبا قد تؤدي إلى 
أزمة طاقة عالمية.. والوضع 
ربما يكون أكثر قسوة في 
2023

مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا غورغييفا

% 8.6
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8909دوالر أميركي
5.0049يورو

5.87الجنيه االسترليني
1.3017الريال السعودي
1.3316درهم إماراتي
0.7242اليوان الصيني

2022 /7/20 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

طرابلس، بنغازي- الوسط

باستئناف  لها  والسماح  والمحطات،  الحقول  فتح 
والتصدير«. اإلنتاج 

اللعبة تحول في قواعد 
أن  فرأت  دوالفريك«  »لوجورنال  جريدة  أما 
النفط  تعيين فرحات بن قدارة على رأس مؤسسة 
السياسية،  اللعبة  لقواعد  جذريًا  تحواًل  »يشكل 
من  يحارب  الذي  الدبيبة،  لصالح  تحسب  ونقطة 

بمنصبه«. االحتفاظ  أجل 

ورأت الجريدة أن تعيين بن قدارة الذي وصفته 
لحكومة  إضعاف  »عامل  يعتبر  النفط«  بـ»سيد 
فرض  إلى  أشهر  منذ  تسعى  التي  باشاغا  فتحي 
نفسها«. وأضافت أن الرئيس الجديد وعد بزيادات 

النفطي. القطاع  للعاملين في  الرواتب  كبيرة في 
 2006 العامين  بين  كان  قدارة  بن  أن  وذكرت 
نظام  أموال  تخص  أسرار  على  الوصي  و2011 
ليبيا  مصرف  محافظ  منصب  شغل  فقد  القذافي، 
األموال  سحب  المستحيل  من  وكان  المركزي، 
)التي ال يعرف أين ذهبت الحقًا( من خزائن الدولة 

موافقته«. دون 
النفط  إنتاج  أن  الحكومي  فرنسا  تلفزيون  ويرى 
في ليبيا يظل رهينة األزمة السياسية، في حين أن 
كبير  بشكل  تعطل  العالم  في  والغاز  النفط  إنتاج 

أوكرانيا. الصراع في  بسبب 

رأسًا على عقب انقلبت األوضاع في قطاع النفط 
خالل األيام األخيرة، بعد أن فاجأت حكومة الوحدة 
المؤسسة  رئيس  بإقالة  الجميع  الموقتة  الوطنية 
الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، وتعيين فرحات 
 7 بن قدارة في منصبه. هذا القرار الذي صدر في 
يوليو وُأعلن في 13 من الشهر ذاته خلف تبعات ال 

اللحظة. متواصلة حتى  تزال 
هجومًا  وشن  القرار،  على  يوافق  لم  اهلل  صنع 
وراء  صفقة  هناك  أن  معتبرًا  الدبيبة،  على  حادًا 
وقال  نفسه.  قدارة  بن  نفاه  ما  وهو  به،  اإلطاحة 
الوالية  »منتهية  الدبيبة  حكومة  إن  اهلل  صنع 
عقد  خالل  من  النفط  بمؤسسة  التالعب  حاولت 
أكثر من  أنها تلقت  اإلمارات«، مضيفًا  صفقات في 
النفط دون أن  165 مليار دينار ليبي من مؤسسة 
الليبي  الشعب  أوضاع  ظلت  بل  ذهبت،  أين  تعلن 
مجلس  تشكيل  إعادة  قرار  أن  واعتبر  »بائسة«. 

إدارة المؤسسة »هو والعدم سواء«.
ويضم مجلس اإلدارة الجديد للمؤسسة، بخالف 
والغاز  النفط  وزارة  عام  وكيل  من  كاًل  قدارة،  بن 
صافار  عبداهلل  وحسين  عبدالصادق،  رجب  خليفة 
عمار  عبداهلل  وأحمد  موسى،  سليمان  ومسعود 
حكومة  وزراء  مجلس  قرار  نص  وفق  عبداهلل، 
الصادر   ،2022 لسنة   )642( رقم  الوطنية  الوحدة 

7 يوليو الجاري. في 

مطلوب تغيير 
إدارة  مجلس  تغيير  إن  الدبيبة  قال  بدوره، 
المؤسسة كان »خطوة البد منها، واقتناصًا لظرف 
دولي مناسب، لتصحيح األوضاع بما يحقق مصلحة 

الشعب«.
وتابع: »هؤالء األشخاص مشهود لهم، وأصحاب 
النفط  إنتاج  مناطق  يمثلون  وهم  مهنية،  كفاءات 
ضمن  يأتِ  لم  القرار  أن  على  مشددًا  وتصديره«، 

السلطة«. لتقاسم  »صفقة 
فقدان  في  تسبب  النفط  إقفال  أن  إلى  وأشار 
في  وقود  وأزمة  الكهرباء،  من  ميغاوات   1000
دينار،  مليار   16 قرابة  ليبيا  المدن، وخسارة  بعض 
البالد هذا  فيها  التي خسرت  المدة  يحدد  أن  دون 
المؤسسة  إدارة  حول  الخالف  أن  واعتبر  المبلغ. 

التصدير. النفط وعودة  إنتاج  بفتح  انتهى 
تخاطب  النفط  ووزارة  عام  نحو  »منذ  وأضاف: 
لمجلس  القانوني  الوضع  لتصحيح  الوزراء  مجلس 
للمجلس  التكليف  قرار  ألن  النفط؛  مؤسسة  إدارة 
ومرات  مرارًا  الموضوع  وأجلنا  قانوني  غير  السابق 

القرار«. لحساسية 

التصدير عودة 
الماضي،  اإلثنين  المؤسسة  أعلنت  جانبها،  من 
بعد  الخام  النفط  كميات  لتصدير  االستعداد  بدء 
والحقول  الموانئ  على  القاهرة«  »القوة  حالة  رفع 

النفطية.
يوم  الزويتينة  ميناء  تصل  ناقلة  أن  وذكرت 
خام  من  برميل  مليون  لتحميل  يوليو،   20 األربعاء 
إلى  ناقلة  وصول  ترقب  إلى  باإلضافة  الطفل،  أبو 
النوف.  رأس  ميناء  إلى  واثنتين  السدرة،  ميناء 
وأضافت أن هناك ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من 
إلى  الفتة  برميل،  ألف   600 بحمولة  البريقة  خام 
عمليات  استئناف  أجل  من  الترتيبات  بهذه  القيام 

اإلنتاج.
انتهاء  قدارة،  بن  أعلن  الماضي،  والجمعة 
النفطية،  والموانئ  الحقول  جميع  في  اإلغالقات 

ورفع حالة »القوة القاهرة« بها.
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من  عدد  أوضاع  على  األوكرانية   - الروسية  الحرب  أثرت 
بزيادة  ينذر  ما  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  الدول 
عدد الفقراء في تلك المنطقة ودخول نحو 23 مليون شخص 
لبراثن الفقر، إذ تورد كل من موسكو وكييف مجموعة متنوعة 
المنتجات  ومنها  العالمي،  االقتصاد  إلى  األساسية  السلع  من 
الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية، ومنتجات الطاقة، 
أثر بشكل  الزراعي، ما  الالزمة لإلنتاج  إلى األسمدة  باإلضافة 

كبير على سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الحرب  أن  العالمي  االقتصاد  على  األخرى  اآلثار  بين  ومن 
تلك  في  القائمة  التضخمية  الضغوط  تفاقم  إلى  قادت 
الصراعات  وانتشار  الجفاف  موجات  نشأت عن  التي  المنطقة، 
الغذائية  المواد  واردات  الحرب  وأصابت  األخرى.  والمعضالت 
البلدان، كما تسببت في قفزات  بالشلل في بعض  األساسية 

عامة لألسعار، ال سيما أسعار المواد الغذائية.
األوسط  الشرق  منطقة  في  التضخم  معدل  وصل  لقد 
كبيرة  بدرجة  مرتفعًا   2021 في   %  14.8 إلى  أفريقيا  وشمال 
و2018،   2000 العامين  بين   %  7.3 البالغ  المتوسط  عن 
وذلك وفقًا لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة 
معدالت  المنطقة  بلدان  بعض  تشهد  كما   ،2022 العام  في 
)43 %(، ولبنان  إيران  القلق مثل  تضخم مرتفعة بدرجة تثير 

)154 %(، واليمن )30 %( وذلك وفقًا ألحدث البيانات.
ما  يعتمد  )الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  لبيانات  ووفقًا 
يقرب من 50 بلدًا على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 
وليبيا  مصر  بينها  من  القمح  من  وارداتها  من  األقل  على   %
األوسط  الشرق  بلدان  من  وتونس  ولبنان  واليمن  وجيبوتي 
وشمال أفريقيا. وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة أكثر 

من 30 % في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر.
في  فقرًا  األشد  األسر  ميزانيات  على  تمامًا  هذا  ويصدق 
آثار  أيضًا  تنشأ  وقد  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان 
غير مباشرة على االستهالك جراء زيادة أسعار السلع أو المواد 
األولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع 

النهائية التي تستهلكها األسر.

مخاوف
المثيرة  االتجاهات  أن  الدولي  للبنك  المحاكاة  نماذج  وتنبئ 

على  ذلك  وتأثير  الغذائية  المواد  أسعار  لزيادة  للقلق 
إمدادات المعروض، ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص 
إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب عدة سنوات 
من جهود الحد من الفقر. وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة 
الغذائية في الشرق األوسط  المواد  1 % في أسعار  قدرها 
وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي 
في  الفقراء  عداد  في 

المنطقة.
ورصدت نماذج محاكاة 
في  الدولي  للبنك  أخرى 
األوسط  الشرق  بلدان 
وشمال أفريقيا االتجاهات 
التالية فيما يتعلق بزيادة 
الغذائية  المواد  أسعار 

ومعدالت الفقر:
تؤدي  قد  جيبوتي:   -  1
زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 % وزيادة أسعار المواد 
غير الغذائية بنسبة 3.4 % إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 17.6 % 
في 2022، وهو ما ينذر بضياع مكاسب عدة سنوات من جهود 

الحد من الفقر.
2 - تونس: تشير التقديرات إلى أن زيادة األسعار العالمية 
وقد  مئوية،  نقطة   1.1 بمقدار  الفقر  معدل  ارتفاع  إلى  أدت 
تم التخفيف من أثر ذلك على األسر المعيشية من خالل دعم 
األسعار  ارتفاع  استمر  وإذا  الطاقة.  ومنتجات  الغذائية  المواد 
في األشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت 
عليها في أشهره األولى، واستمر الدعم قائمًا، فإن معدل الفقر 
سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية وستتفاقم مستويات التفاوت 
وعدم المساواة إلى حد ما، إذ سيرتفع مؤشر جيني من 32.82 

إلى 32.9.
فبراير  بين  التضخم  انعكاسات  تحليل  خلص  مصر:   -  3
الرتفاع  نتيجة  التضخم  معدل  زيادة  أن  إلى   2022 ومارس 
أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة 
نقاط   3.8 إلى  نقطتين  من  لتتراوح  الفقر  معدل  في  األجل 
مئوية. وتجدر اإلشارة إلى أن تحليل دور التدابير التعويضية 
التي أعلنتها الحكومة في مارس 2022 وجد أن هذه التدابير 
نقطة   0.4 بنحو  الفقر  معدل  في  الزيادة  من  جزئيًا  ستخفف 

مئوية.
 4 - المغرب: من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم 
إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مئوية، 
ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة 
مثل الوقود. أما الدعم التنازلي، الذي تستفيد منه في العادة 
األسر الميسورة، فسيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية. 
وعالوة على ذلك، ستزداد مستويات التفاوت وعدم المساواة 

مع ارتفاع مؤشر جيني من 39.5 إلى 39.7.
زيادات األسعار  آثار  إلى ذلك، ومن أجل متابعة  وباإلضافة 
أواًل بأول مع الوقت، تُجرى أيضًا مسوح استقصائية عبر شبكة 
اإلنترنت في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأحد هذه 
البلدان هو المغرب حيث استطعنا الوصول إلى 2031 مشاركًا 
منهم   879 أتم  فيسبوك  موقع  عبر  استقصائي  مسح  في 

االستقصاء بالكامل. وفيما يلي بعض نتائج هذا المسح:
األكثر  والخدمات  السلع  إن  المسح  في  المشاركون  وقال 
تأثرًا بزيادات األسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات 

الطازجة.
وتؤثر زيادة األسعار، ال سيما أسعار الوقود والنقل، على عدد 
األصول  مؤشر  توزيع  من  األوسط  الجزء  في  األسر  من  أكبر 
من العينة التي تم جمعها. ويظهر تأثير زيادة األسعار بقوة 
أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية )باستثناء 

الحبوب(.

يتوقع البنك الدولي أن تؤدي 
زيادة أسعار المواد الغذائية 

إلى سقوط 23 مليون شخص 
إضافيين في براثن الفقر

الفقراء الجدد
جريدة فرنسية تتحدث عن »صفقة« بين الدبيبة وحفترمجموعة كتاب *

باشاغا موقف 
من  المكلفة  الحكومة  رئيس  يبدِ  لم  بدوره، 
إطاحة  على  اعتراضًا  باشاغا  فتحي  النواب  مجلس 
»آليات  وجود  ضرورة  على  شدد  لكنه  اهلل،  صنع 
وفق  النفط،  عائدات  إلدارة  ومنضبطة  واضحة 

البحتة«. الليبية  الوطنية  السيادة  ومع  القانون، 

لدى  األميركي  السفير  مع  حديثه  في  أكد  كما 
»تجنيب  الماضي،  اإلثنين  نورالند،  ريتشارد  ليبيا 
الصراع  أشكال  من  أي شكل  السيادية  المؤسسات 
والشفافية  الحياد  على  الحفاظ  وأهمية  السياسي، 
أن  على  »اتفقنا  وتابع:  النفطية«.  الثروة  إدارة  في 
استخدام العنف أمر غير مقبول، وأن استئناف إنتاج 

الليبي«. الشعب  النفط يصب في مصلحة 
والدبيبة؟ حفتر  بين  صفقة 

جانبها  من  قالت  الفرنسية  »كابيتال«  جريدة 

إن التغييرات في مؤسسة النفط واستئناف تصدير 
اإلنتاج جاءت »نتيجة اتفاق غير معلن« بين رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد 
اللذين  حفتر،  خليفة  المشير  العامة  القيادة  قوات 
»الذي  اهلل  صنع  إلقالة  أساسي  شرط  على  توافقا 
الدولي«. المجتمع  يحترمه  تكنوقراطيًا  يعد موظفًا 
عنها  نقلت  غربية  دبلوماسية  لمصادر  ووفقًا 
ينص  وحفتر  الدبيبة  بين  الترتيب  فإن  الحريدة، 
على إعادة فتح الموانئ من قبل حفتر مقابل تعهد 
للسلطات  النفط  عائدات  من  حصة  بدفع  الدبيبة 
قدارة  بن  أن  الجريدة  وتابعت  البالد.  بشرق 

يشتهر بأنه قريب من دولة اإلمارات.
غلق  وراء  كانت  مجموعات  عن  الجريدة  ونقلت 
بن  إن  قولها  ليبيا  في  الطاقة  إنتاج  وموانئ  آبار 
ذلك  في  بما  مطالبنا،  جميع  بتلبية  »تعهد  قدارة 
إعادة  قررنا  لذلك  النفط،  لعائدات  العادل  التوزيع 

الرئيس المقال: حكومة الدبيبة 
حاولت التالعب بالمؤسسة بعقد 

صفقات في اإلمارات

 فتحي باشاغا:
استئناف اإلنتاج يصب

في مصلحة الشعب

انقالب في قطاع النفط .. إطاحة صنع الله وتعيني بن قدارة وعودة التصدير

* جالديس لوبيز-أسيفيدو، كبيرة االقتصاديين وقائدة برنامج »فريق 
الفقر واإلنصاف«، بالبنك الدولي.

* مينه كونغ نغوين، كبير علماء بيانات في قطاع الممارسات العالمية 
للفقر واإلنصاف بالبنك.

والمؤسسات  والتمويل  العادل  للنمو  اإلقليمي  المدير  محمد،  نادر   *
)IFE( بالبنك.

الفقر  لشؤون  العالمية  الممارسات  قطاع  مدير  هوجفين،  يوهانز    *
واإلنصاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالبنك الدولي.

بن قدارة: يمكننا االقتراض من املؤسسات الدولية
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أثار 
أحد  التمويل  إن غياب  الجدل بقوله  فرحات بن قدارة، 
أن  مضيفًا  النفط،  قطاع  تواجه  التي  التحديات  أبرز 
»التمويل ليس شرطًا أن يكون أموااًل، فهناك أساليب 
أخرى، إذ يمكن أن تصدر المؤسسة سندات أو تقترض 
من مؤسسات دولية، أو تستثمر مع الشركاء أو القطاع 

الليبي«. الخاص 
ُأذيعت  وأشار في مقابلة مع قناة »العربية الحدث«، 
إلى  يحتاج  التمويل  توفير  أن  إلى  الماضي،  السبت 
ومنها  والمؤسسات،  القوانين  مع  التعامل  في  مرونة 

المركزي. ليبيا  مصرف 
تحدٍ،  أكبر  هو  السياسي  االستقرار  »عدم  وتابع: 
تجنيب  يمكن  والثقة  التعامل  وحسن  بالكياسة  لكن 
المؤسسة الدخول في معارك غير واجبة، دون التفريط 

إدارتها المؤسسة«. الموارد المسؤولة عن  في 
حكومة  من  المرصودة  الميزانية  وبخصوص 
دينار،  مليار  بـ43  المقدرة  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
لتنفيذ  المبلغ  بهذا  مالية  ترتيبات  هناك  »نعم  قال: 
هذا  نستعمل  أن  وسنحاول  النفط،  قطاع  تطوير  خطة 

األمثل«. االستعمال  المبلغ 
وشدد كذلك على ضرورة »بناء جسور من الثقة مع 
التي  الحدود  ما  سيتفهم  الذي  المركزي،  ليبيا  مصرف 
التي يقف  الحدود  النفط، وكذلك  تقف عندها مؤسسة 
كل  حدود  نتفهم  أيضا  ونحن  نفسه،  المصرف  عندها 
من المؤسستين، إذ ال يمكن ألي منهما أن يقوم بدور 

اآلخر«.

● فرحات بن قدارة ومجلس اإلدارة الجديد لمؤسسة النفط في صورة تذكارية أمام مقر المؤسسة في طرابلس

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، »ملكية إدارة األموال لليبيين 
دون غيرهم«، وذلك في لقائه مع رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال؛ في 
إشارة إلى محاوالت البعض التغول على إدارة اإليرادات النفطية والتحكم فيها.

اجتماع  هامش  على  لوساكا،  الزامبية  العاصمة  في  السبت،  اللقاء،  عُقد 
االقتصادية  والمجموعات  األفريقي  »االتحاد  بين  السنوي  نصف  التنسيق 

اإلقليمية«.
تعزيز  وآلية  ليبيا،  في  السياسية  العملية  مستجدات  آخر  االجتماع  وناقش 
التنمية،  مجال  في  الجانبين  بين  الشراكة  وتعزيز  الليبية-األوروبية،  العالقات 
وكذلك ملف األمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا وملف 

االنتخابات.
أنواع  كافة  »لتقديم  مستعد  األوروبي  االتحاد  إن  ميشال  شارل  قال  بدوره، 

الدعم والتعاون إلنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية«.

املنفي لألوربيني: إدارة أموال ليبيا تخص الشعب وحده
70 ألف برميل يوميا من حقل الفيل

السعر بالدوالرنوع الخام

106.04برنت

103.13غرب تكساس

103.58دبي

108.76سلة أوبك

104.67خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/20/ 2022

شركة جزائرية: نصدر 
الكهرباء إلى ليبيا يوميا

»فيتش« تتوقع رفع الفائدة 
في مصر مجددا بنسبة 3 %

حكومة باشاغا: تفويضات مالية 
تنفيذا للميزانية العامة

تصدير  مواصلة  الحكومية  الجزائرية  »سونلغاز«  شركة  أعلنت 
الطاقة الكهربائية إلى ليبيا يوميا أمام االنقطاع المتكرر للتيار الذي 

يعاني منه الليبيون بشكل يومي.
العام لمجمع »سونلغاز« مراد عجال عن تصدير  المدير  وتحدث 
ما يعادل 500 ميغاوات من الكهرباء نحو الخارج، موضحا أن »عملية 
تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شُرع 

فيها منذ سنوات تجري بصفة يومية«.
في شهر يونيو الماضي، التقى وفد من شركة الكهرباء مع وزير 
ليبيا،  للقطاع في  الفني  الدعم  تقديم  بحثا  الجزائري، حيث  الطاقة 

وتطوير قطاع الطاقة.
كما أجرى وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيارة عمل إلى 
الجزائر األسبوع الماضي، إذ جرى االتفاق على إعداد اتفاقية للتعاون 

في مجال انتقال الطاقة وتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة.
وتسعى ليبيا إلى توليد 22 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة 
يحول  اإلداري  والخلل  السياسي  الصراع  لكن   ،2030 العام  بحلول 
دول انتظام التيار الكهرباء ما يسبب حاالت إظالم يومية يعاني منها 

الشعب.

النشاط  تباطؤ  البحثية  سوليوشنز«  »فيتش  مؤسسة  توقعت 
االقتصادي لمصر خالل الفصول المقبلة، وارتفاع التضخم بما يدفع 

المصرف المركزي لرفع الفائدة 3 % خالل المتبقي من العام.
وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري الخاص بشهر يوليو، إن 
كانت  المصري  االقتصاد  على  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات 
شديدة؛ إذ »أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما 

تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى«.
كان  المصري  االقتصاد  أن  إلى  األرقام  أحدث  »تشير  وأضافت: 
يسير بشكل جيد في األشهر التي سبقت الحرب الروسية األوكرانية، 
على   %  9.1 الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  متوسط  وبلغ 
أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط 

االستثماري والسياحي القوي«.
لكن ذلك لن يدوم نتيجة األوضاع الحالية، بحسب توقعاتها التي 
رجحت أن ينمو االقتصاد 2.4 % فقط على أساس سنوي بين يناير 

2022 ويونيو 2022، وأن يظل النشاط ضعيفا حتى العام 2023.
وخفضت »فيتش« توقعات النمو للعام المالي الحالي من 5.5 % 
قبل الحرب إلى 4.9 %، وأن تؤثر أسعار السلع المرتفعة وضعف العملة 
وارتفاع أسعار الفائدة المحلية على القوة الشرائية لألسر في الفصول 

المقبلة، األمر الذي سيؤثر على االستهالك الخاص.
وأشارت إلى أنه من المتحمل أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2 
% في العام 2021 إلى 13.2 % في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير 

بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية.
الفائدة 300 نقطة  أسعار  المركزي  يرفع  أن  المؤسسة  وتوقعت 
تكلفة  زيادة  إلى  يؤدي  مما   ،2022 العام  بنهاية  إضافية  أساس 

االقتراض وتحجيم االستهالك.
وذكرت أن الحزمة االقتصادية واالجتماعية البالغة 130 مليار جنيه 
مصري )7.1 مليار دوالر(، المعلنة في مارس العام 2022 ستعوض 
تفيد  لن  لكن  التضخم؛  السلبية الرتفاع  اآلثار  بشكل جزئي بعض 
عوائد شهادات االدخار المرتفعة في ظل االختراق المصرفي الضعيف 
في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع 

البنوك، وفق المؤسسة.

أعلنت وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة 
العامة  للجهات  مالية  تفويضات  إصدار  في  الشروع  باشاغا،  فتحي 
الممولة من الخزينة العامة للدولة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب 

بشأن اعتماد الميزانية.
وأكدت الوزارة األحد الماضي استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا 
مكافحة  وهيئة  المالية  الرقابة  وهيئة  المحاسبة  وديوان  المركزي 

الفساد؛ لمعالجة أي مشكالت وعقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية.
وفي 16 يونيو، أقر مجلس النواب باإلجماع، خالل جلسته في مدينة 
سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89 مليارا 

و689 مليونا و376 ألف دينار،.
حماد،  أسامة  باشاغا،  بحكومة  والمالية  التخطيط  وزير  وأصدر 
المنشور رقم 3 بشأن آلية تنفيذ الميزانية التسييرية للدولة، إذ نص 
الميزانية  من  الممولة  الدولة  مؤسسات  جميع  التزام  ضرورة  على 
الدنيا،  حدودها  إلى  وتقليصها  العامة  المصروفات  بضبط  العامة 
وتجنب اإلسراف، ونبذ األساليب التقليدية الستنفاد المخصصات، الفتا 

إلى أن دور وزارة المالية يقتصر على التقيد بالصرف.
وأضاف أن الوزارة ستشرع في إصدار تفويضات مالية ربع سنوية 
للجهات الممولة من الميزانية العامة، مبينا فيها بنود الصرف، وفق 
اإليرادات المتاحة، وحسب ما جرى اعتماده من مخصصات في قانون 

الميزانية. 

رغم تراجع قيمة العملة األوروبية الموحدة إلى 
اليورو  أن  إال  العالمية،  أقل من دوالر في األسواق 
الليبية،  الصرف  سوق  في  أعلى  بسعر  مقوما  ظل 
األمر الذي يطرح سؤاال حول أسباب عدم تأثر سوق 
وما هي  التطور،  بهذا  والموازية  الرسمية  الصرف 
تستوردها  التي  السلع  أسعار  على  ذلك  انعكاسات 

ليبيا من السوق األوروبية.
عالميا-  اليورو-  يواصل  أن  الخبراء  ويتوقع 
و0.95   0.97 بين  ليتراوح  الدوالر  أمام  هبوطه 
دوالر، وهو مستوى لم يُسجل منذ 20 عاما في ظل 
الروسي  الغاز  إمدادات  قطع  عن  الناجمة  المخاطر 

على االقتصاد األوروبي ورفع الفائدة األميركية.
أيام من  الليبية، وبعد  السوق  لكن على صعيد 
بطيء  بشكل  األسواق  تفاعلت  اليورو«،  »أزمة 
مقابل  الدوالر  استقر  فقد  العالمية،  التطورات  مع 
عند  الثالثاء  ليوم  الرسمية  التعامالت  في  الدينار 
4.9152 دينار، و4.959 دينار لليورو الواحد، فيما 
سجل الدوالر في السوق السوداء 5.145 دينار ليبي 

واليورو 5.24 دينار ليبي.
واليورو هو العملة الرسمية لتسعة عشرة دولة 
الوقت  في  األوروبي  االتحاد  دول  من  أوروبية 
العام  يناير  الحاضر. ودخل عملة نقدية بداية من 

.2002

أثر إيجابي وآخر سلبي
أثر  اليورو  سعر  لتراجع  سيكون  ذلك،  ورغم 
إيجابي على االقتصاد الليبي على المدى القريب؛ 
أبوسنينة  محمد  المصرفي  الخبير  يتوقع  إذ 
في  أوروبا  من  السلعية  الواردات  أسعار  انخفاض 
وذلك  باليورو،  القيمة  مدفوعة  الليبية،  السوق 

األوروبية. العملة  نتيجة النخفاض سعر صرف 
على  نشره  تحليل  في  أبوسنينة،  أشار  كما 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه 
األصول  قيمة  انخفاض  احتمال  إلى  »فيسبوك«، 
حال  أوروبا،  في  الليبية(  )االستثمارات  الليبية 
وتأثر  اليورو،  صرف  سعر  انخفاض  استمرار 
احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المقومة باليورو، 

والمستثمرة في بنوك ومحافظ استثمارية أوروبية، 
مما يؤدي إلى حدوث خسائر إعادة تقييم.

إجراءات  من  اتخذ  ما  مدى  على  األمر  ويتوقف 
تحويل  خالل  من  الخسائر  هذه  لتفادي  احترازية 
استثمارات  إلى  باليورو  المقومة  االستثمارات 
مقومة بالدوالر، وهو ما يستوجب التحوط الشديد 
قصيرة  الودائع  عمالت  أسعار  على  يطرأ  ما  تجاه 
األجل من التدهور المستمر المتوقع في سعر صرف 

اليورو.
وأوصى أبوسنينة بتنفيذ االعتمادات المستندية 
تدهور  لالستفادة من  باليورو،  االستيراد  ألغراض 

سعره، وتنفيذها بتغطية كاملة.

سبب تدهور قيمة اليورو
ويرجع الخبير المصرفي السبب في تدهور سعر 

اليورو، إلى االنكماش االقتصادي الذي تمر  صرف 
إلى  التضخم  معدل  ارتفع  حيث  العجوز،  القارة  به 
إلى  معدله  ووصل  سنة،   30 منذ  مستوياته  أعلى 
ازدياد  »إلى  التضخم  ارتفاع  ويرجع   ،% 5 أكثر من 
نتيجة  والمحروقات  الطبيعي(  )الغاز  الطاقة  أسعار 
حالة  إلى  إضافة  الروسية،   - األوكرانية  للحرب 
منطقة  منها  تعاني  التي  االقتصادي  االنكماش 

اليورو«.
الدوالر  صرف  سعر  قوة  »إن  المقابل،  وفي 
األميركي  الفدرالي  االحتياطي  البنك  رفع  بعد 
دفع  مسبوقة  غير  مستويات  إلى  الفائدة  أسعار 
المستثمرين إلى طلب الدوالر واتخاذه مالذا آمنا، 

وفق تحليل أبوسنينة.
الخبير المصرفي عن مخاوف من تزايد  وتحدث 
معدل  ظل  في  االقتصادي  االنكماش  معدالت 
عدم  وحالة  أوروبا  في  المسبوق  غير  التضخم 
إمدادات  أزمة  استمرار  بشأن  األسواق  في  اليقين 

الغاز الروسي للدول األوروبية.
وهذه المخاوف تشير إلى احتمال مزيد الهبوط 
على  الطلب  لزيادة  نتيجة  اليورو  صرف  سعر  في 
المحروقات  ثمن  سداد  في  يستخدم  الذي  الدوالر 
فصل  ودخول  الخريف  فصل  بداية  مع  خصوصا 
في  )الغاز(  الطاقة  على  الطلب  يزداد  حيث  الشتاء 

أوروبا مما سيفاقم األزمة أكثر. 

يصل  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  توقعت 
معدل اإلنتاج تدريجيا في حقل الفيل إلى معدالته 
ليبلغ  اإلنتاج  على  اآلبار  كافة  وضع  بعد  الطبيعية 

70 ألف برميل يوميا.
الضخ  عمليات  استئناف  عن  بيان  في  ذلك  جاء 
واإلنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق 
جنوب غرب البالد. استئناف اإلنتاج جرى يوم الثالثاء 
دام نحو ثالثة أشهر. وأوضحت  الماضي بعد توقف 
المؤسسة أن معدالت اإلنتاج األولية للضخ إلى مجمع 

مليتة تجاوزت 40 ألف برميل اليوم.
الواقع في حوض مرزق  الحقَل  المؤسسة  وتُدير 
»إيني«  شركة  مع  بالشراكة  مليتة  شركة  عبر 

اإليطالية.
وتوقفت عمليات اإلنتاج من حقل الفيل النفطي 
محتجون  أغلق  عندما  الماضي  أبريل  منتصف  في 
الحقل النفطي احتجاجا على عدم تمكين الحكومة 
باشاغا  فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة 

العاصمة طرابلس. من تسلم مهامها في 

الوسط - عبدالرحمن أميني

آثار إيجابية وأخرى سلبية على االقتصاد الليبي
العملة األوروبية تشهد انخفاضا تاريخيا

مخاوف من تأثر االستثمارات الليبية 
المقومة باليورو.. ودعوات لتحويلها للدوالر

 خبير مصرفي يتوقع انخفاض أسعار 
الواردات السلعية من أوروبا

● موظف في احد الحقول لتابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

تعريفة جديدة الستهالك الكهرباء

الطاقة  بيع  أسعار  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الوزراء  مجلس  حدد 
المنازل  إلى  تصل  والتي  للكهرباء،  العامة  الشركة  من  المنتجة  الكهربائية 

الدولة. لمرافق  والمزارع، وكذلك  التجارية  والمحال  والمصانع 
وأوضح القرار الصادر األحد الماضي أن تعريفة االستهالك بالنسبة للمنازل 
والشريحة  درهما،  بـ50  وات(  كيلو   800 إلى   1 )من  األولى  الشريحة  كاآلتي: 
من  الثالثة  والشريحة  درهما،  بـ75  وات(  كيلو   1500 إلى   801 )من  الثانية 

)1501 كيلو وات فما فوق( بـ150 درهما.
 500 إلى   1 )من  األولى  الشريحة  تكون  وقود(  )إنارة  للتجاري  وبالنسبة 
كيلو وات( بـ100 درهم، والشريحة الثانية )من 501 كيلو إلى ألف كيلو وات( 
بـ150 درهما، والشريحة الثالثة )من 1001 كيلو وات فما فوق( بـ200 درهم.

إلى  كيلو  )من  األولى  فالشريحة  الخفيف،  الصناعي  لالستهالك  بالنسبة  أما 
فما  وات  كيلو   1001 )من  الثانية  والشريحة  درهم،  بـ100  وات(  كيلو  ألف 

فوق( بـ200 درهم.
وفيما يخص الصناعي الثقيل، فسعر االستهالك لكل كيلو وات 200 درهم، 
)صغار  والزراعي  درهما،   350 الشوارع  وإنارة  درهما،   350 العامة  والمرافق 
لكل  درهما  بـ150  فتحاسب  الكبيرة  المزارع  أما  درهم،  بـ100  المزارعين( 

كيلو وات.

قيمته 4 مليارات دوالر...

عقد جزائري ضخم في مجال الطاقة مع 3 شركات دولية

»سوناطراك«  مجموعات  وقعت 
»إيني«  من  كل  مع  الجزائرية 
األميركية  اإليطالية و»أوكسيدنتال« 
ضخما  عقدا  الفرنسية  و»توتال« 
ينص  دوالر  مليارات  أربعة  بقيمة 
والغاز  النفط  إنتاج  »تقاسم«  على 
الجزائر.  شرق  بجنوب  حقل  في 
25 عاما  البالغة مدته  العقد  ويتعلق 
في  والغاز  النفط  حقول  باستغالل 

منطقة بيركين.
العقد  توقيع  عن  اإلعالن  وجرى 
قمة  عقد  وجرى  الماضي،  اإلثنين 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  بين 
تبون، ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
العقد  أن  على  تبون  وشدد  دراغي. 
»سيمكن من تزويد إيطاليا بكميات 
حسبما  الجزائري«،  الغاز  من  كبيرة 

نقلت وكالة »فرانس برس«.
بيان  في  »سوناطراك«  وأوضحت 
باسترداد  سيسمح  المشروع  أن 
مليار  قدرها  يتجاوز  إضافية  كمية 
المحروقات،  برميل مكافئ نفط من 
المتوسط  المعدل  رفع  وبالتالي 

لالسترداد الكلي إلى 55 %.
مع  الجزائري  اإلنتاج  تقاسم 

األجانب
بيان  في  »توتال«  شركة  وذكرت 
»تطوير  هو  الهدف  أن  منفصل 
المحروقات  من  إضافية  موارد 

السائلة مع الحد من كثافة الكربون 
هادف  برنامج  بفضل  الحقول  في 
إلى  مشيرة  االنبعاثات«،  لخفض 
ببنود  عمال  جرى  االتفاق  توقيع  أن 
نشاط  لتنظيم  جديد  جزائري  قانون 
 2019 نوفمبر  في  صدر  المحروقات 
ونص على إمكانية تقاسم اإلنتاج مع 

مجموعات أجنبية.
وواجه  كبيرا  جدال  التشريع  وأثار 
الجزائر  في  شديدة  معارضة 
يشكل  أنه  منتقدوه  اعتبر  حيث 
وتشارك  الوطنية«.  للثروة  »تهديدا 
في  بيتروليوم«  »أوكسيدنتال 
شركة  على  استحواذها  بعد  العقد 

»أناداركو« النفطية األميركية.
بين  القمة  خالل  الجزائر  وأعلنت 
الغاز  إمدادات  زيادة  ودراغي  تبون 
الجزائر  باتت  التي  إليطاليا  الجزائري 
مزودها الرئيسي بالغاز، متخطية روسيا 
الجزائر  وستصدر  أوكرانيا.  غزو  بعد 
نحو  إيطاليا  إلى  المقبلة  األيام  خالل 
أربعة مليارات متر مكعب إضافية من 

الغاز، بحسب مصدر حكومي جزائري.
زيارته  في  أعلن  دراغي  وكان 
عن  أبريل  في  الجزائر  إلى  السابقة 
التي  الغاز  شحنات  لزيادة  اتفاق 
أي  يُعطِ  لم  لكنه  الجزائر،  تصدرها 
أرقام حينها. منذ مطلع العام 2022، 
 13.9 إيطاليا  إلى  الجزائر  صدرت 
مليار متر مكعب من الغاز، ما يتخطى 
المقررة  الكميات   %  113 بنسبة 

باألساس.

الجزائر - وكاالت
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حالتنا الليبية

مختنق البؤس واملراوحة

سالم الكبتي

رافد علي

»الكالم«!؟

بينما كنت أستمع إلى أغنية
لـ»دينا الوديدي« تقول فيها:

الحرام هو الحرام
يا عم يا بتاع الكالم

الحرام يا بتاع الكالم
الحرام هو الكالم اللي نصه

يا عم كذب.
السياسي، وبشكل مكرر ومنفر  الكاذب في مشهدنا  الكالم  ذكرتني كلمات األغنية بتسيّد 
حتى وصل األمر إلى انتشار التسويق للشعارات الهامشية، واالفتتان بالمسميات الكاذبة التي 
الكالم »اللي كله كذب« يلقى  زال  الحال، فال  جعلت حياتنا مسرحية ساخرة مملة، ورغم ذلك 
ويبدع  يتقن  أن  على  تعود  من  بيننا  أن  ويبدو  الجمعي،  عقلنا  في  معتبرة  مساحة  وله  رواجا 
مختصر  وبقول  نسميهم  أن  لنا  يمكن  ممن  فالكثير  الشعارات،  صناعة  في  مذهل  بشكل 
)بياعين كالم(، أولئك الذين ال يعجزهم أبدا أي عائق لكي يعيدوا تدوير نفس البضاعة واجترار 

نفس الكالم من عقود، فاألمل يراودهم دائما في أن يجدوا من تنطلي عليه اللعبة.
والكالم سواء كان قوال، أو حديثا، أو خطابا يفترض أن يتضمن معنى.. والمعنى هو جوهر 
الكالم وقيمته.. ولكن ال زال يأسرنا الشكل وال نبحث عن المعنى، رغم أن الكالم إذا لم ينتج 
معنى يبقى »كالم فارغ«، ويفترض أن ال يُؤبَه له، وكذلك ينطبق األمر على من يلقي الكالم 
الكالم  أمر  وكذلك  عليه..  نعول  ال  أن  يجب  روية،  وال  فكر  غير  من  يقوله  أي  عواهنه،  على 
الجامع،  الكالم  بينما  واالستحسان  القبول  يلقى  الذي  والتملق،  المداهنة  فيه  الذي  المعسول 
وهو ما قلت ألفاظه وكُثرت معانيه، يعاني الغياب بل يقابله الكالم األجوف الذي يتسم باإلكثار 

من العبارات الطنانة المتكلفة مع خلوه من المعاني.
ومقصد الحديث في هذه السطور هو ما نراه في واقعنا السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
المتخلف، حيث يتبين بوضوح أن يكون الكالم السائد )كذب وغريب ورديء ومكرر ومستهلك 
والرؤية  المبعثر..  والكالم  والجعجعة  الصخب  تقول  أن  لك  الدقة  أردت  وإن  ونمطي(.. 
المشوشة، وكل ذلك ينطلق من حناجر ترفع عقيرتها بكالم أجوف ال يسمن وال يغني من جوع، 

وصدق أهل السودان عندما قالوا »دا كالم... ساكت«!، وهو الكالم الذي ليس له معنى.
بل  تتغير،  لم  الكالم  نوعية  أن  واالستبداد،  القهر  من  نسبيًا  تخلصنا  وقد  اليوم  المالحظ 
وبالميكروفونات،  بالكالم  الهائل  الشغف  األفق ظاهرة  األلسنة في غيها، وتبدت في  استمرت 
توقف  نفسه ويطيل دون  الكالم  يكرر  يذكر، فهناك من  ولكن ال جديد  متاحا،  أصبح  فالكالم 
حتى الثرثرة، ونموذج ذلك يحدث في أي مجلس أو اجتماع، حين يحذر من هو في مقام رئيس 
الجلسة وينبه كل من يريد التحدث إلى أن ال يكرر ما سبقه من رأي، ورغم ذلك يتزاحم الذين 
الحديث ثم يؤذن لهم فتأتي أحاديتهم وكلماتهم كغثاء السيل  الميكروفون لطلب  يعشقون 
العبارات  وبنفس  بالكالم  سبقهم  من  قاله  أن  سبق  لما  وتكرارا  فيها  إضافة  وال  جديد  بال 

الخاوية.
اليومية،  إذا لم يعيشوا المضمون واقعا حيا في حياتـهم  الناس  الشعارات والكالم ال يفيد 
وكلما  الحاضر..  مسؤولية  من  والهروب  الضمائر  إراحة  أجل  من  بالتاريخ  التوسل  يجدي  ولن 
كانت الشعارات دقيقة وعملية، ومن يهتفون بها صادقين في خطواتهم ومخلصين ومدركين 

معاني شعاراتهم، كانت احتماالت تحقيق نتائج إيجابية أكبر والعكس صحيح..
أسهل  فما  الرائجة..  السوق  هي  الجوفاء  الفضفاضة  الشعارات  سوق  أسف،  وبكل  ولكن 

النطق بما شئت واستحسنت من كلمات وعبارات، لكن ما أصعب ترجمتها على أرض الواقع.
يعتمد  ال  الذي  والعاطفي،  المُبهم  الخطاب  ذلك  الشعبوي  الخطاب  أسير  زال  ال  الكالم 
مع  يتطابق  أو  تمامًا  ليتماشى  المشاعر،  وإلهاب  الحماس  إثارة  إلى  يميل  بل  والرؤى،  األفكار 
المزاج السائد، من دون أن يفيد في التعامل الجدّي والمسؤول مع المشاكل الواقعية وتقديم 
الحلول لها.. خطاب شعارات فضفاضة دونما تأصيل، ناهيك عن حشو الكالم من قبيل مفردات 

العمالة والخيانة.. إلخ
وصاحب ذلك الخطاب يعلم أن العالم صارت المصالح فيه متداخلة، والقوى الكبرى ومناطق 
نفوذها لها دور في ما يحدث في كل ركن في الكرة األرضية والسيادة بالمفهوم المطلق صار 
الشعبوى يكثر من  الخطاب  يزال  الذقون وغير واقعي.. ورغم ذلك ال  أمرا وهميا وضحكا على 
لخلق  كوسيلةٍ  التاريخ  وقائع  بعض  استدعاء  مع  األمور،  وتبسيط  الحلم  وردية  على  التركيز 

العمق االنفعالي حصدا لإلعجاب.
وأخيرا.. ال شك عندي في أن األنظمة الشمولية التي سادت حياتنا زمنا طويال هي من سعى 
القرار، ولكن  القدرة على استقاللية  الناس بشعارات دينية أوسياسية رنانة، تدعي  إلى إشغال 
الحقيقة أنها شعارات غير قابلة للتحقيق، وغير منطقية، وال عالقة لها بواقع اليوم حيث موازين 
التي  السياسة  المتباينة بشكل كبير، تشهد بعجزنا وهواننا، ويتبين بوضوح فشل تلك  القوة 
أدت إلى نهايات كارثية، فالكالم المنمق قد يثير اإلعجاب، ولكنه ال يحرك العقول، فيبقى كغثاء 

السيل.. تلك هي آفة الكتبة في مجتمعات التخلف.

صالح الحاراتي

لغة فبراير

هوية  كانت  حينما  البدايات،  كانت  تلك  عنك«..  غصبًا  فبرايري  أنا  لك،  أسمح  ولن  أسامحك،  »لن 
»الفبرايريين« ملتبسة، فكان إثبات الصفة يحتاج لقوة خطاب فقط، وبعد أن تكاثر حملة »الهوية« 
كان ال بد من التمايز، والتراتبية، فال معنى للمساواة في قيمة تاريخية كهذه. ولهذا استخدمنا الزمن 

لتوثيق األصالة.
قال مسعود لصاحب المحل، الذي رفض أن يكتب قيمة المشتريات في سجل الديون »أنا فبرايري 
قبلك«. بعد أن حاول الحاج سالم، أن يومئ لكون مسعود من »اللجان الثورية« سابقًا، وبعد أن احتد 

النقاش، صرخ به »احترم نفسك أنا فبرايري من قبل فبراير نفسها«.
وعبر آخر بصيغة أوضح إذ قال أستاذ نبيل، المدرس، الذي لم يكن يُسمع له صوت، ولم يعرف أحد 
سابقًا هل كان يشجع السويحلي أم الحياد!! قال في ندوة على الهواء بالتلفزيون »إن فبراير روح، وليست 

تعبيرًا لفظيًا، ومن كانت روحه ضد ما كان يجري في البالد فهو: فبرايري«.
العبارات. ال المؤهالت، وال األصل  ولم يتابع أحد نبيل، إذ لم يكن هناك جواز سفر لألحالم سوى 
االجتماعي، وال حتى المال، إال إذ كنت صهرًا لـ»فبراير«. أو تزوجتها طبعًا. فهذا الشهر أصبح مظلة 
الرياضيات في الحصة األولى  نحتمي بها جميعًا من االتهامات واالعتداء، في يوم ما عاقبت مدرسة 

صباحًا، أحد طالبها، لكن عقابها ارتد لنحرها، إذ أثبت التلميذ أنه من عائلة فبرايرية، وهذا يكفي بذاته.
»صالح« ابن شارعنا، المنبوذ من الجميع، والذي كان أي طفل يتعرض لعقوبة من والديه إن شوهد 
بجواره–ال معه فقط–صالح استطاع أن يغير الصيغة وفقا لثقافته ومصطلحاته، فقبل أن ينطلق ويصبح 
قائد كتيبة، وله حق التدخل حتى في اختيار رئيس البالد شخصيًا، وبالرغم من أنه لم يعد يحتاج ألي 
صيغة، بعد أن قبض على الثراء من عنقه وصار يملك األطيان واألعيان، والسيارات بكل موديالتها. 
أقول قبل ذلك بدأ صالح انطالقته–كما قلت لك–بتوثيق العبارة، إذ ظل يواجه كل من يعترض عليه 

بقوله »أنا فبرايري قبل ما تجيبك أمك«.
الحاجّة »سليمة« عندما تعلو األصوات وتتالشى أي قدرة لديها، لجذب االنتباه من النسوة في خيمة 

العرس أو العزاء، ترفع عقيرتها بالقسم
»ورأس فبراير كان ما سمعتي هذه يا حاجة« !!. فينقطع كل نفس، وتصمت الحاجة سليمة هنيهة 
لتأكيد استالمها لزمام الموقف، وتعدل جلستها، فوق دماغ فبراير شخصيًا، وتستمتع بلحظات الهيمنة 

قبل أن تروي حكايتها.
لكن فبراير المباركة–أدامها اهلل–منحتنا رصيدها الخاص من العبارات والتوظيفات اللغوية، فكلمة 
باتت معجمًا مستقاًل،  متوفى،  عند سماع خبر عن  أو  األذان،  في  عادة  كنا نسمعها  التي  أكبر«  »اهلل 

ويمكنك مع لغة الجسد أن ترد بها على أي موقف كان.
- إذا قال رفيقك إنه سيسافر لطرابلس يمكنك أن تقول »اهلل أكبر« لتعني الموافقة، وإذا رفعت كف 

يدك أمام وجهك ورددت »اهلل أكبر« فهذا يعني إنك ال تستطيع.
- العزومة على طعام تقبلها بعبارة »اهلل أكبر«، وترفضها بوضع يدك على بطنك وأنت تردد »اهلل 
أكبر«. اإلقدام واإلحجام تعبر عنه نفس الكلمة. فقد زرع اهلل البركة في كالم فبراير، والبركة تكفي مع 

القليل.
ـ النجاح نبتهج به بالتكبير، والفشل نتحسر بعده بنفس العبارة، علمتنا فبراير أن األشياء والحوادث 
والظواهر تحمل نقيضها، وتنتج أضدادها، فبراير هي فلسفة للحياة، منطق خاص للتفسير، لذلك كانت 
تكفي لنشق طريقنا للحضارة حتى بشخصيات مثل صديقنا »صالح!!«. ال يهم شيء سوى أن تعبر عن 

إيمانك بأحداث شهر معين في سنة معينة.
لذلك فكما هي »اهلل اكبر« تكفي للتعبير عن كل شيء، وهذا لم يكن لوال فبراير، فقد واجهنا بهذه 
الكلمة »الكتائب« وهزمناهم، ولهذا فهي تكفي لتكون بدياًل عن كل اللغات، ألنها من فبراير المعبرة 

عن كل شيء، فهي جديرة بأن تكون هي بالذات »لغة فبراير«.

طارق القريزي

الوقت  ع  نعرفوه..  ما  شين  شي  على  »خذينا 
يوه.. كل يوم يهلب يوريك خوه«

الشاعر جلغاف الفاخري »توفي العام 1957«.
مثل مرض مزمن.

مثل رجل فقد عقله.
مثل عزاء اليتوقف عويله.

بسهولة  الراهنة  الليبية  حالتنا  للعين  تبدو 
فترة  منذ  الجميع  مــن  يالحظ  ــات  ب ويــســر. 
والنطيحة  المتردية  الحالة  معًا  وقريبة  بعيدة 
عالج.  دون  وشعبها  ليبيا  إليها  وصلت  التي 
غدًا  الغور  مظلمة  مهاٍو  في  تمامًا  انزلقت  لقد 
وأنواع  واالقتراحات  الحلول  كل  معها  يصعب 
كل  عندنا  المتصلبة  األطراف  عناد  أمام  الدواء 
لحظة، كل ساعة، كل يوم، كل عام، فليس ثمة 
من يتنازل أو يؤخر خطوة بقدميه االثنتين من 
أجل ليبيا وطنًا وشعبًا وتاريخًا ومستقباًل يطمح 

إليه.
أمرنا،  يهمه  من  يا  السادة  أيها  والحاصل 
ويصعب  له  يؤسف  وضع  في  ليبيا  بالدنا  باتت 
حتى على الكافر الذي صلى قريبًا من أجلنا في 
أمر  وذلك  لحالنا.  قلبه  ورق  األحد  يوم  قداس 
والذهول  والمتابعة..  التوقف  إلى  يدعو  الشك 
القلب  تميت  درجة  إلى  ويجري  جرى  لما  أيضًا 

وتوقف نبضاته.
لقد بات في الوقت ذاته.. الليبيون موتى في 
جميع الجهات ينتظرون األكفان فقط ثم الدفن 
وليقل  الحياة  في  موتى  إنهم  التراب.  وإهالة 
»أهيلوا  ــرارة..  م وبكل  شدقيه  بملء  التاريخ 

مزيد التراب، فهنا كان الشعب الليبي«!
أصابت  التي  اللعبة  هذه  في  أيضًا  والحاصل 
الجميع بالدواخ، أن الطرق كلها التوت ولم تعد 
وأن  مسار.  أي  ونحو  اتجاه  أي  نحو  مستقيمة 
استمرار  إزاء  أيضًا  اعوجت  ثم  ضاقت  الــدروب 
تزعم  التي  األطراف جميعها  المزيد من تصلب 
»ولية  أنها  وتعتقد  األمور  حل  لديها  بأن   »!«
أمرنا ونعمتنا في هذه الدنيا«، وأضحى كل من 
في »اللعبة« يجري وسط السباق ويحرص على 
الفرص  تلو  الفرص  وينتهز  الخاصة  مصلحته 

لتحقيق منافعه الشخصية على الدوام.
الراهنة  الحالة  هذه  في  المحزن  والحاصل 
وقع  بأسره  الليبي  الشعب  أن  المعوج  والدرب 
هذه  أسر  الجناح..  مهيض  أسد  مثل  األسر  في 
يستطع  ولم  ــات،  واألزم والتداعيات  الخالفات 
وضع  إلى  خاللها  من  الخروج  أو  منها  الفكاك 
السبل  عليه  ضاقت  لقد  والتفاؤل.  بالخير  يبشر 
الذي  هذا  كل  شعبنا  يستحق  فهل  رحبت..  بما 
علينا  الحزن  إلــى  ذلــك  اليدعو  وهــل  يجري.. 
ونحن  علينا  أو  أجلنا..  من  والصالة  ورثائنا 
وهل  الذي مضى؟!  األحد  يوم  قداس  في  أحياء 

ستتكرر الصلوات والدعوات ؟
بيدهم  مــن  يــا  الــســادة  أيها  يحدث  ــذا  ه
قريبًا وبعيدًا.. داخل  أمورنا جميعًا هنا وهناك.. 

بسبب  العالم  تفاجئ  الليبية  ــة  األزم أخبار  ــت  الزال
سريعًا  المتقلبة  أحوالها  بسبب  أحداثها  تداعيات 
الراهنة  المرحلة  وســم  يجعل  مما  أطرافها،  بين 
العناوين  من  واالحتقان«  الفوضى  بـ»براغماتية 
األخير  التقارب  ولعل  ليبيًا،  المعاشة  للحالة  األنسب 
بين السيدين الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
األنباء  من  البالد  بشرق  حفتر  والمشير  طرابلس،  في 
إزاحة  على  اتفاقهما  بسبب  دوليًا  اهتمامًا  حازت  التي 
كرئيس  منصبه،  مــن  اهلل  صنع  مصطفى  السيد 

لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
اليوم  السائدة  السياسية  البراغماتية  حالة 
أنها  شك  ال  فيها،  الخصوم  بين  بتقلباتها  بالمشهد 
يبدو،  ما  على  جدًا،  الحريصة  الدولية  النزعة  وليدة 
على عدم قيام صدام مسلح يتجاوز حالة وقف إطالق 
اآلن  ساستنا  يملك  ال  إذ  أميركيًا،  المدعوم  النار 
لتعزيز  كمحاولة  المواقف  فوضى  في  المناورة  إال 
أوسع  منفذًا  تمنحهم  قنوات  فتح  ألجل  مواقعهم، 
فالمشير  المالية.  البالد  موارد  على  أياديهم  لبسط 
السيطرة  يفتقد  لكنه  النفط،  على  يسيطر  بالشرق 
ولذا  الدبيبة،  السيد  عند  الحال  بعكس  موارده،  على 
في  بالشرق،  مسيسًا  قرارًا  وموانئه  النفط  إقفال  نجد 
األموال  صرف  منع  البالد  بغرب  الدبيبة  يسيس  حين 
ببساطته،  وهــذا  الشرقية،  للمنطقة  المخصصة 
الرجلين  بين  االتفاق  يفسر  قد  األرض،  على  كمعطى 
كمحاولة منهما ألجل رفع المالمات أمام حالة احتقان 
وكقيادة  خدميًا،  متردي  مشهد  لساسة  الــشــارع 
إال  شيء،  كل  في  المحتقنة  المرحلة  تتزعم  سياسية 
للبالد،  العام  والسقوط  الفساد  شيوع  استمرار  من 
للخروج  الماضية  األسابيع  الشارع في  الذي دفع  األمر 

مطالبًا بحياة كريمة.

وضح  في  يحدث  ظل  الحدود.  وخــارج  الحدود 
الساطعة  لياليه  في  القمر  ضوء  وتحت  النهار 
والمظلمة أمام أعين الشعب، فاغر األفواه الذي 
يحدث  والدعاء.  الصالة  الراهنة  حالته  تستحق 
أمام العالم الذي يرق قلبه لكل شيء ويتغاضى 
عن كل شيء وال تهمه إال مصالحه وأموره في 
الذي  العالم  أمام  الخطوط.  كل شيء وعبر كل 
يوم..  كل  نموت  ونحن  ويرانا  أجلنا  من  يصلي 
أن  واليريد  يتحرك  وال  عــام،  كل  ساعة..  كل 
قداس  في  أرواحنا  على  بالصالة  سوى  يتحرك 
يوم األحد، وسوى للحاجة التي تدعوه ألن يرق 
بالطبع  الخاصة  مصلحته  لسواد  الشفوق  قلبه 
فالعالم  المبكية..  وحالتنا  عيوننا  لسواد  وليس 
مثل والة أمورنا يتفق معهم علينا في المصالح 

واألمزجة.. أما غير ذلك.. فال على اإلطالق.
الصالة  رأيتم  يا من  السادة  أيها  هذا يحدث 
سمعتم  أو  وتصدية  مكاء  إال  تكن  لم  التي 
والمناصب  المجالس  وجــود  في  يحدث  بها.. 
والمستشارين وذوي الخبرة والمحاكم والقانون 
المستديمة  واللجان  الغائب  والدستور  المعطل 
ــوزارات  وال الزمن  هذا  عاهات  من  عاهة  مثل 
والكتاب  والمحللين  والــمــرافــق  واإلدارات 
التواصل  وصفحات  والفالسفة  والمثقفين 
صغار  مثل  الليبيين  وبكاء  العيون  في  والغزل 
الوجود  منعدمة  ــة!«  »دولـ ــود  وج في  قطط 
في  وتدور  بعضها،  على  ومنقسمة  األصل  في 
الخواء، وتتناطح مع مطلع الشمس كالثيران في 
بعضهم  في  أبناؤها  ويشمت  إسبانيا،  مالعب 
ويمضغون  وطنهم  ويلعنون  أنفسهم  ويأكلون 
يوم.. كل لحظة..  سيرهم في شماتة وغل كل 

كل ساعة.. كل عام.
أحياء  ونحن  علينا  تقام  والصالة  يحدث  هذا 
مسؤول  أي  من  الخجل  يعتريه  من  ثمة  وليس 
في  عليهم  يصلون  ومن  ليييا،  مصلحة  تهمه 
ومرعبًا  مهواًل  األمــر  وظل  القبلة.  اتجاه  غير 
وتفاقمها  ــات  األزم بتعاظم  يطاق  ال  حد  إلى 
التي  الموجة  مثل  أزمة  وراء  أزمة  وتالحقها.. 

تجري وراء الموجة األخرى التي سبقتها.
غيرنا،  دون  عندنا  يحدث  ما  يحدث  فلماذا 
والمعد  والمنظم  المبرمج  الشكل  وبــهــذا 
ومــوارده  وموقعه  إمكاناته  بلد  في  فترة  منذ 
واالقتصادية  واالجتماعية  السكانية  وظروفه 
آمنًا  بلدًا  جعله  بمقدورها  التي  المقدرات  وكل 
مطمئنًا ينعم وأهله البسطاء بالرخاء والسكينة. 
الجواب  عن  نبحث  ال  ولماذا  ذلك  يحدث  لماذا 

وسط الخيوط المتشابكة والمعقدة.
ومريع،  واضــح  تخلف  مشكلة،  وراء  مشكلة 
إلى  الوطن  ضياع  في  الجميع  من  ومشاركة 
رائحة  وفــاحــت  الحريق  معها  انتشر  درجــة 
يرى  أو  يستجيب  أو  يتحرك.  أحد  وال  الشياط. 
منهم.  ويقترب  بصيرتين  بعينين  يحدث  ما 
الحريق ومن سخام  الكل خائف على نفسه من 

يضعهما  صراحة،  أو  ضمنيًا  الدبيبة،  حفتر-  اتفاق 
مبدئي  تفاهم  أو  أولى،  تنسيق  حالة  في  الجميع  أمام 
»سيادية«  وطنية  مؤسسة  على  اليد  وضــع  ألجــل 

يتهمانها »بعدم الشفافية« في خطابهما العام.
ليبيا،  إلى  سابقًا  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث 
نوفمبر   18 في  أشار  قد  كان  سالمة،  غسان  السيد 
بليبيا هو في أساسه  الحالي  أن »الصراع  إلى   ،2018
واالستقرار  البالد،  السيطرة على موارد  أجل  نزاع من 
األمر«.  هذا  مواجهة  تتم  لم  ما  المنال  بعيد  سيكون 
من هنا جاء ميالد فكرة اإلشراف على الموارد المالية 
المبعوث  نورالند،  مؤخرًا  بها  نــادى  التي  الليبية، 
لديها،  المعتمد  والسفير  لليبيا  الخاص  األميركي 
واجهتها  حين  في  دولــيــًا،  ترحيبًا  الفكرة  ــت  والق
من  تزيد  مبهمة  فكرة  باعتبارها  داخليًا،  اعتراضات 

تقويض »سيادة ليبيا«.
الزالت  الليبية  المالية  الموارد  على  اإلشراف  فكرة 
واضحة  غير  فهي  الخام«،  »المادة  طور  في  فكرة 
كيفيتها  ندري  ال  الزلنا  فيها  والشفافية  التفاصيل، 
المتداول  خــالل  من  أنــه  إال  معايير!،  أيــة  وضمن 
لهذه  تحضر  بريطانيا  أن  مختلفة،  أوروبية  بعواصم 
على  يشرفون  ممن  باعتبارها  بتفاصيلها،  الطبخة 
السياسي  ودعمها  عالقتها  عبر  الليبية  المالية 
المصرف  رئيس  الكبير،  الصديق  للسيد  والمهني 
في  وتوابعه  الصخيرات  اتفاق  بروز  منذ  المركزي، 
أن  إلى  إضافة  الساعة،  حتى  الليبية  األزمــة  دوامــة 
 Penholder لوظيفة-  المحتكر  هــي  بريطانيا 
األمن  بمجلس  الدولية  الــقــرارات  صياغة  كاتب   -
يفتح  الذي  األمر   ،2011 فبراير  منذ  بليبيا  المتعلقة 
الموضوع  الشفافية في هذا  التفكير في قضية  نوافذ 
تحديدًا!، ومدى تسييسه للحالة الليبية ماليًا ودوليًا!.

أو  يصرخ  خالدًا  مسؤواًل  نسمع  لم  الشياط. 
مسؤواًل  نرَ  لم  والمواطن.  الوطن  حالة  يشكو 
وبطنه  وتصرفاته  وبــوزاتــه  بلباسه  يتباهى 
كرسيه  أو  ــوزارة  ال في  منصبه  يترك  المنتفخ 
في  أو  »الرئاسي«  في  أو  النواب  مجلس  في 
حزنًا  أو  احتجاجًا  دولة!«  ثمة  كان  »إذا  الدولة 
التاريخ  وجه  في  بالمسؤولية  شعورًا  أو  ألمًا  أو 
على حالتنا الليبية الراهنة التي ظل يضرب بها 
المثل.. على ما يحدث للمواطن من قهر وآالم 
يوم..  كل  ساعة..  كل  لحظة..  كل  وعذابات.. 
أجلنا مثلما صلى علينا  لم يصلوا من  كل عام. 

الحوت في قداس يوم األحد!
رائحة  يعشقون  ــوالة  ال هــؤالء  أن  والــواقــع 
استسهلوا  يبدو  ما  وعلى  والحرائق،  الشياط 
بها  يقومون  عادة الزمة  عنادهم  وأضحى  األمر 
ويتحدون بها حالتنا رغم االحتجاجات والصلوات 
والحرق والتخريب الذي البد أن يحدث إزاء هذه 
أمر عجيب في  واإلهانات. وذلك  والشتم  الحالة 
المشكلة وليس  أمثال هؤالء جزءًا من  أن يظل 

من الحل.
الراهنة  الليبية  الحالة  أيتها  جميعا  إنهم 
إلى  النحتاج  إننا  ســواء.  حد  »المشكلة«على 
من  هناك  كــان  لو  لكننا  أحــد،  من  الصلوات 
إلى  نحتاج  وتفكير..  عقل  ولديه  ويدرك  يفهم 
ضمير  اسمه  شــيء  لديهم  مسؤولين  رجــال 
ليبيا. يهمهم  رجال تهمهم  آخر.  أي شيء  قبل 
بالدرجة  االتجاهات  كل  في  الممزق  مواطنها 
ووطنية..  يقظة  لديهم  مسؤولين  القصوى، 
فهل نخلق هؤالء من جديد.. أين نجدهم. هل 

نحضر المالئكة ألنقاذنا مما نحن فيه؟!
أن  ويبدو  يحدث،  سيظل  يحدث  الذي  إن 
صعيب  واألفكار  العقول  تخلف  في  التغيير 
هذه  حتى  الــلــحــظــة..  ــذه  ه حتى  الــمــنــال 
العام؛  هذا  حتى  اليوم..  هذا  حتى  الساعة.. 
في  تنوعاتها  بجميع  السلطة  في  من  ألن 
بحزننا  يحسون  ال  العريضة  الطويلة  بالدنا 
يتحسسون  الذي  الوقت  في  الراهنة  وبحالتنا 
بإحتياجاتهم  ويــحــســون  بطونهم  فــيــه 
ولم  حسابنا  على  التافهة  ورفاهيتهم 

اآلن. حتى  لحومنا  من  يشبعوا 
األحد.  يوم  الصلوات  إلى  تحتاج  ليبيا ال  إن 
إصالحًا  األرض  في  يسعون  رجااًل  تريد  ليبيا 
أبنائها  وأجل  أجلها  من  ويسهرون  وتضحية 
والتعليم  والحضارة  التقدم  إلى  المحتاجين 
وبناء  والخدمات  الوطنية  والتربية  والعالج 
األنانية  عــن  بعيدًا  شجاعة  بكل  الــوطــن 
نغني  نــزل  ــم  ل ونــحــن  األمــــراض.  وبــقــيــة 
اليوم  حكمة  ونرى  العميق  الحزن  أنشودة 
في  الموصدة  األبـــواب  كــل  على  المعلقة 
»أنا  وبـــرود:  صفاقة  في  القائلة  وجوهنا 
من  سينجو  فمن  الطوفان«!!..  بعدي  ومن 

حدث؟! إذا  الكبير..  الطوفان 

الليبيون موتى 
في جميع الجهات 

ينتظرون األكفان 
فقط ثم الدفن 

وإهالة التراب

األزمة الليبية 
رغم بروز عنصر 

البراغماتية فيها 
بشكل الفت منذ 

ديسمبر املاضي 
كبديل للغة الدم 

ستستمر في 
متاهتها املظلمة
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مواٍز  وزراء  وكرئيس  حفتر،  حليف  باشاغا،  السيد 
صمته  عن  خرج  طبرق،  برلمان  من  بدعم  للدبيبة، 
اهلل  صنع  بإزاحة  المتعلقة  األحــداث  تطورات  تجاه 
له  حديث  في  شدد  إذ  الليبية،  النفط  مؤسسة  من 
واضحة  »آليات  وضع  ضرورة  على  نورالند  السيد  مع 
القانون...  وفق  النفط  عائدات  إلدارة  ومنضبطة 

)وبما يتماشى(... مع السيادة الليبية البحثة«.
السيد  يتحدث  قــانــون  أي  عــن  اآلن  اإلشــكــال 
والمفتقر  للبالد  الداخلي  القانون  أهــو  باشاغا؟! 
أميركيًا  المطروحة  التدويل  بحالة  خاصة  لنصوص 
يقصد  أنه  أم  الليبي؟!.  العام  المال  على  لإلشراق 
القانون الدولي بأعرافه الدولية، ولذي نجد تطبيقاته 
مقابل  النفط  برنامج  قرارات  في  اليوم  زمنيًا  القريبة 
صدام  حكم  أيام  العراقية  باألزمة  المتعلقة  الغذاء، 
بالفساد  المفعم  الــدولــي  البرامج  وهــو  حسين، 
على  ودولية  عربية  ودول  شخصيات  وطال  واإلفساد، 
واسع  نطاق  على  وموثق  معروف  هو  كما  سواء،  حد 
و»تحب  ندري!،  ال  الزلنا  بغداد!!.  سقوط  وبعد  قبل 

تفهم! ادوخ«.
فيها  البراغماتية  عنصر  بروز  رغم  الليبية،  األزمة 
الدم،  للغة  الماضي كبديل  بشكل الفت منذ ديسمبر 
سيديّ  أن  خصوصًا،  المظلمة،  متاهتها  في  ستستمر 
تعزز  فــرص  عن  يبحثان  الزاال  القويين،  المشهد 
المتدخلين  مع  تحالفاتهما  ضمن  بالداخل  نفوذهما 
الشارع  إزاحة غضب  في  نجحا  وبعدما  الليبية،  باألزمة 
خطابهما  في  المباشرة  إعــادة  وتبنيهما  واحتقانه، 
هو  بهما  السياسي«  »المسار  بأن  المعهود  السياسي 
المعول عليه بشخوصهما وخصوماتهما فيه؛ خصومة 
للخروج  وحقيقة  عميقة  تنازالت  أي  تقديم  من  خالية 

بالبالد وشعبها من مختنق البؤس والمراوحة.
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شجون قانونية من قلب األلم

األدوات  هذه  أن  يعني  وهذا  حاجاته،  تلبي  عملية،  وظائف  إلنجاز  األدوات  اإلنسان  يخترع 
الحسية،  هيئتِها  أو  تجسدَ شكلِها  كاملة  بكونها  ونعني  ومتكاملة.  كاملة  تكون  أن  البد 
ونعني بكونها متكاملة أداءها ووظيفتها المهيأة لها. وهنا البد من أن يكون ثمة توافق 
المضمون.  بمثابة  )الوظيفة(  هي  التي  االكتمال(،   =( والوظيفة  الكمال(   =( الشكل  بين 

وبمصطلحات أرسطو تضافر علتين: العلة الصورية والعلة الغائية.
فإذا وقعت جرة فخارية، مثاًل، وانقسمت إلى قطعتين، انهار الشكل )= الصورة أو الهيئة( 
إحدى  كانت  لو  وحتى  بالغاية(.  اإليفاء  وامتنع  المضمون  تالشى   =( الوظيفة  وتعطلت 
القطعتين أكبر بكثير من شقيقتها، فإنها ستكون مجرد قطعة جرة ال يمكنها تمثيل الجرة 
القطعتين  إلى  يُسند  قد  الغاية.  وال من حيث  الصورة  أي ال من حيث  وال مضمونًا،  شكاًل 
القيام بوظائف أخرى، لكن لن تكون لهذه الوظائف المسندة إليها من حيث هي قطع جرة 

أية عالقة بالوظائف األصلية المستهدفة من صناعتها في البداية.
والدولة.  المجتمع  في  والسياسية  االجتماعية  المؤسسات  على  أيضًا  ينطبق  الحال  هذا 
فالمؤسسات هي »أدوات« صممت ألداء وظائف محددة، عرفيًا ودستوريًا وقانونيًا، أي أنها 
العادية،  االستعمالية  األدوات  من  »محسوسية«  أقل  أنها  صحيح  اجتماعية.  حاجات  تلبي 
وجودًا موضوعيًا  لها  أن  بما  واالستعمالية،  األداتية  بصفة  محتفظة  ذلك،  مع  تظل،  لكنها 

في الخارج ومنوطة بها وظائف صممت وبنيت بغاية أدائها.
للدولة«  األعلى  »المجلس  مثل  من  السياسية«  »األجسام  مصطلح  ساد  ليبيا  في 
هذه  بعض  البرلمان(«.   =( النواب  و»مجلس  الدولة«  و»مجلس  الرئاسي«  و»المجلس 
األجسام يعتبر »منتهيَ الصالحية« الزمنية، ونقول »الزمنية« ألنه، عمليًا، لم يكن صالحًا 

بالنسبة إلى الغايات التي كانت وراء إنشائه.
أصاًل،  موجودًا  يعد  لم  وإنما  فقط،  الصالحية،  منتهي  ليس  النواب«  »مجلس  لكن 
عليه  ينطبق  ألنه  وذلك  الغاية.  حيث  من  وال  الصورة  حيث  من  ال  مضمونًا.  وال  شكاًل  ال 
حيث  فمن  المقال.  هذا  إلى  مدخاًل  اتخذناه  الذي  قطعتين،  إلى  انقسمت  التي  الجرة  مثال 
الشكل لم يعد يشتمل على العدد المحدد قانونًا من األعضاء، ومن حيث المضمون تكون 
على  توفرها  النتفاء  قانونًا،  باطلة  االجتماعات،  هذه  على  المتربة  وقراراته،  اجتماعاته 
تعد  هذه،  بصفته  النواب،  مجلس  رئيس  وتصريحات  تحركات  أن  كما  المطلوبة.  األنصبة 

انتحااًل لصفة زالت بسبب انهيار البناء المؤسسي للمجلس الذي كان يرأسه.

كتب  قد  كان  والتقوى،  بالورع  له  مشهود  الثاني  العباسي،  الخليفة  وهو  المنصور،  أن  يقال 
إلى اإلمام جعفر الصادق أحد األئمة المبجلين لدى السنة والشيعة، يسأله: »لِما ال تزورنا؟« 
فأجابه: »ليس لنا من الدنيا ما نتطلع إليه، وال عندك من اآلخرة ما تعطيه لنا، وال أنت في 
نعمة نهنئك بها، وال في نقمة فنعزيك«. رد عليه الخليفة: »تصحبنا لتنصحنا«. فأجابه: »من 
جعفر  اإلمام  إلى كون  وباإلضافة  ال يصحبك«.  اآلخرة  يطلب  ومن  ينصحك،  ال  الدنيا  يطلب 

الصادق سعيدًا في حياته، كان عالم فلك، ومتكلمًا، وأديبًا وفيلسوفًا وطبيبًا وفيزيائيًا.
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بدونه،  أو  لسبب  لها  زياراتي  وكثرت  باليونان،  ُأخذت  الماضي،  القرن  سبعينيات  في 
ميناء  تأسست من  مدينة  قريبة من  بسيطة  قرية  أعجبتني  وقراها.  جزرها  الكثير من  وزرت 
أقضي  ما  كثيرا  صغير،  موتيل  مدخلها  عند  )خالكيدا(،  اسمها  واإلسفنج،  األسماك  لصيادي 
شارع  فى  البحر.  عن  نسبيًا  البعيدة  شوارعها  عبر  أتجول  كنت  صباح  ذات  طيبًا.  وقتًا  به 
مترب، غير مرصوف، ممتد من المدينة نحو منطقة زراعية غير بعيدة عن البحر، تشبه كثيرًا 
لم  إن  كثيرًا  يندر  الذي  بالنخيل،  تتميز  وهي  بنغازي؛  في  للبحر  المتاخمة  )اللثامة(  منطقة 
يكن معدومًا في اليونان وأذكر احتفااًل أقيم بأثينا ذات صيف ألنهم استوردوا نخلتين زرعتا 

هناك، وال أدرى إن عاشتا أم ال؟
اسمه  ثاني  ونوع  )البرلصي(  ليبيا  في  نسميه  الذي  )الرطب(  بـ  مشهورة  اللثامة  كانت 
الجميل، قد يكون نخيل  الماضي  القرن  أراهما منذ زمن ستينيات  أعد  )طابوني( ولكنني لم 
منع  التي  الخمور  محل  األوقات  من  وقت  في  حل  الذي  )الالقبي(  بحلب  تأثر  التمور،  هذه 

استيرادها وتداولها في اليوم الرابع من إعالن ثورة سبتمبر!
البصل  لزراعة  مناسبة  هي  بالطين،  مختلطة  رملية  شامخ،  النخيل  حيث  )اللثامة(  تربة 
أساس  هي  واألربعة  والشبت،  والكزبرة  البقدونس  مثل  الخيمية،  والخضروات  األخضر، 
األمازيغ  أهالينا  إن  حتى  تعرفه،  ال  ليبية  أسرة  ثمة  ليس  إذ  )العصبان(؛  الشهير،  ليبيا  طبق 

يسمونه معدونس!
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للجلوس  أمامه. حييته، دعاني  بابتسامة واسعة. وقفت  ابتسامة عجوز مشرقة استقبلتها 
دافعًا لي بصندوق خشبي صغير كالذي مُتخذه مقعدًا. رحب بي. بيني وبينه صندوق ثالث، 
ناضجتين،  طماطم  حبتي  قّطع  وبمطواة  واسع،  معدني  صحن  فوقه  كمنضدة؛  يستخدمه 
سكب  ثم  بريا،  زعترا  أضاف  ثم  الملح،  من  بقليل  نصفيهما  رش  نصفين،  إلى  وكبيرتين 
فوق  الثانيين  النصفين  أعاد  رائحته.  فاحت  أخضر  زيتون  زيت  معدني  إبريق  من  فوقهما 
تتشبعا  حتى  قلياًل  »سنتركهما  وقــال:  وابتسم  إليّ  ونظر  بالزعتر،  الفائحين  النصفين 
بالمناسبة  )مانولي(  فندق  حانة  في  مرات  »رأيتك  واستطرد:  الملح«  وتمتصا  الزعتر  برائحة 
نسميه  الذي  كالخبر  إنه  وفائح،  ساخن  خبر  برغيف  زوجته  جاءت   .» كاسمه..  اسمي  أنا 
شوارع:  على  يطلق  كان  هكذا  النصارى،  شوارع  في  كثيرة  اليونانية  األسر  وكانت  )حلوزي( 
وسط  في  بابرا(  )سنتا  و  ومصراتة  وزارة   – الخطاب  بن  شارع  وفياتورينو-  موسى،  محمد 
كوشة  إلى  أطباقه  ويأخذن  بيوتهن  في  يخبزنه  اليونانيات  النسوة  كانت  ببنغازي.  البالد 
العجوز )مانولي( أيضا!  اليوناني  القريبة من ورشة  التركي  شارع محمد موسى مقابل ورشة 
البنات منّ  ) ديمترى(، أكبر  وكانت له خمس فتيات جميالت! إحداهن تسمى )كليو( وأخرى 
الرجال.  من  عددًا  منه  وأنجبت  المرموقين  بنغازي  أبناء  أحد  وتزوجت  باإلسالم  اهلل  عليها 
هكذا  جدا.  )الهالليون(  وأبنائه  البلدي،  بنغازي  مجلس  أعضاء  أحد  )كريداكس(  عن  حدثته 
كان  الذي  لفتيري  مثل  معنا،  وعاشوا  ولدوا  الذين  عمومته  أبناء  وعن  شارعي  عن  حدثته 
يدعي أنه صائم معنا نحن صبية شارع محمد موسى، والذي رفض مغادرة بنغازي بعد ثورة 
)ايليو زرافتس( يغني  سبتمبر، وكانوا نعم الجيران أغلبهم يتحدث لغتنا، بل وبعضهم، مثل 

بالعلم!
وعرض  يذكر،  أثاث  بيته  في  يكن  لم  جدًا.  أصدقاء  وأصبحنا  لمانولي،  زياراتي  تعددت 
الفندق،  في  إقامتي  من  بدال  كندا  إلى  هاجرت  التي  ابنته  حجرة  في  معه  أقيم  أن  عليّ 
اللغة  أتعلم  أن  أحــاول  حينها  كنت  القرية.  تلك  أزور  كلما  عنده  أقيم  ظللت  وبالفعل 
اليومية حسب موسمها  أمام بيته مساحة صغيرة يزرعها بالطماطم والخضروات  اليونانية! 
يقايضه  بسيطة  كميات  من  منها  يفيض  وما  منها  يأكل  والجزر،  وبالباذنجان  الكوسة  مثل 
مشروب  العنب  بواقي  من  ويقطر  نبيذه.  يصنع  وافرة،  عريشة  ومن  البقالة.  محل  مع  به 
األوزو حتى  قليال من  إن يحتسي  ما  للغاية،  الشهير. وكان سعيدًا.. سعيدًا  اليوناني  )األوزو( 
لم  ضاحكًا.  متبسمًا  إاّل  له  معرفتي  طول  أره  لم  الليبية.  كأغاني)العلم(  أغاني  يغني  يشرع 
يشتك مطلقًا من أي شيء. كان قنوعًا بحياته، فخورًا بها. القرية كلها تحبه وتحترمه. وكان 

يبادلهم اإلحساس نفسه. كان متناغمًا مع نفسه سعيدًا بها.
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المرء  يبلغ  القناعة،  هي  السعادة  أن  يرى  توين(  )مارك  الكبير  الساخر  األميركي  الكاتب 
الذي  روسو(  جاك  )جان  الكبير:  فرنسا  فيلسوف  أن  حين  في  بحياته،  تمامًا  رضي  إن  قمتها، 
يقولون أنه من أشعل الثورة الفرنسية، يرى أن السعادة: »هي الطموح، وأنه ال سعادة دون 
فيه  هم  بما  الناس  قنع  »لو  فيقول:  )مونتيسكيو(  الفرنسي  القانون  فيلسوف  أما  طموح«. 

من سعادة لعاش العالم كله في سالم .. «.
التي تتحقق بالقناعة، فمن منا لم ينتبه  البال،  وفي تقديري أن السعادة تكمن في راحة 
الفائح  المدمس،  فول  صحن  من  الطري،  )العيش(  بـ  لقمته  يرفع  وهو  الجائع  سعادة  إلى 
بالزيت والكمون والليمون وهو يمضغ على مهل لقمة، ويلحقها بوريقات الجرجير؟ سعادته 

وهناؤه وقناعته بوجبته، ال يجدها رواد المطاعم الفاخرة، وفنادق الخمس نجوم.
إنها  الفارهة.  السيارات  وركوب  القصور،  وتشييد  المال،  بتكديس  تتحقق،  ال  السعادة 
تتحقق بالقناعة بما لديك كثيرًا كان أم قلياًل. قناعة بأنك خليفة اهلل في األرض، وأنك قادر 
فوقه:  وكتبوا  البشر  خلقه  وإنما  اهلل  يخلقه  لم  الذي  الدوالر،  دون  من  السعادة،  خلق  على 

»أنهم يثقون في اهلل«

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

• بيتي في البركة
ما  بنغازي،  البركة في مدينتي  بيتي بحي  إلى  أحمد،  والعود  عدت 
الوسطى  الطبقة  حي  شعبي،  نصف  حي  البركة  شان،  حتى  تغير 
قديم،  معمارها  الغالب  في  الحى  هذا  ومساكن  األيام،  سالف  منذ 
تركية!:  أقول  وال  عثمانية،  ُطرز  من  فيها  ما  فيها  ليبية  منازل 
المدخل قوس حجري بزخرف أحيانًا، والباب بابان في باب، قوسان، 
هو  الذي  الصغير،  الباب  على  بوخوخة«،  »باب  الجملة  في  يدعى 
حدوة  وكذا  جانوس،  الروماني  اإلله  بوجهي  مدق  البشر،  لدخول 

حصان لدرء العين والحسد، لون البابين أخضر في العادة.
إن  تحولك،  التي  المستطيلة،  السقيفة  فتلتقيك  الباب،  تجتاز 
المربوعة  ومساحتها،  اسمها  في  وشكلها  للمربوعة،  ضيفًا،  كنت 
واسعة  مضيفتهم  الثري:  الوجيه،  الشيخ،  البيت،  صاحب  على  تدل 
مدخل  للسقيفة  هــؤالء.  لغير  الضيقة  والمساحة  تكايا،  وفيها 
مقوس، عادة ما يفصل البيت بشرشف، يحجز النظر لصحن البيت، 
الصحن،  بئر ونخلة، تطل على هذا  فيه  له، وقد تكون  ما ال سقف 
أما  لمفرد،  حيز  وأبوابها  صغيرة،  مساحتها  مستطيلة  نوم  غرف 

النوافذ فكوة للتنفس.
مما  أضيق،  ومطبخ  ضيق،  كنيف  الصحن،  من  جانب  في 
يبنى  الذي  البيت،  وسط  في  يطبخن  الملمات  في  النسوة  يجعل 
متر،  نصف  عرض  في  الحيطان  والجير.  الحجارة  من  مجمله  في 
البناء  البحر والطين، يسمى نوع  النخيل وتبن  واألسقف من جذوع 
ولكنه  شاسعة،  البيت  مساحة  تكون  ما  كثيرًا  الباب«.  »ضرب  هذا 
ألنه  أثقل،  والهواء  ثقيل  ضيف  الشمس  داخله،  على  يفتح  بيت 

يستجلب معه قرينه، العجاج ابن الصحراء المدلل.
قرب  بيت  ثمة  وشهير،  مميز  إيطالي  معمارها  منازل،  هناك 
به  اعتنى  اإليطالي،  الطراز  هذا  من  بالبركة  الزهراء«  »سينما 
لمن  الــروح،  يشد  بهذا  فجعله  له،  الحياة  وأعاد  وصينه،  صاحبه 
مثلى يغتبط بكل جميل حي قدم. وبيتي عند ختام الشارع الرئيس 
في  مالكته  إيطالي،  بيت  البركة،  بحي  االستقالل،  شارع  ببنغازي، 

وملكه  الفاشي،  بالحزب  مسؤولة  إيطالية  سيدة  اإليطالي،  العهد 
في  يتميز  ملكته.  ثم  بوهدمه  محمود  المجاهد  السيد  بعدها 
معماره بأنه إيطالي - ليبي، أي يجمع بين الطراز المحلي ما أشرت 
إليه، وبين الطراز اإليطالي الحديث، ومن هذا فرادته. وقد سكنته 
الصابري/ حي  رأسي  مسقط  غادرت  أن  بعد  الثالثة،  األلفية  أول 

عرجون الفل.
في  انغمست  ما  العتيق،  البيت  سكنت  البركة،  سكنت  حين 
صيانته، حريصًا أن يبقي على ما هو عليه، في وسط البيت غرست 
نباتات  البيت  وسط  جوانب  وعلى  نافورة،  أضفت  ومقابلها  كرمة، 
متنوعة في أصص كذلك. أصبح قلب البيت حديقة ضاجة، يظللها 
مر  استراحة،  انشغالي هذا، في  أثناء  العنب.  وعناقيد  ورق وسيقان 
بالخاطر أن حي البركة ما أسكن اآلن، سكن كتابا، كتبت عنه ألنه 

أعجبني، سيرة ذاتية لكاتب ليبي مبدع.
• بركة المقهور!

على عجل من أمره، مر كامل المقهور على البركة؛ كاتب القصة 
ما  لمصر،  شغف  شده  فقد  فترة،  المقام  به  حط  وإن  ـ  المحامي  ـ 
منعه وأوقفه وأسكنه بحي البركة، إال انتشار وباء الكوليرا في مصر 
في  عجل،  على  المقهور،  كامل  الطرابلسي  مر  الخمسينات.  مبتدأ 
سيرته الذاتية )محطات( بمحطته بنغازي، بذلك البيت بحي البركة، 
في  مرفوعة  هامته  وبقيت  آنذاك،  سكن  ما  الوالد،  شريك  منزل 

وجه غدر الزمان، خاصة وقد حوته سيرته:
أبناؤه،  يعيش  كما  فيه  أعيش  والدى،  منزل شريك  البركة  »في 
إلى مكتبه، أحضر مباريات  الواسعة  الكبيرة  أركب معه في سيارته 
المدينة  شــوارع  في  الكرة  وألعب  بـ)تعولة(،  وأعجب  القدم  كرة 

الخالية«.
إلى جانبي، وكان شوقي،  غير هياب وال وجل، فقد كان محمود 
الجنود  حتى  يخيف  وعنته،  الجهوري  وصوته  العريض  بجسمه 
اليهود  ذلــك  في  بما  شــيء،  كل  يحمون  الذين  البريطانيين، 
الساحات،  في  يكدسونها  الصحارى  من  يجمعونها  الخردة،  وتجارة 

يشحنونها على عربات كبيرة كالطود، يجنون منها آالف الجنيهات، 
السنوسيين  للسادة  الوالئم  ويقيمون  الفاخرة،  السيارات  يركبون 

وكبار الضباط.
كان عليّ ومحمود أن نبرر بقاءنا في بنغازي، أن يكون لوجودنا 
والشوارع،  األزقة  الكرة في  ما، غير لعب  الكريم مردود  الرجل  عند 
في  شوقي  مغامرات  ومتابعة  األوالد،  ومخاصمة  الجيران  وإيذاء 
الكاكاوية،  تصدير  حسابات  محمود  راجع  يملكها.  كأنه  المدينة 
أن  مهمة،  له  يومها صارت  ومن  إلى صواب،  أعاده  خطأ  فأكتشف 
تعدو  ال  بسيطة،  الحسابات  وكانت  الحسابات،  يراجع  حتى  ينام  ال 

الجمع والطرح.
كان البد أن يُطعم، من يريد الدخول إلى مصر، أو من شاء أن 
يتوقى الوباء، ولو كان بعيدًا عنها. أوقفتنا السيارة أمام مستوصف 
حتى  تنتفخ،  ظلت  حادة،  إبرة  ذراعينا  جلود  في  وأدخلوا  البركة، 
أنها سوف تنمو أكبر من رأسي. ويومها خفت أن أموت! فال  خلت 
سوى  شيء،  وال  بالمحلة..  أنا  وال  بـ»صالحه«،  أنا  ال  و  باألزهر  أنا 
منزوية  زاوية  في  التراب،  أغراب  أناس  عليها  يهيل  بسيطة،  حفرة 
له اسمًا، وينحسر عني  أعرف  في جبانة مجهولة، توسطها وليّ ال 

ظله ليمتد إلى مريديه!
يحل  أن  انتظار،  في  وبقيت  فيزا،  له  كانت  فقد  محمود،  سافر 
األزهر.  جامع  إلى  أنتقل  وأن  الحدود،  تفتح  وأن  مصر،  عن  الوباء 
واالختالف  اللهو،  وحياة  فيها،  انتظرت  التي  أشهر  الثالثة  ولفترة 
حسن  الحاج  صــورة  طفقت  عمر.  السيد  ومكتب  المدينة،  إلى 
وبطريقة  تنمحي..!.  أن  خفت  حتى  رويدًا  رويدًا  تبهت  وصالحة، 
ما، يعرفها المهربون ورجال الصحراء، قاموا بشحني مع اثنين من 
أو  بالبوابة  يمر  طريقًا  تعرف  لم  للخردة،  ناقلة  على  بنغازي،  طلبة 
مصر  خاش  ويا  اإلسكندرية..  في  المقام  بها  استقر  حتى  القرى، 

منك ألوف!.(.
منك  مصر  خاش  ويا  القاهرة:..  في  رددت  زمان  بعد  أيضًا  أنا 

ألوف!.

ما  وويالت  سابق،  نظام  ويالت  عانت  التي  المدينة  بنغازي،  من 
المهم )شجون قانونية(*  التي أطاحت به، في كتابها  الثورة  بعد 
القانون د. جازية شعيتير من قلب األلم دون  تخرج علينا أستاذة 
والفنون،  لألدب  والعاشقة  القانون  اختصاصية  األمل،  تفقد  أن 
وراءها وقدات  لإلنسانية  المنحازة  القوانين  أشهر  أن  تدرك  وهي 
بمآزق  المتعلقة  تلك  خصوصًا  المعاناة،  قلب  من  انبثقت  شعرية 
يجعلها  ما  المجنونة،  القوى  صراع  خضم  في  البريء  اإلنسان 
عمر  لألديب  »سجنيات«  كتاب  في  المقاالت  إحدى  في  تغوص 
ألنها  الفريدة،  وواسطته  العقد  ذلك  »درة  تعتبره  الذي  الككلي؛ 
إصالحية،  مؤسسة  في  الضحية  عذاب  توثق  سردية،  نصوص 
تحوي  أدبية  نصوص  »سجنيات«  وألن  سنوات.  تسع  من  ألكثر 
بعض  سأختار  بأسره،  الجنائي  النظام  يدين  حقوقيًا  حكمًا 
والممارسات  النصوص  لكثير من  الحقوقية  الرؤية  لبيان  حيثياته 
تكتشف  عقيلة،  يوسف  أحمد  للقاص  قراءتها  ومن  القانونية.« 
الحب  وفي  الغناء  في  الحق  يصبح  القاص،  ذلك  دستور  »في  أن 
لإلنسان.  الطبيعية  الحقوق  من  االخــتــالف،  وفــي  المرح  وفــي 
والقلقين  والعاطلين  والمعلمين  الثائرين  حقوق  القاص  دستر 
المدن  في  السبيل  عابري  والجائعين  والعطشى  والخائفين 
يدستر  أن  ينس  ولم  والجالدين.  والمساجين  واألسرى  الكبيرة، 
بينما   .»... الخاصة  االحتياجات  وذوي  اإلعــاقــة،  ذوي  حقوق 
بيه  التاريخي  الجدل  تشخص  والفن«  القانون  »بين  مقالتها 
يسعى  قوانين،  مشاريع  الفن  يقترح  ما  فبقدر  الحقلين،  هذين 
كما  وتحجيمه،  الفن  مراقبة  شأنها  من  قوانين  لسن  المُشرِّع 
الفلسفة في هذا  تقترب في مقالة )حصاد قانوني( من إسهامات 
الحقل والتي يكمن دورها في تقصي البعد المنطقي أو األخالقي 
يجد  التي  اإلنسانية  »المآزق  محنة  حول  والتساؤل  للقوانين، 
اإلنسان نفسه فيها« وفق تواشجها مع كتابات زميلها في فريق 

العمل البحثي، البروفيسور في الفلسفة، نجيب الحصادي.
رغبًة  وميسرة  بلغة سلسة  الكتاب  هذا  في  المقالة  روح  تتسم 
القانون بسالسة في ثقافة المجتمع ليغدو وعيًا شائعًا،  في إدراج 
فوق  فاعال  ويجعله  الحقوقي  دوره  يعزز  ما  هو  بالقانون  والوعي 
أن  تدرك  وهي  ومصالحهم،  البشر  أهواء  تتضارب  حيث  األرض 
القوانين المتشبثة بالقيم اإلنسانية العليا ظهرت جيناتها األولى 
الترقي  يسنها  أن  قبل  عمومًا  والفن  والنثر  الشعر  قرائح  في 
نبعت  الشعر  وكنصوص  التطبيق،  لها مؤسسات  ويُعين  البشري 
للسالم  اإلنساني  والتوق  األلم  من  القانونية  النصوص  أهم 
والحرية والعدالة، ما يثري هذه المقاربات المهمة بتواشج أصيل 
وسؤال  والهوية  واألخالق  والحقوق  القانون  مثل:  مفاهيم  بين 

الوجود.
من  حــواري  محيط  في  وتعيش  األدب،  على  مطلعة  الكاتبة 
ما  واالجتماعية،  السياسية  والعلوم  الفلسفة  واختصاصي  األدباء 
الذهنية  التفكرات  المساحة من  يجعل اختصاصها يحوم في هذا 
في  وهي  األصيل،  اختصاصها  العدلية،  الحوكمة  مبادئ  تجاه 
والحياد،  الدقة  تتوخي  التي  البحثية  الروح  ذات  المقاالت  هذه 
به  التالعب  أو  السلبي  للتوظيف  الخاضع  الحقل  هذا  لنقل  تسعى 
القانون  يكون  أن  فالبد  واألخالقية  النصية  حصانته  مكامن  إلى 
بالمرأة  المتعلق  األول  الجزء  في  خصوصًا  يُحترم،  كي  محترمًا 
المهمش  األنثوي  الضمير  النسوة«  »نون  أو  أساسي  كشاغل 
اللغة  قوعدة  في  مهمش  هو  مثلما  الصنع  األبوية  القوانين  في 
ينخرط  كي  وقانوني  حقوقي  ضمير  إلى  يحتاج  والذي  الذكورية، 
بحرية مع واو الجماعة المتساوية الحقوق. وتركيزها في أكثر من 
أجنبي،  الليبي( من  الرحم  أبناء  )او  الليبية  أبناء  مكان على مصير 
ـ  إنساُن  يجد  حين  اإلنساني،  جوهره  من  القانون  تجرد  يعكس 
ولد فوق هذه األرض من رحم ليبي ــ نفسه دون هوية وجنسية 
وحقوق مدنية، ما يطرح سؤااًل حارقًا حيالة مسألة الحق الوجودي 
نفسه، وهذا المثال ينسحب على كثير من النقد الذي توجهت به 
بين  تعيشه مجتمعاتنا،  الذي  التاريخي  الفصام  الكاتبة حيال هذا 
مواد دستورية مُلِزمة تشدد على حق المواطنة ومساواة الجميع 
القوانين من  تفرغ  وإجراءات ومحاكم  تقاليد  القانون، وبين  أمام 
محتواها حين تصل إلى محكها الحقوقي، وتتحول إلى نثر نسوي 
يُقرأ بغبطة دون أن يكون له أثر في الواقع. وبسبب هذا الفصام 
الدولية  والمواثيق  بالقوانين  المحلية  القوانين  ربط  أن  ترى 
أسهمت  إنساني  منجز  ألنها  فعاليتها،  تعزيز  أجل  من  ضروري 
الترقي  من  متالحقة  أطوار  في  األرض  على  الحضارات  كل  فيه 
اإلنساني، ومواثيق ملزمة وقعت عليها الدول التي مازالت تعيش 
صراعًا داخليًا بين سن القوانين المعززة لمكانة المرأة وحقوقها 
التابو  إذ تعتبر  الحقوق، وهي  الملتفة حول هذه  التابوهات  وبين 
في  واالجتماعي،  الديني  التابوهين،  من  وطأة  أقل  السياسي 
تشير  وإذ  المواثيق،  لهذه  والمساواتية  التحررية  النزعة  ترويض 
الحقوق  بعض  تنال  جعلها  سابقة  مراحل  في  المرأة  نضال  إلى 
السابق  التابوهات  بين  تفرق  فإنها  متقدمة،  كخطوة  المهمة 
السياسي  باعتبار  المنجز،  ذكرها في مستويات ضغطها على هذا 
الدينية  السلطتان،  بينما  وممأسسة،  المعالم  محددة  سلطة 
محاكمها  تنصبان  المعالم،  محددتي  وغير  مائعتان  واالجتماعية، 
في الهواء الطلق دون فرش أو شهود أو فرصة للمرافعة، ولتعود 
أبناء  حقوق  على  هذا  وسينطبق  األول،  المربع  إلى  المرأة  حقوق 

المختلفة  الثقافية  المكونات  وعلى  )األطفال(  أجانب  من  الليبيات 
في المجتمع الليبي، ألن طبيعة السلطة األبوية أن تقمع األقليات 

والكينونات الهشة.
ومن هذا المنطلق، تشتغل الكاتبة على مبدئين مهمين: نقل 
األخالقي  بالحس  وشحنها  جهة،  من  الحقوق  خانة  إلى  القوانين 
اإلنسانية  القيم  هي  هنا  المعنية  األخالق  حيث  أخرى،  جهة  من 
الضيق  بمفهومها  وليس  الحضاري  المنجز  إليها  وصل  التي 
فتتناول  المنكر،  عن  نهي  أو  آداب  شرطة  أجله  من  تُنشأ  الذي 
في  تُسن  أن  المفترض  من  التي  الملزمة  الدستورية  المبادئ 
صريحة  دستورية  مواد  بين  التعارض  وتكشف  القوانين،  ضوئها 
تخل  أن  دون  الدستورية  القاعدة  تنظيم  بها  الحري  والقوانين 
المعاهدات  من  العديد  على  مُوقِّعًة  ليبيا  وباعتبار  بجوهرها، 
تُنبه  الكاتبة  لكن  الحقوق،  لهذه  الضامنة  الدولية  والمواثيق 
االلتزامات  هذه  على  كتحايل  تبدو  المحلية  القوانين  أن  إلى 
أو  بالشريعة  تتعلق  لضغوط  محليًا  فتخضع  والدولية،  الدستورية 
الحاكم والحريص على دغدغة وجدان  السياسي  المزاج  أو  العرف 
لتفريغ  الحاد  نقدها  في  تذهب  بالتالي  وهي  السلطات.  هذه 
تسميته  على  يتعارف  ما  إلى  الحقوقي  محتواها  من  القوانين 
فقه  أو  القانون  فلسفة  في  نظرية  وهي  القانونية،  بالواقعية 
ما  تقصي  عبر  يكون  القانون  طبيعة  فهم  أن  إلى  تنزع  القانون 
تحليل  عبر  فهمه  وليس  فعاًل  والمواطنون  المحاكم  به  تقوم 
القواعد والمفاهيم القانونية، باعتبار هذه القواعد تنبؤات مقنَّعة 
تصدرها  التي  الفعلية  واألحكام  المحاكم،  به  تقوم  سوف  لِما 
المحاكم هي التي تشكل القانون فعاًل وليس نصوصه، وتستعين 

بسرد عديد الوقائع التي تؤكد على هذه النظرية.
القانون اجتماعيا،  الكاتبة لضرورة تعميم ثفافة  بقدر ما تدعو 
العام كي  المجال  القوانين في  إدارة هذه  بقدر ما تتوخي فعالية 
بها  ونتباهى  القوانين  تُسن  أن  يكفي  وملزمة، فال  نافذة  تصبح 
موجودًا  يكون  لن  القانون  خارجي، ألن  ديكور  أو  تشريعي  كترف 
كما  إنفاذه.  مؤسسات  عبر  األرض  فوق  يتحقق  تجعله  بإدارة  إال 
تتعدل  التي  والقوانين  الدستورية  للمواد  المتفحص  سردها  أن 
أو تنقح وفق أهواء كل سلطة، يعكس مدى االضطراب التشريعي 
والمضي  الصفحة  طي  يريدون  من  بين  البلد  فيه  وقعت  التي 
في  والمكوث  المستقبل  صفحة  طي  يريدون  من  وبين  قدما، 
هذه  أربكت  ومثلما  الماضي،  مع  المفرغة  الحساب  تصفية  دائرة 
تشريعية  ببيئة  النسوة  نون  ضمير  أحالم  المتضاربة  األهــواء 
العدالة  لمفهوم  والحقوقي  األخالقي  بالجوهر  أخلت  تحترمها، 
أو  االستبداد،  نظم  سقوط  يعقب  تصالحي  كإجراء  االنتقالية 
الجرائم في  يرتكب مزيد  الذي  الثوري  الحماس  يتزامن مع حمى 

ذروة تغنيه بالعدالة.
وعن  بحرقة،  كتَبَتْ  أجانب،  من  الليبيات  أبناء  هوية  عن 
والتنمية  والسجون،  االنتقالية،  والعدالة  المعنفات،  النساء 
المستدامة، والهوية أو الهويات الليبية، والفساد اإلداري، وإعادة 
المناهج  وتثقيف  القانون،  فلسفة  وتوطين  النجوم،  وبيع  اإلعمار، 
والكرامة  للحقوق  المحابية  »القيم  ونشر  بالحقوق،  الدراسية 
والصلح«،  والعفو  وااليثار  والمحبة  وللتسامح  السلمي  والتعايش 
مفهوم  وتعزز  الهوية  تنمي  التي  المواثيق  أو  االجتماعي  والعقد 
المتماسكة بتنوعها، وفي كل ذلك، كانت تؤكد على مسار  األمة 
النسياب  األرضية  يؤسس  الــذي  االجتماعي  المسار  وهو  رابــع 
عليها  تركز  التي  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  المسارات 
فاعاًل  يكون  لن  مسار  وهو  البلد.  بمستقبل  المتعلقة  المبادرات 
بمراجعة  ويُنمى  والحقوق،  القانون  ثقافة  فيه  تشيع  حين  إال 
أو  وتغييرها  الليبية،  والقانونية  الدستورية  المدونة  ارتباكات 
الفجوات  وسد  الدولية،  والمواثيق  العصر  يناسب  بما  تعديلها 
التي تتسرب منها خطابات التشويش على حقوق اإلنسان عموما، 
ما  ظل  في  العاجلة  والحقوق  خصوصا،  والطفل  المرأة  وحقوق 
يتعرض له المجتمع من فوضى ونزاعات وعنف. فمعظم العناوين 
تشير إلى أن الكاتبة تطلق صرختها، من ساحة معركة، ومن قلب 
المرض،  أو  الخلل  مواطن  إلى  ينبهنا  أنه  األلم  وأهمية   . األلم 
هو  منه  جزءًا  الكاتبة  كانت  ألم  من  األرض  له هذه  تعرضت  وما 
المهم تضع أصبعها على مكامنه في  الكتاب  ما يجعلها في هذا 
على  التركيز  سياق  في  سَرَدْت،  الذي  الليبي  التشريعي  الفضاء 
وتراجعه  تقدمه  وتواريخَ  مآزَقه  الوقت،  هذا  في  الملحة  جوانيه 

منذ تأسيس الكيان الليبي وحتى لحظة الكتابة.

* د. جازية شعيتير ــ كتاب )شجون قانونية: قراءات نقدية في 
التشريعات الليبية( ـ دار الفضيل للنشر والتوزيع ـ بنغازي.

القناعة والثقة في الله

جرة البرملان الليبي

تعالوا نسكن البركة!
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

سالم يجتمع بعمداء 
الغريفة والقريات 

وبراك الشاطئ
وزارة  وكيل  الــثــاثــاء،  اجتمع 
الحكم المحلي لشؤون البلديات 
مصطفي أحمد سالم مع عمداء 
كل من الغريفة والقريات وبراك 

الشاطئ.
آخر  مناقشة  االجتماع  تناول 
تعانيه  وما  البلديات  هذه  أخبار 
األعــمــال  وســيــر  مشاكل  مــن 
واإلداريــة  الخدمية  والمشاريع 

داخل هذه البلديات .
وزارة  وكيل  أكد  جانبه  من 
الحكم المحلي لشؤون البلديات 
واهتمامه  المستمرة  متابعته 
الحلول  إلى  للوصول  المطلق 
جميع  تخدم  التي  المناسبة 
األعــمــال  لتسهيل  البلديات 

والمهام المناطة إليها.

تطوير العمل وتحديد االختصاصات األمنية بمعبر رأس اجدير
  بتعليمات من رئيس حكومة »الوحدة«..

العمل  معايير  تطبيق  ضرورة  على  مشددًا 
رئيس  ــدر  أصـ ــة،  ــدودي ــح ال الــمــعــابــر  ــل  داخـ
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
وتحديد  العمل  تنظيم  بــضــرورة  تعليماته 
واضح  بشكل  األمنية  األجــهــزة  اختصاصات 

تونس. مع  الحدودي  اجدير  رأس  بمنفذ 
اجتماعًا  الثاثاء،  ترأسه،  خال  ذلك  جاء 
خصص  طرابلس  في  الــوزراء  مجلس  بديوان 
بحضور  اجدير،  رأس  منفذ  أوضــاع  لمتابعة 
والــمــواصــات  والــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة  وزراء 
الداخلي  األمن  جهاز  ورئيس  المحلي  والحكم 
وعميد  اإلداريــة  المراكز  تطوير  جهاز  ومدير 

اجدير. رأس  منفذ  ومدير  زوارة  بلدية 
اجدير رأس  لمنفذ  التطويرية  الخطة 

حكومة  لرئيس  اإلعــامــي  المكتب  ــال  وق
إن  »فيسبوك«،  على  صفحته  عبر  الــوحــدة، 
اإلداريــة  المراكز  وتطوير  تنمية  جهاز  مدير 
ضوئيًا  ــًا  ــرض ع ــمــاع  االجــت ــة  ــداي ب ــي  ف قــدم 
واألعمال  للمعبر  التطويرية  الخطة  يوضح 
راحة  في  المساعدة  شأنها  من  التي  المنجزة، 

. ين فر لمسا ا
تعليماته  االجتماع  خــال  أعطى  الدبيبة 
مع  للتنسيق  والداخلية  الخارجية  لــوزيــري 
البوابة  تفعيل  أجــل  مــن  التونسي  الجانب 

مع  يتناسب  بما  عملها  وتحسين  التونسية 
الليبين. المسافرين  عدد 

لشؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  وطــالــب 
اجتماعه  خال  األمين،  بشير  اللواء  المديريات 
رأس  منفد  أمن  مدير  الجاري،  يوليو   13 في 
اإلسراع  بضرورة  العكعاك  سالم  العميد  اجدير، 
التنقل  لحركة  العاجلة  الــحــلــول  ــع  وض فــي 
والعمل  البلدين،  بين  والبضائع  للمسافرين 

بالمنفذ. الخدمية  المرافق  تطوير  على 
المسؤولون  اتفق  الماضي،  يونيو   14 وفي 
ــة من  ــي ــداخــل وال ــات  ــواص ــم ال ــي  ــ وزارت ــي  ف
تكثيف  على  والتونسي،  الليبي  الجانبين، 
األمنية  األجهزة  بين  التنسيقية  االجتماعات 
واألجهزة  المنافذ  إدارة  وتكليف  للبلدين، 
بين  مشتركة  ــة  ورؤي تصور  بوضع  اإلداريــة 

. ين لبلد ا
إن  حينه،  فــي  قــالــت،  الــمــواصــات  وزارة 
ممر  فتح  ناقشوا  وليبيا  تونس  في  المسؤولين 
في  تضع  والمرضى  اإلنسانية  للحاالت  آمن 
وصولهم  وسرعة  اإلنساني  الجانب  االعتبار 
حركة  وتسهيل  عــاجــل،  بشكل  لــلــعــيــادات 
بين  البضائع  تنقل  وحركة  المسافرين  سير 
الجانبين  اتفاق  مؤكدة  الشقيقين،  البلدين 
للمصادقة  إليه  التوصل  تم  ما  تنفيذ  »على 
من  شهر  مــدة  في  الطرفين  قبل  من  عليه 

االجتماع«. هذا  تاريخ 

مالطا إلى  وتأشيرات  رصف  أعمال   .. بنغازي 
على  وضعته  مصور  منشور  في  بنغازي،  بلدية  قالت 
إنها  األربعاء،  »فيسبوك«،  بموقع  الرسمية  صفحتها 
القاطع  لبنان  شارع  المتداد  رصف  أعمال  بتنفيذ  تقوم 
والطريق  الخامس  الدائري  الطريق  بين  ما  الرابط، 

بنغازي. مدينة  في  السادس  الدائري 
مالطا  سفير  أن  البلدية  أعلنت  أخــرى  جهة  من 
بنغازي،  لبلدية  زيارة  أجرى  صليبا،  تشارلز  ليبيا،  لدى 
التسييري  المجلس  رئيس  خالها  التقى  اإلثنين، 

مناقشة  ــرت  وج ــوجــواري.  ب عمران  الصقر  للبلدية 
من  للمواطنين  التأشيرات  بمنح  المتعلقة  اإلجــراءات 

. بنغازي  بلدية  داخل 
للبلدية  اإلعامي  للمكتب  المالطي  السفير  وصرح 
التأشيرات  منح  في  تشرع  سوف  المالطية  السفارة  بأن 
يوليو   24 األحد  من  اعتبارًا  بنغازي  بلدية  داخل  من 
بمنطقة  الكائن  التأشيرات  مكتب  خال  من  الجاري 

الرياضي. الفويهات  نادي  مقابل  الفويهات 

طرابلس املركز.. أعمال صيانة بشارع الزبير
ببردورة  يعرف  ما  تركيب  العمل على  القديمة ويستمر  الخطوط  نتيجة إلنسداد  العوام بمحلة فشلوم؛  الزبير بن  الصحي بشارع  الصرف  تغيير خط  أنه »يجرى  المركز  بلدية طرابلس  أعلنت 

األرصفة«. 
بحلة جديدة«. الزبير  »قريبًا شارع  اإلثنين،  »فيسبوك«،  موقع  في  الرسمية  على صفحتها  لها  منشور  في  البلدية،  وقالت 

األبــيــار  بلدية  فــي  النظافة  إدارة  ــاشــدت  ن
»الموظفين الذين لم يتقدموا بإحضار ملفاتهم 
اإلســراع  ضــرورة  سابقًا،  إليها  المشار  المالية 
من  اإلدارة  تتمكن  حتى  الملفات  هذه  بتقديم 
مصور  منشور  في  ذلك  جاء  مرتباتهم«.  صرف 
بثته بلدية األبيار على صفحتها الرسمية بموقع 
»الصور  إن  وقالت  األحد،  »فيسبوك«،  التواصل 
لحظة  اليوم،  النظافة،  خدمات  إدارة  داخل  من 
بالموظفين  الخاصة  الحوافظ  بعض  تسليم 

بإدارة النظافة في البلدية«.

»صبراتة«.. البلدية توقف العملاألبيار.. نداء إلى موظفي إدارة النظافة لصرف املرتبات
 بمؤسسات الدولة

العمل  إيقاف  بلدية صبراتة،  قرر مجلس 
البلدية  نطاق  في  الدولة  بمؤسسات 
إشعار  وحتى  األربعاء  أمس  من  اعتبارًا 
ايقاف  قرار  أرجع  البلدي  المجلس  آخر. 
بسبب  المحتقن  »الوضع  إلى  العمل 
مديرية  دوريـــات  أفــراد  على  التعدي 

خارجة  مجموعة  طرف  من  صبراتة  أمن 
وذلك  السابقة«،  الليلة  القانون  عن 
الحكومية  المؤسسات  إلى  خطاب  في 
والشركات  الحكومية  المصارف  ومديري 
بعض  ــداول  ــ وت بالبلدية.  العاملة 
التواصل  مواقع  صفحات  على  المدونين 

مجموعة  أن  عن  أنباء  الليبية  االجتماعي 
المعروف  الدباشي  ألحمد  تابعة  مسلحة 
دحمان  شــجــرات  أغلقت  بـــ»الــعــمــو« 
البوابة  تعرض  بعد  الترابية  بالسواتر 
أشخاص  أربعة  فيه  ُأصيب  نار  إلطاق 

شقيقه. بينهم 

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

بني وليد.. مرضى السكر 
يشكون نقص دواء األنسولني

الوسط: الصغير الحداد
بمدينة  السكر  مرضى  من  عدد  ناشد 
بني وليد، وزارة الصحة بحكومة الوحدة 
اإلمــداد  ومــخــازن  الموقتة،  الوطنية 
ضرورة  الدولة،  في  المسؤولة  والجهات 
السكر  لمستشفى  األنسولين  دواء  توفير 
والغدد الصماء في المدينة، معربين عن 
لهم.  الدواء  وصول  تأخر  جراء  استيائهم 
لـ»الوسط«،  المرضى،  من  عدد  وأوضح 
حل  وال  الـــدواء،  نقص  يعانون  أنهم 
الصيدليات  من  شرائه  ســوى  أمامهم 
تأخر  ظل  في  مرتفعة  بأسعار  الخاصة، 
الرواتب وغاء األسعار في المدينة. وأشار 
السابق  في  أنهم  إلــى  السكر  مرضى 
كانوا يحصلون على دوار األنسولين من 
ببني  الصماء  والغدد  السكر  مستشفى 
تواصلوا  شهرين  من  أكثر  ومنذ  وليد، 
مع العاملين في المستشفى، وكان ردهم 

عدم تلقيهم الدواء من مخازن اإلمداد.
ويخشى المرضى استمرار تأخر وصول 
أدوية السكر، مما يعرض حياتهم للخطر، 

مناشدين الجميع مساندتهم ودعمهم.
بمرض  المصابين  عــدد  ــاوز  ــج وت
آالف   5 وليد  بني  مدينة  في  السكري 
بحسب  طفًا،   150 بينهم  من  مريض، 
السكر  بمستشفى  الخاصة  المنظومة 

والغدد الصماء في المدينة.

مصراتة.. صيانة طرق واجتماع طبي
انطلقت، صباح الثاثاء، فرقة صيانة الطرق بالمجلس البلدي لمعالجة الحفر والتشققات 

الواقعة بشارع بازينة بالقرب من مقبرة سيدي مبارك بالفرع البلدي الغيران.
الرسمية  صفحتها  على  الصيانة  بأعمال  مصورًا  تنويهًا  الثاثاء،  نشرت،  مصراتة  بلدية 
في موقع »فيسبوك«. من جهتها قالت البلدية في منشور آخر، إن عميدها اجتمع اإلثنين، 
ومسؤول ملف الصحة بالبلدية مع مدير عام مركز مصراتة الطبي والمدير المساعد للمركز، 
أن  وأوضحت  بالمركز.  الخدمات  وتحسين  واإلداريــة  الطبية  الشؤون  على  لإلطاع  وذلك 
االجتماع بحث العمل على إمكانية توفير األدوية والمستلزمات الازمة لسير العملية الطبية 

وتنفيذ العمليات الجراحية واإليوائية في المركز الطبي .

 أكد أن »ليبيا وحدة واحدة وال تقبل القسمة«

بين  الفتنة  لنشر  تهدف  التي  المحاوالت  كل  »نرفض 
المجلس  استهل  الكلمات  بهذه  أوباري«،  منطقة  مكونات 
»دعمه  مؤكدًا  بيانه،  بليبيا  الطوارق  لقبائل  االجتماعي 
الفريق  العسكرية،  سبها  منطقة  آلمر  األمنية  الجهود 
والداعمة  له  المساندة  والقوات  كنا،  سليمان  علي  ركن 

كافة«. العسكرية  بالمنطقة  لاستقرار 
تعليقًا  اإلثنين،  أصدره  الذي  بيانه  في  أضاف  المجلس 
وحدة  »ليبيا  أن  ليبيا  في  األخيرة  األمنية  األحداث  على 
الجميع  وعلى  نفسها،  مع  إال  القسمة  تقبل  وال  واحــدة 
من  الصف  ورص  الفرقة  ونبذ  الكلمة  توحيد  على  العمل 

واألمنية«. السياسية  المؤسسات  توحيد  أجل 
من جهة أخرى، حمَّل عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، 
أزمة  تفاقم  مسؤولية  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مستويات  إلــى  سعره  وصــول  بعد  الجنوب  في  الوقود 

خيالية.
أن  العيب  »من  إنه  صحفية،  تصريحات  في  قال  ماتكو 
لألزمات  الجنوبية  المنطقة  وتترك  الصمت  الحكومة  تلتزم 
الجهات،  بعض  تحميهم  الذين  الوقود  ومهربي  وتجارها 
بأسعار  السوداء  السوق  في  لبيعه  لهم  بتوصيله  وتقوم 

تعبيره. حد  على  للغاية«  مرتفعة  ● بيان مجلس قبائل الطوارق في ليبيا

● اجتماع الدبيبة لتنظيم معبر راس اجدير 19 يوليو 2022

مجلس قبائل الطوارق يرفض 
نشر الفتنة في أوباري



حق األربعاء 
محمد الدقاق

توفيق العويب مبدع كّرم املرأة

ولعل هؤالء املتلقني املأخوذين 
بأعمال الفنان توفيق بشير منتبهون 

أن اإلنسان هو محور أعماله

ثقافة وفن 13

ُأخذت بجملة أجاب بها الفنان، الشاعر والمثقف توفيق بشير 
العويب، الصحفية سماح عادل عندما سألته عن المرأة فأجابها: 
المرأة  الوطن.  هي  المرأة  والحبيبة  واألخت  األم  هي  »المرأة 
بكل أحاسيسها تعني عندي هي الحياة...« ولذلك يجد المتابع 
والتي  المرأة،  حول  المتحورة  لوحاته  مواضيع  كثرة  إلبداعه 
رسموها  التكعيبية  المدرسة  رواد  أن  يكرر  وهو  رقتها،  تبرز 
بشكل حاد، هو يسعى لرسمها »بانسياب ولين وإبراز الجمال 
تبرز  مواضيعه  نساء  لوجوه  تشكيله  وأيضًا   ».. فيها  الكامن 
تعابير متنوعة من قلق وخوف وبهجة وضحك، وتؤكد، وهذا 
ما لمسته، مثلما قالت محاورته »أنه يمنحها اإلحساس بالهيبة 

والحضور الطاغي أمام المتلقي«.

توفيق  الفنان  بأعمال  المأخوذين  المتلقين  هؤالء  ولعل 
اإلنسان  أن  منتبهون  بشير، 
كانت  وإن  أعماله،  محور  هو 
من  أكثر  حصة  نالت  المرأة 
أيضا  وهو  الرجل،  حصة 
كوب  مثل  بأشياء،  يستعين 
آلة  أو  فاكهة،  حبة  أو  ماء، 
يوظفها،  كرموز  موسيقية، 
وتحفزه  المتلقي،  انتباه  لتثير 
للتفكير ومحاولة الربط بينها وبين مكونات اللوحة ليصل إلى 

الفكرة التي يريد إبرازها.
أحسست، بثقافته من خالل كثرة اقتباساته من البليغ مما 
قاله الكثير من األدباء العالميين، ولم أعلم أنه يكتب الشعر إال 
من هذا الحوار، الذي أعلن فيه أنه بصدد إصدار ديوانه األول. 
أكد، أيضًا، تأثره بالفنان العالمي )بابلو بيكاسو( ووجد نفسه 
 - جميلة  أنيقة  نسائه  لوحات  فجاءت  التكعيبية،  مدرسته  في 
الذي  بيكاسو  ابنه  تماما كرائحة عطر  األنثى  برائحة   - فائحة 

)Paloma Picasso -أسمته )بالوما بيكاسو
شارك في العديد من المعارض داخل وخارج ليبيا، فهو أحد 
أبرز الفنانين التشكيليين األوفياء إلبداعاتهم »المؤمنين بأن 
الفنون واآلداب هي من تساعد ليبيا في من النفق المظلم نحو 

النور..«.
المبدع توفيق بشير العويب من مواليد العام 1970 .. اهتم 
مبكرًا بالرسم، بدأ يرسم منذ مرحلة دراسته االبتدائية سنة 
األولى  رحلته  فكانت  الفنية  قدراته  طور  ما  وسريعًا   .1976
برسام  تأثر  بالطفل،  المختصة  )سنابل(  األطفال  مجلة  مع 
الكاريكاتير الليبي الشهير محمد الزواوي. طور إمكاناته، حتى 
التقى بمجموعة من زمالء دراسته، وأسسوا مطلع التسعينيات 
مجموعة تعنى بالفن التشكيلي في مصراتة ومنها بدأ البحث 

عن أسلوبه التشكيلي، الذي تفرد به.

● كيف جاءت فكرة إعدادك لهذه اإلصدارات، والتحضير 
لها؟

برزت فكره تقديم سير الرائدات لديّ عندما طلبت مني 
بتحضير  يقمن  ممن  الصفحة،  صديقات  بعض  ذلك 

رسائل الماجستير والدكتوراه عن بعض الشخصيات 
الليبية النسائية ألنني عاصرت بعضهن وذلك من 

ولم  ذهني  الفكرة  داعبت  وطالعي،  حظي  حسن 
بعض  استفزتني  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف 
المرأة  عن  سألنني  عندما  العربيات  األخوات 

الليبية ولماذا هي غائبة عن الساحة؟
في الحقيقة غلت الدماء في عروقي وسارعت 
في  نظيراتها  سبقت  الليبية  المرأة  بأن  بالرد 
الكثير من الدول العربية، وهي ليست غائبه عن 
المجتمع  لهيمنة  إما  قصدا،  مغيبة  بل  الساحة 

من  وإما  المتطرفين،  بعض  ولتعنت  الذكوري 
بعض أعداء نجاحها ولو كانوا من النساء.

الذي  الحقيقي  دورها  إظهار  على  مني  وحرصا 
البدء في هذه  قررت  مبكرا،  وأدركته  عايشته شخصيا 

أو  عشرين  إلى  يصل  ربما  العدد  أن  معتقدة  السلسلة 
كعقد  تتوالى  بالشخصيات  فإذا  تقدير،  أقصى  على  ثالثين 
وقصة  الخاصة،  وتجربتها  رؤيتها  لها  منها  كل  المسبحة، 
كفاح ملهمة لغيرها، حتى بلغت الرقم مئة، وهو سقف عال 

بالنسبة لبعضهن.
ولكنني وجدت أن هناك أخريات يجب عدم إغفالهن ويلزم 
الفترة  تلك  خالل  عانيته  ما  رغم  المجموعة،  إلى  إضافتهن 
من انقطاع الكهرباء واإلنترنت لساعات طويلة في ليبيا، ما 
سبب لي إرهاقا وتعبا شديدين ألن كل المعلومات ترد عبر 
فضاء شبكات التواصل من األصدقاء أو الشخصية نفسها إن 

كانت على قيد الحياة.
كانت البداية بالرائدات ولم يحالفني الحظ بالحصول على 
الشخصيات  بعض  فدمجت  لغالبيتهن،  الكافية  المعلومات 
المتميزات  إهمال  عدم  وكذا  لغيرها،  والملهمة  المعاصرة 
منهن خاصة من تركت بصمه في عملها أو من تفوقت خارج 

وطنها وسجلت حضورا حقيقيا للمرأة الليبية.
● الكتابة عن التجربة النسائية الليبية بتنوعها ملهمة 

لكنها تصطدم بعراقيل هل لك أن تحدثينا عنها؟
فجدار  الصعوبات  من  الكثير  تواجه  النسائية  الكتابة 
قد  األسرة  أن  عدا  رئيسا،  حائال  زال  ما  والتقاليد  العادات 
معارضتها  بحكم  »فيسبوك«  على  الظهور  من  الفتاة  تمنع 

وعدم اقتناعها بالفكرة أساسا، وهو ليس تشهيرا بها بل 

أقدمها كنموذج يحتذي به غيرها، كما أن منهن من يعتذرن 
في  إدراجها  تمانع  ال  بينما  الشبكة  على  صورهن  نشر  عن 

الكتاب.
وتضيف الكبتي »بحكم وجودي خارج الوطن، أضع سيرة 
مزيد  الستقبال  أوال  »فيسبوك«  في  المعنية  الشخصية 
بعض  تعتريه  فالتوثيق  الصفحة  أصدقاء  عبر  المعلومات 
األخطاء، فالحاجة لآلراء مهمة لإلضافة عن الشخصية خاصة 
زودني  الذي  الشخص  وأسأل  اهلل،  رحمة  إلى  انتقلن  من 

بالمعلومة عن صلة القرابة طلبا لتوثيق أدق.
لبعض  اختياراتك  في  انتقادات  لك  وُجهت  هل   ●

الشخصيات، وعلى ماذا تركزت إن وجدت؟
كثيرا ما أجد بعض النساء يرفضن سيرة البعض، وهناك 
معلومات  أي  لديها  وليس  األخرى  من تشكك في شهادات 
على مصداقية  اعتمد  بينما  من صحتها،  ألتأكد  توثيقية 
عدد  في  أخطأت  أكون  قد  لديها،  المعتمدة  الشهادات 
يقدم  ما  على  اعتمد  ألنني  يذكر،  ال  يكاد  جدا  قليل 
مصداقية  على  مستندة  وشهادات  أوراق  من  لي 

الشخصية.
● مُنحتِ جائزة الدولة الفخرية في الصحافة، ما 

الذي تمثله لكِ ككاتبة وإعالمية وكامرأة ليبية؟
على  ليبيا  الحبيب  لبلدي  الجزيل  شكري 
الصحفية  لمسيرتي  تتويجا  اعتبرها  التي  الجائزة 
الريادة  وسام  مُنحت  أن  لي  وسبق  واإلعالمية، 
من الدرجة األولى لعملي في التليفزيون وهما أهم 
المهنية،  حياتي  طيلة  عليها  حصلت  التي  الجوائز 
وأعتبر أن الجوائز التي تمنح لك من بلدك أهم من أي 
شيء فهو اعتراف بأنك قمت بواجبك كمواطن صالح 

هدفه خدمة بلده والنهوض به.
لمشاريع  اتجاه  هناك  أم  الحقة،  أجزاء  سنرى  هل   ●

جديدة؟
أنا اآلن في فترة راحة بعد المجهود الذي بذلته في كتابه 
األجزاء الثالثة، أحاول االعتناء بصحتي ومعالجة عيوني التي 
أرهقتها الكتابة من صفحات الجرائد القديمة أو صور لكتابه 
السلسلة،  إكمال  أو  آخر  اليد، والتفرغ بعد ذلك لعمل  بخط 

كل ذلك يعلمه اهلل سبحانه وتعالى.
أعمل جاهدة على إيصال كتبي إلى جميع فروع الجامعات 
الليبية، إضافة إلى جامعة الدول العربية التي بعثت لي رسالة 
شكر وتقدير، حيث اعتمدت إصداراتي ضمن مكتبتها الموقرة 
للباحثين في شؤون المرأة الليبية، كذلك مكتبة الكونغرس 
أكبر مكتبات العالم، التي وجهت لي أيضا رسالتي شكر علي 
مجهودي، كما أرسلت نسخا إلى اليونسكو واألمم المتحدة، 
الشبكة  على  لوضعها  الشركات  إحدى  مع  أتباحث  اآلن  وأنا 

العنكبوتية لنشره على نطاق أوسع وعلى مستوى عالمي.
الكبير  شكري  النهاية  في  إليه  اإلشارة  يمكنني  وما 
في  أسهمت  مرضها  رغم  التي  الكاديكي،  هنية  للدكتورة 
ثالثمئة  من  ألكثر  الحاوية  الثالثة  لألجزاء  اللغوية  المعالجة 
اإلخراج  في  القرقوري  خالد  األستاذ  وأيضا  نسائية،  شخصية 
والطبع اإللكتروني، حتى مراحل إرساله إلى دور النشر للطبع، 
وأيضا األستاذ محمود شمام ومؤسسة »الوسط« التي طبعت 

الكتب.

مابين الهيمنة الذكورية وتعنت المتطرفين وأشياء أخرى..

عايدة الكبتي: املرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

 

فنانون عرب وعامليون يحيون ليالي »قرطاج« بعد غياب عامني

حميد الشاعري: أنا رجل يحب املوسيقى.. والسياسة لها ناسها

طرابلس  ــ القاهرة - الوسط

تتواصل فعاليات الدورة الـ56 لمهرجان قرطاج الدولي، الذي افتتح 
فيروس  جائحة  بسبب  سنتين  دام  غياب  بعد  الخميس،  تونس،  في 
 24 يومي  وتتوقف  أغسطس   20 حتى  العروض  تستمر  فيما  كورونا، 

و25 يوليو بسبب االستفتاء الشعبي المنتظر.
والمسرحية  الموسيقية  الكوميديا  لعرض  االفتتاح  حفل  وخُصص 
والمعزوفات  األغاني  من  مجموعة  األصل  في  وهي  الدنيا«  »عشاق 
موضوع  كانت  والتي  التسعينيات،  فترة  من  الشعبية  الموسيقية 
عبدالحميد بوشناق تصورها  وأعاد مخرجها  درامي رمضاني  مسلسل 
كعرض يشارك فيه عازفون وممثلون على خشبة المسرح. وتحمل دورة 

هذا العام شعار »رجعنا نتنفس فنا«.
وعلى قائمة البرنامج الذي يضم 33 عرضا بين الموسيقى والمسرح 

واالستعراض، يحيي فنانون عرب على غرار السوري نور مهنا، واللبناني 
التونسيين  إلى  إضافة  عبدالوهاب،  شيرين  والمصرية  عالمة،  راغب 
شمة،  نصير  العراقي  العود  وعازف  بوشناق،  ولطفي  الرباعي  صابر 

سهرات في المسرح األثري الروماني الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج.
كما يشارك الفنان التونسي »بلطي« بعرض ألغانيه »الهيب هوب« 
بالده  في  وسياسية  اجتماعية  قضايا  عن  مجملها  في  تتحدث  التي 

كالفساد والفقر والحرمان والهجرة.
فضال عن ذلك يشارك الفنان العالمي اإليفواري ألفا بلوندي بحفل، 
الكورية  للفرقة  عرض  وكذلك  الريغي،  أغاني  من  مجموعة  ويقدم 

.»BIG«
تدارك  التونسية  السلطات  تحاول  ثقافية،  تظاهرات  تنظيم  وعبر 
الفائتين جراء قرارات اإلغالق المتعلقة  خسائر الموسمين السياحيين 
هذا  السياح  من  ممكن  عدد  أكبر  استقطاب  عبر  بـ»كوفيد19-« 

الموسم لتنشيط هذا القطاع الحيوي والمهم في اقتصاد البالد الذي 
يواجه أزمات متواصلة.

إن  إعالمية  تصريحات  في  الفرجاني،  كمال  المهرجان،  مدير  وقال 
التي  االستثنائية  للظروف  بالنظر  »تحديا«  يمثل  الدورة  هذه  تنظيم 
تمر بها البالد ووضع المالية العمومية، ما أثر على الميزانية المرصودة 
للعروض، إصافة إلى تراجع قيمة عملة الدينار التونسي أمام العمالت 
األجنبية. وتقدر كلفة المهرجان في هذه الدورة بنحو 4 ماليين دينار 

)حوالي1.2 مليون دوالر(.
وتتزامن الدورة مع أزمة سياسية تمر بها تونس وترقب الستفتاء 
شعبي حول دستور جديد في 25 يوليو دعا إليه الرئيس قيس سعيد، 

وسط تنديد ورفض من قبل المعارضة.
مناطق  في  أخرى  مهرجانات  قرطاج  مهرجان  مع  بالموازاة  وتنظم 

سياحية على غرار الحمامات وسوسة وصفاقس.

مغادرته  كواليس  الشاعري،  حميد  النجم  كشف 
األراضي الليبية من أجل العيش في مصر؛ إذ ذكر 
48 ساعة لمغادرة ليبيا  أنه تم إمهاله هو وأسرته 
وأوائل  السبعينيات  أواخر  في  سياسية  ألسباب 
اآلالت  بحرق  متعلقة  كانت  والتي  الثمانينيات، 

الثمانينيات. أوائل  في  الغربية  الموسيقية 
أبرزها  إقليمية  ألسباب  كان  اآلالت  وحرق 
خالل  وذلك  الشرقية،  التقاليد  على  المحافظة 
حواره في برنامج »معكم«، الذي تُقدمه اإلعالمية 

منى الشاذلي، على شاشة »سي بي سي«.

والده  له  اشتراه  أورج  هناك  أنه  الشاعري،  وأضاف 
بعد نجاحه في الشهادة اإلعدادية ألنه كان باهظ 
عندي  »كان  األحداث،  تلك  في  حرقه  تم  الثمن، 
أعطوه  المدرسي  النشاط  في  وأورج  خاص  أورج 
مصطفى  أخويا  عند  وضعته  األخير  هدية،  لي 
تلك  يذكر  ال  أنه  موضحا  موجود«،  دلوقتي  ولحد 
أمورا  كونها  تليفزيوني،  برنامج  أي  في  األحداث 
متخصصين  ولها  ناسها،  لها  »السياسة  سياسية، 
أنا  إنما  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  خريجي  مثل 

»الوطن«. الموسيقى«، حسب  بحب  رجل 

مصر  إلى  جاء  عندما  أنه  الشاعري،  حميد  وأوضح 
بأي  يشعر  لم  اإلسكندرية  مدينة  إلى  وبخاصة 
لنظام  يخضع  أنه  موضحا  قلق،  أو  خوف  أو  رهبة 
ال  إنه  إذ  سنوات،  منذ  يتغير  ال  يوميا  غذائي 
يشرب شاي أو قهوة أو سجائر، وبدأ نظاما صحيا، 
ويتناول وجبة واحدة في اليوم، وفطاره مكون من 
وملعقة  ماء ساخن  كوب  وملعقة  التمر  من  واحدة 
عسل  ومعلقة  البركة  حبة  ومعلقه  زيتون  زيت 
بالبجامة  أمشي  ممكن  ضارب..  ربع  »عندي  نحل، 

الشارع عادي«. في 

 كانت البداية بالرائدات ولم 
يحالفني الحظ بالحصول على 

المعلومات الكافية لغالبيتهن

النجمة رغدة فاجأت جمهورها ومحبيها بتوجيه 
رسالة لنفسها، لمناسبة عيد ميالدها، تتضمن 
كلمات مؤثرة عبر صفحتها 
الشخصية بموقع التواصل 

اإلجتماعى »فيسبوك«، قائلة: 
»عزيزتي أنا، كوني ممتنة 

لنفسك اليوم شاكرة لها بعد 
اهلل أنها كانت ثابتة في أوج 

النوائب، قوية لم تحني رأسها 
إال هلل وتحت المطر، ضعيفة 
أمام اهلل وحده، وزوايا غرفتها التي تحمل ذرات 

الملح الصخري، وأمام كائنات خلقها اهلل ال حول وال 
قوة لها«.

بعد تواجد العديد من الجنسيات العربية في أفالم 
بوليوود، وآخرهم نورا فتحي الممثلة ذات األصول 

المغربية، انضم للقائمة مو 
إسماعيل ليكون أول مصري 

يشارك في أفالم بوليوود.
وذلك من خالل فيلم األكشن 

والرومانسية والدراما 
 Khuda Haafiz Chapter«
II: Agni Pariksha« والذي 

عرض 8 يوليو، مع النجم 
الهندي فيديوت جموال وشيفاليكا أوبيروي 

ودانيش حسين ومينكا راي وأسرار خان والمخرج 
فاروق كبير، والذي حصل علي إشادة نقدية 

كبيرة في الهند منذ عرضه.

الفنان المصري أحمد السقا بدأ التحضيرات الخاصة 
بمسلسله الجديد »وزن ريشة« المكون من 

ثماني حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج 
مريم أحمدي، والذي يخوض به السقا أول تجاربه 

في دراما المنصات الرقمية. ويعقد صناع »وزن 
ريشة« جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل 

المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين 
في البطولة، تمهيدا النطالق التصوير خالل 

النصف األول من شهر أغسطس المقبل، ال سيما 
أن السقا مشغول بتصوير 

المشاهد األخيرة من 
فيلم »السرب«، والذي 

يعد من أضخم األعمال 
السينمائية في السنوات 

األخيرة.

فن x فن
رغدة.. عزيزتي أنا

أول مصري في بوليوود

السقا.. »وزن ريشة«

السلطة القضائية اإليرانية أكدت، الثالثاء، أن على المخرج 
المعارض جعفر بناهي الذي أوقف األسبوع الماضي، تمضية 

عقوبة بالسجن ستة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من 
الزمن. وقال الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، 

في مؤتمر صحفي إن »بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن 
ست سنوات.. وعليه تم إدخاله مركز االحتجاز )السجن( في إوين 

)بطهران( لقضاء هذه العقوبة«.

منظمو مهرجان البندقية 
السينمائي أعلنوا أن 
الممثلة األميركية، 

جوليان مور، ستترأس 
لجنة تحكيم المهرجان، 
الذي يقام في سبتمبر. 
وترأس مور، التي فازت 
بجائزة أوسكار أفضل 
ممثلة عن فيلم 
»ستيل أليس« 
العام 2014، 
لجنة تحكيم 

من ستة 
أشخاص في 

المهرجان 
الذي يستمر 

11 يوما 
في المدينة 

اإليطالية.

جوليان مور.. الرئيسة

أقرباء يوليا تسفيتكوفا قالوا إن الناشطة 
النسوية الروسية المدافعة عن المثليين 

بُرّئت من تهمة »نشر مواد إباحية«، 
وُجّهت لها بعد نشرها مجموعة من 
الرسومات. وقالوا عبر قناة في منصة 

تلغرام ُأنشئت لدعم الفنانة إن المحكمة 
أعلنت »براءة يوليا تسفيتكوفا«، 

مضيفين أن »اإلجراء القانوني الذي 
استمر ثالث سنوات انتهى بانتصار فريق 

الدفاع عن يوليا«.

براءة مفاجئة

حوار :  عبدالسالم الفقهي

تشغل قضايا المرأة حيزا مهما في 
دائرة الفعل اإلنساني لدى المجتمعات 
النامية أو المتطلعة للنهوض بأن تجعل 
الكيان النسوي جزءا من شراكة حقيقية 
ال مع نصفه اآلخر فقط، كصيغة يفترض 
وجودها في هذه المعادلة، بل لجعل 
هذه التوأمة الزمة في مسيرة الوعي 
الجمعي، لكنها في كل هذه التحوالت ما 
زالت المرأة تحمل أسئلتها وتشابكاتها 
مع ذاتها والمجتمع وصدامها معه، 
خصوصا في واقعها الشرقي والعربي 
تحديدا.
ولعل ما تكتبه أو توثقه حواء في بالدها 
جزء من معركة التنوير المعنية بها، 
وهو ما حاولت اإلعالمية والكاتبة عايدة 
الكبتي في كتابها »واعدات ومتميزات 
ليبيات« رصده والتعريف به كامتداد 
وجزء ثالث لكتابها »رائدات ومتميزات« 
الصادر عن »الوسط«، وللوقوف على 
خلفيات هذه المؤلفات كان لـ»الوسط« 
هذا الحوار مع الكاتبة بالخصوص.

أفالم  سلسلة  من  الرابع  الجزء  حافظ 
 Thor: Love( ثاندر«  أند  لوف  »ثور:  بعنوان  »ثور« 
and Thunder( على صدارة شباك التذاكر في أميركا 
الشمالية في عطلة نهاية هذا األسبوع بحسب تقديرات 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
أخرجه  الذي  الفيلم  جمع  واألحد،  الجمعة  بين، 
النيوزيلندي تايكا وايتيتي 46 مليون دوالر في صاالت 
كبير  تراجع  في  وكندا،  المتحدة  بالواليات  السينما 
إلطالقه  األول  باألسبوع  حققها  التي  العائدات  مقابل 

والتي بلغت 144 مليون دوالر، وفق »فرانس برس«.
»ثور«  أفالم  سلسلة  من  الجديد  الجزء  هذا  وفي 
الشهيرة من عالم »مارفل«، يؤدي كريس هيمسوورث 
للمرة الرابعة دور البطل الخارق االسكندنافي، تشاركه 
الرعد  إله  فيواجها  بورتمان،  ناتالي  النجمة  البطولة 
هذه المرة »غور«، وهو قاتل يسعى إلبادة كل اآللهة، 

ويؤدي دوره كريستيان بايل.
 Minions:( غرو«  أوف  رايز  ذي  »مينينز:  حافظ  كذلك، 
The Rise of Gru( على المرتبة الثانية محققا 26 مليون 
دوالر لتبلغ عائداته اإلجمالية منذ إطالقه 263 مليونا. 
وفي المرتبة الثالثة، حل فيلم »وير ذي كرودادز سينغ« 
)Where the Crawdads Sing( المقتبس من كتاب 
لعالمة الحيوانات األميركية ديليا أوينز عن فتاة نشأت 
خمسينات  في  كاروالينا  بنورث  ساحلي  مستنقع  في 

القرن الماضي وستيناته، وقد جمع 17 مليون دوالر.
 Top Gun:( مافيريك«  غن:  »توب  فيلم  وحل 
Maverick(، تتمة »توب غن« الذي حقق نجاحا واسعا 
قبل 36 عاما، في المركز الرابع محققا 12 مليون دوالر 

في األسبوع الثامن لعرضه في الصاالت.
ومرة جديدة يؤدي توم كروز دور الطيار بيت »مافريك« 
مهمته  نقيبا  الجديد  العمل  في  يصبح  الذي  ميتشل 

قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
الذي  »إلفيس«  فيلم  تراجع  لعرضه،  الرابع  وباألسبوع 
يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول 
إلفيس بريسلي، إلى المرتبة الخامسة 

وبلغت إيراداته 7.6 ماليين دوالر.
الخمسة  األفالم  يأتي  ما  وفي 

المتبقية في الترتيب:
 6.3( أكاديمي«  »ساموراي   -  6

ماليين دوالر(
 5.3( فون«  »بالك   -  7

ماليين دوالر(
وورلد  »جوراسيك   -  8
 4.95( دومينيون« 

مليون دوالر(
هاريس  »ميسيز   -  9
غوز تو باريس« )1.9 

مليون(
يير«  »اليت   -  10
)1.3 مليون دوالر(. 

»ثور« يحافظ على الصدارة

السجن لجعفر بناهي
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1010
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فيفي
املرمىاملرمى

طالب وسام العريفي عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي للجودو السابق، 
بتقييم مشاركة ليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط، خاصة بعد حالة 

االستياء التي شهدها الوسط الرياضي عقب الحصول على قالدة 
واحدة فقط والترتيب المتأخر. وقال في تصريح إلى »الوسط« إنه 

يجب ترسيخ ثقافة اإلقالة أو االستقالة عند اإلخفاق واالعتراف بذلك. 
وأكد أن أحد مشاكل الرياضة الليبية عدم تقدير الكفاءات.

أشاد رئيس رابطة أندية الجنوب علي أبوقراصة بدور عمل لجنة ◆◆
المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم ورئيسها عادل األوجلي في 

إكمال أغلب المسابقات، واعتبرها قامت بدورها في ظل عدم وجود 
المالعب الجيدة وصعوبة التعامل مع األندية. وقال أبوقراصة على 
»فيسبوك«: »هناك من راهن على فشل لجنة المسابقات، ولكنها 

نجحت رغم أن هناك من تمنى لها الفشل«.

84

حوار املحترفني في 
»سداسي التتويج«

الحدث

زين العابدين بركان

ومرحلة  السداسي  الدور  مباريات  انطلقت 
لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  التتويج 
القدم لهذا الموسم على مالعب تونس، التي 
الجاري.  الشهر  من   27 يوم  حتى  ستتواصل 
العبيها  على  المتبارية  الفرق  جميع  وتعتمد 
وصنع  اإلضافة  تقديم  أجل  من  المحترفين 
الفارق، حيث تزخر كل الفرق بمحترفين أكدوا 
جاهزيتهم وتميزهم خالل المرحلة األولى من 
المسابقة، وتتطلع الفرق في مواصلة تألقهم 

في »سداسي التتويج«، وحسم اللقب.
حضورًا  األكثر  التونسي  الالعب  ويعد 
وفريق  المنافسة  سباق  في  وتواجدًا 
الالعب  على  اعتمادًا  األكثر  هو  »األولمبي« 
التونسي، حيث تضم تشكيلته أربعة العبين 
سعيد  ونضال  زاهو  مراد  وهم  تونس،  من 
وشمس  العمدوني،  فخري  الفريق  وهداف 
المحترف  جانب  إلى  الصامطي،  الدين 

اإليفوارى مارسيال.
خمسة  »النصر«  فريق  قائمة  تضم  فيما 
التونسي بن ميالدي  الثنائي  محترفين وهم 
ليسيانو  البرازيلي  إلى جانب  اللواتي،  وعماد 
فيما  وأجاي.  أسيان  النيجيري  والثنائي 
خمسة  بنغازي«  »األهلي  فريق  قائمة  تضم 
الفريق  وهداف  التونسي  وهم  محترفين 
إيفونغ  والنيجيري  همام  والعراقي  الجويني، 

والجزائري رشيد ايت، والمغربي بن حليب.
ثالثة  »االتحاد«  فريق  قائمة  تضم  فيما 
محترفين وهم فريد انقوما والثنائي التونسي 
المهذبي والمقني، بينما تضم تشكيلة فريق 
محمد  المغربي  من  كاًل  طرابلس«  »األهلي 
الفقيه، والتونسي أيوب عياد واألردني محمد 
تخلو  الذي  الوحيد  الفريق  بينما  أبوزريق، 
هو  تونس  من  العبين  تواجد  من  قائمته 
الثالثي  على  يعتمد  الذي  »األخضر«،  فريق 
أرى  األنغولي  وهدافه  أمادو  علي  المحترف 

بابل، وجاك بيسان من بنين.

شرادي،  التاجوري  إسماعيل  الليبي  الدولي  المحترف  عاد 
بعد  األميركي  أنجلوس«  »لوس  فريقه  مع  للمشاركة 
غياب دام طوياًل بسبب تعرضه لإلصابة. وجاءت عودة 
التاجوري خالل اللقاء الذي لعب فجر اإلثنين أمام نادي 

»ناشفيل«، حيث دخل بدياًل عند الدقيقة )84(.
منذ  للتاجوري،  األولى  هي  المباراة  هذه  وتعد 
نادي  أمام  كانت  التي  مشاركة،  آخر 
يوم  كابس«  وايت  »فانكوفر 
21 مارس الماضي. يذكر أن 
شارك  الموسم  هذا  شرادي 
الغرب  مجموعة  متصدر  مع 
6 مباريات، نجح خاللها  بالدوري األميركي الممتاز في 

في تسجيل هدفين.
ينشط  الذي  أنجلوس«،  »لوس  نادي  واستعاد 
الغرب  مجموعة  صدارة  التاجوري،  صفوفه  في 
أصدقاء  وعاد  الممتاز.  األميركي  الدوري  في 
التاجوري بـ3 نقاط ثمينة من خارج الديار أمام 
الفوز  الفريق  حقق  بعدما  »ناشفيل«،  نادي 
مثيرة.  مباراة  في  هدف  مقابل  بهدفين 
أنجلوس«  »لوس  فريق  نجح  الفوز  وبهذه 
نقطة   42 إلى  رصيده  رفع  في  األميركي، 
 20 من  جمعها  المجموعة،  صدارة  في 
مباراة، حيث حقق الفوز في 13 وتعادل 
تجمد  بينما  مباريات،   4 وخسر   3
 30 عند  »ناشفيل«  رصيد 
المركز  إلى  متراجعًا  نقطة، 

الخامس.

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  التقى 
رئيسًا  بصفته  بالجزائر  الشلماني،  عبدالحكيم 
األفريقي  االتحاد  رئيس  أفريقيا،  شمال  التحاد 
باتريس  أفريقي  الجنوب  »كاف«  القدم  لكرة 
لالتحاد  الجديد  الرئيس  بحضور  موتسيبي، 

الجزائري.
المواضيع  من  مجموعة  نوقشت  اللقاء  وخالل 
والنقاط المهمة التي تخص كرة القدم بالقارة 
لرئيس  مرتقبة  لزيارة  والتنسيق  األفريقية، 
المقبلة،  القريبة  الفترة  ليبيا خالل  إلى  »كاف« 
والتأكيد على استضافة الجزائر نهائيات بطولة 

أفريقيا لالعبين المحليين الـ»شان«، مطلع العام 
الجديد. كما تباحث األطراف في عديد من النقاط 
المهمة من أجل عديد المشاكل التي تعترض 
كما  األفريقي.  االتحاد  مع  أفريقيا  شمال  دول 
منافسات  إقامة  هامش  على  الشلماني،  التقى 
دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز 
هذا الموسم )2021 - 2022(، الحكام الدوليين 
مباريات  إدارة  في  الذين يسهمون  والمحليين 
مرحلة التتويج بحضور نصر الدين قرين رئيس 
لجنة التحكيم العامة. كما عقد الشلماني اجتماعًا 
بالمدير التنفيذي لقناة الوسط »WTV« القناة 
ومسؤولي  السداسي  الدور  لمباريات  الناقلة 
الشركة المنفذة لتقنية الـ»فار« بحضور رئيس 

لجنة المسابقات ولجنة التحكيم العامة.

برعاية الشلماني.. زيارة مرتقبة لرئيس »كاف« إلى ليبيا

● اجتماع الشلماني مع رئيس »كاف« بحضور رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم

الوسط - محمد ترفاس

● العريفي● العريفي

سداسي  في  الـ»فار«،  المساعد،  الفيديو  حكم  تقنية  أثارت 
التتويج بالجولة األولى الكثير من الجدل عبر صفحات التواصل 
االجتماعي، بدعوى عدم عمل التقنية في المباريات. وقال رئيس 
لجنة التحكيم العامة نصر الدين قرين، في برنامج »ريمونتادا« 
مباريات  في  تعمل  كانت   )VAR(الـ تقنية  »إن  »المسار«،  بقناة 
الجولة األولى بالكامل، وتقنية الفيديو ذاتها هي التي قامت بإلغاء 
هدف النصر أمام األهلي طرابلس، وكل شيء موثق بالتسجيالت 
التواصل االجتماعي بأن  اللجنة، وكل ما يشاع في صفحات  لدى 

تقنية الـ)VAR( لم تكن تعمل، غير صحيح«.

بيان قوي من »النصر«
بوزيد  أسامة  »النصر«  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  وأصدر 
وأعضاء  رئيس  المحترمين،  »السادة  فيه:  قال  بيانًا،  المغربي 
بكتابنا  إليكم  نتوجه  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس 
األول  فريقنا  مباراة  في  حصلت  التي  األحداث  بخصوص  هذا 
التي لألسف تأخر موعد  القدم مع فريق األهلي طرابلس،  لكرة 
انطالقها أكثر من 20 دقيقة؛ بسبب تواجد جماهير في مدرجات 
إلى  الالعبين بدنيًا وذهنيًا، ويرجعنا  أثر سلبًا على  الملعب، مما 

نقطة اإلشكاليات األولى«.
وأضاف: »والتساؤل هنا عن ما حدث عندما أحرز فريقنا الهدف 
الثاني وتم إلغاؤه بحجة التسلل، وأصبح األمر في يد تقنية الفار 
التي لألسف الشديد تفاجأت الجماهير الرياضية بخيبة أمل كبيرة 

الحالة  هذه  إيضاح  في  واستعداداتكم  لجانكم  أخفقت  أن  بعد 
التحكيمية عبر الشاشة لموقع الالعب تزامنًا مع انطالق الكرة إليه، 
واقتصر األمر على عمل الفار في الظالم، وحتى اآلن لم نتحصل على 
فيديو يوضح الحالة التحكيمية التي تم إلغاء الهدف الصحيح بسببها، 
وهذا يبين القصور والخلل التقني لديكم«. وأوضح: »لم نشاهد أي 
عملية تقنية تحدد وتبين تحليل كيفية اتخاذ قرار إلغاء الهدف في 
عملية مريبة مخالفة لبروتوكول تقنية الفار وإخفاق واضح لتطبيق 
تقنية الفار التي هي الهدف من نقل الدوري السداسي خارج الوطن، 
ونحن نتقدم إليكم باالحتجاج عن كل هذا الخطأ الكبير،«، بحسب ما 

جاء عبر صفحة نادي »النصر« على »فيسبوك«.

بيان من »االتحاد« بشأن أحداث األسبوع األول
وأصدر نادي »االتحاد« بيانًا بشأن أحداث األسبوع األول من 
الدور السداسي، وقال فيه: »تابع نادي االتحاد بتمعن ما تبذله 
لجنة المسابقات من جهد، وتقدمه من عطاء ألجل إتمام مسابقة 
الموسم الرياضي«. وأضاف البيان: »كنا دائمًا داعمين للتمسك 
بتطبيق اللوائح وااللتزام بالنصوص وعدم االنحراف عنها، حيث 
عقد  الذي  التنسيقي  االجتماع  خالل  من  األندية  وبقية  كنا  إننا 
الفار  قبل انطالق الدور السداسي قد أكدنا ضرورة توفير تقنية 
أعلى  لتحقيق  للمباريات  إدارتها  التحكيمية في  الداعمة لألطقم 
االتحاد:  بيان  وتابع  للحكام«.  المهنية  للممارسة  المستويات 
»تفاجأنا بغياب تقنية الفار في جل زمن مباريات األسبوع األول، 
إقامة  أثناء  بالمالعب  عليها  والعاملين  معداتها  وجود  رغم 
حيال  والحقيقة  الرؤية  وضوح  غياب  في  تسبب  مما  المباريات؛ 

بعض الوقائع التي حصلت في المباريات«.

بدوري  السداسي  الدور  في  المنافسة  اشتعلت 
التتويج، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز رقم 
»47« للموسم الرياضي الجاري )2022-2021( 
التونسية  األراضي  على  منافساته  تقام  والذي 
منذ 13 يوليو الجاري، على أن يختتم في 27 من 
التي تقام فيها  المرة األولى  الشهر نفسه. وهي 

مباريات التتويج السداسي خارج أرض الوطن.
الدوري  بطولة  لقب  على  ليبية  فرق   6 وتتنافس 
متصدر  بنغازي  األهلي  وهي  الموسم،  هذا 
متصدر  طرابلس  واألهلي  األولى،  المجموعة 
واألخضر  والنصر  واالتحاد  الثانية،  المجموعة 
واألولمبي، بعد موسم شاق شهد عديد التأجيالت 
النهائية،  المرحلة  إلى  والمصاعب، قبل أن يصل 

مرحلة التتويج باللقب.
الدور  من  الثالثة،  الجولة  منافسات  وانتهت 
مواجهات  بعد  األربعاء،  أمس  مساء  السداسي، 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  فاز  حيث  قوية، 
»االتحاد«، على نظيره »األخضر«، بثنائية مقابل 
ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة  في  هدف، 
المنستير. وتقدم »األخضر« بهدف في آخر دقيقة 
من زمن الشوط األول بعد تسديدة من المهاجم 

أحمد كراوع، وهو ثالث هدف له في السداسي.
هدف  إدراك  في  »االتحاد«  فريق  ونجح 
الالعب  طريق  عن   ،)57( الدقيقة  في  التعادل 
الفوز  هدف  »االتحاد«  وسجل  المصراتي.  أنس 
طريق  عن  جزاء  ضربة  من   )80( الدقيقة  في 
عبدالباسط  المباراة  حكم  وأشهر  الورفلي.  سند 
مدافع  وجه  في  الحمراء  البطاقة  شهوب، 

»األخضر« مصطفى حمزة في الدقيقه 82.
فريق  السداسي، خطف  الدور  مفاجآت  وضمن 
نادي »األولمبي«، فوزًا مثيرًا من نظيره »النصر«، 
بهدف دون رد، خالل المباراة التي جمعتهما على 
ملعب »سوسة« بتونس. وجاء هدف »األولمبي« 
في  األجنف  هشام  الفريق  قائد  برأسية  الوحيد 
الدقيقة 67 من عمر المباراة. وهذا الفوز هو األول 
لألولمبي بعد 3 جوالت من الدور السداسي، فيما 

تلقى »النصر« أول خسارة في المنافسات.
وفي آخر مواجهات الجولة الثالثة، تغلب فريق 

بنغازي  األهلي  نظيره  على  طرابلس  األهلي 
على  أقيمت  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدف 
األهلي  تونس. وسجل هدف  في  ملعب صفاقس 
طرابلس الوحيد، المحترف األردني محمد بوزريق 
في  كبديل  نزوله  بعد   ،)71( الدقيقة  في  شرارة 
هو  الفوز  وهذا  المباراة.  عمر  من   60 الدقيقة 
الثاني لفريق األهلي طرابلس على التوالي، بينما 

تلقى األهلي بنغازي خسارته الثانية تواليا.
ترتيب الدور السداسي

وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب 
في  كالتالي:  الليبي،  للدوري  التتويج  سداسي 
وفي  نقاط.  بـ7  طرابلس:  األهلي  األول  المركز 
المركز  وفي  نقاط.  بـ7  االتحاد:  الثاني  المركز 
الثالث فريق النصر: بـ4 نقاط. وفي المركز الرابع 
الخامس  المركز  وفي  نقاط.  بـ3  األخضر:  فريق 
بنغازي  األهلي  فريق  وجاء  نقاط.  بـ3  األولمبي: 
بنقطة  السادس  المركز  في  الترتيب  آخر  في 

واحدة.

مواجهات الجولة األولى
صراع  في  األولى  الجولة  منافسات  بدأت 
بمواجهة  الممتاز،  الليبي  الدوري  بلقب  التتويج 
جمعت بين فريقي »االتحاد« أمام نظيره »األهلي 
في  السلبي،  بالتعادل  انتهت  والتي  بنغازي«، 
لفريق  فرصة  أخطر  وجاءت  فنيًا،  مغلقة  مباراة 
االتحاد للمدافع سند الورفلي قبل نهاية المباراة، 
ليضيف كل فريق نقطة في رصيده. وكانت لجنة 
الحكام العامة باالتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت 
لطاقم  بنغازي،  واألهلي  االتحاد  مباراة  إدارة 
تحكيم بقيادة اإلثيوبي بامالك تيسيما، ويساعده 
محمد  كان  فيما  أحمد،  ولبان  إبراهيم  أحمد 
الليبيان  الفار  رابعًا، وأشرف على  الشحومي حكمًا 

أحمد الشلماني وعطية محمد.
لكرة  األول  الفريق  نجح  نفسها  الجولة  وفي 
القدم بنادي األهلي طرابلس، في فرض التعادل 
في  لمثله،  بهدف  النصر،  نظيره  على  اإليجابي 
»المنستير«  ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة 
بتونس، ضمن منافسات األسبوع األول. وشهدت 
األول  الشوط  في  الفرص  عديد  إهدار  المباراة 
والثاني، خاصة من جانب فريق األهلي طرابلس 
النصر.  من  الثاني  الشوط  في  أفضل  كان  الذي 

بسبب  النصر  لفريق  هدفًا  المباراة  حكم  وألغى 
والذي  الفار،  تقنية  بروتوكول  حسب  التسلل 
يستخدم للمرة األولى في مباريات الدوري الليبي.

نقاط  ثالث  األخضر  فريق  خطف  المقابل،  في 
ثمينة في بداية مشواره في صراع التتويج بلقب 
الدوري الليبي الممتاز، بالجولة األولى، بعد فوزه 
هدفين  بنتيجة  الزاوية،  األولمبي  فريق  على 
بملعب  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  نظيفين 
األخضر  هدفي  سجل  برداس.  العقربي  حمادي 
أحمد كراوع في الدقيقة 9 من زمن الشوط األول 
شيوة  على  شباك  في  أسكنها  مقصية  كرة  من 
األولمبي  فريق  محاوالت  ورغم  األولمبي،  حارس 
فريق  وسط  العب  تمكن  المباراة،  زمن  طيلة 
الهدف  تسجيل  من  سليمان  بن  صهيب  األخضر 

الثاني في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني.

مواجهات الجولة الثانية
األسبوع  منافسات  على  والفوز  القوة  سيطرت 
السداسي  التتويج  دوري  مواجهات  من  الثاني 
حقق  حيث  الموسم،  هذا  الممتاز  الليبي  للدوري 
فريق االتحاد أول فوز له في سداسي التتويج، بعد 
على  نظيفة،  بثنائية  األولمبي  نظيره  على  تغلبه 
من  األول  هدفه  االتحاد  وسجل  المنستير.  ملعب 
ركلة جزاء عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة 39. 
الثاني  فريقه  هدف  العباسي  عبدالعاطي  وأضاف 
الخسارة  األولمبي  ليتلقى   ،)3+90( الدقيقة  في 

الثانية على التوالي.
وفاز فريق األهلي طرابلس على نظيره األخضر 
وتقدم  ملعب سوسة.  على  مقابل هدف،  بثالثية 
األهلي طرابلس بهدف المغربي محمد الفقيه في 
األخضر  وأدرك  الجزاء،  عالمة  من   )21( الدقيقة 
 .)54( الدقيقة  في  كراوع  أحمد  بهدف  التعادل 
للمباراة من جديد وسجل  األهلي طرابلس  وعاد 
هدفين لمحمد الفقيه من ضربة حرة في الدقيقة 
الدقيقة  في  معتوق  لعلي  قوية  وبتسديدة   )64(

.)71(
وفي آخر مباريات الجولة الثانية، حقق فريق 
النصر الفوز على نظيره األهلي بنغازي، بثنائية 
نظيفة، على ملعب رادس. وتقدم النصر بهدف 

للنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 6، وأكمل 
البديل يحيى الزليتني الثنائية في الدقيقة 81. ● مباراة األهلي طرابلس واألهلي بنغازي في سداسي التتويج

● المحيشي

● حسين

● شقوارة

الوسط - زين العابدين بركان والصديق قواس

صراع قوي من أجل مالمسة »ذهب الدوري«
األهداف تمنح األهلي طرابلس صدارة »الدور السداسي«.. واالتحاد يواصل مطاردته

النيجيري،  النصر  فريق  محترف  انفرد 
محترفي  هدافي  بصدارة  أجاي،  جونيور 
باللقب،  التتويج  لمرحلة  السداسي  الدور 
وقص  افتتح  أن  بعد  هدفين،  برصيد 
شريط أهداف االنتصار على منافسه فريق 
وأحرز  الثانية.  الجولة  في  بنغازي  األهلي 
أهداف  شريط  وقص  النيجيري  الالعب 
في  األول  الهدف  بإحرازه  التتويج  مرحلة 
بالجولة األولى، في  شباك األهلي طرابلس 
الفريقين  تعادل  عن  أسفرت  التي  المباراة 
على  للمنافسة  فريقه  ليقود  لهدف،  بهدف 

صدارة الدور السداسي، ويعزز حظوظه.
مع  تعاقد  قد  النصر  فريق  وكان 
الميركاتو،  فترة  خالل  أجاي  المحترف 
ونجح في المساهمة في تقديم اإلضافة، 
في  وأسهم  لفريقه  الفارق  وصنع 
ألول  كوصيف  السداسي،  للدور  تأهله 
بقوة  المنافسة  ثم  األولى،  المجموعة 
أقوى  وهو من  الموسم،  لقب هذا  على 
لألهلي  انتقل  حيث  الموسم،  صفقات 

قادما   2016 العام  صيف  في  المصري 
وحصد  التونسي.  الصفاقسي  النادي  من 

أجاي مع األهلي المصري أربع بطوالت على 
مستوى  على  وبطولتين  الدوري،  مستوى 

لدوري  وبطولتين  سوبر،  وكأسين  الكأس، 
أبطال أفريقيا.

خالل  مصرية،  صحفية  تقارير  وكشف 
يلعب  الذي  أسوان  نادي  أن  الماضية،  األيام 

مع  التعاقد  من  قريبا  المصري،  الدوري  في 
االنتقاالت  فترة  خالل  أجاي،  جونيور  النيجيري 
الصيفية المقبلة. وذلك بعد أن تعثرت صفقة 

انتقال الالعب إلى صفوف المريخ السوداني.
الليبي  النصر  نادي  أن  التقارير  وأوضحت 
الفترة  خالل  الالعب  تعاقد  تجديد  له  يحق 
المقبلة مع االتفاق بين الطرفين، مع األولوية 
الشروط  في  أيضا  العقد  ينص  كما  للنادي، 

قيمة  النادي  يتحمل  أن  على  اإلضافية 
الضرائب ورسوم التوثيق.

صفحات  على  االستياء  من  حالة  الليبي،  الرياضي  الوسط  شهد 
الليبي  للدوري  السداسي  الدور  إقامة  من  االجتماعي،  التواصل 

في  تحصل  لم  سابقة  في  ليبيا،  خارج  القدم،  لكرة  الممتاز 
التتويج  الليبية والعربية، حيث تقام جوالت دوري  الكرة  تاريخ 
هي  تونس،  بدولة  مالعب  أربعة  على  الليبي،  السداسي 
»األهلي  بمشاركة  وصفاقس،  وسوسة  ورادس  المنستير 
بنغازي« و»النصر« و»األخضر« من المجموعة األولى، و»األهلي 

طرابلس« و»االتحاد« و»األولمبي« من المجموعة الثانية.
وقال الصحفي عصام حسين، عبر حسابه على مواقع التواصل 

االجتماعي: »ما زلت أتساءل ما الجدوى والفائدة من إقامة الدوري 
فؤاد  المدرب  وقال  ليبيا؟«.  خارج  البطولة  على  للحصول  السداسي 
شقوارة: »التاريخ سيذكر بمرارة هذا القرار، ومن كان وراءه بإقامة 
الدور السداسي خارج البلد، واألجيال القادمة لن تنسى من كان وراء 

الفكرة«. فيما كتب المدرب جمال المحيشي: »ستبقى فكرة إقامة 
الدور السداسي خارج ليبيا وصمة عار لمن فكر فيها ودعمها«.
السداسي  الدوري  بتنظيم  الخاص  المالي  المبلغ  أثار  فيما 
خارج ليبيا بقيمة 23 مليون دينار الجدل أيضًا، تحول الحديث 
إلى قضية رأي عام وسط استياء من صرف مبلغ كبير من قبل 

الدولة كانت المالعب الليبية المتهالكة أولى به.
جالل  الليبي،  للمنتخب  السابق  الفني  المدير  واعتبر 

مقبول  غير  وأمرًا  رياضية  مهزلة  البالد  خارج  اللعب  الدامجة، 
صرف  وراء  من  واضحة  استفهام  إشارات  »هناك  قائاًل:  إطالقًا، 

وكتب:  بمرارة  الهمالي  جوهر  الصحفي  وتساءل  المبلغ«.  هذا 
»المالعب الليبية كانت أحق بهذا المبلغ الكبير، خاصة أن السداسي 

لن يضيف شيئًا لرياضتنا البائسة«.
»لم  فقال:  األشهب  عمر  »االتحاد«  بنادي  السابق  الالعب  أما 

أسمع بها إطالقًا، ولم يحصل في العالم أن دولة أكملت الدوري 
غير  شيء  في  صرف  المبلغ  وهذا  البلد،  خارج  بها  الخاص 

منطقي«.
سليمان  الليبي،  الوطني  للمنتخب  السابق  الالعب  وقال 
بوضعه  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  »إن  عبدالصادق، 
الحالي ال يشجع على إبراز الالعبين المميزين لكثرة التوقفات 
تصريحات  في  الصادق،  عبد  وأضاف  الجيد«.  التنظيم  وعدم 

مليون   23 بقيمة  مبلغ  صرف  »إن  »المسار«:  لقناة  تلفزيونية 
بصيانة  كفيل  تونس  في  السداسي  الدور  تنظيم  على  دينار 

مالعب داخل ليبيا«. وأكد عبد الصادق أنه كان يتمنى إقامة الدور 
السداسي داخل البلد من ذهاب وإياب.

النيجيري أجاي 
هداف محترفي 

»سداسي التتويج«

الـ »VAR« يثير الجدل في »سداسي التتويج«

استياء في الوسط الرياضي إلقامة 
»الدور السداسي« خارج ليبيا

● حكام مباراة النصر واألهلي بنغازي

● أجاي

الوسط - صالح بلعيد

● التاجوري
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

حديث مهم
تلفزيون  مع  تلفزيوني  لقاء  في 
نجم  له  تطرق  ما  استوقفني  »المسار« 
وأحد  السابق  الليبية  والكرة  »النصر« 
فوزي  الكبير  النجم  الرائعين،  رموزها 
من  جدًا  مهم  حديث  في  العيساوي 
وتجربته  القدم  كرة  على  حرقته  واقع 
حول  تكلم  عندما  خاصة  الكبيرة.، 
الليبية،  األندية  في  الالعبين  عقود 
أرقامًا  وبلغت  المنطق  فاقت  التي 
الكرة  تألفها  لم  وفلكية  كبيرة  مالية 
وتقترب  تناهز  وبدأت  سابقًأ،  الليبية 
ماليين  والخمسة  ماليين  األربعة  من 
العقود، مما وضع كثيرًا  لبعض  دينار 
لعدم  كبير  مأزق  في  األندية  من 
بالتزاماتها  اإليفاء  على  قدرتها 

المالية.
النجم  نوه  حديثه  سياق  وفي 
العيساوي إلى أن األندية الليبية يجب 
أن تتعاقد مع الالعبين وفق إمكانياتها 
أو  الالعب  يريد  المادية وليس وفق ما 
أهواء الجماهير؛ ألن عدة أندية تتعاقد 
تسديد  على  قادرة  غير  وخزائنها 
في  الالعبين  لبعض  المالي  االلتزام 
المالية  األرقام  أن  كما  العقود،  بقية 

فيها،. مبالغًأ  أصبحت 
حديثه  سياق  في  العيساوي  وتطرق 
للفرق  مالية  جوائز  وضع  ألهمية 
القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري  الفائزة 
فيه ألنه من  األولى  التراتيب  وأصحاب 
غير المعقول عدم تحفيز الفرق في ظل 

المصاريف. تضاعف 
العيساوي  لها  تطرق  مهمة  نقاط 
من واقع خبرته كنجم كبير وأحد رموز 
ترك  ومن  وخلقيًأ،  فنيًا  الليبية  الكرة 
خاصة  األخضر،  البساط  على  بصمته 
فاقت  التي  الالعبين  أسعار  ارتفاع 
ووضعها  الغالب  في  األندية  قدرة 
وضع  في  وأصبحت  المالي، 
ومع  موسم  بداية  كل  حرج 

الرياضية. التعاقدات 

إدارة  مجلس  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  خاطب 
مشاركة  بشأن  رسميا  طرابلس،  األهلي  النادي 
تصفيات  منافسات  في  السلة،  لكرة  األول  الفريق 
للدوري  بطال  بصفته  األفريقية  األندية  بطولة 
ُأقيمت  والتي  الموسم،  لهذا  السلة  لكرة  الليبي 
بنظام المرحلتين ذهابا وإيابا ببنغازي وطرابلس. 
شهر  مطلع  مع  األفريقية  المنافسات  وستنطلق 
سبتمبر المقبل، وتستمر حتى شهر ديسمبر بنظام 

المجموعات.
مجلس  الليبي  السلة  كرة  اتحاد  خاطب  كما 
الفريق  مشاركة  بشأن  بنغازي  األهلي  نادي  إدارة 
التي  العربية  األندية  بطولة  منافسات  في  األول 
الفترة  خالل  الكويتي  الكويت  نادي  سيستضيفها 
أكتوبر  شهر  من  عشر  الخامس  إلى  الخامس  من 

المقبل.
فريق  السلة،  لكرة  الليبي  االتحاد  اختيار  وجاء 
بعدما  أفريقيا،  ليبيا  لتمثيل  طرابلس  األهلي 
للموسم  السلة  لكرة  الليبي  الدوري  ببطولة  توج 
التوالي،  على  الثانية  للمرة   ،)2022-2021(
نظيره  على  فوزه  عقب  تاريخه،  في  والسابعة 
-92( بنتيجة  اإلضافي  الوقت  في  بنغازي  األهلي 
بين  األصلي  الوقت  اكتمال  بعد  نقطة،   )87
المباراة  وأدار  نقطة.   )80-80( بنتيجة  الفريقين 

هيثم  من  مكون  دولي  ثالثي  حينها  تحكيميا 
ثانيا،  حكما  مصطفى  وهاني  أول،  حكما  الساروي 
سريعة  المباراة  وجاءت  ثالثا.  حكما  زاهد  وعمور 
تمكنوا  الذين  بنغازي  األهلي  العبي  من  خاصة 
األول،  الشوط  من  األولى  الفترة  إنهاء  من 

فريق  وعاد  نقطة.   )17-21( بنتيجة  لصالحهم 
البطل في  األهلي طرابلس بعدما أظهر شخصية 
األميركيين  محترفيه  على  معتمدا  األرباع  ثاني 
لينتهي  جاكسون«  ودواين  جاستس  »جيمس 
وبنتيجة  نقاط   )6( بفارق  لصالحه  الثاني  الربع 

لمصلحة  األول  الشوط  لينتهي  نقطة،   )14-20(
وشهد  نقطة.   )35-37( بنتيجة  طرابلس  األهلي 
وظل  كبيرة  إثارة  األهليين  بين  الثاني  الشوط 
لينتهي  تقدمه  على  محافظا  طرابلس«  »األهلي 
نقطة.   )20-26( بنتيجة  لصالحه  الثالث  الربع 

ويتقدم  توازنه  بنغازي  األهلي  يستعيد  أن  قبل 
أكثر على صعيد النتيجة في الربع األخير مستفيدا 
و»إسماعيل  الشويهدي«  »سفيان  خدمات  من 
والجمهور  األرض  صاحب  ليتمكن  الجهمي« 
آخر  في  النتيجة  تعديل  من  طرابلس«  »األهلي 

عبدالرحمن«  »غيث  العبه  سلة  بفضل  األنفاس 
)80-80(. وذهبت نتيجة  النهائية  النتيجة  لتكون 
ليلجأ   )19-23( بنتيجة  له  فردية  األخير  الربع 

الفريقان للعب وقت إضافي.
وسمعت  سرعة  أكثر  جاء  اإلضافي  الوقت  وفي 
طرابلس  األهلي  العبي  من  غفيرة  صيحات 
الوقت  في  مسجال  طرابلس  األهلي  لينتفض 
لألهلي  نقاط   7 قابلتها  نقطة   12 اإلضافي 
باإلضافي  النهائية  المباراة  نتيجة  لتكون  بنغازي، 

)92-87( نقطة.
كما اختار اتحاد كرة السلة الليبي، فريق األهلي 
العربية  األندية  بطولة  في  ليبيا  لتمثيل  بنغازي، 
بعدما  الكويتي،  الكويت  نادي  سيستضيفها  التي 
توج الفريق ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة، عقب 
األهلي  منافسه  على  النهائية  المباراة  في  تفوقه 
المرحوم  بمجمع  جرت  التي  المباراة  في  طرابلس 
ببنغازي.  الرياضية  بالمدينة  الضراط  سليمان 
وجاء تتويج األهلي بنغازي وسط حضور جماهيري 
المرحوم سليمان  امتألت صالة مجمع  كبير، حيث 
واندفع  بالمشجعين.  الرياضية،  بالمدينة  الضراط 
فور  الملعب  أرض  نحو  بنغازي  أهلي  مشجعو 
إطالق الحكم صافرة النهاية لالحتفال مع الالعبين 

والجهاز الفني.

سلة األهلي طرابلس تشارك في البطولة األفريقية.. واألهلي بنغازي يمثل ليبيا عربيا

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية، 
استئناف العمل في مشروع صيانة وتجهيز ملعب 

طرابلس الدولي، وفقًا لالشتراطات ومالحظات 
االتحاد األفريقي لكرة القدم.

وقال الجهاز، في بيان رسمي، إن الهدف 
من المشروع تنفيذ عالج التصدعات بالعناصر 

الخرسانية نتيجة تعرضها للعوامل الجوية 
لسنوات طويلة، ونتيجة تسربات في أنابيب 

الصرف الصحي وتجمع مياه األمطار، األمر الذي 
أدى لخلل في هذه العناصر استوجب عالجه وفقًا 

للمواصفات الفنية الخاصة. وأضاف البيان أن 
األعمال تشمل أيضًا إزالة الخرسانات المتهالكة 

وتنفيذ خرسانات جديدة، ومعالجة األعمدة 
وتقوية الهياكل الخرسانية وترميم األعصاب. 
كما يشمل المشروع استكمال وتنفيذ الطوق 

المعدني والخرساني حول الملعب، شاماًل غرفة 
حراسة، واستكمال تجهيز غرف تغيير المالبس، 

وتنفيذ غطاء لمجرى تصريف مياه األمطار، 
وأعمال اللياسة وأعمال الرخام وشبكة الكهرباء.

وتابع البيان أن هذه األعمال ذات طابع خاص، 
تستوجب تنفيذها بعمالة فنية مختصة من ذوي 
الخبرة إضافة إلى أنها تحتاج لمواد خاصة ومدة 

زمنية مناسبة لمعالجتها وفق مراحل تنفيذية 
خاصة. وفي الـ21 من يونيو الماضي، وجه رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، 
بسرعة استئناف العمل بمشروع صيانة وتطوير 

ملعب طرابلس الدولي بعد استكمال إجراءاته 
التعاقدية. وجاء ذلك خالل لقاء الدبيبة بديوان 
مجلس الوزراء مع رئيس جهاز تنمية وتطوير 

المراكز اإلدارية، والفريق الفني لشركة 
»الدعم« للمقاوالت واالستثمار العقاري، لبحث 

استئناف العمل بالمشروع، وفق بيان صادر 
عن الحكومة. 

استكمال أعمال صيانة 
ملعب طرابلس الدولي 

وفق اشتراطات »كاف«

● تتويج فريق األهلي بنغازي بكأس ليبيا لكرة السلة● تتويج األهلي طرابلس بلقب دوري السلة

منتخب الشباب يواصل تحضيراته في السعودية للبطولة العربية
»فرسان المتوسط« يستهل مشاركته في كأس العرب بمواجهة نظيره اللبناني األحد.. ويخوض ثاني مبارياته أمام الجزائر

القدم  لكرة  للشباب  الليبي  الوطني  المنتخب  يواصل 
المكثفة  وتحضيراته  تدريباته  عامًا«،   20« تحت 
بطولة  منافسات  في  للمشاركة  استعدادًا  بالسعودية؛ 
كأس العرب، التي ينظمها االتحاد العربي لكرة القدم 
خالل  أبها،  مدينة  في  السعودي  االتحاد  ويستضيفها 
الفترة من 20 من شهر يوليو الجاري، وحتى السادس 
عضوًا   32 البعثة  وتضم  المقبل.  أغسطس  شهر  من 

من بينهم 23 العبًا.
كاآلتي:  للشباب  الوطني  المنتخب  قائمة  وجاءت 
محمد  المصراتي«،  »االتحاد  شنينة  علي  خليل  »خالد 
علي  إسماعيل  محمد  »أبوسليم«،  الدريبي  عمر  عياد 
كريمة »السويحلي«، علي صالح محمد حقار »النهضة«، 
أحمد عطية مفتاح احميدة »األخضر«، زياد إبراهيم عمر 
بلعيد  أحمد  عبدالباسط  نجيب  »أبوسليم«،  الزميرلي 
مالك  »األخضر«،  فرج  حسن  أحمد  منجد  »اليرموك«، 

طرابلس«،  »األهلي  األندلسي  إبراهيم  محمود 
»االتحاد  بوشيبة  محمد  محفوظ  عبدالميسر 

الديك  أحمد  بشير  محمد  المصراتي«، 
»الشط««.

محمد  القائمة:  تضم  كما 
»االتحاد«،  امحمد  رمضان  عادل 
عاشور  محمد  عبدالناصر  أمجد 
إبراهيم  رمضان  محمد  »الترسانة«، 
المصراتي«،  »االتحاد  زوكة 
بادي  حسين  أبوالقاسم  حسين 
محمد  فرج  عبداهلل  »السويحلي«، 

حمزة  بنغازي«،  »األهلي  فرجاني 
عبدالسالم أحد المقصي »األولمبي«، 

الحبيشي  مبروك  عبداهلل  مروان 
المرضي  محمد  الدين  عماد  »االتحاد«، 

منصور »الصقور«، أسامة آدم محمد علي 
العمامي  علي  رمضان  مروان  »األخضر«، 

عمران  بن  خميس  محمود  أحمد  »النصر«، 
الشيخي  عبداهلل  محمد  أكرم  المصراتي«،  »االتحاد 

»االتحاد«.
معسكره  خالل  تحضيراته  أنهى  الفريق  وكان 
التدريبي الذي أقامه بمدينة بنغازي قبل عيد األضحى 
القاضى،  عياد  الوطني  المدرب  بقيادة  المبارك، 
خالله  وخاض  الشيباني،  الجليل  عبد  محمد  ومساعده 
خاللها  وقف  التجريبية،  الودية  المباريات  من  عددًا 
والعبيه.  وقدرات  الفريق  جاهزية  على  الفني  الجهاز 
األحد  يوم  الفريق  خاض  بالسعودية  تواجده  وخالل 
للشباب  العراقي  المنتخب  مع  ودية  تجربة  الماضي 
أسفرت عن فوز المنتخب العراقي بثالثة أهداف مقابل 

الشىء.
للشباب  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
للشباب  العرب  كأس  مسابقة  في  مشاركته  سيستهل 
الرابع  في  لبنان  منتخب  بمواجهة  عامًا،   20 تحت 
والعشرين من شهر يوليو، ثم سيخوض ثاني مبارياته 

سعد  الليبي  المالكم  دعم  على  الرياضة،  وزارة  حرصت 
في  زالهي،  محمد  اإليراني  منافسه  على  فوزه  بعد  الفالح، 
المباراة الدولية التي ُأقيمت بينهما بقاعة إسطنبول الكبرى 
الليبي  المالكم  إلى  التهنئة  الرياضة  وزارة  وقدمت  بتركيا. 
موقع  على  عبر حسابها  اللقاء،  من  له  نشر صور  من خالل 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، وعلقت عليها: »تهنئ وزارة 
المالكم  على  بفوزه  الفالح  سعد  الليبي  المالكم  الرياضة 

اإليراني.. ألف مبروك«.
زالهي،  محمد  اإليراني  منافسه  أمام  الفالح  نزال  ويعد 
الليبية في  المالكمة  له دوليًا بعدما سطر بطل  الثاني  هو 
بعد  نور،  من  بحروف  اسمه  الماضي،  العام  من  ديسمبر 
جدارة  عن  الرياضية  مسيرته  في  له  جديدًا  إنجازًا  حقق  أن 
على  مورات،  علي  التركي  المالكم  على  بالفوز  واستحقاق 
بعالم  له  احترافية  مباراة  أول  في  جماهيره،  ووسط  أرضه 

المالكمة في أوروبا.
علي  التركي  نظيره  أمام  الفالح  خاضها  التي  المباراة 
السيطرة  وكانت  جوالت،  لخمس  حينها  تواصلت  مورات، 
فيها للمالكم الليبي، الذي أظهر فنيات عالية، وكان األكثر 
مهاجمة فى جميع الجوالت، وسدد لكمات يمينية ويسارية 
ومستقيمة، وأوقع منافسه التركي أرضًا في الجولتين األولى 
 »WTV« ُأذعيت على قناة التي  المباراة  لتنتهي  والخامسة. 
آنذاك، بفوز مستحق للمالكم الفالح، لتكون بدايته موفقة 
عالم  في  قادم  بطل  مشروع  ليصبح  االحتراف،  عالم  في 

المالكمة االحترافية بجانب النجم الليبي مالك الزناد.
بطل  خصمه  الفالح،  سعد  الليبي،  المالكم  أسقط  كما 
أوزباكستان كولييشتوف بالفنية القاضية، في الجولة الثانية 
التركية،  إسطنبول  مدينة  في  االحترافية  مبارياته  ثاني  في 

التي ُأقيمت في مارس من العام الجاري 2022.
وفي تصريح سابق إلى »بوابة الوسط«، تحدث المالكم 
سنوات،  ثالث  ليبيا  ببطولة  »توجت  قائاًل:  الفالح،،  سعد 
وبطولة ليبيا نصف االحترافية مرتين، وحققت 25 فوزًا على 
أفريقيا  ببرونزية  وتوجت  المحلية،  البطوالت  في  التوالي 
السنية  للفئات  ليبيا  ببطولة  توجت  كما   ،2021 بالكونغو 
و2017«.ويشرف  و2016   2015 أعوام  وناشئين  أواسط 
الدولي  المدرب  الفالح،  سعد  الليبي  المالكم  تدريب  على 

التركي ياسر أورتكغلو، والمدرب الليبي نادر التباوي.

مساء  األفريقية،  القدم  كرة  عشاق  يترقب 
على  سيتوج  الذي  الملك  اسم  إعالن  الخميس، 
األفضل  جوائز  حفل  في  األفريقية،  القارة  عرش 
العب  جائزة  تضم  التي  السمراء،  القارة  في 
نادٍ ومدرب،  القارة، وأفضل العب محلي وأفضل 
قبل  المغرب،  في   2022 العام  هذا  تقام  التي 

إقامة نهائي كأس األمم األفريقية للسيدات.
في  أعلن  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  وكان 
بجائزة  للتتويج  المرشحين  قائمة  سابق  وقت 
األفضل في العام 2022. وجاءت قائمة المرشحين 
لجائزة أفضل العب في أفريقيا كالتالي: المصري 
محرز  رياض  الجزائري  »ليفربول«.  صالح  محمد 
ماني  ساديو  السنغالي  سيتي«.  »مانشستر 
إكامبي  توكو  كارل  الكاميروني  ميونيخ«.  »بايرن 
بكر  أبو  فنسنت  الكاميروني  ليون«.  »أولمبيك 
هالر  سيباستيان  العاجي  السعودي«.  »النصر 
»أياكس«. الغيني نابي كيتا »ليفربول«. المغربي 

أشرف حكيمي »باريس سان جيرمان«. السنغالي 
كاليدو  السنغالي  »تشيلسي«.  ميندي  إدوارد 

كوليبالي »نابولي«.
لجائزة  المرشحة  األسماء  »كاف«  أعلن  كما 
الماضي.  الموسم  عن  أفريقيا،  في  مدرب  أفضل 
في   5 إلى  مدربين   10 من  القائمة  وتقلصت 
األفريقي،  االتحاد  أعلنها  التي  النهائية  القائمة 
كارلوس  كالتالي:  المرشحة  األسماء  وجاءت 
بيتسو  السابق«،  مصر  منتخب  »مدرب  كيروش 
السابق«،  المصري  األهلي  »مدرب  موسيماني 
الركراكي،  توم سينتيفيت »مدرب جامبيا«، وليد 
»مدرب الوداد«، وأليو سيسيه »مدرب السنغال«.

»مدرب  مالو  كامو  من  كل  استبعاد  وتم 
القمر«،  بوركينا فاسو«، وأمير عبده »مدرب جزر 
ووحيد  بركان«،  نهضة  »مدرب  إبنجت  وفلوران 
المغرب«، ومانداال نكيزاكي  خليلوزيتش »مدرب 

»مدرب أورالندو بيراتس«.

28 يونيو  20 إلى  مدينة الدمام خالل الفترة من 
البطولة  من  الماضية  النسخة  وكانت  الماضي. 

المصرية،  العاصمة  في   2021 العام  ُأقيمت 
بعد  السعودي  المنتخب  باللقب  وتوج  القاهرة، 

فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية. وتعد 
تاريخ  في  الثامنة  هي  البطولة  من  المقبلة  النسخة 
20 عامًا«،  للمنتخبات »تحت  القدم  العرب لكرة  كأس 
إذ ُأقيمت للمرة األولى في المغرب العام 1983، وتوج 
باللقب منتخب العراق بفوزه في المباراة النهائية على 

المنتخب السعودي.
الجزائر  في  البطولة  من  الثانية  النسخة  وُأقيمت 
العام 1985 وفاز بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه 
بينما  النهائية،  المباراة  في  الجزائري  المنتخب  على 
بفوزه   1989 نسخة  في  باللقب  المغرب  منتخب  فاز 
في النهائي على منتخب العراق. بينما ُأقيمت النسخة 
المنتخب  بها  وفاز  المغرب،  في   2011 العام  الرابعة 
خسر  الذي  السعودية،  منتخب  حساب  على  المغربي 
نسخ  خامس  في  تونس  منتخب  أمام   2012 نهائي 

البطولة في األردن.
العربية  المملكة  في  السادسة  النسخة  وُأقيمت 
السنغال  منتخب  باللقب  وتوج   2020 العام  السعودية 
أما  النهائية.  المباراة  في  تونس  منتخب  على  بفوزه 
العام  مصر  في  ُأقيمت  فقد  واألخيرة  السابعة  النسخة 

الماضي، وفاز بلقبها المنتخب السعودي بفوزه على 
منتخب الجزائر في نهائي المسابقة.

الوسط- زين العابدين بركان والصديق قواس

● المنتخب الوطني للشباب

األخيرة  النسخة  بطل  وصيف  الجزائري  المنتخب  مع 
يوم 27 من شهر يوليو المقبل. وذلك ضمن مباريات 
البطولة  من  الثامنة  النسخة  من  الثالثة  المجموعة 
توزيعها  تم  منتخبًا   18 مشاركة  تشهد  التي  العربية 

على ست مجموعات.
الصاالت  في  ُأجريت  التي  البطولة  قرعة  وكانت 
الرياضية بمدينة الدمام السعودية أسفرت عن تواجد 
منتخبات  مع  الثالثة  المجموعة  في  الليبي  المنتخب 
السعودية  األولى  المجموعة  وضمت  ولبنان،  الجزائر 
الثانية  المجموعة  ضمت  فيما  والعراق،  وموريتانيا 
المجموعة  واليمن. وضمت  اإلمارات واألردن  منتخبات 
وجاءت  والصومال،  وعمان  مصر  منتخبات  الرابعة 
المجموعة  في  وجيبوتي  والبحرين  تونس  منتخبات 

المغرب  منتخبات  السادسة  ضمت  بينما  الخامسة، 
وفلسطين والصومال.

العرب  كأس  منتخبات  صنفت  القرعة  إجراء  وقبل 
يضم  حيث  مستويات،  لثالثة  عامًا«   20 »تحت 
ومصر  والمغرب  السعودية  منتخبات  األول  المستوى 
الثاني  المستوى  وفي  واإلمارات.  والجزائر  وتونس 
ولبنان  واألردن  والبحرين  وعمان  العراق  منتخبات 
وليبيا  موريتانيا  الثالث  المستوى  وفي  وفلسطين. 

والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
 20 »تحت  للمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  وتعد 
القدم  لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت  ثاني  عامًا«، 
الصاالت  قدم  لكرة  العرب  كأس  بعد  الموسم،  هذا 
في  القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  استضافها  التي 

النسخة الثامنة من البطولة 
العربية التي تقام في مدينة 

أبها تشهد مشاركة 18 منتخباً 
تم توزيعها على 6 مجموعات

إشادة من »الرياضة« لبطل املالكمة الليبية »الفالح«
الوسط - محمد ترفاس

الوسط- طرابلس

● احتفاء بالمالكم الليبي سعد الفالح

محمد صالح Vs ساديو ماني.. معركة 
مثيرة للتويج على عرش أفريقيا

● محمد صالح وساديو ماني

● جانب من تدريبات 
منتخب الشباب
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ماذا يعني بالنسبة للمرحلة المقبلة؟
مـتى سبق أن عُقِد مثل هذا االجتماع؟

لماذا تأخر عقده؟

مـن يضمن استمراره والبناء عليه؟
أيـن سيكون االجتماع المقبل؟

كيف يمكن توحيد المؤسسة العسكرية؟

اجتماع »القيادات العسكرية للجيش الليبي«

++HH55

 كل شيء كل شيء

الكاتب الساخر محمد طرنيش
قبل تاريخ إصدار هذا العدد بيومين من سنة 2011 رحل عنا هذا الكاتب 

الساخر، الذي ولد في طرابلس يوم 1952/5/8 »مبتدئا رحلة انتهت 
قبل أن تكتمل« تخرج في جامعة قاريونس. كتب أعماال إذاعية والقصة 

القصيرة، والدراسة األدبية، وبرع في المقالة النقدية الساخرة.
نُشر إنتاجه في أغلب المطبوعات الليبية والعربية. تولى رئاسة تحرير 
وتنسيق، وإدارة عدد من الصحف، والمجاالت، منها على سبيل المثال: 
مجلة »الصحفي«، و»ال« و»المشهد الثقافي«. و»الشط«، و»الفصول 

األربعة«. صدر له كتاب »جنان النوار«. أسس وشارك في عضوية عديد 
المؤسسات والجمعيات األهلية والخيرية منها: المدير التنفيذي لجمعية 

حقوق اإلنسان بمؤسسة القذافي للتنمية، التي من خاللها أسهم في 
اإلفراج عن الكثير من المعتقلين. قيل عنه: »إنه ترك بصمة في كل ركن 
ثقافي، وكل تجمع أهلي تطوعي«، ولذلك ابتهج المشهد الليبي الثقافي 
باإلعالن عن جائزة »طرنيش لحرية الصحافة«، وجائزة »طرنيش لحقوق 

اإلنسان«، وتسمية قاعة القبة الفلكية بقاعة محمد طرنيش. فلقد كان 
تكريما مستحقا إلعالمي حقوقي انتهت رحلته قبل أن تكتمل، فلقد وسد 

ثرى مقبرة الشويرف بسوق الجمعة يوم 19 /2011/7.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

أمريكية  صحافية  قالته  ما  هذا  طيبة،  أخبار  من  يخلو  األيام  هذه  العالم 
اسمها ميشيل غولدبرغ في مقالة نشرتها في صحيفة "ذا نيويورك تايمز" 
خاطفة  واحدة  نظرة  الرأي.  أخالفها  ال  وأنا  الجاري،  الشهر  من   12 بتاريخ 
حروب  أو  سياسية  عواصف  أو  طبيعية  كوارث  من  العالم  في  يحدث  ما  إلى 
واحدة،  يدُا  وليس  يديه،  كلتا  يضع  منّا  المرء  يجعل  عسكرية،  واجتياحات 
هلعًا،  جوفه  في  يسقط  أو  خوفًا،  حنجرته  قلبه  يبلغ  أن  خشية  صدره،  على 
من هول ما يحدث من فظائع. وألن الوقت ال يسمح للمرء بالخوض في كل 
مشاكل العالم، في سطور قليلة، فمن األجدى له التركيز على الجزء القريب 

لندن من عواصف سياسية مؤخرًا. الشخصية ما شهدت  منه. وفي حالتي 
 7 يوم  جونسون  بوريس  السيد  البريطانية  الحكومة  رئيس  سقوط 
البعض  أن  الفرق  أحدًا.  الجاذبية ال تستثني  أن قوانين  أثبت  الجاري  يوليو 
من  هزة  إلى  يحتاج  اآلخر  البعض  أن  حين  في  ريح،  هبة  أول  من  يسقط 
كثيرون  جاء وقت وصل  الثاني.  النوع  السيد جونسون من  عاصفة شديدة. 
السبب  ولذلك  الجاذبية.  قوانين  تطاله  ال  جونسون  السيد  بأن  قناعة  إلى 
أن  يعني  ال  هذا  وبالطبع،  أرواح.  بتسع  قط  بأنه  المعلقين  بعض  وصفه 
لفترات  صاحبها  يعيش  بالتأكيد  لكن  تستنفد.  ال  باقية  التسع  األرواح  تلك 
واألخيرة،  التاسعة  الروح  يستنفد  أخيرًا،  حين،  وهو  بغيره.  مقارنة  أطول 
أو  هزة،  بإحداث  بل  سبقوه،  آخرين  سقوط  مثل  وليس  عليائه،  من  يسقط 

مدوّية. فرقعة 
لكاتبة  رواية  في فترة زمنية مضت قرأت 
ما  على  الرواية  اسمها.  نسيت  بريطانية 
السيد  نايجل." سقوط  بعد   " بعنوان  اعتقد 
بل  الرواية،  تلك  أتذكر  جعلني  جونسون 
بعد   " مثل  مشابهًا  عنوانا  أن  في  وأفكر 
لرواية  عنوانًا  يكون  ألن  يصلح  بوريس" 
أحدثها  التي  اإلثارة  عن  تختلف  ال  مثيرة، 
خروج السيد جونسون من المسرح السياسي 
الذي   )Legacy(إرثه البريطاني، وقد تكون 

المؤرخون. به  سيذكره 
متميزة  جونسون  بوريس  بعد  ما  مرحلة 
ينتخب  أن  إمكانية  وهي  استثنائية،  بميزة 

أول  القادمة،  األيام  خالل  المحافظين،  حزب 
رئيس حكومة  بأول  بريطانيا  تحظى  الوقت  ذات  وفي  األقلية،  له من  زعيم 
آسيوي، أال وهو وزير الخزانة السابق السيد ريشي سوناك. حزب المحافظين 
العمال، سبق له وأن  اليساري حزب  التاريخي  البريطاني، على عكس غريمه 
مارجريت  امرأة)السيدة  وانتخب   1975 عام  السياسي  التابو  جدران  كسر 
11 عامًا، وفازت في  ثاتشر( زعيمًا للحزب، السيدة ثاتشر قادت الحزب لمدة 
حزب  سليلة  المحافظة  )وهي  أنها  واألهم  متتالية.  نيابية  انتخابات  ثالثة 
الثورة  تلك  من  الشخصي  الموقف  بريطانيا.  غيّرت  ثورة  أحدثت  محافظ( 
انتخابات  يتابعون  والذين  فعليًا.  حققته  ما  بأهمية  ليس  ضد(  او  مع   (
المرشحين  أن  مالحظة  يفوتهم  ال  المحافظين  حزب  في  الحالية  الزعامة 
السؤال  ثاتشر.  السيد  خلفاء  أنهم  جميعا  يدعون  اختالفهم،  رغم  للزعامة، 
الواحد،  اللون  تابو  ويكسروا  أخرى  مرة  المحافظون  يفعلها  هل  اآلن: 
قبل  من  كسروا  كما  لهم،  زعيما  ليكون  هنديين  مهاجرين  ابن  ويننتخبوا 

امرأة؟ وانتخبوا  الجندر،  تابو 
تابو  ظل  ليبرالية،  من  به  عرفوا  ما  رغم  البريطانيين  أن  المالحظ  من 
كان  المثال،  وعلى سبيل  السياسي.  المشهد  في  واضحًا  ما،  حد  إلى  اللون، 
تكون  وربما  جونسون،  السيد  حكومة  في  نصيب  والدينية  العرقية  لالقلية 
لم  ذلك،  ورغم  السابقة.  الحكومات  كل  من  لالقليات  تمثيال  األكثر  وزارته 
اآلن،  حتى  الزعامة  مسألة  في  العرقي  الخط  تجاوز  على  البريطانيون  يجرؤ 
2008. فهل يصاب قادة ونواب وأعضاء  على عكس ما حدث في أمريكا عام 
بريطانيا  ويقودون  السياسي،  األلوان  بعمى  المرة  هذه  المحافظين  حزب 

مسبوقة؟ غير  سياسية  مرحلة  إلى 
المؤشرات تنحو إلى احتمال حدوث ذلك. والتقارير اإلعالمية على اختالف 
سبتمبر   5 يوم  حتى  االنتظار  سوى  أمامنا  وليس  تستبعده.  ال  مصادرها 

االنتخاب. نتيجة  لظهور  رسميًا  المقرر  اليوم  وهو  القادم 

بعد رحيل بوريس

ربما يعرف الكثير من الناس أن 
واحة الكفرة تشتهر بزراعة التمور، وهذا 

صحيح لكنها أيضا تتميز بزراعة أجود 
أنواع المانجو مثل قلب الثور والمسكية.

وظهرت شجرة المانجو في الكفرة 
بداية السبعينيات، بعد جلبها من دولة 

السودان من خالل الطريق الصحراوي.
وواظب المزارعون على ري األشجار 

بشكل يومي حتى حلول موسم القطاف 
في يوليو، مع تجنب المبالغة في الري 

حتى ال يتلف لب الثمرة عند نضجها، 
نظرا إلى أن هذه الشجرة معتادة على 

األمطار االستوائية.
وبعد عقود، أصبحت شجرة المانجو 
تزين أفنية المنازل وساحات المقرات 

الحكومية في الواحة، فيما يصل إنتاج 
الشجرة البالغ عمرها خمس سنوات نحو 

أربعة قناطير سنويا.

سقوط رئيس 
الحكومة البريطانية 

السيد بوريس 
جونسون يوم 7 يوليو 
الجاري أثبت أن قوانني 

الجاذبية ال تستثني 
أحدًا!

أقوالهمأقوالهم

»مستمرون في دعم المجلس 
الرئاسي حتى يصل بليبيا

 إلى بر األمان«

سفير ألمانيا االتحادية لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت

أخيرا.. زواج جينيفر
وبن أفليك

األميركية،  نيفادا  والية  في  أفليك  وبن  لوبيز  جينيفر  النجمان  تزوج 
بعد 18 عاما من انتهاء عالقتهما األولى التي حظيت بتغطية إعالمية 
واسعة في ذلك الوقت. وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كالرك التي 
تضم مدينة الس فيغاس أن بنيامين غيزا أفليك تزوج جينيفر لوبيز. 
اسم  تأخذ  أن  عاما(  والممثلة)52  المغنية  اختارت  الوثيقة،  وبحسب 

عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.
والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك العام 2002 
مصورو  وتابع  »جيلي«،  فيلم  تصوير  خالل 
في  الشهير  الثنائي  هذا  عالقة  الباباراتزي 
هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا 
العام  انفصالهما  إعالن  قبل   2003 في 

.2004
ينفصالن«  »ال  النجمان  وأصبح 
بعضهما  إلـــى  عــودتــهــمــا  مــنــذ 
البعض واشتريا منزال في بيفرلي 
هيلز كما أفاد موقع »تي إم زي« 

المتخصص.
ثالث  لوبيز  جينيفر  وتزوجت 
مرات، وكان المغني مارك أنتوني 
منه  وأنجبت  أزواجها  بين  من 
وإيميه.  ماكس  هما  توأمين 
متزوجا  فكان  أفليك  ــا  أم
غارنر  جينيفر  الممثلة 
منها  ــب  ــج أن ــي  ــت ال
فايوليت وسيرافينا 

وسامويل.

»باعتبار مصر أهم دول الجوار 
لليبيا نقوم بجهود صادقة لدعم 

المسار السياسي الليبي«

الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي

»الدستور التونسي الجديد الذي 
سيعرضه الرئيس قيس سعيد 
لالستفتاء الشعبي يشبه كثيرًا 

نظام القذافي«

رئيس حركة النهضة التونسية 
راشد الغنوشي

مهرجان 
سينمائي عن 

املاريجوانا
اختتمت فعاليات مهرجان 

سينمائي دولي عن الماريجوانا 
في المكسيك، والذي شهد 

عرض أفالم روائية ووثائقيات 
ونقاشات في بلد قرر القضاء 

فيه إلغاء تجريم استخدام 
الماريجوانا.

وقال مدير المهرجان ومؤسسه، 
إيفان ليبرادو، إن الهدف من 

المهرجان يتمثل في الدفاع عن 
»حقوق متناولي« الماريجوانا.

وتقام الدورة الخامسة من 
المهرجان في ناد سينمائي 
ومسرح معروف، بينما كان 

انطلق »بشكل سري« قبل بضع 
سنوات في غواداالخارا، ثاني 

أكبر مدينة في المكسيك، على 
ما توضح تانيا ماغدالينو التي 

تتولى كذلك تنظيم المهرجان.

جنوب أفريقيا تقتل 
األسود الهاربة

ُقتلت ستة أسود بعد هربها 
من محمية للصيد في جنوب 
أفريقيا وترويع السكان الذين 

يعيشون في الجوار، على ما 
أعلنت السلطات المعنية بالحياة 

البرية. وأوضحت السلطات أن 
حراسا في مقاطعة كوازولو-

ناتال بشرق البالد قتلوا األسود، 
الجمعة، بعدما احتج السكان 

على عدم قدرتهم على السير 
بأمان في الليل. وقال موسى 
منتامبو الناطق باسم محمية 

»إيزيمفيلو كيه زد إن« للحياة 
البرية في بيان »كان الغضب 

يتصاعد فيما كانت هناك 
مخاوف من أن األسود لم تعد 

تخاف من البشر«.
وأضاف أن األسود قتلت ست 
أبقار على األقل ولم تعد تهرب 

عند رؤيتها بشرا وبدال من ذلك 
كانت تسير نحوهم.

عالميا، يتناقص عدد األسود 
التي تعيش في البرية لكن 

في جنوب أفريقيا تتنامى 
أعدادها وقد وصلت 

إلى 3500 أسد، وفقا 
لجمعيات معنية 

بالحياة البرية.

الكفرة.. واحة املانجو

 »أدعو الليبيين إلى بناء مؤسسات 
البالد بأنفسهم عبر انتخابات 

برلمانية ورئاسية نزيهة«

الرئيس الجزائري
 عبدالمجيد تبون
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