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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ترهونة أرض الزيتون األبيض
ص16

دروجبا

فضاء

النفط خالل تعامالت،  ارتفعت أسعار 
الثالثاء، بعد تراجعها في وقت سابق، 

بعد أن قالت روسيا إن صادرات 
النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي 

من خط أنابيب دروجبا عُلقت منذ 
أوائل أغسطس، ما أحيا المخاوف 

المعروض. وقالت شركة  بشأن نقص 
تحتكر  التي  الروسية  »ترانسنفت« 

خط األنابيب إن أوكرانيا علقت تدفق 
النفط عبر خط األنابيب ألن العقوبات 

الغربية حالت دون تسديد موسكو 
مقابل رسوم العبور. وتورد روسيا عادة 

250 ألف برميل يوميًا عبر الجزء  نحو 
الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى 

التشيك. وجمهورية  وسلوفاكيا  المجر 

نفط

كل شيء
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هل يتحرك مشروع املصالحة الليبية بعد تفاهم السلطة واملعارضة في تشاد ومالي؟

الجعبري
ياله من صيد ثمين لدولة االحتالل 

اإلسرائيلي.. فقد نجحوا في اغتيال تيسير 
الجعبري قائد قوات »سرايا القدس«، التابعة 

لحركة »الجهاد اإلسالمي« في قطاع غزة، 
جيش االحتالل استخدم سالحين جديدين 

لتدمير الشقة التي يتواجد فيها الجعبري ومن 
فيها داخل برج فلسطين. المعلومات الدقيقة 

التي أدت إلى اغتيال الجعبري أثبتت أن 
إسرائيل اغتالته بسالح الخيانة، قبل القنابل 

الذكية.. فمن الذي 
أعلم العدو بلحظة 

تواجده ومكانه في 
عمارة من 14 

طابقًا؟
وبعد اتفاق 

وقف إطالق 
النار الذي 

جرى برعاية 
مصرية 

وأممية، هل 
يمر اغتيال 

الجعبري مرور 
الكرام؟

أطلقت روسيا، الثالثاء، قمرًا صناعيًا إيرانيًا 
للمراقبة من المحتمل أن تستخدمه 

موسكو، بحسب وسائل إعالم أميركية، 
لدعم هجومها في أوكرانيا األمر الذي 

نفته طهران. وحمل صاروخ روسي من 
طراز »سويوز« القمر الصناعي اإليراني 
»خيّام« من قاعدة بايكونور الفضائية 

في كازاخستان، حسب مشاهد بثتها 
وكالة الفضاء الروسية »روسكوسموس«. 
القمر ربما يحمل هذه التسمية نسبة إلى 
العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام، الذي 

عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر، ويهدف إلى »مراقبة حدود البالد 

وتحسين اإلنتاجية في مجال الزراعة، 
وموارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية«، 

وفق وكالة الفضاء اإليرانية.

من الضحية القادمة؟.. صحفيو ليبيا ضحايا قانوني »العقوبات واإلرهاب«

وزير التعليم العالي: إعادة الزواج والتكاثر أهم من الدراسة
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جمعتها »ميتا 
بالتفورمس« 

المالكة لشركة 
»فيسبوك« الثالثاء 
في أول طرح على 
اإلطالق للسندات.

»رويترز«

10
مليار
دوالر

أنقذ أفراد اإلدارة العامة 
الليبية  السواحل  خفر  لقوات 

330 مهاجرًا غير شرعي 
كانوا على متن قاربين في 

الزورق  البحر. وتمكن  عرض 
 214 »p301« من مساعدة 

11 امرأة  مهاجرًا، بينهم 
وثالثة أطفال ورضيعة من 
وأفريقية،  عربية  جنسيات 

الداخلية  حسب بيان وزارة 
الوطنية  الوحدة  في حكومة 

في  على صفحتها  الموقتة 
االجتماعي  التواصل  موقع 

األربعاء. »فيسبوك«، 
 »p200« كما أنقذ الزورق

آخرين على قارب  مهاجرين 
116 مهاجرًا  آخر، وعددهم 

مختلفة. جنسيات  من 
وحسب البيان فقد جرى نقل 

المهاجرين إلى نقطة اإلنزال 
بميناء طرابلس بفرع اإلدارة، 

بحضور ممثلي المنظمة الدولية 
للهجرة، وسلموا إلى جهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إنقاذ 330 مهاجرًا 
غير شرعي

استعراض القوة وتفشي ظاهرة النواب السفراء

ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام املسلح
الليبي  الشأن  متتبعي  من  كثير  يرى 
صدام  شفا  على  طرابلس  العاصمة  أن 
على  الــصــراع  تصاعد  مرجعه  مسلح 
الحكومتين  رئيسي  بين  السلطة 
وفتحي  الدبيبة  عبدالحميد  المتنازعتين، 
لخارطة  يظهر  أفــق  ال  بينما  باشاغا، 
األزمــة  حل  شأنها  من  جديدة  طريق 
دور  تراجع  بعد  خصوصا  السياسية، 
االتفاق  في  والفشل  المتحدة  ــم  األم
لألمم  العام  لألمين  ممثل  تكليف  على 
ليبيا،  المنظمة في  المتحدة يرأس بعثة 
المسارات  إحياء  إلى  العودة  يتطلب  ما 

المجمدة بدءا من نقطة الصفر.
إشكالية  تــجــددت  الــوقــت  ــذا  ه فــي 
في  ليبيا  سفراء  تعيين  في  الصالحيات 
أعضاء  من  عدد  تعيين  أثر  على  الخارج 
المناصب، وسط  النواب في تلك  مجلس 
تساؤالت عن المعايير والشرعية القانونية 
لهذه التعيينات، لم يوجد لها إجابات في 
لوائح مجلس النواب، الذي أحيا من جهته 

ورقة »المناصب السيادية«.
النشطاء  من  عدد  تعليقات  وذهبت 
التواصل  صفحات  على  والــمــدونــيــن 
البرلمان  وصف  إلى  الليبية  االجتماعي 
بـ»الكلية الدبلوماسية« التي يتخرج فيها 
وممثلين  سفراء  مناصب  لتولي  النواب 
لدولهم في الخارج، فخالل األيام األخيرة 
محمد  همه  صالح  النائب  تعيين  جرى 
بكدة، »سفيرا فوق العادة، مفوضا لدولة 
المنصب  شغور  بعد  الجزائر«،  لدى  ليبيا 
عُيِّن  أيــام  وقبل  سنوات،  أربــع  لقرابة 
النائب أبوبكر سعيد، سفيرا لدى بلغاريا، 
لدى  مندوبا  لينو  آدم  محمد  والنائب 
النواب  عدد  واقترب  األفريقي،  االتحاد 

السفراء من 10 نواب.
ودفعت هذه التعيينات رئيس مجلس 
فتحي  وحكومة  صالح،  عقيلة  النواب 
المجلس  قبل  مــن  المكلفة  باشاغا 
الخارجية،  وزارة  ــى  إل كتاب  لتوجيه 
مطالبا باتخاذ ما يلزم إزاء هذه الخطوة، 
صدرت  التي  الدبيبة  حكومة  أن  باعتبار 
ما  وفق  الوالية  منتهية  التعيينات  عنها 

جاء في الكتاب.
هذه  الدبيبة  خصوم  بعض  ويفسر 
إضعاف  األخــيــر  بــمــحــاوالت  ــراءات  ــ اإلج
بمختلف  أعضائه  ــراء  إغ عبر  البرلمان 
المناصب المرموقة، في ظل تضارب كتله 

في الموقف من »الحكومتين«.
رئاسة  دعت  ألسابيع  انقطاع  وبعد 
مجلس النواب إلى جلسة رسمية اإلثنين 
المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق، 
أنه  غير  أعمال،  جدول  عن  اإلعالن  دون 
ملف  في  النظر  يجري  أن  المرجح  من 
دعوة  عقب  السيادية،  المناصب  توزيع 
المسارعة  إلى  الدولة  مجلس  البرلمان 
للمناصب  المرشحة  األسماء  إحالة  في 
خالل  يعقدها  طارئة  جلسة  في  لعرضها 
الخالفات  وتتعلق  المقبلة.  القليلة  األيام 

بعدد من المناصب، منها محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، 
ورئيس  اإلداريــة،  الرقابة  جهاز  ورئيس 
ورئيس  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 

هيئة مكافحة الفساد.
يأتي ذلك على وقع تفاقم النزاع على 
باشاغا  حكومتي  بين  والشرعية  السلطة 
مواجهة  إلى  الدخول  ومخاوف  والدبيبة 
عسكرية ميدانية على خلفية التصريحات 
التحذير  رسائل  وتوجيه  المتضادة، 
أحيانا  والواضحة  المبطنة  والتهديد 
باشاغا  فتحي  ألمح  إذ  الطرفين؛  بين 
الحتمال إعادة ليبيا إلى مربع الحرب عبر 
فيه  هاجم  األخير،  الثالثاء  مصور  بيان 
وحكومته  إياه  محمال  الدبيبة،  غريمه 
واألخــالقــيــة  الوطنية  »الــمــســؤولــيــة 

تسفك  دم  قطرة  كل  على  والشرعية 
وبال  بالقوة  الحكم  على  إصراره  بسبب 
تأييد  كسب  معركة  وضمن  شرعية«، 
قائال  مصراتة  أهالي  خاطب  المدينة، 
»ألجل ماذا استُشهد الشهداء؟ هل لكي 
أسرته  من  ومجموعة  شخص  يستغل 
باإلرهاب  ليبيا  ويحكم  التضحيات  هذه 

والحديد والنار والرشوة؟«.
احتفالية  مناسبة  فانتهز  الدبيبة  أما 
ليخاطب  الــجــيــش  تــأســيــس  ذكـــرى 
بأنكم  ثقة  على  »نحن  قائال  منتسبيه 
تدمر  جديدة  حروب  في  تتسببوا  لن 
بالحرب  يــلــوح  لمن  وأدعـــو  الــبــلــد.. 
يتعلم  أن  العسكرية  واجباته  مخالفا 

الماضي«. تجارب  من 
ومن مدينة طبرق، استبق قائد القيادة 

بيوم  الجميع  المشير خليفة حفتر  العامة 
يسمح  لن  الليبي  »الشعب  ليعلن  واحد 
معربا  إرادتــه«،  بسلبه  الكراسي  لعبدة 
بين  إلى حل  »الوصول  بأن  اعتقاده  عن 
للمشهد  المتصدرة  المتصارعة  األطراف 

حاليا أصبح ضربا من الخيال«.
ــال بــالــعــراك  ــغ ــش وفـــي خــضــم االن
عاد  السلطة،  على  والتصارع  السياسي 
قوت  منابع  على  ليخيم  اإلغالق  كابوس 
انفجار  واقعة  تداعيات  ضمن  الليبيين، 
الضحايا  الوقود وسقوط عشرات  شاحنة 
بين وفيات وإصابات بليغة، حيث استغل 
هذه  الليبي  الجنوب  نشطاء  من  عدد 
االحتجاج  من  حالة  إلى  لتتحول  الحادثة 
الــذي  السيئ  المعيشي  الــوضــع  على 
زعماء  فأعلن  الجنوب،  مناطق  تعيشه 
قبائل وأهالي ونشطاء في هذه المناطق 
الشاحنات  ــام  أم الــطــرق  كافة  ــالق  إغ
تمهيدا  النفطية،  الحقول  إلى  المتجهة 

لقفل الحقول وإيقاف ضخ النفط.
العملية  بلغت  ــذي  ال الــوقــت  ــي  وف
واضح،  سياسي  انسداد  حالة  السياسية 
وشيك  انفجار  من  المخاوف  تــزايــدت 
العاصمة  في  خصوصا  األمني،  للوضع 
الحكومتين  رأسي  إصرار  أمام  طرابلس 
السلطة،  شرعية  على  المتنازعتين 
من  مناصرين  على  منهما  كل  واتكاء 
منطقة  في  المسلحة  التشكيالت  أمراء 
الغرب الليبي، وما شهدته بعض أطراف 
بين  مسلحة  مواجهات  من  العاصمة 
بالعودة  تنذر  التشكيالت،  هذه  بعض 
من جديد إلى خيار السالح، رغم التهدئة 

الموقتة. الحالية 
وتجلت المخاوف أكثر بعد االستعراض 
 217 اللواء  لقوات  الضخم  العسكري 
من  المكلفة  الحكومة  لرئيس  الداعمة 
قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، والتي 
الشرعية«،  حماية  »قوة  نفسها  تُسمي 
اآلخر »قوة حماية  الجانب  وتقابلها على 
»حكومة  لرئيس  الداعمة  الدستور« 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية«  الوحدة 
الميدانية في مسار  التطورات  وكل هذه 
بصيف  التكهنات  تعزز  القائمة،  األزمة 

ساخن تعيشه الحالة الليبية.

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

●  حفتر يلقى كلمته في طبرق، 8 أغسطس 2022

استمرار حظر استيراد »برومات البوتاسيوم« املسرطنة

»برومات  مادة  استخدام  عن  الحديث  أثار 
في  الجدل  الخبز،  إنتاج  في  البوتاسيوم« 
الجهات  بين  سيما  ال  الليبي،  ــشــارع  ال
االقتصاد  وزير  أكد  جهته  فمن  الحكومية، 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  والــتــجــارة 
حظر  قرار  استمرار  الحويج  محمد  الموقتة 
العام  النائب  أمــر  فيما  الــمــادة،  استيراد 
المعلومات  فــي  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
المتداولة بشأن استعمالها، بينما نفى مركز 
في  تواجدها  واألدوية  األغذية  على  الرقابة 

الليبية. المنتجات 
الحويج وجه بإعادة أخذ عينات من الدقيق 
»برومات  من  خلوها  من  والتأكد  لتحليلها، 
العملية  ســالمــة  لضمان  البوتاسيوم« 
اإلنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز، بعد ما 
جرى تداوله عبر صفحات التواصل االجتماعي 
المادة  المطاحن هذه  حيال استخدام بعض 

السامة والمسببة للسرطان.
النائب  أمــر  الــجــاري،  أغسطس   9 وفــي 
العام الصديق الصور، بتشكيل لجنة تحقيق 
استعمال  بشأن  المتداولة  المعلومات  في 
الخبز  صناعة  في  آمنة  غير  بنسب  المادة 

عمومًا. والمعجنات 

على  الرقابة  مركز  نفى  المقابل،  في 
الخبز،  أو  الدقيق  في  المادة  وجود  األغذية 
الليبي  المركز  فيه  أشــار  وقــت  في  ــك  وذل
وجود  إلى  الكيميائية  للتحاليل  المتقدم 
»بــرومــات  ــود  وج تظهر  وتحاليل  أبــحــاث 
الحد  عــن  مرتفعة  بنسب  البوتاسيوم« 

المسموح به.
أجرى  إنه  الكيمائية  التحاليل  مركز  وقال 
تحلياًل لعينات من الخبز كشفت أن أقل نسبة 
من   %  300 بلغت  السامة  المادة  هذه  من 
إلى  إحداها  في  ووصلت  بل  به،  المسموح 

.% 1300

طرابلس - الوسط
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»القرقني« أسطورة ليبية تتحدى الزمن
رغم تجاوزه الـ50 عامًا، يواصل البطل العالمي 
عالم  في  للزمن  تحديه  القرقني  كمال  الليبي 
»تامبا  بطولة  فضية  ويحصد  األجسام«،  »بناء 
في   »2022 أوليمبيا  لـ»مستر  ويستعد  برو« 

وزن 212 كلغ بالواليات المتحدة األميركية.
على  التنافس  في  جدارته  أثبت  القرقني 
يزال متألقًا، رغم تقدم  المفتوح، وأنه ال  الوزن 
عضلية،  صورة  أبهى  في  القرقني  وظهر  سنه. 
وجاء تتويجه بالفضية بعد منافسة قوية جدًا مع 
إلى  يضاف  جديدًا  لقبًا  ليحقق  عالميين،  أبطال 
العالمية  والبطوالت  باأللقاب  الحافلة  مسيرته 
األنباء  وكالة  ذكرته  ما  بحسب  المتنوعة، 
التنافس  تجاوز  القرقني  مشوار  »وال«.  الليبية 
الحرجة  المرحلة  تلك  في  خصوصًا  الرياضي، 
السياسي،  الصعيد  على  ليبيا  بها  تمر  التي 
فبات  حالك،  نقطة مضيئة وسط ظالم  ليصبح 
الليبيون  حولها  يلتف  التي  القليلة  الرموز  من 
ويجتمعون على تأييده، لما يحققه من إنجازات 
وأباطرة  منافسيه  تذهل  باتت  فريدة،  عالمية 

نفسها. اللعبة 
واالستعداد  التحضير  في  يأمل  الليبي  البطل 
بكل قوة، من أجل استعادة لقب »مستر أوليمبيا 
المتحدة  بالواليات  كلغ   212 وزن  في   »2022
التنافس  يصعب  الذي  الــوزن  وهو  األميركية، 
فيه مع هذه السن المتقدمة، فضاًل عن دخوله 
في تنافس مع أبطال يفوقونه في الطول، األمر 
ليبية  ومعجزة  موهبة  القرقني  من  يصنع  الذي 

حقيقية في عالم »بناء األجسام«.
األول  ــى،  األول األربعة  المراكز  ترتيب  جاء 
والثالث  القرقني،  كمال  والثاني  ويليامز،  أكيم 

كوينتون إريا، والرابع جوزيف ماكي.
البرونزية بعد  القرقني بالقالدة  وتُوج كمال 
ثالثًا في منافسة شرسة وقوية وصمود  أن حل 
حول  الرياضة  جمهور  يرضي  مشرف  وظهور 
بعديد  تُوج  كما  األجسام،  بناء  لعبة  في  العالم 
 2018 أعــوام  أولمبيا«  »مستر  في  القالدات 

و2019 و2020 و2021.
تفاصيل ص 14 ●  القرقني

من المرجح أن يجري النظر في ملف توزيع 
المناصب السيادية عقب دعوة البرلمان 

مجلس الدولة إلى إحالة األسماء المرشحة

تجددت إشكالية الصالحيات في تعيين 
سفراء ليبيا على أثر تعيين عدد من 

أعضاء مجلس النواب في تلك المناصب

»ذات مرة في طرابلس« »ذات مرة في طرابلس« 
يفوز بدعم مهرجانيفوز بدعم مهرجان

 البحر األحمر السينمائي البحر األحمر السينمائي

● الحويج يشدد على استمرارية قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم

قرعة دوري األبطال.. االتحاد 
يواجه فاملبو واألهلي 

طرابلس مع كمكم

ّخيام

●  الدبيبة  خالل العرض العسكري في طرابلس، 9 أغسطس 2022



أوليفيا  الممثلة  »غريس«،  فيلم  نجمة  توفيت 
نيوتن-جون، عن 73 عامًا، على ما أعلن زوجها في 
التواصل االجتماعي، وأفاد  بيان نُشر على شبكات 
مزرعتها  في  بسالم  »توفيت  الممثلة  بأن  البيان 
عائلتها  وسط  اإلثنين  صباح  كاليفورنيا  بجنوب 
مع  عامًا   30 منذ  مستمر  صراع  بعد  وأصدقائها«، 
سرطان الثدي، وفق وكالة »فرانس برس« وأوليفيا 
ورائدة  وممثلة  أغانٍ  وكاتبة  مغنية  نيوتن-جون، 
جائزة  حائزة  بريطانية-أسترالية،  وناشطة  أعمال 
»غرامي« أربع مرات، وتضم مسيرتها الفنية خمسة 
أرقام أميركية واكتسبت أوليفيا نيوتن-جون شهرة 
عالمية من خالل دورها إلى جانب جون ترافولتا في 
نيوتن-جون  الموسيقي »غريس« وأصدرت  الفيلم 
الكانتري  نوعي  أغنيات من  ألبومًا، ضمت   40 نحو 
والبوب روك، من أبرزها »فيزيكال« الذي حقق نجاحًا 
كبيراً العام 1981، وأحيت مئات الحفالت الموسيقية 

في مختلف أنحاء العالم.
وُأصيبت النجمة وهي في األربعينات من عمرها 
بسرطان الثدي، وبعد استئصال ثدييها العام 1992 
ظهر السرطان مجدداً لديها العامين 2013 و2017، 
مع انتشار النقائل السرطانية. ووضعت نيوتن-جون 
كل طاقتها وشهرتها في سبيل مكافحة المرض منذ 

أن فتك بها.
أنها  على  البيان  في  نيوتن-جون  زوج  وشــدد 
من  عامًا   30 مــدى  واألمــل  للنصر  رمــزاً  »كانت 
مذكرًا  الثدي«،  سرطان  مع  تجربتها  تناولها  خالل 
نيوتن-جون  »أوليفيا  هو  باسمها  صندوقًا  بأن 
فاونديشن فاند« أنشئ لتمويل األبحاث عن النباتات 

الطبية والسرطان.
 1948 سبتمبر   26 في  المولودة  ونيوتن-جون 
في مدينة كامبريدج اإلنجليزية والتي منحتها الملكة 
إليزابيث الثانية لقب »دايم« لجهودها في جمعيات 
هي  الفنون،  في  ومساهمتها  السرطان  مكافحة 
حفيدة عالم الفيزياء األلماني ماكس بورن الذي مُنح 

جائزة »نوبل« عن أبحاثه المتعلقة بنظرية الكم.
البريطانية  القوات  أما والدها فقاتل في صفوف 
اعتقال  في  وشــارك  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
نيوتن- وكانت  هتلر.  أدولف  نائب  هيس  رودولف 

الخامسة  في  »ليفي«  اسم  عليها  ُأطلق  التي  جون 
األسترالية وفي  ملبورن  إلى  عائلتها  انتقلت  عندما 

الفتاة الشغوفة بالموسيقى  السادسة عشرة، فازت 
إال  والدتها  من  كان  فما  محلية،  غنائية  بمسابقة 
أن شجعتها على تطوير موهبتها وعادت وإياها إلى 
إنجلترا وما لبثت أن حققت باكورة نجاحاتها بفضل 

أغنياتها المنفردة األولى.
مسابقة  في  بريطانيا  مثلت   ،1974 العام  وفي 
فرقة  بعد  الرابع  المركز  في  وحلت  »يوروفيجن« 
اشتهرت  حيث  كاليفورنيا،  إلى  انتقلت  ثم  »آبــا«. 
وفازت  والوسترن.  الكانتري  موسيقى  مجال  في 
اإلنجليزية-األسترالية بجائزة »المغنية األكثر شعبية 
»غرامي«  وبجائزة  مرتين،  المتحدة«  الواليات  في 
ترافولتا  جون  وكــان  بارتون  أدولــي  على  متفوقة 
مَن اقترح اسمها لفيلم »غريس« بعد النجاح الذي 
الفيلم  وحقق  فيفر«.  نايت  »ساترداي  فيلمه  حققه 
العام 1978 نجاحًا عالميًا كبيراً وبات الماليين في 
ويرقصون  نيوتن-جون  أغنيات  يحفظون  العالم 
على أنغامها، ومن أبرزها »سامر نايتس« و»يور ذي 
لم  نيوتن-جون  أوليفيا  أن  إال  وأنت«  آي  ذات  وان 
تواصل طوياًل مسيرة بروزها السينمائية رغم الزخم 
العالمي الكبير للفيلم. فبعد  النجاح  الذي وفره لها 
للغناء  أساسي  أفالم، كرست نفسها بشكل  بضعة 
ولمزرعتها في كاليفورنيا، حيث كانت تعيش محاطة 

بالحيوانات.

خــدمــات  مــســتــخــدمــي  آالف  عــشــرات  ــغ  ــل أب
 »DownDetector.com« موقع  »غــوغــل«، 
المشكلة  أن  إال  اإلثنين،  مساء  أعطال،  بوجود 
»غــوغــل«:  باسم  ناطق  ــال  وق سريعًا،  حلت 
تحديث  في  مشكلة  بوجود  علم  على  »نحن 
الظهر  بعد  من  متأخر  وقت  في  حصل  برمجية 
وجيزة  لفترة  أثر  ما  الهادئ  المحيط  بتوقيت 
وغوغل  سيرش  غوغل  خــدمــات  تــوافــر  على 
قد  مشكلة  أي  عــن  اعــتــذارنــا  نقدم  مــابــس. 
لحل  سريعا  »تحركنا  وأضــاف  نجمت«.  تكون 
مجددا«  متوافرة  باتت  وخدماتنا  المشكلة 

المرجعي   DownDetector.com موقع  وكان 
الثالثاء   - اإلثنين  ليل  غرد  المجال  هذا  في 
على  مــشــاكــل  ــود  ــوج ب مستخدمون  ــغ  ــل »أب
أبلغ  المتحدة  الــواليــات  في  مابس«  غوغل 
بعطل  الموقع  هذا  شخص  ألف   40 من  أكثر 
مثل  كبرى  مــدن  في  سيما  ال  »غــوغــل«،  في 
لكن  ــورادو،  كــول ــة  والي في  ودنفر  نيويورك 
ساعتين  بعد  كبير  بشكل  تراجع  العدد  هذا 
أيضًا  الموقع  وتلقى  الشكاوى.  ورود  بدء  على 
كالود«  »غوغل  بشأن  أقل  بأعداد  لكن  شكاوى 

خصوصًا. كالندر«  و»غوغل 

تواصـل 02www.alwasat.ly : ي
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السنة السابعةالخميس
العدد 351 13 املحرم 1444 هـ

11 أغسطس 2022 م

موقع »يوتيوب« يحذف أغنية لفنان مصري لهذا السبب

وفاة نجمة فيلم »غريس« املمثلة أوليفيا وفاة نجمة فيلم »غريس« املمثلة أوليفيا 
نيوتن-جون عن نيوتن-جون عن 7373 عامًا عامًا

عطل موقت في خدمات »غوغل«عطل موقت في خدمات »غوغل« البرنامج التدريبي  اختتمت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، الثالثاء، 
في  المرأة  ضد  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  اإللكتروني  العنف  »رصد 

االنتخابات«، الذي نظمته المفوضية بمركز التدريب بمقر المفوضية.
لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  مجلس  أعضاء  الدورة  ختام  حضر 
األمم  برنامج  مع  بالتعاون  تنظيمها  وجرى  مرده.  وأبوبكر  حلب،  رباب 

المفوضية. )UNDP(، وفق بيان  اإلنمائي  المتحدة 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أطلقت  الماضي،  األحد  ويوم 
في  الــمــرأة  ضــد  العنف  ــد  »رص حــول  التدريبي  برنامجها  فعاليات 
العنف  لرصد  منصة  إلطــالق  تمهيدًا  وذلــك  ليبيا«،  في  االنتخابات 
عبر  المفوضية  أعلنته  ما  وفق  االنتخابات،  في  المرأة  ضد  الموجه 

اإلنترنت. على  موقعها 
كلمتها  خــالل  حلب،  ربــاب  المفوضية  إدارة  مجلس  عضوة  وقالت 
لعديد  نتاج  »هو  البرنامج  إن  التدريبي،  البرنامج  فعاليات  افتتاح  في 
المرأة  دعم  وحدة  نظمتها  التي  النقاش،  وحلقات  واالجتماعات  البرامج 

المجال  هذا  في  وإقليمية  وطنية  وخبرات  مختصين،  مع  بالمفوضية 
من  ونماذج  عينات  رصدت  عمل،  وخطط  منهجيات  خاللها  استعرضوا 
التواصل  على وسائل  المرأة  الموجهة ضد  اإللكترونية،  والجرائم  العنف 

االجتماعي«.

إيلون ماسك، إن صفقة  الملياردير األميركي  قال 
44 مليار دوالر،  استحواذه على »تويتر« مقابل 

يمكن أن تمضي قدمًا إذا كشفت الشركة طريقة 
100 حساب، وكيفية إثبات أنها  أخذ عينة من 

حقيقية. حسابات 
وكتب ماسك على »تويتر«، السبت، »لكن إذا تبين 

أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة 
فعليًا،  زائفة  األميركية  والبورصات  المالية  األوراق 

فال ينبغي أن يحدث ذلك«، بحسب وكالة »رويترز« 
الماضي، مزاعم  الخميس  ورفضت شركة »تويتر«، 

ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على 
االجتماعي، وقالت  التواصل  صفقة لشراء شركة 

إن هذه االدعاءات »غير قابلة للتصديق ومخالفة 
للحقيقة« وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى 

مضادة، لم يُعلن عنها إال يوم الخميس الماضي.

ماسك: صفقة »تويتر« قد 
تجرى وفق هذا الشرط

بعدد يصل لـ512 مشاركًا.. 
»واتساب« يطلق ميزة 
جديدة للمستخدمني

رصد العنف اإللكتروني في ليبيا ضد املرأة باالنتخابات

CINEMA
CINEMA

شعر الحكمة
 الخوت بال اآلب جيـران*** والبيـت بال اآلم جـافي

والخوت مرات عدوان *** واالخت هي اللي حن صافي
ان جا كرب خليك مطمان *** فيه رب واحد يكافي

الجزائر تسجن مؤثرين على شبكات 
التواصل بتهمة االحتيال

● بائع الفاكهة بوادي الشالل بمدينة درنة. 10 أغسطس 2022 تصوير: مدحت الشاعري

كلمة1000

التواصل  بين تطبيقات  الشديدة  المنافسة  في ظل 
التواصل  الفوري مثل »تليغرام«، أضاف تطبيق 

الفوري »واتساب« مزايا جديدة في محاولة لجعل 
للستخدمين،  سهولة  أكثر  التطبيق  استخدام  تجربة 

حيث طرح »واتساب« ميزة جديدة تتيح 
واالنضمام  أكبر  مجموعات  إنشاء  للمستخدمين 

إليها على منصة المراسلة الفوري، وهذا يعني أن 
إضافة  من  أساسي  بشكل  المستخدمين سيتمكنون 

512 مشاركًا في مجموعة »واتساب«  ما يصل إلى 
الميزة متاحة فقط لمستخدمي  وحتى اآلن، كانت 

 ،»Ios«و »Android« اإلصدار التجريبي من
إعالن عن  تم  المستخدمين فقد  لباقي  وبالنسبة 
ميزة إنشاء مجموعات أكبر من قبل الشركة في 

وقت سابق من هذا العام، وعليه تم إصدار هذه 
اليوم، وفي حالة عدم  المستخدمين  الميزة لمعظم 

تمكنك من الوصول إلى الميزة حتى اآلن، فمن 
الـ24 ساعة  المحتمل أن تحصل عليها في غضون 
المقبلة، وإذا كنت ترغب في التحقق مما إذا كانت 

إنشاء مجموعة  الميزة متاحة لك، يمكنك محاولة 
الذين يمكنك  المشاركين  والتحقق من عدد 

إضافتهم في الجزء العلوي من الشاشة، ومن 
الجماعية  الميزة  المهم مالحظة أن هذه ليست 

»واتساب«  عليها مستخدمو  التي سيحصل  الوحيدة 
العام، وتستعد الشركة أيضًا لطرح ميزة  هذا 

الوقت  لبعض  التطوير  قيد  التي هي  المجتمعات 
اآلن، وفي أخبار أخرى متداولة، يعمل واتساب 

إعادة  للمستخدمين  تتيح  إضافة ميزة جديدة  على 
األعمال،  بحسابات  المرتبطة  األجهزة  تسمية 

لتلك  التحديث سيكون متاحًا  أن  بالذكر  والجدير 
أحدث إصدارات  التي تستخدم  التجارية  الحسابات 

»واتساب بيتا« لنظامي »Android« و»Ios« وفقًا 
WABetaInfo.com الذي يتتبع  لما ذكره موقع 
أيضًا على  تحديثات »واتساب« ويعمل »واتساب« 

واتساب لألعمال  لحسابات  الميزات  تقديم مزيد 
ضمن خطط االشتراك، التي ستكون خطة اشتراك 

األعمال  لحسابات  إضافية  ميزات  لتقديم  اختيارية 
الشركات  براميم«، ستتمكن  »واتساب  بفضل 

10 أجهزة بنفس حساب  من ربط ما يصل إلى 
رابط  إنشاء  أيضًا  ويمكنهم  »واتساب« وتسميتها، 

ولكن هناك تصحيح:  للعمل،  شخصي مخصص 
يبدو أن القدرة على إعادة تسمية حساب مرتبط 

WABetaInfo. بالجهاز ميزة مجانية، وفقًا لموقع 
com، فقد تم طرح الميزة لبعض الحسابات 

التجارية يوم األحد.

جزائريين  مؤثرين  بسجن  حكمًا  الثالثاء،  جزائرية،  استئناف  محكمة  أصدرت 
مدة  نصف  قضاء  ضــرورة  مع  واحــدًا  عامًا  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
إعالم  وسائل  بحسب  جزائريين،  طــالب  على  احتيال  قضية  في  العقوبة 
أبركان  ومحمد  »ريفكا«  بلقب  المعروف  بوجملين  فاروق  إلى  ووجهت  محلية 
ــوال«  األم و»تبييض  »النصب«  أبــرزهــا  تهمًا  »ستانلي«  بلقب  المعروف 

و»التزوير«.
على  المؤثرة  العاصمة  الجزائر  في  االستئناف  محكمة  برأت  المقابل،  في 
ابتدائية  محكمة  وحكمت  ذاتها  التهم  من  ليزول  نوميديا  التواصل  شبكات 
غرامة  ودفــع  واحــد  عام  لمدة  النافذ  بالسجن  الثالثة  على  سابق  وقت  في 
غايت«  »فيوتشر  شركة  لخدمات  بالترويج  لقيامهم  يورو   650 قيمتها  تناهز 
الراغبين  الجزائريين  الطالب  من  عدد  على  احتالت  التي  المستقبل(  )بوابة 
اإلعالنات  في  وجاء  وتركيا  وأوكرانيا  روسيا  في  سيما  ال  بالخارج،  الدراسة  في 
وتذاكر  التأشيرات  توفير  خالل  من  الدراسة  إجراءات  بكل  تتكفل  الشركة  أن 
إلى  وصولهم  عند  اكتشفوا  ضحايا  طالبًا  لكن  الجامعة،  في  والتسجيل  السفر 
آلخرين  السماح  يجر  لم  بينما  بالدراسة،  لهم  تسمح  ال  تأشيراتهم  أن  أوكرانيا 
في  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  الثالثة  المؤثرون  واعتقل  البالد  بدخول 
جهته،  من  متضررًا.  طالبًا   75 رفعها  شكوى  بعد  الماضي  يناير  في  الجزائر 
أعوام  سبعة  )مقابل  أعوام  ستة  بالسجن  رزاقي  أسامة  الشركة  صاحب  ُأدين 

كبيرة. غرامة  ودفع  االبتدائي(  الطور  في 

أكد المغني الشاب »مصري« أن تشابه لحن أغنية 
األسبوع  طرحت  التي  فارس،  للمغني  »عصبي« 
الماضي، مع لحن أغنيته »قبلة حياة«، التي طرحت 
شكوى  يقدم  جعله  ما  هو  عــام،  من  أكثر  قبل 
األغنية، وقال »مصري«  لموقع »يوتيوب« لحذف 
إن الفنان محمد قماح هو السبب في إثارة األزمة 
بين الطرفين، فعلى الرغم من استالم محمد قماح 
مبلغًا ماليًا نظير ملكية لحن وتوزيع أغنية »قبلة 
حياة« خالل العام الماضي، إال أنه فوجئ باستخدام 
»عصبي«  أغنية  في  مجدداً  ذاتــه  اللحن  قماح 
للمغني فارس، حسب بيان المغني المصري، بينما 
أكد محرم علي، المسؤول عن اإلنتاج والدعاية في 
الشركة المنتجة لألغنية، أن قماح حاول التواصل 
معه هاتفيًا أكثر من مرة عندما حذف »يوتيوب« 
الفكرية،  الملكية  حقوق  بسبب  »عصبي«  أغنية 
إال أنه رفض التحدث معه نهائيًا، مستنكراً بذلك 
تصرف قماح، مضيفًا: أن محمد قماح عندما فشل 
في الوصول إليه أكثر من مرة، قام بالتواصل مع 
المنتج الفني للشركة محمد رحال من أجل التصالح 

والتراجع عن حذف األغنية، مؤكدًا أنه اقترح عليه 
مصري،  وبين  بينه  يجمع  غنائي  بدويتو  القيام 
رفض  أنه  إال  منه،  بدر  عما  له  تعويضًا  وذلــك 
التعامل معه مجددًا، وأوضح قائاًل: »عندما رفضت 
العرض الذي قدمه لنا، والتعامل معه مرة أخرى، 
أخبرنا أن لحن األغنية في الواقع كان معروضًا في 
بداية األمر علي المغني فارس منذ خمس سنوات، 
إال أن المشروع تم تأجيله لظروف خاصة بالفنان 
األخير، لذا قام بعرض اللحن والتوزيع على المغني 
مصري خالل العام الماضي، وبالفعل نالت إعجابنا 

وقمنا بشرائها، إال أننا تفاجأنا بما بدر منه أخيرًا«.
حقًا،  بالضيق  أشعر  جعلني  »ومــا  قائاًل:  وتابع 
الخوف  أو  بالقلق  يشعر  ال  أنه  أخبرني  عندما 
األزمة،  هذه  تجاه  فارس  المغني  فعل  رد  حول 
علم  على  كان  األســاس  في  فارس  المغني  ألن 
لم  ذلك  ورغم  البداية  منذ  التفاصيل  هذه  بكل 
يمانع األمر، وقام ببساطة بإعادة استخدام نفس 
اللحن في أغنيته الجديدة )عصبي(«، و»لم يكتفِ 
محمد قماح بذلك، بل أكد قائاًل إن عدم النجاح 

يعيد  جعله  ما  هو  حياة(  )قبلة  ألغنية  الكافي 
مع  جديد  من  اللحن  تقديم  إعــادة  في  التفكير 
مغٍن آخر، خاصة أن )مصري( مغٍن صاعد وليست 
لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا فلن يهتم أحد 
إذا قمت باستخدام لحن أغنيته مرة أخرى أم ال، 
ولم يكن يعلم أن األمر سيزعجنا لهذه الدرجة« 
واستطرد: »بصراحة تصريحات )قماح( عن األمر 
كانت صدمة بالنسبة لي؛ ألن هذه ليست المرة 
األولى التي نتعاون فيها معًا، فقد سبق وتعاوننا 
في عدة أغنيات متنوعة، منها: )حتة بنت( و)نص 
قلب( و)فتحت بابها( التي حققت مشاهدات عالية 
حينها، حيث وصلت لمليون و600 ألف مشاهدة، 
آمنوا  الذين  األشخاص  أنه كان من ضمن  حتى 
بموهبة )مصري( ودعموها من خالل التصريحات 
تفاجأت  لذا  ميديا،  السوشيال  أو  اللقاءات  أو 
لحديثه عنه بهذه الطريقة واستغالل لحن أغنيته 
لصالح مغٍن آخر، ال سيما أنه في وقت ما كان هو 
يستهين  أن  ليحب  كان  وما  مغنيًا صاعدًا،  أيضًا 

أحد بمجهوده وتعبه«.

»#أوقفو_سفينة_لوغوس_هوب«
الحركة  تتبع  التي  »تويتر«،  وحسابات  المواقع  تثير 
وبعض  المليارديرات  غضب  الفعلي،  بالوقت  الجوية 
عام،  كل  في  السر؟  فما  عمالقة..  وشركات  الحكم  أنظمة 
أو  طائرات  مالكو  أو  روسية  جوي  شحن  شركات  تطلب 
إس  دي  »إيه  موقع  مؤسس  ستروفيرت  دان  من  غيرهم، 
لتتبع  األميركي   ADS - B Exchange إكستشنج«  بي   -
من  لكن  تحركاتهم.  نشر  عن  التوقف  الجوية،  الرحالت 
حتى  شيء  أي  نحذف  »لم  ستروفيرت:  وقال  جدوى  دون 
الحكم  أكون  أن  أريد  وال  عامة.  معلومات  كلها  هذه  اآلن. 
ويمكن  خطأ«  على  ومَــن  صــواب  على  مَــن  يقرر  الــذي 
التي  المجموعات  لكن  الحاالت،  بعض  في  قيود  تطبيق 
المعلومات  مصدر  أن  إلى  تشير  الرحالت  مسارات  تجمع 
المعدات  لديه  شخص  ألي  ومفتوح  قانونيًا  متاح  األساسي 
الطائرات  تكون  أن  األميركي  القانون  يشترط  المناسبة 
بي«   - إس  دي  »إيــه  بنظام  مجهزة  معينة  مناطق  في 
الطائرات  موقع  دوري  بشكل  يرسل  الذي   ،)ADS - B(
تملك  المثال،  سبيل  على  الجوية  الحركة  مراقبي  إلى 
 34 مقرًا،  السويد  في  تتخذ  التي  »فاليترادار24«  خدمة 
العالم  أنحاء  كل  في  متطوعون  يديرها  استقبال  جهاز  ألف 
التي  للمعلومات  رئيسي  مصدر  وهي  اإلشــارات،  اللتقاط 
البيانات  مع  لتدمج  مركزية  شبكة  إلى  توجيهها  يعاد 
الطائرات  حــول  ومعلومات  الــرحــالت  بــجــداول  الخاصة 
صاحب  سويني  جاك  النفاثة  الطائرات  متعقب  وأوضــح 

يتتبع  الذي  »تويتر«،  على  جيتس«  »سيليبريتي  حساب 
حكومية  بعد طلب سجالت  ماسك  إليلون  الخاصة  الطائرة 
قد  الطائرة  صاحب  هوية  تأكيد  أو  معرفة  أن  أميركية، 
مبلغ  »تسال«  رئيس  عليه  وعرض  التجسس  بعض  يتطلب 
 ،»ElonJet« »إيلونجت«  حساب  إللغاء  دوالر  آالف  خمسة 
يتتبع  ــذي  وال مشترك،  ألــف   480 من  أكثر  لديه  الــذي 

الملياردير. طائرة  تحركات 
االهتمام.  من  الكثير  األمر  هذا  »يجذب  سويني:  وقال 
المشاهير  الناس رؤية ما يفعله  ناجحًا. يحب  أفعل شيئًا  أنا 
المخاوف  إلــى  ــارة  إش في  باالنبعاثات«  يتعلق  ما  وكــل 
الطائرات  عن  الناجمة  الدفيئة  غــازات  بتأثير  المرتبطة 
على  يسهل  تويتر  على  »نشرها  ــاف:  وأض المناخ.  على 

حساب  كشف  يوليو،  وفي  وفهمها«  إليها  الوصول  الناس 
كايلي  الواقع  تلفزيون  نجمة  أن  أيضًا  سويني  يملكه  آخر 
دقيقة   17 مدتها  رحلة  في  خاصة  طائرة،  استقلت  جينر، 
التواصل  وسائل  على  ضجة  سبب  ما  كاليفورنيا،  إلــى 
»تويتر«:  على  إنترنت  مستخدمة  وكتب  االجتماعي 
بالذنب  نشعر  أن  العمالية،  الطبقة  نحن  لنا،  »يقولون 
نحن  والتي  السنة  في  مرة  بها  نقوم  التي  رحلتنا  بشأن 
المشاهير  هــؤالء  يركب  فيما  إليها،  الحاجة  أمــس  في 
ولم  أوبــر«  سيارة  كانت  لو  كما  يوم  كل  خاصة  طائرات 
تجاوزه  يريدان  ال  أحمر  خطًا  ستروفيرت  وال  سويني  يذكر 
الجوية.  الــرحــالت  عــن  معلومات  بنشر  يتعلق  مــا  فــي 
موجودة  البيانات  شيء  أي  »سنتعقب  ستروفيرت:  وقال 
النشاط  هذا  ويدر  توزيعها«  بإعادة  أقوم  فقط  أنا  أصاًل. 
دان  وأقر  المبالغ.  تحديد  الصعب  من  لكن  أموااًل،  أيضًا 
الطريقة،  بهذه  عيشه  لقمة  يكسب  بأنه  ستروفيرت 
حسابات  إن  سويني  قال  فيما  تفاصيل،  إعطاء  رفض  لكنه 
شهريًا.  دوالر   100 نحو  تكسبه  به  الخاصة  الرحالت  تتبع 
يكون  وقد  أرباحه  عن  يفصح  فلم  »فــاليــتــرادار24«  أما 
المشاهير  غضب  يتجاوز  كبير  تأثير  الــرحــالت  لتتبع 
األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  زيارة  مثل  والمليارديرات، 
التي  الثالثاء،  لتايوان،  للجدل  المثيرة  بيلوسي  نانسي 
موقع  على  شخص  ألف   700 من  أكثر  الجوية  رحلتها  تتبع 

»فاليترادار24«.

ملاذا ينزعج هؤالء من مواقع تتبع الرحالت الجوية؟
عبر  ومــتــطــرفــون  ــددون  ــش ــت م ــق  أطــل
التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات 
»#أوقفو_سفينة_ هشتاغ  االجتماعي 

من  شنوها  حملة  ضمن  لوغوس_هوب« 
العائم  الكتاب  معرض  افتتاح  منع  أجل 
كان  الذي  هوب«  »لوغوس  سفينة  على 
مصراتة  في  الماضي  األســبــوع  مــقــررًا 
السلطات  استجابت  حيث  وطرابلس، 

الحملة. لهذه  بالمدينتين 
مــصــراتــة،  الــبــلــدي  المجلس  ــن  ــل وأع
بسبب  المعرض،  هذا  استضافة  إلغاء 
جهات  مــن  التحفظات  »عــديــد  تلقيه 
المدينة  ــن  م ومــهــتــمــيــن  ــاريــة  ــب اعــت
بلدية  أعلنت  بالمقابل  وخــارجــهــا«. 
الكتاب  معرض  استضافتها  بنغازي، 
هوب«،  »لوغوس  السفينة  على  العائم 
األسبوع،  هذا  خالل  المدينة  زارت  التي 
التسييري  المجلس  رئيس  التقى  حيث 
ومدير  بوجواري،  عمران  الصقر  للبلدية 
مدير  ومساعد  رونالد،  العائم  المعرض 
بحضور  ــاجــمــان،  ك محمد  الــمــعــرض 
بالقيادة  المعنوي  التوجيه  إدارة  مندوب 
ومدير  السعيطي،  عادل  العميد  العامة 
الشرقية  بالمنطقة  المطبوعات  إدارة 

اتحاد  مكتب  ومدير  الشويهدي،  أنــور 
الشرقية  بالمنطقة  الليبيين  الناشرين 
المجلس  رئيس  ورحــب  جابر،  بن  علي 
السفينة  ــارة  ــزي ب للبلدية  التسييري 
أن  معتبرًا  للبلدية،  هــوب«  »لوغوس 
انتقال  ــار  إط »فــي  تأتي  ــارة  ــزي ال هــذه 
خاضتها  التي  الحرب  حالة  من  المدينة 
إلى  ــاب  اإلره على  بانتصارها  وانتهت 
يؤكده  ما  وهو  واألمن،  االستقرار  حالة 
بنغازي  يزور  الذي  العائم  المعرض  وجود 

يزورها«. التي  العديدة  المدن  بين  من 
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االنقسام السياسي يتواصل في الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي
الجيش  لتأسيس  والثمانين  الثانية  الذكرى  حلول  وقع  على 
بعيد  مسار  في  التغريد  السياسية  األطــراف  واصلت  الليبي، 
عن اآلخر، األمر الذي يكرس االنقسام، دون أي مؤشرات على 
العالم  ينشغل  فيما  قريب،  اجتماع  على  االتفاق  أو  التالقي 
األعلى  المجلس  رئيس  الروسية–األوكرانية.  الحرب  بتطورات 
للدولة خالد المشري، اجتمع بدوره مع وكيل األمين العام لألمم 
المتحدة لشؤون السياسة وبناء السالم روز ماري ديكارلو، وبحث 
التطورات السياسية في ليبيا. وأوضح المشري لديكارلو موقف 
مجلسه من األزمة السياسية بالبالد، ورؤيته »للخروج منها من 
خالل تنظيم انتخابات على ُأسس دستورية وقانونية سليمة، 
االنتقالية«  المراحل  وتنهي  للبالد  السياسية  الشرعية  تجدد 

حسبما ذكر المجلس في بيان، األربعاء.

حفتر ال يرى حاًل قريبًا
فألقى  حفتر،  خليفة  المشير  العامة  القيادة  قوات  قائد  أما 
مشايخ  من  عدد  بحضور  الماضي،  اإلثنين  طبرق  في  كلمة 
»لن  الشعب  إن  قال  حيث  المدينة،  وشباب  وأهالي  وأعيان 
يسمح لعبدة الكراسي« بسلبه إرادته. وأضاف حفتر أن الشعب 
كلما »استبشر بالخير« تفاجأ بانغالق األفق السياسي، معتبرًا 
للمشهد  المتصدرة  المتصارعة  األطــراف  بين  لحل  الوصول 
حاليًا »أصبح ضربًا من الخيال«، كما عرج على واقعة إحراق مقر 
مجلس النواب في طبرق مطلع يوليو الماضي، واصفًا الحادث 
بـ»التهديد الخطير«. وتابع أن الشعب الليبي »لن يقبل أن يرى 
وطنه يحترق وال يحرك ساكنًا، ولن يسمح لعبدة الكراسي أن 
يسلبوا منه اإلرادة ويستخفوا بوعودهم«. وواصل: »لن يسمح 
المواطن  حياة  تقلب  أن  تنتهي  ال  التي  لصراعاتهم  الشعب 
الرفاهية من أموال  لينعموا هم بحياة  إلى بؤس وفقر وآالم، 
دماء شهدائه  تضيع  بأن  يسمح  لن  ذلك،  كل  وقبل  الشعب، 
وجرحاه هباًء، جراء هذا العبث الذي يجر الوطن إلى الهاوية«. 
الريح،  أصبحت في مهب  الوطنية  »السيادة  أن  كما حذر من 
الصراعات  وتجره  االجتماعي،  وسلمه  بالوطن  يحيط  والخطر 
واحد،  خيار  إال  الشعب  أمام  يبقَ  ولم  المجهول،  نحو  الكبرى 
وحده،  له  الشرعية  أن  يعلن  وأن  بنفسه  المشهد  يتصدر  أن 
وأنه حسم أمره، بوضع حد لهذا العبث القاتل«. ودعا حفتر إلى 
ضرورة وقوف »الشعب من جميع ربوع البالد في حراك سلمي 
منظم، يزيح كل الحواجز التي تعيق المضي إلى األمام، وينتج 

خريطة طريق تضمن وصول الوطن إلى بر األمان«.

استعراض عسكري لمؤيدي باشاغا
الداعم   ،»217 »اللواء  تسمى  قوات  أجرت  األثناء،  في 
باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  لرئيس 

ونشرت  الثالثاء.  مصراتة،  ضواحي  في  عسكريًا،  استعراضًا 
عسكرية  أرتااًل  تظهر  صورًا  لباشاغا  التابعة  الحكومة  صفحة 
قالت إنها »استعراض اللواء 217 قوة حماية الشرعية الداعم 
التواصل  مواقع  على  صفحات  وتناقلت  الليبية«.  للحكومة 
جانبًا من االستعراض العسكري، وقالت إن اللواء الذي يقوده 
العقيد سالم جحا »يضم 85 كتيبة من مدينة مصراتة«. وفي 
ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، جرت احتفالية لمناسبة 
المجلس  حضرها  الليبي،  الجيش  لتأسيس   82 الذكرى 
الرئاسي القائد األعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة 
ورئيس  الدبيبة،  عبدالحميد  الدفاع  وزير  الموقتة  الوطنية 
األركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، 
وقادة األركان والمناطق العسكرية واألفرع الرئيسية للجيش.

وتخللت الحفل عروض عسكرية لوحدات الجيش، وكلمات 
محمد  الرئاسي  المجلس  ورئيس  والدبيبة،  الحداد  من  لكل 
المنفي، أكدوا خاللها وحدة المؤسسة العسكرية ودورها في 

حماية األمن القومي الليبي.

دعم أميركي لتوحيد الجيش
لدى  المتحدة  الواليات  الخاص سفير  المبعوث  قال  بدوره، 
ليبيا ريتشارد نورالند، إن السفارة والقيادة العسكرية األميركية 
المستمر  التقدم  دعم  »إلى  تتطلعان  »أفريكوم«  أفريقيا  في 

بقيادة ليبيا إلعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود 
واللجنة  الناظوري  و)عبدالرازق(  الحداد  )محمد(  الجنرالين 
لمناسبة  نورالند  تعليق  وجاء   .»)5+5( المشتركة  العسكرية 
الجنرال  واليته  المنتهية  القائد  بين  »أفريكوم«  قيادة  تغيير 
مراسم  في  النغلي،  مايكل  الجديد  والقائد  تاونسند،  ستيفن 
ورئيس  أوستن،  لويد  األميركي  الدفاع  وزير  من  كل  حضرها 
هيئة األركان المشتركة الجنراك مارك ميلي. وقال نورالند في 
أولى تغريداته: »مع تغيير القيادة في أفريكوم، ترحب سفارة 
الواليات المتحدة لدى ليبيا بالجنرال النغلي، وتعرب عن امتناننا 
للجنرال تاونسند لمساهماته في دعم االستقرار وتعزيز األمن 

في ليبيا«. ولفت نورالند في تغريدة ثانية إلى أن تغيير قيادة 
»أفريكوم« يصادف أيضًا الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، 
معتبرًا أنه »داللة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون 

الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب«.

البعثة األممية تتذكر ضحاياها
األربعاء،  ليبيا،  للدعم في  المتحدة  أحيت بعثة األمم  وأمميًا، 
عن  أسفر  ما  بنغازي  في  موكبها  الستهداف  الثالثة  الذكرى 
مؤكدة  آخرين،  اثنين  وإصابة  موظفيها  من  ثالثة  مقتل 
 ،2019 أغسطس   10 وفي  الليبي.  الشعب  بخدمة  التزامها 
أحد  أمام  المتحدة  األمم  لبعثة  تابعة  تفجير سيارة  استهدف 
ما  بنغازي،  مدينة  في  الهواري  بمنطقة  التجارية  المراكز 
تسبب في مقتل خمسة أشخاص بينهم ثالثة موظفين أممين 
تابواتوسولي  وسينيلولي  الهدار،  حسين  يدعى  ليبي  بينهم 
من فيغي، وكليف بيك من جامايكا، فيما نجت موظفة أخرى 

من تريندادو توباغو من الهجوم.
وقال القائم بأعمال رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في 
األبعاء: »قلوبنا مع عائالت  زينينغا، في بيان،  ليبيا، ريزدون 
زمالئنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع. 
واستمروا في  نجوا  الذين  زمالئنا  وثبات  أشيد بشجاعة  كما 
زينينغا  وأكد  المتحدة«.  األمم  راية  تحت  واجبهم  تأدية 

الليبي  الشعب  بخدمة  المستمر  المتحدة  األمم  »التزام 
ودعم البالد في طريقها نحو السالم واالستقرار واالزدهار«.

للدبيبة انتقادات 
قائاًل  الدبيبة،  على  شديدًا  هجومًا  باشاغا  شن  ذلك،  إلى 
شخصيًا،  ورئيسها  الوالية،  منتهية  الحكومة  »يحمل  إنه 
المسؤولية الوطنية واألخالقية والشرعية على كل قطرة دم 

تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبال شرعية«.
وتابع باشاغا في كلمة مسجلة، بثتها صفحة حكومته على 
»فيسبوك«: »ستة أشهر ونحن نمد أيدينا بالسالم وللسالم، 
واإلرهاب  والوعيد  والتهديد  بالتصعيد  علينا  ترد  والحكومة 
طالبًا  »لست  وأردف:  لها«.  معارض  لكل  والمالحقة  والقتل 
على  نفسي  أفرض  ولم  والدولة،  للشعب  خادم  أنا  للسلطة، 
البرلمان وتزكية مجلس الدولة، منحوني  أحد. تشرفت بثقة 
في  أتــردد  ولن  لحظة  أي  في  سحبها  ويستطيعون  الثقة 

االلتزام بقرارات السلطة التشريعية«.
أنقذوا  العقالء:  كل  الليبيين،  كل  »أخاطب  حديثه:  وواصل 
بالدكم، ساهموا معنا في حقن الدماء وبناء السالم والمحبة. 
هذه رسالتي بكل وضوح. ليبيا دولة حرة لن تقبل الديكتاتورية 

ولن نكون عبيدًا لشخص أو عائلة«.
على  النواب  مجلس  من  المكلف  الحكومة  رئيس  وشدد 
لن  وأنه  وترسيخها«،  الشرعية  »تجسيد  على  العزم  عاقد  أنه 
يفرط في »مكتسبات الديمقراطية، والحرية والعدالة والتداول 
السلمي على السلطة«. واعتبر أن »الوضع خطير جدًا وال يمكن 
ألي وطني غيور على وطنه أن يرضى باستمرار هذه الفوضى إلى 
ما ال نهاية، أو قبول أن يبقى مستقبل ليبيا رهنًا لمزاج شخص 

ومجموعة من أسرته يتحكمون في مصير ليبيا«.
»تابعنا  بقوله:  المعيشية  األوضاع  عن  باشاغا  وتحدث 
وبيعه  الدواء  بسرقة  تفيد  تقارير  العصيبة  األيام  هذه  في 
المليارات  إنفاق  رغم  الظالم  في  تغرق  والناس  السوق،  في 
والسالح  القوة  نستخدم  لم  »نحن  وتابع:  نتيجة«.  دون 
إال  نقاتل  لم  السياسية،  حقوقنا  ممارسة  في  التهديد  أو 
واالستبداد  الديكتاتورية  حاربنا  القتال،  علينا  ُفرض  حين 
ونعمل  والديمقراطية،  الحرية  أجل  من  واإلرهاب  والتطرف 
العيش  له  وتضمن  المواطن  كرامة  تحفظ  دولة  بناء  على 
ماذا  »ألجل  مصراتة:  مدينة  إلى  حديثه  ووجه  الكريم«. 
ومجموعة  شخص  يستغل  لكي  هل  الشهداء؟  استشهد 
والحديد  باإلرهاب  ليبيا  ويحكم  التضحيات  هذه  أسرته  من 
يمثلها  أن  مصراتة  مدينة  ترضى  هل  والرشوة؟  والنار 
إرادة  إرادته فوق  ويُعلي  الوطن؟  نفسه فوق  يعتبر  شخص 
الرمال،  ذات  الصمود،  مدينة  الشهداء،  مدينة  الليبيين؟ 
الشهداء  ودماء  الرجال  تضحيات  في  نفرط  أن  ترضون  هل 

يحكمنا هؤالء؟!«. حتى 

حفتر: الوصول لحل حالياً ضرب من الخيال

نورالند: واشنطن تدعم التقدم المستمر 
إلعادة توحيد الجيش الليبي

القاهرة - الوسط

● استعراض عسكري للجيش الليبي

حفل عسكري في طرابلس.. واستعراض لمؤيدي باشاغا في مصراتة

● الفريق الحداد  والدبيبة ورئيس وعضوى المجلس الرئاسي المنفي و الكوني و الالفي ورئيس المخابرات العامة حسين العائب

آمال بتراجع نفوذ المقاتلين في الجنوب...

هل يتحرك مشروع املصالحة الليبية بعد تفاهم السلطة مع املعارضة في تشاد ومالي؟
وعدد  التشادية  االنتقالية  السلطات  بين  السالم  اتفاق  يعيد 
مشروع  على  األضـــواء  تسليط  المتمردة  الجماعات  من 
المصالحة الوطنية المتعثر في ليبيا، الذي لم يجد ترجمة في 
الميدان، بينما تراود البعض آمال بأن يؤدي االتفاق التشادي 

إلى »طرد ما تبقى من مرتزقة الجوار من الجنوب«.
العاصمة  في  الجاري  األسبوع  خالل  توقيعه  جرى  االتفاق 
الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  بحضور  الدوحة،  القطرية 
في  محاوالت  مع  ويتزامن  المنقوش،  نجالء  الموقتة  الوطنية 

مالي لدمج آالف المقاتلين المتمردين في الجيش الوطني.
حد  لوضع  قطر  بمبادرة  وإقليمي  دولي  ترحيب  ووسط 
للحرب المستمرة منذ سنوات في تشاد وبدء خطوات المصالحة 
ليبيا  من  كل  خارجية  وزيــري  مشاركة  الفتًا  كان  الوطنية، 
والسودان في مراسم التوقيع على اتفاقية سالم بين وفد من 
الحكومة االنتقالية، وممثلون عن المعارضة المسلحة تمهيدًا 
العسكري  المجلس  قرر  الذي  الشامل،  الوطني  الحوار  إلطالق 
االنتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس الحالي، ويرتكز على 

آليات وبرنامج نزع السالح وإطالق األسرى وإعادة االندماج.

هل تتأثر ليبيا بالمصالحة التشادية؟
وستكون للخطوة، في حال تنفيذ بنودها بالكامل وانضمام 
حركات معارضة أخرى لها، تداعيات مباشرة على معادلة األمن 
الداخلي في ليبيا، خاصة مع جود مئات المقاتلين من تشاد في 

الجنوب الليبي، ويجري استخدامهم لطرفي النزاع في ليبيا.
فاألطراف الليبية استخدمت المرتزقة القادمين من تشاد أو 
السودان في تصفية حساباتها من أجل الوصول إلى السلطة، 
صالونات  في  تاه  الليبي  الوطنية  المصالحة  مشروع  لكن 
الساسة بعد أشهر من إعالن رئيس المجلس الرئاسي محمد 

المنفي إطالقه.
المشروع يتعثر مع عدم إتمام توحيد المؤسسة العسكرية 
إلى جانب االنقسام الحكومي، وهو ما يمنع ليبيا من وضع أي 

استراتيجية فعالة ألمن الحدود.

فبعد اجتماعات مكثفة للجنة العسكرية المشتركة خصصت 
في  ودمجها  الميليشيات  سطوة  إنهاء  آليات  لدراسة  أغلبها 
جيش موحد ونزع سالحها وترحيل المقاتلين األجانب، غابت 
الجدية عن معالجة هذه الملفات في ظل تغول سلطتهم داخل 
إلى  طرابلس  في  السلطة  على  المتنافسين  واحتكام  الدولة 

قوة المجموعات المسلحة.

29 مليون قطعة سالح
بينما غذى السالح المنفلت خارج األطر القانونية الذي يقدر 
بـ29 مليون قطعة، حسب أرقام األمم المتحدة، وغياب مسار 
الدولية  المعايير  وفق  تتم  أن  يجب  التي  االنتقالية  العدالة 
مفهوم  صياغة  فرص  دول،  عدة  بها  مرت  التي  للمصالحة 
الليبية  الوطنية بسبب »شخصنة« األطراف  موحد للمصالحة 
في  الحوار  مبادرات  رعاية  في  قطر  خطى  وعلى  المشروع. 
الكونغو مشروع مؤتمر  6 أشهر، تتبنى دولة  تشاد منذ نحو 
إال  الكونغو  تتمكن  لم  لكن  سنوات،  منذ  الليبية  للمصالحة 
األفريقي بشأن  لالتحاد  التابعة  اللجنة  رئيس  أخيرًا، بصفتها 
األطراف  الجتماع  التحضيرية  األعمال  في  االتفاق  من  ليبيا، 
أساسية  مبادئ  عدة  على  الماضي  يوليو  منتصف  الليبية 

لتنظيم المصالحة الوطنية.
ومن بين المبادئ التي جرى تبنيها خالل اجتماع برازافيل 
وضرورة  الليبية،  األزمة  تدويل  أشكال  لكل  الكامل  »الرفض 
إزالة كل ما يعيق طريق المصالحة والتدخل األجنبي«، بحسب 
ما جاء في البيان الختامي لالجتماع. وأكد المشاركون »إدانة 
والشتائم  واالزدراء  العنف  وأعمال  الكراهية  خطاب  استخدام 
والتصرفات  المواقف،  من  ذلك  وغير  والغطرسة،  واالفتراء 

المخالفة لألخوة والتفاهم والتضامن والتسامح«.

مقاتلون في الجنوب
العالمية  »المبادرة  أحصت  الماضي،  ديسمبر  وحتى 
للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية« نحو 7 آالف مقاتل 
وترتفع  تشاد.  من  بعضهم  الليبي،  الجنوب  في  ينشطون 
حظوظ طرد هؤالء المرتزقة مع انضمام إحدى أهم الحركات 
»اتحاد  حركة  وهي  الدوحة،  في  السالم  اتفاق  إلى  التشادية 

ليبيا  المتمركزة في  إرديمي،  المقاومة«، برئاسة تيمان  قوى 
حيث كان األخير أحد أبرز المعارضين في تشاد.

اتفاق  بعد   2009 العام  منذ  الدوحة  إلى  إرديمي  ولجأ 
وتشاد.  السودان  بين   2010 العام  في  وقع  الذي  المصالحة 
دعم  على  للحصول  بالسعي  إرديمي  تتهم  تشاد  أن  ومعلوم 

مجموعة »فاغنر« الروسية.

التي  ذاتها  العرقية  المجموعة  إلى  ينتمي  إرديمي  أن  كما 
ينتمي إليها الرئيس ديبي وأنصاره، بينما الجماعات المتحالفة 

يتنقلون بين دارفور وليبيا.
وفي المقابل، كانت حركة جبهة »الوفاق من أجل التغيير 
في تشاد« )فاكت( ولها وجود كبير في الجنوب الليبي، أعلنت 

رفضها التام التفاق السالم في تشاد الذي وُقع في الدوحة.

أخذ  لعدم  يأتي  الرفض  هذا  »إن  بيان  في  الحركة  وقالت 
اللجنة  المندوبين في  االعتبار، وأهمها تكافؤ  مطالبها بعين 
وإنشاء  نجامينا،  في  الشامل  الوطني  الحوار  تنظيم  المكلفة 
االتفاقية،  توقيع  فور  األسرى  وإطالق  للحوار،  جديدة  لجنة 
الحوار  الحالي«، لكنها شاركت في  االنتقالي  الميثاق  وتعديل 

التشادي في الدوحة، وأكد ممثلها انفتاحها على الحوار.
من  واألسلحة  بالمقاتلين  إمــدادًا  األكثر  »فاكت«  وتعتبر 
القواعد الخلفية في ليبيا، وآخر هجوم كبير لها حتى اآلن ذلك 
الذي أودى بحياة الرئيس إدريس ديبي في 19 أبريل 2021. 
ففي أوائل مايو من العام ذاته، زعم المجلس العسكري التشادي 
الذي تولى السلطة بعد وفاته بقيادة نجله محمد إدريس ديبي 
إيتنو أنه قتل عدة مئات من مقاتلي الجبهة الذين انسحبوا إلى 

جنوب ليبيا.
الحكومة  بين  االتفاقات  فإن  المراقبين،  لعديد  وبالنسبة 
االنتقالية التشادية والجماعات المسلحة حتى لو جرت صياغتها 
بشكل جيد وجرى التأكيد على مسؤولية كل طرف فيها، فإن 
التطبيق دائمًا يمثل مشكلة، إذ غالبًا ما يتعرض تنفيذ االتفاقية 
التمرد  وحركات  الحكومة  سواء  الطرفان  فيتهم  الخرق،  إلى 
أحيانًا  والعسكرية  السياسية  الحركات  تتهم  كما  بعضهما. 
أن  المؤكد  االتفاقات. ومن  بنود  تنفيذ جميع  بعدم  الحكومة 
اتفاق الدوحة سيخضع للمراقبة عن كثب إذا ما طبقه مختلف 

أصحاب المصلحة بهدف العودة النهائية للسالم في تشاد.
وقبل توجه زعيم المجلس العسكري االنتقالي محمد ديبي، 
إلى قطر هذا األسبوع أجرى مشاورات مع نائب رئيس مجلس 
السيادة في السودان محمد حمدان دقلو )حميدتي( في نجامينا 
في اجتماع سنوي لتقييم أداء قوات الحدود السودانية–التشادية 

المشتركة.
وتتواجد عدة فصائل سودانية معارضة للنظام الحاكم في 
الجنوبية، حيث  العربية  الجارة  قادمًا من  ما شكل خطرًا  ليبيا 
سبق أن كشف تقرير أممي صادر في العام الماضي وجود آالف 
المقاتلين السودانيين في مدن ليبية عديدة. واحتضنت دولة 
وفد عسكري سوداني  بين  اجتماعًا  الماضي  يونيو  في  النيجر 
هذه  قوات  سحب  بهدف  دارفورية  مسلحة  وجماعات  رسمي 

الجماعات من األراضي الليبية.

الوسط- عبد الرحمن أميني

● جنالء املنقوش
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إلى  مصر  من  السفر  معاناة  تخفف  خطوة  في 
دام  توقف  وبعد  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
شركة  رحالت  أولى  الثالثاء  وصلت  سنوات،   7
الدولي،  معيتيقة  مطار  إلى  للطيران  مصر 
وهيئات  لوزارات  اإلعالمي  المركز  أعلن  ما  حسب 
اإلعالمي،  المركز  ونشر  ليبيا.  دولة  ومؤسسات 
على صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«، صورًا توثق لحظة وصول الطائرة.
الطائرة  أن  بيان،  في  معيتيقة،  مطار  وذكر 
)بتوقيت  صباحًا   11 الساعة  تمام  في  وصلت 
مطار  عام  مدير  استقبالها  في  وكان  طرابلس( 
معيتيقة، المهندس لطفي لطفي الطبيب، ومدير 
مديرية أمن منفذ المطار، ورؤساء بعض الجهات 

الرقابية والشركات بالمطار.
أنها  األحد،  للطيران،  مصر  شركة  وأعلنت 
من  سلسلة  تسيير  الثالثاء  من  اعتبارًا  ستبدأ 
في  معيتيقة  مطاري  بين  »الخاصة«  الرحالت 

العاصمة طرابلس، وشرم الشيخ الدوليين.
وقالت »بوابة األهرام« الحكومية في القاهرة، 
للطيران  مصر  رحالت  تستمر  أن  المقرر  من  إنه 
أكتوبر   11 »حتى  الشيح  وشرم  معيتيقة  بين 
المجموعات  من  عدد  لنقل  وذلك  المقبل، 
شرم  مدينة  إلى  الشقيقة  ليبيا  بدولة  السياحية 

الشيخ«.

تنشيط الحركة الجوية والسياحية 
الوافدة إلى مصر

القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 
لمصر للطيران، الطيار عمرو أبوالعينين، أن ذلك 
المدني  الطيران  وزارة  استراتيجية  إطار  في  يأتي 
والسياحية  الجوية  الحركة  تنشيط  بضرورة 
الوافدة إلى مصر من مختلف أسواق النقل الجوي 
إقليميًا وعالميًا، وتقديم كافة التيسيرات للقادمين 

إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر.
وأشار إلى أنه جرى االتفاق على تسيير الرحالت 
رحلة  بمعدل  الشيخ  وشرم  معيتيقة  مطاري  بين 
مصر  طائرات  متن  على  وذلك  أسبوعيًا،  واحدة 

التي   »800-B737 »بوينغ  طراز  من  للطيران 
الحركة  تنشيط  في  يسهم  بما  راكبًا،   154 تسع 

السياحية الليبية إلى مصر.

استئناف رحالت »مصر للطيران«
إلى طرابلس

شرم  إلى  المسيَّرة  الرحالت  هذه  وستكون 
2014 لشركة مصر  الشيخ، هي األولى منذ العام 
استأنفت  العاصمة طرابلس، بعدما  نحو  للطيران 
رحالتها إلى مطار بنينا في بنغازي منذ 18 أبريل 
الماضي بمعدل رحلة واحدة يوميًا، بعد توقف دام 

ثماني سنوات.
مصر  في  المدني  الطيران  مصلحتا  واتفقت 

اإلجراءات  اتخاذ  على   ،2021 سبتمبر  في  وليبيا، 
بين  الجوية  الرحالت  تشغيل  إلعادة  الالزمة 
مطارات )معيتيقة ومصراتة وبنينا( ومطار القاهرة 

الدولي.
مصطفى  برئاسة  المصرية  الحكومة  أن  يذكر 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  مدبولي، 
أبريل   20 الدبيبية، وقعتا في  برئاسة عبدالحميد 
2021 على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين 

في مجاالت مختلفة.
من  وفد  أجراها  زيارة  خالل  التوقيع  وجاء 
الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة 

طرابلس.
جرى  التي  المشترك،  التعاون  وثائق  وتضمنت 

التعاون  وثائق  تضمنت  وأيضًا  الكهرباء.  مجال 
اتفاقات في مجال تطوير  التوقيع على ثالث  أيضًا 
الدولي  الربط  بشأن  تفاهم  ومذكرة  الكهرباء، 
السعات  رفع  بشأن  تفاهم  ومذكرة  لالتصاالت، 
ومذكرة  البصرية،  األلياف  منظومة  في  الدولية 

الفني  التعاون  بشأن  تفاهم  مذكرة  توقيعها، 
تفاهم  ومذكرة  والنقل،  المواصالت  مجال  في 
الطرق  مشروعات  تنفيذ  في  التعاون  بشأن 
المجال  في  تفاهم  ومذكرة  التحتية،  والبنية 
في  االستثمار  بشأن  تفاهم  ومذكرة  الصحي، 

تفاهم في مجاالت التدريب التقني وبناء القدرات.

»الخطوط األفريقية«.. وتشغيل خط 
بنغازي

شركة  إدارة  مجلس  ناقش  قريب،  سياق  في 
األمين،  أحمد  برئاسة  األفريقية  الجوية  الخطوط 
الذي   ،2022 للعام  الرابع  الدوري  اجتماعه  خالل 
زيادة  األعضاء،  كافة  بحضور  الثالثاء،  صباح  عقد 
عدد الرحالت الجوية إلى كل من القاهرة وبنغازي 
األفريقية،  الجوية  الخطوط  وقالت شركة  وسبها. 
االجتماع جرت  إن  »فيسبوك«،  على  عبر صفحتها 
خالله »مناقشة زيادة عدد الرحالت لسبها لتصبح 
رحلتين أسبوعيًا )معيتيقة - سبها( لتذليل مشاق 

السفر على أهلنا في الجنوب«.
أيضًا  بحث  اإلدارة  مجلس  أن  أضافت  الشركة 
بواقع  بنغازي(   - )معيتيقة  خط  تشغيل  »إعادة 
أيضًا  »ستتم  أنه  إلى  منوهة  أسبوعيًا«،  رحلتين 
زيادة رحالت )معيتيقة - القاهرة( ليصبح اإلجمالي 
منتصف  التنفيذ  سيبدأ  حيث  أسبوعيًا،  رحالت   5

الشهر الجاري«.

سداد الديون المستحقة على طائرات 
»الخطوط األفريقية«

الخطوط  شركة  أعلنت  الماضي،  مارس  وفي 
الجوية األفريقية، دفع جميع الديون المستحقة على 
المتوقفة بمطارات تونس ومصر وتركيا  طائراتها 
بتسديد  بيان  في  وأفادت  سنوات.  منذ  وبلغاريا 
المتوقفة   »5A-ONI »إيرباص  لطائرة  الديون 
في بلغاريا منذ 2016، وهي حاليًا بانتظار دخولها 

الصيانة حسب الموعد المجدول.
وأضافت أنها سددت أيضًا المبالغ المستحقة على 
مطار  في  الرابضة   ،  »5A-ONS »إيرباص  طائرة 
صبيحة بتركيا إلجراء الفحوصات منذ 2020، إضافة 
 ،»5A-OND »إيرباص  طائرة  ديون  تسديد  إلى 

المتوقفة في مطار المنستير منذ 2020.
جميع  البيان،  وفق  الشركة،  سددت  أيضًا 
المتوقفة   »5A-ONR »إيرباص  طائرة  مستحقات 
أنهت  القاهرة منذ 2021، وبذلك تكون  في مطار 
أزمة الديون، متعهدة بالعودة لسابق عهدها قريبًا 

للتحليق فوق أوروبا.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية األفريقية، الثالثاء، 9 أغسطس 2022. )شركة الخطوط األفريقية(

مطار معيتيقة يستقبل أولى رحالت »مصر للطيران«
بعد توقف 7 سنوات..

تسيير سلسلة رحالت
بين المطار الليبي 

ونظيره في شرم الشيخ

»الخطوط األفريقية« تناقش 
زيادة رحالتها إلى القاهرة وسبها 

وإعادة تشغيل خط بنغازي

● طائرة شركة مصر للطيران لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي، 9 أغسطس 2022.                               )فيسبوك(

ضجة على »السوشيال ميديا« بسبب تصريحات القيب

وزير التعليم العالي: إعادة الزواج والتكاثر أهم من الدراسة!

االجتماعي  التواصل  ضجة واسعة على مواقع 
أثارها وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة 
بقرار  ليس  القيب،  عمران  الموقتة،  الوطنية 
فبراير  الذي جرى تداوله  استقالته »المزيف« 
حية  بتصريحات  المرة  هذه  لكنه  الماضي، 
مقابلة  في  الهواء  على  الوزير  بها  أدلى 
إن  العالي  التعليم  وزير  قال  ما  بعد  متلفزة، 
»الزواج وإكثار األسر أهم من الدراسة«، وهو 
من  مقبولة  غير  »سقطة«  البعض  اعتبره  ما 
كل  في  األهم  القطاع  عن  المسؤول  الوزير 

العالم. دول 
»ليبيا  قناة  مع  مقابلة  في  قال  القيب 
في  السكاني  »الهرم  إن  السبت،  األحرار«، 
العمرية  الفئة  الوسط.  في  مضروب  ليبيا 
اللي دخلت الحروب من عمر الـ16 إلى الـ22 
عامًا ماتوا، وال بد من إعادة الزواج. ال بد من 

إكثار األسر، وهو أهم من الدراسة«.
مواقع  على  وصفحات  ليبية  إعالم  وسائل 
الحديث  هذا  اقتطعت  االجتماعي  التواصل 
المقابلة،  كامل  من  العالي  التعليم  لوزير 
وجرى تداوله على نطاق واسع، وبينما اكتفى 
االستفهام  بعالمات  مصحوبًا  بنشره  البعض 
ساخرة  آخرين  تعليقات  جاءت  واالستغراب، 

. متهكمة

سخرية وتهكم من تصريحات الوزير
عبر  للتندر،  مادة  إلى  التصريح  وتحول 
حيث  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
أن  يستحق  الوزير  بأن  ساخرًا  أحدهم  علق 
يكون »مفتي الديار وبال منازع«، وآخر اعتبره 
يستحق أن »يكلف حقيبة وزارة مراقبة الزواج 

والتكاثر«.

التعليم أهم قطاع
جادًا،  تعليقها  فكان  »ملك«،  الفتاة  أما 
عندما تساءلت قائلة: »هل فيه إنسان يتخيل 
الزواج  العالي ويصرح بأن  التعليم  يطلع وزير 
أي  في  قطاع  أهم  التعليم  الدراسة؟  أهم من 
فشلهم  الصحة..  ثم  ومن  العالم  في  دولة 

انهيار دولة تامة«. يعني 
)المسؤولين(  هدفهم  أن  »ملك«  وتعتقد 
همومه  أكبر  جاهاًل،  »الشعب  يكون  أن 
ناس  فيه  متكونش  بحيث  فقط،  يومه  قوت 

مناصبهم«. على  تؤثر  أو  تحاسبهم  متعلمه 
الزعيليك،  أحمد  الليبي  الصحفي  أما 
من  القيب  عمران  الوزير  حديث  بين  فربط 
الكبرى  االمبراطوريات  أهداف  وبين  جهة 
في  الرغبة  وهو  النسل  في  التكاثر  من 
ترغب  »هل  متسائاًل:  الخارجية،  التوسعات 
احتالل  أو  العالم  على  السيطرة  في  الحكومة 
أن  مثاًل  األولى  من  أليس  جديدة؟!  بلدان 
الجغرافية  رقعتها  على  الحكومة  تسيطر 

أواًل«.
وبعيدًا عن هذا الجدل، حضر الوزير القيب، 
األسمرية  بالجامعة  علمية  ورشة  األحد 
تحت  وجاءت  زليتن،  مدينة  في  اإلسالمية 
 google Class منصة  »إستخدام  عنوان 

مشروع  لتنفيذ  الوحدة،  بحكومة  التقني 
500 دينار لكل طالب. منحة الطالب بقيمة 

مراسم  حضر  التي  االتفاقية  وبحسب 
مع  لقائه  هامش  على  الدبيبة،  توقيعها 
الشركة  فإن  وطالبية،  شبابية  فعاليات 
القابضة لالتصاالت هي الجهة التي ستغطي 
والمعاهد  الجامعات  بطلبة  الخاصة  المنحة 

التقنية. والكليات 
 ،2021 نوفمبر   11 في  الدبيبة  وأصدر 
القرار  الطالب وتفعيل  بتنفيذ منحة  تعليماته 
وأكد  التدريس،  هيئة  بأعضاء  الخاص   126
والمعاهد  الجامعات  مطابقة  ضرورة  حينها 

المالية. وزارة  مع  لبياناتها  العليا 

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي 
يوفد إليها بعض الطالب

الطالب  إيفاد  في  مشكلة  ليبيا  وتعاني 
الوحدة  حكومة  رئيس  يرى  فيما  الخارج،  إلى 
ليبية  جامعات  هناك  أن  الموقتة،  الوطنية 
الطالب.  إليها  يسافر  التي  تلك  من  أفضل 
عانت  ليبية  جامعات  هناك  بأن  اعترف  لكنه 
في األعوام الماضية من العشوائية، خصوصًا 
طرابلس  العاصمة  عن  البعيدة  المواقع  في 

الرئيسية. المدن  أو 

بحث زيادة رواتب الموظفين 
والمعيدين وتفويضات الموفدين

وفي أبريل الماضي بحث وزيرا التعليم العالي 
زيادة  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  والمالية 
سبل  وناقشا  والمعيدين،  الموظفين  رواتب 
للموفدين  الجديدة  المالية  التفويضات  إصدار 

بعد توقف دام ألكثر من سبع سنوات.

التفويضات المالية الجديدة للموفدين
لقاء  أن  أوضحت  العالي  التعليم  وزارة 
الشهوبي  ومحمد  القيب  عمران  الوزيرين 
على  تركز  المالية  وزارة  بديوان  عقد  الذي 
بقرار  المتعلقة  المستجدات  آخر  »مناقشة 
وكل  والمعيدين  الموظفين  رواتب  زيادة 
بينها  من  التي  بالوزارة،  المتعلقة  القرارات 
للموفدين«.  الجديدة  المالية  التفويضات 
إصدار  في  باشرت  أنها  أكدت  الوزارة 
للموفدين  الجديدة  المالية  التفويضات 
من  ألكثر  دام  توقف  »بعد  بالخارج  للدراسة 
ينتظر  إيجابية  سبع سنوات«، متوقعة »نتائج 

قريبًا«. حدوثها 

لجنة لتسوية أوضاع المعيدين
وشكل القيب في 22 فبراير الماضي، لجنة 
بالجامعات، واكبها  المعيدين  لتسوية أوضاع 
غضون  في  علمي  ومقترح  حلول  بتقديم 
لسنة   )247( رقم  قراره  وفق  أسبوعين، 
العالي  التعليم  وزارة  نشرته  الذي   2022

حينها. العلمي  والبحث 
العالي  التعليم  وزير  عقده  اجتماع  وخالل 
 21 يوم  بالجامعات  المعيدين  من  عدد  مع 
معيد  ألف   12 هناك  إن  القيب  قال  فبراير، 
للدراسة  اإليفاد  في  حقوقهم  ينتظرون 
وال  كبير،  العدد  »هذا  أن  رأى  لكنه  بالخارج، 
توجد ميزانية بأي دولة قادرة على تغطيته«.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● القيب وبجواره رئيس ديوان المحاسبة في ندوة الجامعة األسمرية في زليتن 6 أغسطس 2022

مواطن يعلق ساخرا على موقع تواصل: يستحق أن يكون مفتي الديار وبال منازع!

في  وذلك  اإللكتروني«،  التعليم  فى   room
خالد شكشك  المحاسبة  ديوان  رئيس  حضور 
هيئة  وأعضاء  الكليات  وعمداء  ورئيس 
اإلسالمية  األسمرية  بالجامعة  التدريس 
في  أسهمت  الورشة  المهتمين.  من  وعدد 
التعرف على كيفية إضافة تفاعل بين األستاذ 

. المنصة  باستخدام  والطالب 

حكومة »الوحدة« تنفي استقالة الوزير
حكومة  نفت  الماضي،  فبراير   12 وفي 
وزير  استقالة  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
عمران  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الوزير مستمر في مهامه.  أن  القيب، مؤكدة 
صحة  »ال  إنه  بيان  في  الحكومة  وقالت 
التواصل  صفحات  على  المتداول  للقرار 

االجتماعي«.
أن  تضمن  »المتداول«  االستقالة  خطاب 

عبد  برئاسة  الموقتة  الوحدة  لحكومة  بديلة 
الدبيبة. الحميد 

المنحة السنوية لطلبة الجامعات 
والمعاهد العليا

حكومة  رئيس  أصدر  أخرى،  جهة  من 
الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
والبحث  العالي  التعليم  وزيري  إلى  تعليماته 
صرف  »بتنفيذ  التقني  والتعليم  العلمي، 
والمعاهد  الجامعات  لطلبة  السنوية  المنحة 
بالتنسيق  الجامعي  العام  بداية  قبل  العليا 
بالخصوص  كتابه  وفق  المالية«  وزارة  مع 
على  صفحتها  عبر  الحكومة  نشرته  الذي 

اإلثنين. »فيسبوك«، 
الشركة  أعلنت  الماضي  مارس   12 وفي 
وقعت  أنها  لالتصاالت،  القابضة  الليبية 
والتعليم  العالي  التعليم  وزارتي  مع  اتفاقية 

واحترامًا  الوطن  لنداء  »تلبية  يستقيل  الوزير 
وحدة  وحماية  القانونية  الشرعية  لمبدأ 
واالنشقاق  االنقسام  ومنع  الليبي  التراب 
دعوة  الخطاب  تضمن  كما  والفرقة«. 

ذاته  المسلك  بانتهاج  زمالئه  بقية  الوزير 
من  الجديدة  الحكومة  »لتمكين  واالستقالة، 
ممارسة مهامها«. وذلك بالتزامن مع تكليف 
حكومة  تشكيل  باشاغا  فتحي  النواب  مجلس 

● القيب وزير التعليم العالي في مقابلة مع قناة »ليبيا األحرار«. السبت 6 أغسطس 2022           )لقطة من الشاشة(

وآخر يكتب: يكلف حقيبة 
وزارة مراقبة الزواج.. وملك 

تعلق: انهيار دولة

الدبيبة يوجه بصرف المنحة 
السنوية لطلبة الجامعات 

والمعاهد العليا قبل بدء الدراسة
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في غياب قانون لهم.. من سيكون الضحية القادمة؟

رفض وجدل من مصراتة إلى بنغازي..

صحفيو ليبيا ضحايا قانوني العقوبات ومكافحة اإلرهاب

عاصفة حول معرض كتب السفينة »لوغوس هوب«

في أواخر نوفمبر 2014 حكم على الصحفي عمارة 
ألف   250 5 سنوات، وتغريمه  الخطابي بالسجن 
خالل  الصحافة  ممارسة  من  ومنعه  ليبي،  دينار 
خالل  المدنية  حقوقه  من  وتجريده  حبسه،  مدة 
تلك المدة، وسنة إضافية بتهمة التشهير وإهانة 
القضاء، لنشره قائمة تضم أسماء 84 قاضيًا، قال 

إنهم »متورطون في الفساد«.
قضية الخطابي، الذي كان حينها يرأس تحرير 
على  البارد  الماء  صبت  الليبية،  »األمة«  جريدة 
بما  المتفائلين  والصحفيين،  الحقوقيين  حماس 
شرعته سلطات ما بعد حقبة معمر القذافي حول 
اإلعالن  من   14 المادة  أن  ورغم  التعبير.  حرية 
أن  على  نصت  وتعديالته   2011 الدستوري 
تضمن الدولة حرية الرأي، وحرية التعبير الفردي 
والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية االتصال، 
والطباعة  اإلعالم،  ووسائل  الصحافة،  وحرية 
والنشر، إال أن ذلك لم يحِم الخطابي الذي تُرك 
وحيدًا ليواجه مقصلة قانون العقوبات، وتحديدًا 
المادة 195 منه، المتعلقة بالسلطات الدستورية 
منظمة  وصفته  الذي  القانون  وهو  الشعبية،  أو 
العفو الدولية في بيان لها حول قضية الخطابي 
لقمع  القذافي  عهد  في  استخدم  ما  »كثيرًا  بأنه 

حرية التعبير«.
حبس الخطابي دون حضوره

وحوكم  أشهر  عدة  للحبس  تعرض  الخطابي 
الوقت  في  موكله،  أو  هو  يحضر  أن  دون  غيابيًا 
مغلقة  طرابلس  محاكم  معظم  فيه  كانت  الذي 
بسبب االشتباكات التي كانت دائرة بين عدد من 
المجموعات المسلحة، وهو ما دعا منظمة العفو 
غيابه،  في  »صدر  الحكم  إن  القول  إلى  الدولية 
معلوم،  غير  مكان  وفي  له،  مسبق  إخطار  ودون 
بعدالة  يتعلق  فيما  خطيرة  تساؤالت  يثير  ما 

محاكمته«.
بكلية  التدريس  هيئة  وعضوة  الحقوقية 
البوعيشي،  خديجة  طرابلس  بجامعة  القانون 
الرأي  حرية  ضمان  رغم  إنه  لـ»الوسط«  قالت 
القوانين  تعديل  يجر  لم  فإنه  دستوريًا،  والتعبير 

لكي تتوافق مع هذا الحق الدستوري.
ما  بين  تعارض  وجود  أكدت  البوعيشي 
قانونًا،  عليه  ينص  وما  دستوريًا  مضمون  هو 
بالغ  أو  شكوى  تقديم  تم  حال  »في  موضحة: 
التجريمية  القانونية  النصوص  ألحد  استنادًا 
التي تجرم ممارسة الحق في التعبير، فإن النيابة 
والقاضي أمامهما نص قانوني تجريمي يتعارض 
مع نص دستوري، القاضي حينها سيطبق النص 
ال  الشرعية  لمبدأ  واستنادًا  لوضوحه،  التجريمي 

جريمة وال عقوبة إال بنص«.
اعتقال رضا البوم

رئيس  تعرض   2019 ديسمبر   14 وفي 
فحيل  رضا  المستقل  لإلعالم  الليبية  المنظمة 
مطار  عبر  عودته  لدى  التعسفي  لالعتقال  البوم، 
معيتيقـة ، قادمًا مـن تونس لياًل، وتعرض لإلخفاء 
العامة  للنيابة  أيام قبل تحويله   5 القسري لمدة 
التي أصدرت أمرًا بنقله إلى سجن الجديدة، حيث 

قضى سبعة أيام قبل إطالق سراحه.
ترخيص،  دون  نشاط  بمزاولة  البوم  اتهم 
استنادًا  أجنبية  مجالت  إلى  مقاالت  ببيع  والقيام 
إلى المادة 206 من قانون العقوبات التي تعاقب 
أو  مباشرة  حصل  أو  تسلم  من  كل  بـ»اإلعدام 
بطريقة غير مباشرة بأية وسيلة كانت على نقود 
أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية 
جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل 

»لوغوس  السفينة  وصول  أثاره  كبير  جدل 
هوب« إلى مدن ليبية، وبعد أن استقبل ميناء 
بنغازي البحري، األحد، السفينة التي يقام على 
أعلنه  ما  وحسب  للكتاب،  عائم  معرض  متنها 
الشهيبي،  مفتاح  الميناء،  إدارة  باسم  الناطق 
فإن السفينة تعرض كتبًا لتبادل الثقافات بين 
دول العالم، وسبق أن زارت الميناء في 2010 

ولمدة أسبوع.
لكن مكتب األوقاف والشؤون اإلسالمية في 
والليبيين  خاصة  المدينة  »سكان  دعا  بنغازي 
سواء  السفينة،  مع  التعامل  عدم  إلى  عامة 
وسائل  عبر  التواصل  أو  بالقراءة  أو  بالشراء 
التواصل االجتماعي، لما يشكل ذلك من خطر 
على عقيدة المسلم وثوابت دينه الذي هو أعز 
نشره  بيان  وفق  الحياة«،  هذه  في  يملك  ما 

المكتب عبر صفحته على »فيسبوك«.
لوصول  أسفه  عن  أعرب  األوقاف  مكتب 
إياها  واصفًا  المدينة،  ميناء  إلى  السفينة 

بـ»التنصيرية«.
السفينة  هذه  »نشاط  إن  المكتب  وقال 
غطاء  تحت  التنصيري  العمل  في  يتمثل 
التي   ،)OM( التنصيرية  التبشيرية  المنظمة 
المحرف  النصارى  دين  نشر  وطموحها  هدفها 
كما هو منشور على موقعهم الرسمي، وكذلك 

على قناتهم الرسمية عبر يوتيوب«.

مصراتة ترفض استقبال المعرض
المجلس  ألغى  الماضي،  يوليو   28 وفي 
العائم  المعرض  استضافة  مصراتة،  البلدي 
جهات  من  التحفظات  »عديد  تلقيه  بسبب 
وخارجها«،  المدينة  من  ومهتمين  اعتبارية، 
باعتبار أن »المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل 

القضية  وُأغلقت  إلقامته«.  التمهيد  أو  المحظور 
وجه  ال  بأن  يقضي  بحكم   2021 مارس   31 في 
إلقامة دعوى جنائية بعد تقديم محاميه ما يثبت 

كونه صحفيًا.
فوزي والهالك.. وإذاعة األسرار

قانون  من   188 المادة  استُخدمت  كما 
التحقيقات،  أسرار  بإذاعة  المتعلقة  العقوبات، 
بخصوص  ذاته  القانون  من   439 والمادة 
وحمزة  الهالك  مختار  الصحفييْن  ضد  التشهير 
قبل  من  باستدعائه  الهالك  قضية  بدأت  فوزي. 
 11 يوم  العجيالت  في  الوطني  األمن  مديرية 
منشورًا  نشره  بعد  اعتقاله  ثم   2018 أكتوبر 
ينتقد وزارتي التعليم والداخلية في ملفات تتعلق 

بالفساد وتم اتهامه بتسريب معلومات أمنية .
الحقًا تنازل مسؤول التعليم المرتبط بالقضية، 
لكن الهالك احتجز على ذمة قضايا أخرى إلى أن 
طويت القضية بالكامل في 17 ديسمبر من العام 

نفسه بسجنه سنة مع وقف التنفيذ.
الصحفي  مالحقة  جرت  التشهير،  وبتهمة 
سبتمبر   20 في  إيقافه  بعد  قضائيًا  فوزي  حمزة 
بشكوى  صرمان  شرطة  مراكز  بأحد   2021
تشهير تقدم بها مدير مستشفى صرمان، حيث 
النيابة الذي  استدعي الصحفي ومثل أمام وكيل 

أمر بتمديد حبسه ستة أيام على ذمة التحقيق.
فوزي كان متطوعًا بمركز لمجابهة »كورونا«، 
مدير  فيه  حمَّل  صحفي  مؤتمر  في  وخرج 
مصنع  تشغيل  تأخر  مسؤولية  المستشفى 
إلى  وأدى  المرضى  على  سلبًا  أثر  ما  األكسجين، 
الصحفي حمزة فوزي عدة  وفيات. سُجن  حدوث 
لعدم  صحفيًا  بكونه  المحكمة  تعترف  ولم  أيام 
امتالكه إذن مزاولة، لكنها حكمت في 4 ديسمبر 

بانقضاء الدعوى بعد تنازل الشاكي.
تعديل التشريعات واجب

قضية  على  يسري  ما  أن  تؤكد  البوعيشي 

قوانين  مع  أنشطتها  في  تتعارض  جهات  عبر 
الدولة الليبية«.

على  صفحته  عبر  بيان  في  المجلس،  وقال 
»فيسبوك«، إن قراره جاء بعدما »كلف مجموعة 
عن  للبحث  والمتخصصين  المستشارين  من 
التحفظات«،  هذه  وصحة  وخلفيات  حقيقة 
حيث قرر »ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف 
مصراتة  بميناء  المعنية  السفينة  استضافة 
ودرءًا  لغط،  أي  إثارة  البحري، حرصًا على عدم 

ألي شبهات«.
المثقفين  بعض  آراء  استطلعت  »الوسط« 
السفينة، ومنهم  التعامل مع هذه  حول رفض 
الكاتبة والشاعرة خديجة لبسيكري التي قالت: 
غير  بشكل  تدار  ليبيا  في  األمور  أن  »أعتقد 

اتهام التركي بالخيانة
المصور  لقضية  الزوي مشابهة  وتعتبر قضية 
المستقل عبد السالم التركي، الذي اتهم بالخيانة 
والجوسسة، وسجن منتصف سبتمبر 2020 لمدة 
عليه  الحكم  بعد  سراحه  وُأطلق  أشهر،  أربعة 

بالسجن لثالثة أشهر.
نشرته،  فيديو  مشهد  بتصوير  قام  التركي 
2020، وكالة »أسوسييتد برس«  8 سبتمبر  في 
شرق  في  العسكرية  البحرية  لتوقيف  األميركية 
وإجرائه  طواقمها  واحتجاز  صيد  قوارب  البالد 

مقابالت مع مسؤولين عسكريين.
العسكرية  العقوبات  قانوني  وبمراجعة 
واإلجراءات العسكرية الليبية وتعديالتهما، يتبين 
وفقًا  القانونين  أحكام  عليه  طبقت  التركي  أن 
الصادر عن مجلس   ،2017 لسنة   4 رقم  لقانون 
النواب بشأن تعديل قانوني العقوبات العسكرية 
أن  تعتبر  التي  الليبية  العسكرية  واإلجراءات 
حالة  في  الليبي  بالجيش  العاملين  المدنيين 

النفير تسري عليهم أحكام القانون العسكري.
قوانين ضد الصحفيين

المستقل  لإلعالم  الليبية  المنظمة  رئيس 
على  ذلك  في  باللوم  يلقي  البوم،  فحيل  رضا 
تعديل  وقانون  اإلرهاب،  مكافحة  قانون 
البوم  فحيل  ويعتبر  العسكرية.  اإلجراءات 
يتعارض  ذلك  أن  لـ»الوسط«  تصريحات  في 
ليبيا  عليها  وقعت  التي  الدولية  المواثيق  مع 
قضايا  في  المدنيين  محاكمة  عدم  بخصوص 
أمام  السلمي  والتعبير  والتعبير  الرأي  حرية 

العسكرية. المحاكم 
اإلعالم،  ينظم  قانون  بإصدار  البوم  ويطالب 
سيئ  المطبوعات  »قانون  إلغاء  ضرورة  مع 
مهمة  تسند  أن  ضرورة  على  مشددًا  السمعة«، 
تعطي  مستقلة  جهة  إلى  الصحفية  األذونات 
دون  للصحفيين  الصحفي  العمل  بمزاولة  اإلذن 
وواضحة  شفافة  وبمعايير  محسوبية  أو  واسطة 
مكافحة  قانون  تعديل  يتم  وأن  ومهنية، 
اإلجراءات  قانون  على  التعديالت  وإلغاء  اإلرهاب 

العسكرية.
استحضار قوانين نازية

مركز  في  ليبيا  مكتب  مدير  يرى  جانبه،  من 
اإلنسان«،  وحقوق  الديمقراطي  التحول  »دعم 
عسكريًا  مدني  شخص  محاكمة  أن  النجار،  أكرم 

ونستمتع  بهدوء  لزيارتنا  لندعوها  ليبيا، 
الضجيج  هذا  كل  دون  نتركها  أو  ببرامجها 
أمور  تحتاجها  وفتاوى  وقوى  لتركيز  واستنفادًا 
عن  فتوى  مثاًل  نسمع  فلم  حياتنا،  في  أهم 
ولم  المصارف،  ولصوص  العملة  عصابات 
بكافة  الميليشيات  لممارسات  تحريمًا  نسمع 
تصنيفاتها، ولم تدان حتى أكشاك المخدرات، 
لذا دعوا السفينة إلى أن ترسو بسالم، والحالل 

بيِّن والحرام بيِّن«.
يتم  »أن  فقالت:  سالم  هيفاء  اإلذاعية  أما 
لقانون  تطبيقًا  الكتب  بعض  بمنع  التحجج 
76 لسنة 1972، وهو  المطبوعات الليبي رقم 
فأنا  لتعديله،  بحاجة  أساسًا  متناقض  قانون 
أعتقد بأن من منع الكتب ومن أيد منعها بحاجة 

تجريمية  قوانين  تطبيق  ناحية  من  الخطابي 
مطالبة  األخرى،  الثالث  القضايا  على  يسري 
اإلعالن  مع  يتوافق  تشريعي  تعديل  بإجراء 
المطبوعات  قانون  قصور  وأدى  الدستوري. 
تحول  إلى   1972 العام  في  سنه  جرى  الذي 
بحتة،  جنائية  قضايا  إلى  الصحفيين  قضايا 
إلى  إسماعيل  بن  وائل  المحامي  دفع  ما 
لمن  تعريفًا  يحدد  لم  بائدًا،  »قانونًا  اعتباره 
هؤالء  يتمتع  حتى  اإلعالمي  أو  الصحفي  هو 

فيه«. عليها  المنصوص  بالحصانة 
غياب  »إن  لـ»الوسط«  إسماعيل  بن  يقول 
يترتب  عمل  مزاولة  إذن  الصحفي  تمنح  جهة 
عليه جريمة مزاولة عمل دون إذن جهة مختصة، 

والتسفيه  التهويل  وبمنظومة  للمنطق  خاضع 
لبعض األمور، ففي موقف نجد حدثًا يثير ضجة 
األحداث  بعض  تمر  بينما  حجمه،  من  أكثر 
أم  خلل  هذا  هل  تكن..  لم  وكأنها  الجسيمة 
ماذا؟، هذا ما يعتريني دائمًا كمتابعة للمشهد 

بالقيود  الصحفي  تمتع  عدم  أيضًا  عليه  ويترتب 
في  الجنائية  الدعوى  تحريك  عدم  في  الواردة 
المشكلة هو  أساس  أن  على  مواجهته«، مشددًا 
عدم وجود كيان يمنح الصحفيين أذونات مزاولة 

العمل.
بشأن   2014 لسنة   3 رقم  القانون  أيضًا 
هو  النواب  مجلس  عن  الصادر  اإلرهاب  مكافحة 
اآلخر كان يدًا طولى مكنت محكمة عسكرية من 
بوزريبة  إسماعيل  الصحفي  المصور  على  الحكم 
الزوي بالسجن المؤبد في مايو 2020 بعد إلقاء 
القبض عليه في ديسمبر 2018 بتهمة التواصل 
مع قنوات فضائية تتهم بدعم اإلرهاب، ولم يتم 
إعالمه بالجلسة أو السماح له باالستعانة بمحاٍم.

السياق  هذا  »في  لبسيكري:  وتضيف  الليبي«. 
أرى أن موضوع السفينة أحدث جداًل كبيرًا وال 
والصراعات،  واآلراء  الفتاوى  هذه  كل  يحتاج 
العالم  يجوب  ثقافي  لمتنوع  رحلة  مجرد  فهي 
تزور  التي  األولى  المرة  وليست  سنوات  منذ 

اإلنسانية  القيم  لجميع  بالنسبة  مقبول  غير  أمر 
التي تأسست عليها المنظومة القيمية المرتبطة 

بالحقوق المدنية.
النجار يقول لـ»الوسط« إن كل اإلجراءات التي 
تتخذ في حق الصحفيين أو أي مدني أمام المحاكم 
العسكرية، هي بمثابة استحضار لقوانين النازية 
األلمانية إبان الحرب العالمية الثانية واستخدامها 

سنة 2020 على أناس مدنيين.
وحول تعارض القوانين مع اإلعالن الدستوري، 
إن  تقول  قانونية  قاعدة  »هنالك  النجار:  يقول 
قانون  أن  وباعتبار  العام،  يقيد  الخاص  القانون 
في  العامة  القوانين  من  هو  الليبي  العقوبات 
الصحفي  العمل  ينظم  قانون  غياب  فإن  الدولة، 
ويعطي الحقوق الواجب اكتسابها من أي صحفي 
معضلة  أمام  القاضي  سيجعل  بعمله،  ليقوم 
العقوبات،  قانون  هنا  وهو  العام،  إلى  الذهاب 

وبالتالي يحكم وفقًا له«.
تشريعات غائبة.. وقوانين نافذة

أما رئيس لجنة اإلعالم في مجلس النواب جالل 
الصحفيين  ملعب  في  الكرة  فألقى  الشويهدي، 
تقديم  عليهم  يتوجب  رأيه  فحسب  الليبيين، 
مقترح لقانون اإلعالم، مؤكدًا أن لجنته أو مجلس 
تقديمه  يتم  أن  دون  قانونًا  يصدر  »لن  النواب 
من اإلعالميين حتى ال يكون قانونًا معيبًا معرضًا 

للطع«.
ينظم  لما  بحاجة  »نحن  الشويهدي:  وأضاف 
جاهز  مقترح  اإلعالميين  لدى  كان  وإذا  اإلعالم، 
لقانون لإلعالم يمكنهم تحويله لنا كلجنة إعالم، 
جدول  ضمن  لوضعه  المجلس  لرئاسة  وسنحيله 

األعمال ومناقشته«.
وفقًا  الصحفيين  محاكمة  رفضه  عن  وعبر 
مشددًا  اإلعالم،  حرية  وتقييد  العقوبات  لقانون 
حرية  مساحة  »ينال  أن  في  اإلعالمي  حق  على 
ويتمكن من الحفاظ على سرية مصادر معلوماته 
خشية أن يضطر إلفشائها لو قبض عليه بناء على 

هذه القانون«.
النائب  أكد  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  وعن 
قانون  تعديالت  وكذلك  له  معارضته  البرلماني 
مجموعة  »هناك  وقال:  العسكرية،  اإلجراءات 
المجلس  خاللها  كان  فترة  في  صدرت  قوانين 
منقسمًا، والفوضى واالنقسام يعمان كل البالد«، 
لكنه استدرك: »لكن هكذا أمور يجب أن تناقش 

كاملة مع بعضها«.
اإلعالميين  على  بالالئمة  الشهويدي  وألقى 
»الذين مُررت هذه القوانين وسط سكوتهم ولم 
مظاهرات  أو  احتجاج  وقفات  ينظموا  أو  يعترضوا 

رافضة وقت صدورها«.
قوانين  خاللها  انتعشت  عشرية  بعد  وهكذا 
وأخرى  والمطبوعات،  العقوبات  كقانوني  عتيدة 
اإلجراءات  وتعديالت  اإلرهاب  كمكافحة  وليدة 
التي  القضايا  معظم  أن  جليًا  يبدو  العسكرية 
قانونية، مردها  التحقيق مرت عبر فجوة  تناولها 
بما  القوانين  بتعديل  النواب  مجلس  قيام  عدم 
في  الواردة  واإلعالم  التعبير  حرية  مع  يتوافق 
تسنى  ذلك  عكس  وعلى  الدستوري،  اإلعالن 
بمحاكمة  سمحت  قوانين  إصدار  للمجلس 

الصحفيين عسكريًا.
القضاة  الفجوة سيواصل  تلك  يتم سد  وحتى 
الصحفيين  حق  في  التجريمية  النصوص  تطبيق 
بذريعة أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص. ويبقى 

السؤال: »من سيكون الضحية المقبلة«؟

● أنجزت هذه المادة ضمن مشروع »آليات 
الحماية القانونية للصحفيين الليبيين« المنفذ 

من منظمة »اإلعالم عبر التعاون وفي التحول« 
)MiCT( والممول من منظمة اليونيسكو.

ألن يفتحوا آفاق عقولهم للمعرفة بشكل أوسع 
ليتفكروا في مواد القانون ويتمعنوا فيه أكثر«.

بنغازي  وصلت  »السفينة  تتساءل:  هيفاء 
آالف  يكن  لم  إن  مئات،  تحمل  وهي  صباحًا، 
العناوين لكتب في مختلف المجاالت، فكيف تم 
التأكد من محتوى جميع الكتب في وقت قصير 
قائمة  إرسال  تم  بأنه  جداًل  سلمنا  هكذا؟وأن 
قبل  السفينة  في  الموجودة  العناوين  بكل 
المختصة،  للجهات  بنغازي  ميناء  في  رسوها 
خالل  من  عليها  الحكم  يتم  أن  يعقل  فهل 
الذين صعدوا  المحتوى، ومن هم  العناوين ال 
للسفينة وقاموا بالتفتيش؟ هل بالفعل يعرفون 
قاموا  بالفعل  هل  المطبوعات؟  قانون  محتوى 

بقراءة محتوى الكتب؟!
المكتبة  هذه  وجود  أرى  »لذلك  وتضيف: 
العائمة مفيدًا، فالكتب ليست ضارة إال بمن ال 
القراءة، فمن يفهم ويعقل ما يقرأه لن  يعرف 

يضره ما قرأ وإن كان منافيًا لدينه«.
أن  المصباحي  مفتاح  الصحفي  ويعتبر 
في  سواء  اآلخرين،  ثقافات  على  »االطالع 
الفنون أو األدب والثقافة، مفيد ألي شعب، وهو 
ما يجعله أكثر تمسكًا بهويته وثقافته، وكذلك 
والتأثر،  التأثير  يحدث  االطالع  هذا  خالل  من 

الذي هو أساس رقي الفكر اإلنساني«.
ويضيف: »عصرنا الحالي لم يعد يجدي معه 
االنغالق واالنكفاء على الذات، والتقوقع والتمترس 
خلف تابوهات متحجرة، أوجدها البعض ليتحكموا 
في اآلخرين، حيث أصبح العالم من خالل التقدم 
فمن  لذا  صغيرة،  قرية  والمعلوماتي  التقني 

الضروري إتاحة المعرفة للجميع«.
أيضًا المخرج المسرحي عيسى أسد يؤيد زيارة 
معرض الكتاب العائم، ويقول: »هذه ليست المرة 
األراضي  على  السفينة  فيها  ترسو  التي  األولى 
الليبية، حيث كانت آخر زيارة لها في العام 2010، 
العائم  المعرض  الناس  من  العديد  ارتاد  وقد 

خصوصًا طلبة الدراسات العليا«.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط: 
رمضان كرنفوده

● الصحفيون في ليبيا تحت وطأة نصوص قانونية ظالمة

● هيفاء سالم● عيسى أسد● خديجة لبسيكري● سفينة الكتب »لوغوس هوب« بميناء مدينة بنغازي البحري

قانون المطبوعات يحول
قضايا الصحفيين إلى »جنائية 
بحتة« ومطالب بإلغائه وإصدار 

قانون ينظم اإلعالم

»العفو الدولية« عن قانون 
العقوبات الليبي: كثيراً ما 
استخدم في عهد القذافي

لقمع حرية التعبير

مفتاح المصباحي:
االطالع على ثقافات 

اآلخرين مفيد ألي شعب

هيفاء سالم: من يمنعون 
الكتب ومن يؤيدون منعها 

بحاجة ألن يفتحوا عقولهم

البوعيشي لـ»الوسط«: حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا لكن القوانين تتعارض مع هذا الحق الدستوري

خديجة لبسيكري: مجرد رحلة لمتنوع ثقافي يجوب العالم منذ سنوات

● قيود قانونية تحد من حرية الصحفيين داخل ليبيا
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ترامب الظالم والمفترى عليه.. قاسم وحدة األميركيين

دهم مقر إقامة الرئيس األميركي السابق 
يؤجج السجال السياسي في الواليات املتحدة

المتحدة  الواليات  في  السياسي  الخالف  كان  طالما 
أيام  خالل  اللفظي  التراشق  يتعدى  ال  األميركية، 
فوزه  بعد  منافسه  متباٍر  كل  يهنئ  ثم  االنتخابات 
رئيس  جــاء  لكن  األمــر،  وانتهي  االنتخابات  في 
دونالد  المثير  واألربعون  الخامس  المتحدة  الواليات 
غير  بشكل  خصومه  على  الهجوم  دائــم  ترامب، 
نتائج  في  التشكيك  حد  معه  األمر  ليصل  مسبوق، 
بهزيمته،  اإلقــرار  ورفض   ،2020 العام  انتخابات 
مسبوقة  غير  حقبة  في  المتحدة  الواليات  لتدخل 
من  السنوات  عشرات  بعد  السياسي،  االنقسام  من 
دهم  بعملية  أيام  قبل  المشهد  ويختتم  الوحدة، 
مقر  في  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  نفذها  مثيرة 

إقامة ترامب الفخم في فلوريدا.
السياسي  السجال  تأجيج  في  تسببت  الدهم  عملية 
من  ــدد  ع بــشــأن  لالستقطاب  والمثير  الــمــريــر 
السابق،  الرئيس  تطال  التي  القضائية  التحقيقات 
في  جديدة  بوالية  للفوز  للترشح  يسعى  قد  الذي 

البيت األبيض.

وترحيب من  ترامب..  على  ضغوط قضائية 
خصومه

الضغوط  اإلثنين،  المباغتة  الدهم  وتفاقم عملية 
القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق للواليات 
السياسيين  خصومه  من  ترحيب  وسط  المتحدة، 
وإدانة من أنصاره، بما يزيد االنقسام السياسي غير 

المسبوق.
التفتيش  عملية  عن  عامًا(   76( ترامب  وقــال 
في  إقامته  مقر  آي«  بي  الـ»إف  عناصر  بها  قام  التي 
ماراالغو واستمرت طيلة اليوم )اإلثنين(، »لم يحصل 

شيء كهذا لرئيس للواليات المتحدة من قبل«.
االدعاء  جانب  من  سلوك  »سوء  وصفه  بما  وندد 
العام« و»استخدام لنظام العدالة كسالح« من جانب 
يحاولون  الذي  المتطرف  اليسار  »الديمقراطيين من 
بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024«.
أسباب  كشف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  ورفض 
سابق،  أميركي  رئيس  بحق  المسبوقة  غير  الخطوة 
ذكرت  األميركية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  أن  غير 
بإذن  تفتيش  عملية  يجرون  فدراليين  عناصر  أن 
مع  محتمل  تعامل  بسوء  متعلقة  وهــي  قضائي، 
مغادرة  بعد  ماراالغو  إلى  نقلت  سرية  مستندات 

ترامب البيت األبيض في يناير 2021.
مكثفة  قضائية  تحقيقات  أيضًا  ترامب  ويواجه 
2020، وفيما  انتخابات  نتائج  لقلب  تتعلق بمساعيه 

الذي شنه أنصاره في السادس من  يتعلق بالهجوم 
يناير على »الكابيتول«.

ترامب،  يتوقف  لم  األبيض،  البيت  مغادرته  ومنذ 
بث  البالد، عن  في  لالنقسام  إثارة  األكثر  الشخصية 

أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.
للرئيس  الدعم  إلظهار  الجمهوريين  كبار  وسارع 
السابق الذي لم يكن حاضرًا في ماراالغو عند وقوع 
لترامب،  السابق  النائب  بنس،  مايك  وعبر  الدهم. 
عميق«  »قلق  عن   ،2024 في  المحتمل  والمنافس 
إزاء تفتيش منزل ترامب، وقال إن عملية الدهم تنم 

عن »انحياز حزبي« من جانب وزارة العدل.
عن  النائب  ماكارثي،  كيفن  اتهم  جانبه  من 
في  النواب  مجلس  لرئاسة  والطامح  كاليفورنيا 
في  المجلس  في  الغالبية  الجمهوريون  استعاد  حال 
وزارة  المقبل،  نوفمبر  في  الوالية  منتصف  انتخابات 
واعتبرت  المسلح«،  »التسييس  بممارسة  العدل 
رونا  الجمهوري  للحزب  الوطنية  اللجنة  رئيسة 

ماكدانيال عمية الدهم »مشينة«.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف 

بحق  تحقيق  »إطالق  إن  فقال  ترامب،  من  المقرب 
االنتخابات  من  جدًا  قريب  توقيت  في  سابق  رئيس 

أمر يتجاوز اإلشكالية«.

إطالق حملة لجمع األموال
مساء  مطول  بيان  في  بالمداهمة،  التنديد  وبعد 
حملة  إطالق  الثالثاء  ترامب  فريق  أعلن  اإلثنين، 
لجمع األموال طالبًا »من كل أميركي يتمتع بصفات 
لمحاربة  ويتبرع  يتقدم«  أن  للوطن  ومحب  الرجولة 
ما وصفه ترامب بأنه »اضطهاد سياسي ال ينتهي«.

وحض المدير السابق لمنصات ترامب االجتماعية، 
التعجيل بإعالن  الرئيس السابق، على  دان سكافينو 
ترشحه لالنتخابات مجددًا، وكتب في تغريدة »ترشح 

يا 45، #ترامب 2024«.

نانسي بيلوسي: ال أحد فوق القانون
بحذر  الدهم  عملية  على  الديمقراطيون  رد  وفيما 
النواب  مجلس  رئيسة  قالت  التعليق،  عن  امتنعوا  أو 
الديمقراطية نانسي بيلوسي لشبكة »إن بي سي«: 

سابق  رئيس  حتى  وال   .. القانون  فــوق  أحــد  »ال 
المتحدة«. للواليات 

كونيتيكت،  عن  الديمقراطي  السيناتور  وأوضح 
كريس مورفي، »متى قررنا أن األثرياء واألقوياء هم 

فوق القانون، فإن أميركا ال تبقى أميركا«.
»إف. قيام  سبب  إلى  ترامب  يلمح  لم  بيانه  وفي 
بي.آي« بتفتيش منزله لكنه قال: »بل حتى اقتحموا 

خزينتي«.
التحقيقات  مكتب  لمدير  السابق  النائب  وقال 
قد  المكتب  أن  يعتقد  إنه  ماكابي،  أندرو  الفدرالي، 
بالتحقيق  يتعلق  محدد«  »شيء  عن  يبحث  يكون 
مع  المفترض  التعامل  ســوء  بشأن  يجريه  ــذي  ال

معلومات سرية.
الوطنية  المحفوظات  هيئة  كانت  فبراير  وفي 
من  صندوقًا   15 استردت  أنها  كشفت  األميركية، 
من  وطلبت  فلوريدا،  في  ترامب  مقر  من  الوثائق 
الرئيس  تعامل  كيفية  في  التحقيق  العدل  وزارة 

السابق مع معلومات سرية.
التزام  حول  تساؤالت  الصناديق  استرداد  وأثار 
وُضعت  التي  الرئاسية  السجالت  بقوانين  ترامب 
ويطلب  السبعينات،  في  »ووترجيت«  فضيحة  بعد 
المتعلقة  بالسجالت  الرؤساء االحتفاظ  بموجبها من 
قال  »ســي.إن.إن«  شبكة  مع  مقابلة  وفي  بعملهم. 
الواقع  وفي  وقلقًا،  شكًا  هناك  أن  بد  »ال  ماكابي: 
إلى  آي(  بي  إف  )مكتب  دفعت  محددة  معلومات 

االعتقاد بوجود مواد إضافية لم يتم تسليمها«.
فريق  في  السابقة  االتــصــاالت  مديرة  وقالت 
ــي.إن.إن«  »س لشبكة  غريفن  فــاراه  أليسا  ترامب، 
مؤيديه،  حماسة  تثير  أن  يمكن  الدهم  »عملية  إن 

الذين تجمع عدد منهم أمام ماراالغو« الثالثاء.
بمثابة  الدهم(  )عملية  اعتبرت  »إذا  وأضافت: 
يوم  فهذا  جدًا،  خطيرة  كمسألة  وليس  كبير  تجاوز 

جيد جدًا لدونالد ترامب«.
استماع  جلسات  ألسابيع  واشنطن  وشهدت 
مبنى  ترامب  أنصار  اقتحام  حول  الكونغرس  في 
إلغاء  ومحاوالته  يناير،  من  السادس  في  الكابيتول 
جو  الديمقراطي  بها  فاز  التي  االنتخابات  نتائج 

بايدن.
غارالند،  ميريك  العام  المدعي  رفــض  وبينما 
التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية 
فوق  شخص  يوجد  »ال  قائاًل:  أكد  أنه  إال  لترامب، 
شخص  كل  »محاسبة  على  عزمه  مبديًا  القانون«، 
انتخابات  نتيجة  قلب  محاولة  عن  جنائيًا  مسؤول 

شرعية«.

اتهامات متبادلة بني أوكرانيا وروسيا.. 
وتحذير من تكرار كارثة »تشيرنوبل«

أوروبا، ألذهان  في  األكبر  وهي  أوكرانيا،  في  النووية  زابوريجيا  أعاد قصف محطة 
األوروبيين والعالم كارثة تشيرنوبل، وهي أكبر كارثة نووية شهدها العالم، وذلك 
وتحذيرات  زابوريجيا،  لمحطة  وأوكرانيا  روسيا  بين  متبادلة  اتهامات  وقع  على 

العالم من العواقب الكارثية.
رقم  المفاعل  في  وقعت  كارثية،  إشعاعية  نووية  حادثة  تشيرنوبل،  وكارثة 
1986، قرب مدينة  26 أبريل  النووية، السبت  »4« من محطة تشيرنوبل للطاقة 
العالم،  شهدها  نووية  كارثة  أكبر  وتعد  السوفياتية،  أوكرانيا  شمال  في  بريبيات 
وأودت بحياة 36 شخصًا، فيما ُأصيب أكثر من 2000 شخص، وتم إغالق المفاعل 

نهائيًا العام 2002.
في  األكبر  النووية  زابوريجيا  محطة  بقصف  األوكرانية  القوات  موسكو  وتتهم 
أن  يمكن  كهذه  هجمات  أن  من  وحذرت  الروسي،  الجيش  عليها  ويسيطر  أوروبا 
جعل  إلى  ودعت  المسؤولية  موسكو  كييف  تحمل  فيما  كارثية«،  »عواقبها  تكون 

المنطقة منزوعة السالح، مشيرة إلى جرح موظفين في هجمات وقعت أخيرًا.
قصف  حول  الماضي،  الجمعة  منذ  االتهامات  المتحاربتان  القوتان  وتتبادل 
المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، التي سقطت في بداية مارس في أيدي الجنود 

الروس، دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد أي من االتهامات.
خطر وقوع كارثة نووية قائم وفعلي

المعلومات  أن  أعلنت  بعدما  المخاوف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وزادت 
الواردة من زابوريجيا، »تبعث على القلق أكثر فأكثر«، محذرة من أن »خطر وقوع 

كارثة نووية قائم وفعلي«.
وطالبت  المحطة،  عن  الروس  العسكريين  إجالء  وجوب  على  كييف  وشددت 

بإنشاء فريق دولي لألمن والطاقة لإلشراف على الموقع.
لمحطات  المشغلة  األوكرانية،  الحكومية  »إنرغوأتوم«  شركة  رئيس  وقال 
الطاقة النووية في البالد بيترو كوتين، إن »ما يجب القيام به هو إخراج المحتلين 

من أراضي المحطة وإنشاء منطقة منزوعة السالح«.
الوكالة  من  خبراء  تضم  السالم  لحفظ  بعثة  فيها  تتواجد  أن  »ينبغي  وأضاف: 
الروسي  الجيش  وجود  أن  معتبرًا  أخرى«،  أمنية  ومنظمات  الذرية  للطاقة  الدولية 
في الموقع »يشكل أكبر خطر على المستقبل، حادثة تنطوي على إشعاعات أو حتى 

كارثة نووية«.
وأشار كوتين إلى أن محطة زابوريجيا، األكبر في أوكرانيا وأوروبا، يحتلها »نحو 

500 جندي ترافقهم 50 مركبة ثقيلة ودبابات وشاحنات«.
»إرهاب  بممارسة  روسيا  شميغال،  دينيس  األوكراني  الــوزراء  رئيس  واتهم 

نووي«، وحض المجتمع الدولي على »وحدة الصف لتجنب كارثة«.
متزايدة  مساحات  على  روسيا  تسيطر  الماضي،  فبراير  في  الحرب  اندالع  ومنذ 
خالل  من  المناطق  هذه  لضم  خططًا  موسكو  وأعلنت  األوكرانية،  األراضي  من 

استفتاءات شعبية فيها، بما في ذلك منطقة زابوريجيا.
أقامتها  التي  والعسكرية  المدنية  اإلدارة  رئيس  باليتسكي،  يفغيني  وأعلن 
»لقد  الروس  عليها  ويسيطر  البالد،  الواقعة في جنوب  المنطقة  موسكو في هذه 
وقعت أمرًا لتبدأ لجنة االنتخابات المركزية العمل على تنظيم استفتاء لضم منطقة 

زابوريجيا إلى روسيا«.

أعطى رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، الخميس، الضوء األخضر لتشغيل 
توربين ثان من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي بنته إثيوبيا 
من  الرغم  على  الثالثة  الملء  عملية  تتواصل  فيما  األزرق  النيل  على 

احتجاجات كل من السودان ومصر.
والقاهرة  الخرطوم  طمأنة  إلى  مجددا  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  وسعى 
قائال أن الهدف الوحيد لسد النهضة الكبير هو »تطوير اقتصادنا من خالل 

إنتاج الكهرباء، و أنه ال يهدف إلى تهميشهما واإلضرار بهما«.
وقال آبي أحمد »تؤكد عملية الملء الثالثة الحاصلة حاليا أن األشغال 
عبر  الكهرباء  وتوليد  المياه  من  مكعب  متر  مليار   22 لجمع  أجريت  التي 

توربينين ال تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب«.
وطلبت السودان ومصر مرارا، وهما دولتان تعتمدان بشكل كبير على 
النيل لتأمين حاجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد 
وأكدتا أن السد الكبير الذي يعد األضخم في أفريقيا، بطاقة معلنة تزيد 
على 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر 

بإمداداتهما من الموارد المائية.
التوربين  تشغيل  لبدء  األخضر  الضوء  أحمد  آبي  أعطى  والخميس 
الثاني للسد وفقا لمشاهد بثت مباشرة من سد النهضة في شمال غرب 
البالد. وعلى غرار التوربين األول الذي بدأ تشغيله في فبراير وأصبح ينتج 
الكهرباء، للتوربين الثاني قدرة 375 ميغاوات وفقا لوكالة األنباء الوطنية 

اإلثيوبية.
بنسبة  أنجز  بمجمله  »المشروع  إن  هورو  كيفل  المشروع  مدير  وقال 
83.3 %« موضحا أن »أعمال الهندسة المدنية تم اتمامها بنسبة 95 %«.

الصومال وموجة جفاف قوية
ومن إثيوبيا إلى الصومال حيث تسببت موجة الجفاف القوية التي تجتاح 
والمجلس  المتحدة  األمم  تقارير  حسب  شخص،  مليون  نزوح  في  البالد 

النرويجي لالجئين الخميس.

العام داخل الصومال جراء  755 ألف شخص خالل هذا  ونزح أكثر من 
السامية  للمفوضية  وفقا  األفريقي  القرن  منطقة  يضرب  الذي  الجفاف 
ما  وفق  النروجي.  والمجلس  المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون 

بنقلته وكالة »فرانس برس«.
ويرتفع بذلك عدد النازحين إلى المليون منذ يناير 2021، تاريخ بداية 

موسم الجفاف الشديد.
وقال رئيس المجلس النرويجي لالجئين في الصومال، محمد عبدي، في 

بيان إن »رقم المليون شخص هو بمثابة جرس إنذار للصومال«.
أضاف »تلقي المجاعة بظاللها على البالد بأكملها. نشاهد مزيدا من 
العائالت التي تضطر لترك كل شيء ألنه لم يعد هناك ماء وال غذاء في 
قراهم. وهناك ضرورة ماسة لزيادة المساعدات المالية قبل فوات األوان«.
وفقا  عاما،   40 منذ  تعرفه  لم  جفافا  سنتين  منذ  الصومال  وتشهد 

للمنظمتين.

أزمة األمن الغذائي تهدد 5 ماليين صومالي
ومن المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من نقص حاد في 
األمن الغذائي من خمسة ماليين إلى سبعة ماليين صومالي خالل األشهر 

المقبلة.
األسبوع  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت  جهتها،  من 
حتى  الصومال  في  مناطق  ثماني  في  المجاعة  انتشار  خطر  من  الماضي 
شهر سبتمبر المقبل، إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض المنتوج 

الحيواني وفي حال لم تصل المساعدات االنسانية إلى من يستحقها.
لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  ممثلة  وقالت 
األسوأ  بين  من  كان  الصومال  في  »الوضع  إن  غويس،  ماغات  المتحدة، 
قبل هذه األزمة. رغم أننا وشركاؤنا نقوم ما بوسعنا من أجل االستجابة 

للوضع. مواردنا غير كافية«.
وفي يونيو 2022، أعلنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة 
مليون   1.5 لمساعدة  دوالر  مليون   42.6 إلى  حاجتها  المتحدة  لألمم 

شخص نازح داخليا. ● سد النهضة االثيوبي )أرشيفية إنترنت(

األمم المتحدة: نزوح مليون شخص في الصومال جراء الجفاف

بعد قصف محطة زابوريجيا النووية

● محطة الطاقة النووية يف زابوريجيا األوكرانية )27 أبريل 2022(

● ترامب

إثيوبيا تبدأ تشغيل توربني ثان على سد النهضة
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●  الطفلة الفلسطينية آالء عبدالله قدوم التي قتلت جراء الغارات في العدوان اإلسرائيلي األخير. )اإلنترنت(●  إسرائيل تضرب ببنود اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل عرض الحائط.

السماء تحتضن 16 طفال قتلهم العدوان على غزة
القصف  من  أيام   3 بعد  غزة،  على  العدوان  توقف 
لكن  مكان،  كل  في  المنتشر  والموت  المتواصل 
أعلنت  »شهيدًا«،   46 بيوت  عن  الحزن  يغب  لم 
وزارة الصحة الفلسطينية، سقوطهم نتيجة القصف 
كان  طفاًل   16 هؤالء  بين  القطاع،  على  اإلسرائيلي 
توقف  بعد  مدارسهم  إلى  يذهبوا  أن  المنتظر  من 
احتضنتهم  فقد  ذلــك،  يحدث  لم  لكن  الــعــدوان، 

السماء بال ألم قادم أو خوف من قصف.
تحملها  لن  التي  ابنتها  حقيبة  قدوم  رشا  تضم 
أعوام،  العمر خمسة  البالغة من  فآالء  على ظهرها، 
هي الضحية األولى بين 16 طفاًل قتلوا خالل ثالثة 

أيام شهدت العدوان على غزة.
تقول قدوم البالغة من العمر 27 عامًا »كان يوم 
كانت  سعيدة..  كانت  األيام،  من  غيره  مثل  جمعة 

تريد الذهاب إلى الحديقة مع عمّتها«.
العدوان،  إسرائيل  بدأت  اليوم  هذا  في  ولكن 
بشكل  اإلسالمي  الجهاد  وحركة  عامة،  غزة  على 
وأكثر  »شهيدًا«،   46 خلفت  أيام   3 ليستمر  خاص، 
الصحية  السلطات  أعلنت  ما  على  360 مصابًا،  من 

الفلسطينية.
كانت  تسُكن،  حيث  غزّة  في  الشجاعية  حي  في 
الشريط  مع  يتناسب  ورديًا  قميصًا  ارتدت  قد  آالء 
الذي زيّن شعرها البني وذهبت لتطرق باب عمتها 
صاروخ  سقط  عندما  لتلعب،  الحديقة  إلى  لتأخذها 

بجوارها.
الملطخ  قميصها  بيديها  رشا  والدتها  تحمل 
بالدماء غير قادرة على فهم السبب وراء موت ابنتها، 

تقول »ابنتي ال عالقة لها بالصواريخ، لم يكن هذا 
الحديقة،  الذهاب للعب في  ذنبها.. لم تتمكن من 

أعادوا لي ثيابها ملطخة بالدماء«.
بعد القصف الذي ُقتلت فيه الطفلة، أعلن جيش 
االحتالل استهداف أعضاء في الجهاد اإلسالمي في 
ولكن  مسؤوليته  من  التهرب  ولمحاولة  القطاع، 
من  فلسطينيين،  إن  قال  االشمئزاز،  تثير  بطريقة 
بينهم أطفال، قتلوا بصواريخ أطلقتها حركة الجهاد 
القطاع  في  سقطت  أنها  غير  إسرائيل،  باتجاه 
آالء  أن  المثير  لكن  الخطأ،  طريق  عن  الفلسطيني 
قتلت بعد ظهر الجمعة، قبل وقت طويل من إطالق 

حركة الجهاد مقذوفاتها األولى في المساء.
تتنهد رشا قدوم قائلة »ما هو الهدف من هذه 
يكن  »لم  أنه  مؤكدة  أطفااًل«،  فقدنا  لقد  الحرب؟ 

هناك أحد مسلحًا في الحي«.
وبينما باشرت عائالت القتلى دفن أبنائها، ففي 
إحدى هذه المراسم في جباليا شمال القطاع، شارك 
العدوان  في  سقطوا  قصّر  أربعة  دفن  في  المئات 

األخير.
شرق  التفاح  حي  في  المقيم  األي  محمد  وقال 
مدينة غزة »لدينا عدد كبير من الشهداء والجرحى 

والدمار لكن غزة تحاول مداواة جراحها«.
في مكان آخر في غزة، على بُعد حوالي مئتي متر 
المنازل ببعضها  فيه  تلتصق  الشاطئ في حيّ  من 
في  يبق  ولم  شملخ،  عائلة  منزل  ُقصف  بعضًا، 

المكان سوى فجوة كبيرة.
وأريكة  جديدة  ثالجة  تظهر  األنــقــاض،  تحت 
حطمتها أطنان من الخرسانة ولعبة حيوان محشو، 
كتاب  من  الممزقة  الصفحات  عشرات  إلى  إضافة 

مدرسي باللغة اإلنجليزية.
كان يقطن في المنزل 17 شخصًا، بينهم أطفال، 
دقيقة   30 اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  منحتهم 

للمغادرة قبل الغارة الجوية.
عامًا،   70 العمر  من  البالغة  شملخ  ناديا  تقول 
النوم..  والجالسة بالقرب من األنقاض »ال يمكنني 

أقول لنفسي إنهم )اإلسرائيليون( سيقصفون«.
يتوقفون  األطفال ال  »الكل كان خائفًا..  وتضيف 
عن البكاء.. ولكن ال عالقة لهم ال بحماس أو فتح أو 

الجهاد اإلسالمي«.
66 قاصرًا فلسطينيًا خالل  ُقتل   ،2021 في مايو 
عدوان إسرائيلي استمر 11 يومًا على القطاع، أسفر 

عن »استشهاد« أكثر من 270 شخصًا.
»أنقذوا  البريطانية  المنظمة  أعربت  فيما 
عن  الماضي،  يونيو  في  نُشر  تقرير  في  األطفال«، 
عنف  جوالت  خمس  أضاعتها  »طفولة  على  قلقها 
اإلسرائيلي،  الحصار«  من  ونصف  وعقد  تصعيدية 
المفروض منذ استحواذ حركة حماس على السلطة 

في غزة العام 2007.
غزة  أطفال  إن  الحكومية  غير  المنظمة  وقالت 
مؤلمة  أحــداثــًا  وتــكــرارًا  ــرارًا  م شهدوا  أو  »عانوا 

وانتهاكات خطيرة تمس حقوقهم«.
وجهها  على  بــادٍ  ــاق  واإلره شملخ  ناديا  تقول 
هذه  عيش  سنواصل  هل  الحياة؟  هــذه  هي  »مــا 

المأساة؟«.
خشبيًا  لوحًا  صغيرات  فتيات  استعادت  خلفها، 
الخرسانة لموازنته. جلست  وضعنه على قطعة من 
كّل واحدة منهن على أحد طرفيه ليتحوّل اللوح إلى 

أرجوحة متواضعة.

فلسطين–وكاالت

رفع سعر البنزين للمرة الثالثة خالل 2022

أكبر  لتقويد  التونسي، قيس سعيد  الرئيس  يخطط 
لمعارضيه في االنتخابات التشريعية المزمع عقدها في 
17 ديسمبر المقبل، وفق متابعين للشأن التونسي، 
في  الجديد  الدستور  تمرير  في  نجح  بعدما  وذلــك 
استفتاء 25 يوليو الماضي، بنسبة 94.60 %، والذي 
عليه  يسيطر  الذي  البرلمان،  عمل  بتجميد  استبقه 

حركة النهضة، ثم قرر حله في وقت الحق.
انتخابات 17 ديسمبر، ستكون اختبارا جديدا لقيس 
بالخطوات  إجــراءاتــه  وصــف  طالما  ــذي  وال سعيد، 
التصحيحية، فيما تصفها المعارضة وفي القلب منها 
حركة النهضة بـ»االنقالب«، لكن سعيد نجح بالفعل 

قبل تمرير الدستور في تقويد عمل البرلمان.
ويحّل الدستور الجديد محل دستور العام 2014 والذي 
صيغ بعد مرور ثالث سنوات على االنتفاضة ضد حكم 
الرئيس زين العابدين بن علي، والتي اعتبرت فاتحة 

ما سميّ بـ»الربيع العربي«.
صالحيات  الدولة  رئيس  الجديد،  الدستور  ويمنح 
للجيش  العليا  والقيادة  الكاملة،  التنفيذية  السلطة 
برلمانية،  موافقة  دون  حكومة  تعيين  على  والقدرة 

خلفتها  الكلمة،  بمعنى  معاناة  السوريون  يعيش 
من  عقد  من  أكثر  من  المستمرة  الحرب  تكلفة 
المعيشية  ــات  األزم اآلخــر  الجانب  وفي  الزمان، 
المحروقات  ارتفاع األسعار ونقص  المستمرة، من 
تقرر  أن  قبل  طويلة،  لساعات  الكهرباء  وانقطاع 
وزارة التجارة الداخلية السورية زيادة هذه المعاناة 

وترفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130 %.
البنزين  سعر  رفــع  على  ــوزارة  الـ ــرار  ق ونــص 
المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 
السورية  األنباء  أعلنت وكالة  ما  ليرة، على   2500
التي  الثالثة  المرة  وهي  السبت،  )سانا(  الرسمية 
هذه  خالل  المحروقات  أسعار  دمشق  فيها  ترفع 
البنزين  ليتر  سعر  ــادة  زي آخرها  وكــان  السنة، 
المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 

1100 ليرة.
فيما المس سعر الصرف في الفترة األخيرة عتبة 
4250 ليرة في مقابل الدوالر في السوق السوداء، 
بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف 

المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدوالر.
»بهدف  يأتي  القرار  هذا  أن  الــوزارة  وبينت 
النفط  موازنة  في  الهائلة  الخسائر  من  التقليل 

وضمانًا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها«.
المدعوم من  غير  البنزين  الوزارة سعر  ورفعت 
الواحد،  الليتر  مقابل  ليرة   4000 إلى  ليرة   3500
وسعر البنزين عالي االوكتان من 4000 إلى 4500 
ليرة. وتشهد سورية - التي تعيش نزاعًا منذ نحو 
11 عامًا، خلف مئات اآلالف من القتلى والجرحى - 
أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا في 
المحروقات  في  وندرة  واألسعار  التضخم  معدالت 
في  يصل  الكهربائي  التيار  في  طوياًل  وانقطاعًا 
بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميًا دون 

وجود بدائل حقيقية.
أسعار  زيادة  المحروقات  أسعار  ارتفاع  ويرافق 
تعتمد  التي  األولية  والمواد  الغذائية  المنتجات 

فيما يقول العديد من منتقديه إن من شأنه أن يعيد 
تونس إلى زمن الدكتاتورية مرة جديدة.

ولكن ما يثير القلق فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية 
العليا  الهيئة  هي  عليها  سيشرف  من  أن  المقبلة، 
المستقلة لالنتخابات، والتي عينها قيس سعيد نفسه، 

فيما يشكك المعارضون في نزاهتها.
قيس  ــدده  ح التشريعية  االنتخابات  موعد  أيضا 
تعليق  بسبب  مبكرة  انتخابات  لتكون  نفسه،  سعيد 
اختصاصات مجلس النواب المنتخب في 2019، وذلك 
يوم 25 يوليو 2021، حيث أعلن عن تنظيم انتخابات 
بـ»قانون   2022 ديسمبر   17 في  مبكرة  تشريعية 
الرئيس  قال  الماضي،  إبريل  وفي  جديد«.  انتخابي 
البرلمانية  االنتخابات  في  التصويت  إن  التونسي 
المقبلة المتوقعة في ديسمبر، سيكون على مرحلتين 
القوائم كما  الفرديين وليس على  المرشحين  وعلى 

كان معموال به في االنتخابات السابقة.
متابعون للشأن التونسي يتوقعون، اتجاه قيس سعيد 
التخاذ إجراءات تقلص من فرص وجود المعارضين في 
البرلمان الجديد، ضمن خطواته »التصحيحية«، من 
وجهة نظره، واالنقالبية من وجهة نظر المعارضين، 
فيما كان بوادر هذا التوجه في تغيير نظام االنتخابات 

ونقل  المولدات  لشتغيل  النفطية  المشتقات  على 
أمين  عامًا(   48( السعدي  رائد  ويقول  البضائع. 
»فرانس  لوكالة  خاصة  شركة  في  المستودع 
برس« إن »هذا القرار سيؤثر على الجميع«، وأضاف 
للعمل، لكن دون  يكفينا لكي نذهب  »الراتب  أن 
الرجوع منه )...( الحياة باتت صعبة للغاية وال أعلم 

إلى أين سيصل بنا الحال«.
النفط  قطاع  مُني   ،2011 النزاع  بدء  ومنذ 
والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 
مليار دوالر جراء المعارك وتراجع اإلنتاج مع فقدان 
عن  فضاًل  كبرى  حقول  على  السيطرة  الحكومة 

من القائمة إلى الفردي.
من اإلجراءات األخرى أيضا، ظهور حزب جديد موال 
للمزاحمة  االنتخابات  يدخل  التونسي،  للرئيس 
قيس  تحركات  تدعم  أكثر  مقاعد  على  واالستحواذ 
تونس،  في  للرأي  استطالع  أظهر  حيث  سعيد، 
أغسطس من العام الماضي، دخول حزب جديد سباق 
في  التشريعية  االنتخابات  على  المحتمل  التنافس 
البالد، وهذا الحزب هو حزب قيس سعيد غير الموجود 
االستطالع  في  المستجوبون  رشّحه  والــذي  حاليًا، 
االنتخابات  في  المنافسة  األحــزاب  ضمن  ليكون 
والذي  حينها،  السياسي  الباروميتر  المتوقعة.وكشف 
مع  بالتعاون  كونساي«  »سيغما  مؤسسة  أنجزته 
جريدة »المغرب« ، حصول حزب سعيد على 20.1 % 

من نوايا التصويت.
وبالنسبة لنوايا التصويت في االنتخابات التشريعية؛ 
أشارت اآلراء إلى تقدّم الحزب الدستوري الحر بـ30.8 
لـ»حزب قيس سعيّد« وتليه حركة   20.1 %، مقابل 
 % بـــ7.8  تونس  قلب  حزب  ثم   % ـــ10.9  ب النهضة 
 %  74.6 أن  العلم  مع   ،% بـ5.9  الديمقراطي  والتيار 
المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم في االنتخابات 

التشريعية.

العقوبات االقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، 
السلع  المتحدة، بينما تضاعفت أسعار  وفق األمم 
في أنحاء البالد خالل األشهر األخيرة بعد تداعيات 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البالد حيث أودى 
النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الماليين، 
ودمّر البنى التحتية، فإنها ال تزال تعاني من ظروف 
اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول 
العربية والغربية، مع استمرار االستعصاء السياسي 

دون وجود أفق حل يؤدّي النفراج اقتصادي.

●  الرئيس التونسي قيس سعيد

●  سوريون يتجمعون قرب جسر الرئيس في وسط دمشق في 3 مايو 2022 على أمل 
وصول أقربائهم من سجناء مشمولين بمرسوم عفو أصدره الرئيس بشار األسد األسبوع 

الماضي وتم بموجيه حتى اآلن إطالق المئات وفق وزارة العدل السورية

تونس – وكاالت

عواصم العالم–وكاالت

● والد الطفلة الفلسطينية آالء عبدالله قدوم التي قتلت جراء الغارات اإلسرائيلية يشيعها إلى مثواها األخير. )اإلنترنت(

لم يحضروا ملدارسهم وتفتقدهم أحضان أمهاتهم

هل يتخذ قيس سعيد خطوات أكثر تشددًا ضد املعارضني في االنتخابات التشريعية؟

السوريون يعانون من توابع الحرب 
واألزمات املعيشية الخانقة

بعد تمرير الدستور الجديد..



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
قيمة المساعدات األميركية إلحياء 

قطاع أشباه الموصالت الذي تهمين 
عليه الصين عالميا 

قالوا
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الدولي  للطيران مطار معيتيقة  رحالت شركة مصر  أولى  وصلت 
الثالثاء الماضي، بعد توقف دام سبع سنوات.

تمام  في  وصلت  الطائرة  أن  بيان  في  معيتيقة  مطار  وذكر 
الساعة 11 صباحا )بتوقيت طرابلس(، وكان في استقبالها مدير 
المطار،  منفذ  أمن  ومدير  الطبيب،  لطفي  لطفي  المطار  عام 

ورؤساء بعض الجهات الرقابية والشركات بالمطار.
تسيير  بدء  الماضي  األحد  للطيران«  »مصر  شركة  وأعلنت 
وشرم  »معيتيقة«  مطاري  بين  »الخاصة«  الرحالت  من  سلسلة 
 11 حتى  الرحالت  هذه  تستمر  أن  المقرر  ومن  الدوليين.  الشيخ 
إلى  الليبيين  السياح  مجموعات  من  عدد  لنقل  المقبل؛  أكتوبر 

مدينة شرم الشيخ، وفق الشركة المصرية.

ـ»مصر للطيران« منذ 7 سنوات طرابلس تستقبل أول رحلة ل

النفط والغاز أسلحة.. 
وعلينا اإلسراع في زيادة 
مواردنا بالتنفيب دون 
إذن من أحد

الرئيس التركي
رجب إردوغان 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8855دوالر أميركي
4.9847يورو

5.8998الجنيه االسترليني
1.2996الريال السعودي
1.3301درهم إماراتي
0.7234اليوان الصيني

2022  /8/10 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

في طرابلس-  الوسط انحصرت  التفقات  تلك  أن  أيضًا  أوضح 
فقط. التسييرية  والنفقات  الرواتب 

الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وحازت 
التابعة  والجهات  الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة 
لها على 763 مليونًا و280 ألفًا و294 دينارًا، 
دينارًا  ألفًا و724  مليونًا و46   427 بينها  من 
للرواتب، و336 مليونًا و233 ألفًا 570 دينارًا 

التسييرية. للنفقات 
المنفي  محمد  برئاسة  الرئاسي  المجلس  أما 
مليونًا   311 لها  فخصص  له  التابعة  والجهات 
254 مليونًا  بينها  ألفًا و393 دينارًا، من  و422 
و499  مليونًا  و56  للرواتب،  و395  ألفًا  و922 

ألفًا و998 دينارًا كنفقات تسييرية.
عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس  إنفاق  وبلغ 
صالح، والجهات التابعة له 520 مليونًا و301 
مليون   401 بينها  من  دينارًا،  و969  ألف 
و772 ألفًا و54 دينارًا للرواتب، و118 مليونًا 
و529 ألفًا و915 دينارًا للباب الثاني )النفقات 

التسييرية(.
خالد  برئاسة  للدولة  األعلى  المجلس  أما 
إلى  له  النفقات  إجمالي  فوصل  المشري، 
 7 منها  دينارًا،  و710  ألفًا  و649  مليونًا   26
للرواتب،  دنانير  و709  ألفًا  و749  ماليين 

التسييرية. للنفقات  ألف  و18 مليونًا و900 
إنفاق تلك الجهات ما نسبته  وبذلك يكون 
البندين األول  4.7 % من إجمالي اإلنفاق في 
والتجهيز  التسيير  )نفقات  والثاني  )المرتبات( 
مليون  و800  مليارًا   26 وهو  والتشغيل(، 

دينار.

بلغ إجمالي اإليرادات العامة في ليبيا خالل 
الماضي  يوليو   31 إلى  يناير  أول  من  الفترة 
ليبيا  مصرف  حسب  دينار،  مليار   77.2 نحو 
المركزي، الذي أشار إلى وصول حجم اإلنفاق 
إلى نحو 45.1 مليار دينار، وفق بيانه الشهري 

الخميس. الصادر  العام  لإليراد واإلنفاق 
اإليرادات  أن  المصرف  بيانات  وأظهر 
 56.1 بلغت  النفط  مبيعات  من  المحققة 
ومن  مليار،   8.2 النفط  إتاوات  ومن  مليار، 
سابقة  سنوات  عن  النفطية  اإلتاوات  إيرادات 
إيرادات  حققت  حين  في  مليار.   11.4 بلغت 
 34 والجمارك  دينار،  مليون   628 الضرائب 
دينار،  مليون   146 واالتصاالت  دينار،  مليون 
بالسوق  المحروقات  بيع  إيرادات  وسجلت 
 528 إلى  إضافة  دينار.  مليون   90 المحلية 

مليون دينار إيرادات أخرى.

اإلنفاق عمليات  توزيع 
أبواب  على  العام  اإلنفاق  عمليات  وتوزعت 
الميزانية، بواقع 23.2 مليار دينار للباب األول 
للباب  دينار  مليار  و3.6  للمرتبات،  المخصص 
و118  التسييرية،  للنفقات  المخصص  الثاني 
مليون دينار للباب الثالث المخصص للتنمية، 
المخصص  الرابع  للباب  دينار  مليار  و11.7 
للميزانية  دينار  مليار   6.5 إلى  إضافة  للدعم، 
بينما  للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  االستثنائية 
لم يسجل الباب الخامس المخصص للطوارئ 
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في  المركزية  البنوك  توقعت  فقط  قليلة  أشهر  منذ 
االقتصادات الرئيسية أنها قد تشدد السياسة النقدية بخطوات 
تتوخى التدرج الشديد. وبدا التضخم مدفوعًا بمزيج غير معتاد 
بالغزو  وأخيرًا  بالجائحة  اقترنت  التي  العرض  صدمات  من 
الروسي ألوكرانيا، وكان من المتوقع أن ينخفض سريعًا بمجرد 

تراجع هذه الضغوط.
واآلن، في ضوء تصاعد التضخم إلى مستويات لم يصل إليها 
تدرك  وغيرها،  اإلسكان  خدمات  إلى  وامتداده  عقود  عدة  منذ 
انفالت  لتجنب  أكبر  بسرعة  التحرك  ضرورة  المركزية  البنوك 
أن  وينبغي  بمصداقيتها.  الضرر  وإلحاق  التضخمية  التوقعات 
ينتبه صناع السياسات لدروس الماضي وأن يكونوا حازمين في 
سعيهم لتجنب إجراء تعديالت قد تكون أكثر إيالمًا وإرباكًا في 

المستقبل.
كندا  وبنك  الفيدرالي  االحتياطي  من  كل  بالفعل  أجرى  وقد 
المركزي وبنك إنجلترا المركزي زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، 
المركزي  البنك  وأجرى  العام.  هذا  أكبر  زيادات  إجراء  متوقعة 
الفائدة أخيرًا ألول مرة منذ أكثر من  األوروبي زيادة في أسعار 

عشر سنوات.
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية للمساعدة على خفض التضخم
المسار  بشأن  وتصريحاتها  المركزية  البنوك  إجراءات  أدت 
الفائدة  أسعار  في  كبير  ارتفاع  إلى  النقدية  للسياسة  المرجح 
الدين  سندات  على  التضخم(  لتحييد  المعدلة  )أي  الحقيقية 

الحكومي منذ بداية العام.
الحقيقية قصيرة األجل سالبة،  الفائدة  وبينما ال تزال أسعار 
الواليات  في  الحقيقية  الفائدة  ألسعار  اآلجل  المنحنى  فإن 
على  قادمة  لسنة  الحقيقية  الفائدة  أسعار  مسار  أي  المتحدة، 
مدار سنة واحدة إلى عشر سنوات والمستمدة ضمنًا من أسعار 

السوق، ارتفع عبر المنحنى ليتراوح بين 0.5 و1 %.
الفائدة  أسعار  سياسة  موقف  مع  تقريبًا  المسار  هذا  ويتسق 
معدله  حول  بالتوسع  للناتج  يسمح  الذي  المحايد  الحقيقية 

الممكن.
أصدره  الذي  االقتصادية،  التوقعات  ملخص  أشار  وقد 
االحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو، إلى سعر فائدة حقيقي 
في  توسعًا  السياسات  صناع  وتوقع   ،%  0.5 حوالي  يبلغ  محايد 
الناتج بمقدار 1.7 % في العامين الحالي والمقبل، وهو ما يقترب 

كثيرًا من تقديرات المستوى الممكن.
ألسعار  اآلجل  المنحنى  أيضًا  ارتفع  اليورو،  منطقة  وفي 
في  ظل  وإن  األلمانية،  بالسندات  ممّثلة  الحقيقية،  الفائدة 
الفائدة  أسعار  اقتراب  مع  هذا  ويتسق  كبيرة.  سالبة  حدود 

الحقيقية من المستوى المحايد على نحو يلتزم التدرج.
السندات  على  الحقيقية  الفائدة  أسعار  الرتفاع  ونتيجة 
بالنسبة  االقتراض  أكبر في تكاليف  ارتفاع  الحكومية، حدث 
حدوث  في  ذلك  وأسهم  األعمال،  ومؤسسات  للمستهلكين 
العالم.  مستوى  على  األسهم  أسعار  في  حادة  انخفاضات 
المركزية  البنوك  من  لكل  النمطية  الرؤية  أن  ويبدو 
واألسواق تستشرف كفاية هذا التشديد لألوضاع المالية من 
بسرعة  المستهدفة  المستويات  إلى  التضخم  تخفيض  أجل 

نسبية.
تشير  السوق  على  القائمة  التضخم  توقعات  مقاييس  إن 

ثالثة  أو  عامين  غضون  في   %  2 نحو  إلى  التضخم  عودة  إلى 
أعوام لكل من الواليات المتحدة وألمانيا. وتشير أحدث تنبؤات 
التوقعات ربع السنوية الصادرة  البنوك المركزية، ومنها أحدث 
الزيادات  تراجع مماثل في معدل  إلى  الفدرالي،  االحتياطي  عن 
االقتصاديين  مسوح  من  أيضًا  يُستَخَلص  ما  وهو  السعرية، 

والمستثمرين.
خطًا  السيناريو  هذا  ويبدو 
للتوقعات،  معقواًل  أساسيًا 

وذلك لعدة أسباب:
* يتوقع أن يؤدي التشديد 
إلى  الجاري  والمالي  النقدي 
من  كل  على  الطلب  تخفيف 
الطاقة،  غير  والسلع  الطاقة 
الحساسة  الفئات  في  خاصة 
السلع  مثل  الفائدة  ألسعار 
ومن  المعمرة.  االستهالكية 
شأن هذا أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أبطأ أو حتى 
إلى هبوطها، وقد يدفع أيضًا بأسعار الطاقة إلى مستويات أدنى 

ما لم تطرأ اضطرابات أخرى في أسواق السلع األولية.
انحسار  مع  العرض  جانب  على  الضغوط  تقل  أن  يتوقع   *
وانقطاعات  العامة  اإلغالقات  تواتر  معدل  وانخفاض  الجائحة 

اإلنتاج.
* يُتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو االقتصادي في نهاية المطاف 

إلى خفض التضخم في قطاع الخدمات وكبح نمو األجور.
احتمال كبير بارتفاع التضخم

غير أن حجم الطفرة التي شهدها التضخم كان مفاجئًا للبنوك 
المركزية واألسواق، وال يزال التضخم محفوفًا بقدر كبير من عدم 
تستشرف  مما  أكبر  بسرعة  ينخفض  أن  الممكن  فمن  اليقين. 
البنوك المركزية، خاصة إذا تراجعت انقطاعات سالسل اإلمداد، 
وأدى تشديد السياسات عالميًا إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة 

والسلع.
قلقًا  يستشعرون  األعمال  ومؤسسات  المستهلكون  وأصبح 
ارتفاع  الماضية بشأن مخاطر  القليلة  األشهر  في  أيضًا  متزايدًا 
التضخم عن المستوى المتوقع. ففي الواليات المتحدة وألمانيا، 
تشير مسوح قطاع اأُلسر إلى أن الناس يتوقعون معدالت تضخم 
أن  احتمال  بقوة  ويرجحون  المقبل،  العام  مدار  على  مرتفعة 
يرتفع كثيرًا عن المستوى المستهدف على مدار الخمس سنوات 

المقبلة.
إن استعادة استقرار األسعار تكتسب أهمية بالغة وهي شرط 
األساسية  الدروس  ومن  االقتصادي.  النمو  الستمرار  ضروري 
المستقاة من فترة ارتفاع التضخم في ستينات وسبعينات القرن 
الماضي أن التحرك ببطء شديد لكبح التضخم يؤدي إلى تشديد 
السياسة بتكلفة أكبر بكثير من أجل إعادة توقعات التضخم إلى 
النقدية.  السياسة  مصداقية  واستعادة  المستهدفة،  ركيزتها 
وسيكون من المهم للبنوك المركزية أن تحرص على إبقاء هذه 
التجربة نصب أعينها وهي تتحسس طريقها الصعب في الفترة 

المقبلة.

تعامل البنوك مع التضخم
توبياس أدريان، وكريستوفر إيرسيغ، وفابيو ناتالوتشي *

أي نفقات. الميزانية  في 
وموقتة  طارئة  مالية  ترتيبات  إقرار  وجرى 
مليار   34.3 بمبلغ  النفط  مؤسسة  لصالح 
 15 منها  الماضي، صرف  أبريل   16 في  دينار 

البيان. مليار دينار، وفق 
صرف  جرى  دينار  مليار  الـ15  أن  وأوضح 
البابين  حساب  إلى  منها  دينار  مليار   6.5
ذاتها،  الفترة  خالل  للمؤسسة  والثاني  األول 
صرفها  جرى  دينار  مليار   8.5 مبلغ  ومنها 
الثالث  الباب  على  الجاري  أغسطس   2 في 

للمؤسسة.

تراجع اإليرادات
المصرف  أكد  اإليردات،  يخص  وفيما 
الفترة  الضرائب خالل  إيرادات  استمرار تدني 
من  يوليو  نهاية  إلى   2022 يناير  أول  من 
 543 العام، »إذ لم تورد خالل يوليو إال مبلغ 

ألف دينار فقط«.
من  إيرادات  أية  تورد  لم  أنه  وأضاف 

من  المحلية  والسوق  واالتصاالت  الجمارك 
ذاتها. الفترة  النفطية خالل  المشتقات 

وأشار إلى أن الجمارك لم تورد أية إيرادات 
ال  ما  »وهو  ويوليو،  يونيو  شهري  خالل 
المستندية  االعتمادات  قيمة  مع  يتناسب 
الفترة«،  خالل  الموردة  والسلع  المفتوحة 
مؤكدًا استمرار تدني اإليرادات من االتصاالت 
المشتقات  من  المحلية  السوق  وإيرادات 
إيرادات منهما  أي  توريد  يتم  لم  إذ  النفطية، 

أيضًا. خالل يونيو ويوليو 
الممولة  القطاعات  أن  المصرف  وأوضح 
وعدد  قطاعًا،   36 بلغت  العامة  الخزانة  من 
جهة،   886 القطاعات  لهذه  التابعة  الجهات 

البيان. وفق 

الدبيبة وحكومة  البرلمان  نفقات 
التشريعية  الجهات  نفقات  يخص  وفيما 
مليونًا  و621  مليارًا  بلغت  فقد  والتفيذية 
الذي  المصرف  وفق  دينارًا،  و366  ألفًا  و654 

 تدني إيرادات الضرائب
والجمارك واالتصاالت

حكومة الدبيبة و»الرئاسي« ومجلسا 
النواب والدولة تنفق 1.6 مليار دينار

77.2 مليار دينار إيرادات.. و45.1 مليار دينار نفقات

* توبياس أدريان، مدير إدارة األسواق النقدية بصندوق 
النقد الدولي

النقدية  أول مدير األسواق  نائب  إيرسيغ،  كريستوفر   *
بالصندوق

األسواق  إدارة  لمدير  ثانٍ  نائب  ناتالوتشي،  فابيو   *
النقدية

»المركزي« عن الفترة من بداية العام حتى نهاية يوليو..

حكومة الدبيبة: نسعى إلنتاج مليوني برميل نفط يوميا

الوطنية  الوحدة  حكومة  كشفت 
واقعية  خطة  بتنفيذ  طموحاتها  الموقتة 
برميل  مليوني  إلى  النفط  إنتاج  لرفع 
معدل  برميل،  مليون   1.2 من  يوميا 
القوة  حالة  رفع  عقب  الحالي،  اإلنتاج 
المغلقة  والموانئ  الحقول  عن  القاهرة 

الماضي. يوليو  خالل 
الميزانية  تنفيذ  لمتابعة  اجتماع  وعقد 
الثالثاء  النفط،  لمؤسسة  االستثنائية 
اإلنتاج  زيادة  الماضي، حيث جرت مناقشة 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحضور 
عبدالحميد  الحكومة  ورئيس  المنفي، 
المركزي  المصرف  ومحافظ  الدبيبة، 
الصديق الكبير، ووزير النفط والغاز محمد 
عون، بجانب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

النفط فرحات بن قدارة.
الفعلية  الخطوات  المجتمعون  وناقش 
وزيادة  المؤسسة  استقرار  في  وأثرها 

الميزانية  تنفيذ  لجنة  وقدمت  اإلنتاج. 
يفصح  عرضا  النفط  لمؤسسة  االستثنائية 
المصروفة،  المبالغ  عن  شفاف  بشكل 
والمالحظات  التنفيذ  خطوات  ويوضح 
عمل  بشأن  الواردة،  واإلدارية  الفنية 

المؤسسة وخطتها.
ضرورة  االجتماع  في  المشاركون  وأكد 
الحوكمة  نظام  ووجود  المؤسسة  دعم 
إعداد خطة متوسطة  بالمؤسسة، وكذلك 
وطويلة للقطاع، تسهم في استقرار اإلنتاج 

وزيادته.
وأشارت حكومة الدبيبة إلى أن االجتماع 
وجه الشكر إلى من ساهموا في عودة إنتاج 
بما  اإلقفال،  قبل  ما  معدالت  إلى  النفط 

يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.
المصرف  أعلن  الماضي،  واألسبوع 
المركزي إقرار ترتيبات مالية طارئة وموقتة 
بمبلغ  للنفط  الوطنية  المؤسسة  لصالح 
الماضي،  أبريل   16 في  دينار  مليار   34.3

صُرف منها 15 مليار دينار.

● مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

● مسؤولون في حكومة الدبيبة خالل اجتماع مناقشة زيادة اإلنتاج النفطي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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توقعات بخفض التضخم 
في قطاع الخدمات 

وكبح نمو األجور بنهاية 
المطاف

القاهرة -  الوسط
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عقدت إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمجلس الوطني 
مع  بالمشاركة  مستديرة،  طاولة  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير 
لمناقشة  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  والتأهيل بحكومة  العمل  وزارة 

أربعة ملفات تخص سوق العمل.
آفاق  مناقشة  إلى  والتأهيل  العمل  وزارة  نشرته  بيان  وأشار 
التعاون بين المجلس والوزارة، ومخرجات دراسة العمالة الوافدة غير 
إلى  إضافة  االجتماعي،  التطوير  إدارة  مدير  قدمها  والتي  الشرعية، 
عرض ورقة مخرجات تقييم سوق العمل، والتي قدمها مدير مكتب 

الخبراء بالوزارة.
كما استعرضت الطاولة منصة وافد لتنظيم العمل الخاصة بوزارة 

العمل والتأهيل، ومناقشة مبادرة السكن العمالي.

فريق عمل جديد لتنظيم العمالة الوافدة
مؤسسة النفط: تنسيق مع »املالية« إلقرار زيادة الرواتب

السعر بالدوالرنوع الخام

96.15برنت

90.37غرب تكساس

96.04دبي

100.78سلة أوبك

95.24خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/10/ 2022

800 ألف سائح ليبي 
في تونس خالل 7 أشهر

استئناف تصدير الحبوب من 
أوكرانيا.. وأول سفينة تصل تركيا

صنع الله: قطاع النفط وفر
 نحو 230 مليار دوالر

»قطاع  إن  اهلل،  صنع  مصطفى  المقال،  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال 
النفط وفر أكثر من 230 مليار دوالر لخزينة ليبيا منذ 2011«، ما مكن الدولة من 

قوله. المعيشية، حسب  المواطنين  األدنى من متطلبات  والحد  المرتبات  توفير 
اقتصادها  وظل  الماضية  السنوات  خالل  صمدت  »ليبيا  أن  أضاف  اهلل  صنع 
من  الرغم  على  النفط،  قطاع  بفضل  أزمات،  من  به  مرت  ما  رغم  متماسكا 
حسبما  البالد،  تعيشه  الذي  العسير«  السياسي  والمخاض  والحروب  االنقسامات 

ذكر عبر صفحته على موقع »فيسبوك« مساء اإلثنين.
القتصاد  الفقري  والعمود  الليبي  الشعب  قوت  »تمثل  المؤسسة  أن  واعتبر 
الوطن، وآخر خطوط الدفاع عن ليبيا وحمايتها من اإلفالس واالقتراض«، مشددا 
المصالح  تدفعها  التي  المحاصصات  عن  بعيدا  النفط  قطاع  »بقاء  ضرورة  على 
لليبيا  قومي  أمن  وبمثابة  األهمية  غاية  في  »أمر  ذلك  ألن  الضيقة«،  الشخصية 

وجب االنتباه له والوقوف عنده«.
لخدمتهم  النفط  إيرادات  توظيف  هو  األغلب  على  الناس  يهم  »ما  وتابع: 
يفرضها  التي  »الشخصيات  أسماهم  من  متهما  المعيشية«،  ظروفهم  وتحسين 
بالقطاع«  عليا  وظائف  لتقلد  المصالح  واجتماعات  الظالم  لقاءات  في  البعض 
باستخدام أجندات خاصة وتنفيذ مهام محددة لمصلحة أفراد أو كيانات، من أجل 

تكوين مراكز قوة ونفوذ جديدة، بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن«.
الليبي  النفط  قطاع  يميز  كان  »ما  أن  المقال  اإلدارة  مجلس  رئيس  رأى  كما 
السياسية  الصراعات  عن  ونأيه  وحياديته  استقالليته  هو  الماضية  السنوات  خالل 
التي  االنقسامات  رغم  وقويا  متماسكا  »القطاع  على  أبقى  ما  وهو  والحزبية«، 

ليبيا«.  شهدتها 

البنك الدولي: مساعدات جديدة 
ألوكرانيا بـ 4.5 مليار دوالر

أن  بلحسين،  المعز  محمد  التونسي،  السياحة  وزير  كشف 
 800 الماضي  يوليو  شهر  غاية  إلى  بلغ  الليبيين  السياح  عدد 
ألف سائح، من بين نحو ثالثة ماليين سائح زاروا البالد خالل 

السبعة أشهر األولى من العام الجاري.
اجدير، حيث وقف على  الحدودي برأس  المعبر  زار  بلحسين 
الليبيين، وتابع نشاط مكتب االستقبال  ظروف استقبال الزوار 
للسياحة  التونسي  الوطني  للديوان  التابع  السياحي  واإلرشاد 
اإلرشاد  مستوى  على  خصوصا  الزوار،  مع  اتصال  نقطة  كأول 
واالستقبال، وتوفير المعلومات لهم عن أبرز المواقع السياحية، 

واألماكن المفضلة لقضاء العطلة.
وقال إن دول الجوار سواء ليبيا أو الجزائر، مهمة بالنسبة إلى 

السياحة التونسية مع عودة النشاط السياحي.
تأهيل  على  تعمل  أنها  أعلنت  التونسية  الحكومة  وكانت 
وعددها  والجزائر،  ليبيا  مع  الحدودية  المعابر  جميع  وتحسين 

11 في مخطط مخصص لذلك يمتد إلى العام 2031.
الصحية،  األزمة  مخلفات  من  السياحة  سوق  معاناة  وبعد 
العام  يونيو  حدود  إلى  العام  بداية  منذ  القطاع  دخل  ارتفع 
2022، إلى 1.03 مليار دينار )343 مليون دوالر( بتطور قدره 
 %  60 قيمته  وبانخفاض  الماضة،  السنة  مع  مقارنة   ،%  55

مقارنة بالعام 2019.

إلى  أوكرانيا  من  مصدرة  حبوبا  تحمل  سفينة  أول  وصلت 
فيما  كييف،  أعلنت  حسبما  اإلثنين،  تركيا،  في  النهائية  وجهتها 
تأخر وصول سفينة أخرى كان من المقرر أن ترسو على الشواطئ 

اللبنانية األحد الماضي.
ميناء  »بوالرنيت«  التركية  الشحن  سفينة  وغادرت 
ألف  بـ12  محملة  الماضية،  الجمعة  األوكراني،  تشورنومورسك 
طن من الذرة، ووصلت إلى وجهتها بعد تفتيشها من قبل مركز 
الدولي  االتفاق  لشروط  وفقا  إسطنبول  في  المشترك  التنسيق 
بيان  عن  برس«  »فرانس  وكالة  نقلت  يوليو، حسبما  في  الموقع 

لوزارة البنية التحتية األوكرانية.

تجربة ناجحة
هذه  لنا  »تتيح  البيان:  في  كوبراكوف  أولكسندر  الوزير  وقال 
اآلفاق  بشأن  متفائلين  نكون  أن  الناجحة...  األولى  التجربة 
المستقبلية«، موجها الشكر إلى طاقم السفينة التركية لكونه أول 

من اختبر هذه اآللية.
وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا 
واألمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب األوكرانية رغم الحرب، 

والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.
من جهة أخرى، لم تصل سفينة الشحن »رازوني« إلى وجهتها 
كان  كما  الماضي،  األحد  اللبنانية،  طرابلس  مدينة  شواطئ  على 

مرتقبا.
وتحمل »رازوني« 26 ألف طن من الذرة، وهي التي ترفع علم 
ميناء  أغسطس(  من  )األول  الماضي  اإلثنين  وغادرت  سيراليون، 
أوديسا. وقالت السفارة األوكرانية في لبنان إن المشتري النهائي 
التسليم  التأخير في شروط  الشحنة بسبب  لبنان رفض قبول  في 
يبحث  المرسل  أن  السفارة  وأضافت  أشهر(.  خمسة  لمدة  )تأخير 

بالتالي عن مستلم آخر قد يكون في لبنان أو في بلد آخر.
االتفاق،  توقيع  منذ  األوكرانية  الموانئ  سفن  ثماني  وغادرت 
من  أنه  إلى  أشارت  التي  األوكرانية،  السلطات  أعلنت  حسبما 
المتوقع الوصول إلى معدل بين ثالث إلى خمس سفن يوميا في 

األسبوعين المقبلين.

مالية  مساعدة  رصد  واشنطن،  ومقره  الدولي،  البنك  قرر 
إضافية ألوكرانيا قدرها 4.5 مليار دوالر، معتبرا أن هذا الدعم 
التقاعدية،  والرواتب  الخدمات  تأمين  على  كييف  »سيساعد 

وتخفيف وطأة تداعيات الغزو الروسي«.
تصريح  في  مالباس،  ديفيد  الدولي،  البنك  رئيس  وقال 
إلى  بحاجة  »أوكرانيا  إن  اإلثنين  برس«  »فرانس  وكالة  نقلته 
استمرارية الخدمات الحكومية بما في ذلك في قطاعات الصحة 
والرعاية االجتماعية للحؤول دون مزيد من التدهور في الظروف 

المعيشية والفقر«.

تالعب في استيراد اللحوم
المركزي  ليبيا  مصرف  في  سابق  موظف  وحسب 
التالعب  يجري  فإنه  »إكسبرس«،  جريدة  عنه  نقلت 
إذ  والماشية،  اللحوم  استيراد  بأوراق  روتيني  بشكل 
يقوم المستوردون إما بتزوير اإلقرارات الجمركية من 

أو  بالفعل  جرى شحنه  مما  أكثر  اللحوم  توثيق  خالل 
األدنى  الحد  عن  وزنها  يقل  التي  الحيوانات  استيراد 

القانوني.
عن  األصلية  المصدر  فواتير  تعديل  يمكن  كما 
طريق إدخال وسيط شركة وهمية في الصفقة، وفي 

وتوزع  الفاتورة،  الليبي  الشعب  يدفع  الحالتين  كلتا 
عملة أجنبية أكثر من قيمة اللحوم المستوردة.

كيف يجري الفساد المالي؟
الترتيبات  هذه  فإن  ويتنس«  »غلوبال  عن  ونقاًل 
التمويل  لتوفير  الخارج  في  األموال  تراكم  سهلت 
تغطيها  ال  التي  السلع  استيراد  مثل  أخرى،  ألغراض 
في  االستثمار  إعادة  أو  المستندية  االعتمادات  حاليًا 
حتى  أو  ليبيا،  في  الموازية  األجنبية  العمالت  أسواق 
شراء أسلحة أو دعم لوجستي آخر للجماعات المسلحة 

في ليبيا.
بين  االجتماع  أن  الكبير  أعلن  وقت  في  ذلك  جاء 
المحافظين كان جزءًا من خطط ليبيا لتحقيق »أعلى 
البريطانية أن  الجريدة  الشفافية«، واعتبرت  معدالت 
معدالت  أعلى  لتحقيق  المركزي  ليبيا  مصرف  خطة 
توحيد  مشروع  وتطورات  والشفافية،  اإلفصاح 
بين  التعاون  ومجاالت  وسبل  المركزي،  ليبيا  مصرف 
أبرز  هي  وبريطانيا،  ليبيا  في  المركزيين  المصرفين 
أندرو  مع  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  لقاء  محاور 
بالعاصمة  مكتبه  في  إنجلترا  بنك  محافظ  بيلي 

البريطانية لندن في األول من يوليو الماضي.
من جانبه، أشاد محافظ بنك إنجلترا بالدور الفعال 
في  ومحافظه  المركزي  ليبيا  مصرف  به  يقوم  الذي 
»تحقيق االستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر 
بها ليبيا«، في وقت رفض بنك إنجلترا التعليق على 

االجتماع.

الكبير في تونس
الكبير مع  وبعيدًا عن هذا الجدل، اجتمع الصديق 
العباسي،  مروان  التونسي  المركزي  البنك  محافظ 
في تونس العاصمة بداية األسبوع الجاري، لمنافشة 
الجانبين  في  الطرفين  بين  المشتركة  الملفات 
بعض  »مراجعة  مسألة  وبحث  والمالي،  المصرفي 
بين  الموقعة  الخبرات  وتبادل  التعاون  اتفاقات 

المصرفين«.
التقى  الكبير عدة لقاءات في تونس، حيث  وأجرى 
مبعوث الواليات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد 
نورالند، الجمعة الماضي، وأكد الكبير التزام المصرف 
نزاهة  لتعزيز  الدولية  والممارسات  بـ»المبادرات 
»زيادة  االجتماع  وتناول  العام«.  اإلنفاق  وشفافية 
الشفافية،  معدالت  ألعلى  للوصول  اإلفصاح  معدالت 
النقدي  الدولية، وتعزيز االستقرار  للمعايير  واالمتثال 

والمالي«.  

استمرار  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أكدت 
العاملين  بيانات  مطابقة  أجل  من  العمل 
مع  وذلك  لها،  التابعة  وبالشركات  بها، 
زيادة  إلقرار  المالية،  وزارة  منظومة  بيانات 

الرواتب.
معظم  أن  األربعاء،  بيان،  في  وأوضحت 
عدد  باستثناء  المالية  وزارة  زودت  الشركات 
المتعلقة  اإلجراءات  إتمام  في  تأخر  منها 

بذلك، ومنح فرصة إلى نهاية دوام الخميس 
اإلجراءات  ستتخذ  أو  البيانات  لتسليم 

القانونية حيالها.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وتعهد 
فرحات بن قدارة خالل تسلم مهام منصبه 
الزيادة  بتنفيذ  الماضي،  يوليو   14 في 
النفط  بقطاع  العاملين  رواتب  في  المقررة 

خالل شهرين.

انتقادات داخل البرملان البريطاني للصديق الكبير
نقلتها جريدة »إكسبرس«..

اتهامات من النائب توم توغندهات 
للكبير بالمشاركة في »عمليات احتيال«

اجتماع الكبير مع محافظ مصرف 
إنجلترا أندرو بيلي محل جدل

● موظف في احد الحقول لتابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

● منتجع سياحي في تونس

● الصديق الكبير مع محافظ بنك إنجلترا

● سفينة الشحن غلوري 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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القاهرة- الوسط

طرابلس- الوسط

ارتفاع املخزون األميركي يخفض أسعار النفط

صناعية  بيانات  أظهرت  أن  بعد  النفط  أسعار  تراجعت 
األسبوع  متوقع  غير  بشكل  األميركية  الخام  مخزونات  ارتفاع 
الخسائر  أبقت  اإلمدادات  بشأن  المخاوف  أن  رغم  الماضي، 

السيطرة. تحت 
أو  سنتا   23 »برنت«  لخام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
وهبطت  األربعاء،  صباح  للبرميل،  دوالر   96.08 إلى   %  0.2
 28 األميركي  الوسيط  تكساس«  »غرب  لخام  اآلجلة  العقود 
وكالة  حسب  للبرميل،  دوالر   90.22 إلى   ،%  0.3 أو  سنتا، 

»رويترز«.
مليون   2.2 بنحو  األميركية  الخام  مخزونات  وارتفعت 
وفقا  أغسطس،  من  الخامس  في  المنتهي  لألسبوع  برميل 

األميركي. البترول  معهد  أرقام  عن  نقال  السوق  لمصادر 
ارتفاع  توقعوا  آراءهم  »رويترز«  استطلعت  محللون  وكان 

برميل. ألف   100 بنحو  الخام  مخزونات 

مويا،  إدوارد  »أوندا«،  في  السوق  محللي  كبير  وقال 
ضعف  نتيجة  الخام  النفط  على  الطلب  تراجع  كان  »مهما 
أسعار  خفض  على  قادرا  يكون  فلن  العالمي،  االقتصاد 

العرض«. توقعات  النخفاض  نظرا  كثيرا  النفط 
النووي  االتفاق  بمحادثات  )اآلن(  »واالهتمام  وأضاف: 
بمثابة  اإليراني(  )النفط  يكون  أن  يمكن  حيث  اإليراني، 

إليها«. الحاجة  تشتد  التي  اإلمدادات  توفير  في  بديل 
»نهائيا«  نصا  الماضي،  اإلثنين  األوروبي  االتحاد  وقدم 
سيعزز  الذي   ،2015 للعام  اإليراني  النووي  االتفاق  إلحياء 
االتحاد  في  كبير  مسؤول  وقال  اإليرانية.  الخام  صادرات 
في  االقتراح  بشأن  نهائي  قرار  اتخاذ  يتوقع  إنه  األوروبي 

جدا«. قليلة  »أسابيع  غضون 
العقود  على  عالمي  ركود  من  المخاوف  تأثير  ورغم 
خطوط  ومشغلي  النفط  مصافي  أن  إال  أخيرا،  للنفط  اآلجلة 
استهالك  يكون  أن  يتوقعون  المتحدة  الواليات  في  األنابيب 
وفقا  الجاري،  العام  من  الثاني  النصف  في  قويا  الطاقة 

لـ»رويترز«. 

وكاالت - الوسط

بالبرلمان  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  هاجم 
إنجلترا،  مصرف  رئيس  توغندهات،  توم  البريطاني 
أندرو بيلي، بعد لقاء األخير مع محافظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير، إذ اتهم توم المحافط أندرو 
بـ»ممول معروف  ما وصفه  الشرعية« على  بـ»إضفاء 

للميليشيات«، في إشارة للكبير.
جاء ذلك في تقرير لجريدة »إكسبرس« البريطانية 
نشرته األسبوع الجاري، حيث انتقد النائب البرلماني 
لقاء محافظي المصرفين، فيما وصف الصديق الكبير 
الشكوك،  تلحقه  مؤسسة  على  أشرف  »رجل  بأنه 
ومن  لسنوات،  المغامرة  لهذه  مركزًا  لندن  وكانت 
الواضح أن األموال العامة تتدفق من ليبيا إلى بنوك 

لندن وإلى أيدي رجال الميليشيات« على حد قوله.
الحكمة  تنقصه  االجتماع  أن  البرلماني  واعتبر 
إنجلترا،  بمصرف  القرار  صنع  حول  التساؤالت  ويثير 
مشيرًا إلى جانب من تقرير استقصائي يكشف الدور 
الذي تلعبه لندن في التغطية عن النشاطات المالية 

المشبوهة عبر االعتمادات المستندية.

فساد بـ9 مليارات دوالر
وأشارت جريدة »إكسبرس« إلى تقرير استقصائي 
غير  الدولية  ويتنس«  »غلوبال  لمنظمة  حديث 
الحكومية، التي سلطت الضوء على االستخدام الواسع 
مليارات   9 نحو  منح  تبين  بعدما  االعتماد،  لخطابات 
والسلطات  للشركات  األجنبية  العمالت  من  دوالر 

العامة في ليبيا سنويًا.
وجاء في التقرير االستقصائي أن خطابات االعتماد 
إلى  الدينار  وتحويل  النقد  لتصدير  وسيلة  تعتبر 
دوالرات ويورو وجنيه استرليني وعمالت أخرى يمكن 
ال  أنه  من  الرغم  »على  وأضاف:  الخارج.  في  إنفاقها 
من  ليبيا  احتياجات  لتلبية  الخطابات  تلك  عن  غنى 
طويلة  فترة  منذ  عانى  النظام  هذا  فإن  الواردات، 
عمليات احتيال واستغالل لصالح الجماعات المسلحة«.
عشرات  موطن  لندن،  أن  إلى  التقرير  ونوه 
العملية،  في  رئيسيًا  دورًا  لعبت  الليبية،  البنوك 
مسار  لفحص  ويتنس(  )غلوبال  »انطلقت  مضيفًا: 
ليبيا  مصرف  من  الموجه  االعتماد  خطاب  أموال 
في  لليبيين  المملوكة  المصارف  إلى  المركزي 
يشرف  »كيف  المصدر  بين  كما  لندن«،  قلب 
االحتيال  عمليات  على  الليبي  المصرفي  النظام 

محليًا«. النطاق  واسعة 

● حقل أبو الطفل النفطي



رأي

مشكلة سيد الذباب

عبداملولى دغمان: مطاريدكم عندنا!

عبد الكافي المغربي

سالم الكبتي

مثقف

ثقَّفَ يثقِّف، تثقيفًا، فهو مُثقِّف
ثقَّف الشيَء: أقام المُعوَجَّ منه وسوّاه

ثقَّف اإلنسان: أدّبه وهذبه وعَلَّمه
الكتابة  حقل  في  العاملين  يتضمن  بما  ونشاطًا  إبداعًا  بالثقافة  اشتغل  من  كل  هو  والمثقف 
والصحافة والتأليف والفن والفلسفة وغيرها.. هو إنسان ينتمي إلى فئة من المتعلمين المنخرطين 

في األعمال الذهنية التي لها دور نقدي وتوجيهي وقيادي في تشكيل ثقافة وسياسة مجتمعهم .
العرب ولوقت قريب  العربية، وكان  اللغة  وهناك من يعتبر أن مصطلح »المثقف« مستحدثًا في 

يستخدمون مصطلح »األديب« أو لفظة »الكاتب« على ما هو مقصود بالمثقف اليوم.
أو وجهة نظر  لتوضيح رسالة،  المثقف هو شخص وُهِبَ ملكة عقلية  إن  آخر يقول  رأي  وهناك 
الراكدة إلعالء شأن حرية  واأليديولوجيات  التقليدية  المعتقدات  مجابهة  عليه  مما يستوجب  ورأي، 

اإلنسان .
أنطونيو  اإليطالي  المفكر  مرة  ألول  استخدمه  تعبير  فهو  العضوي«،  »المثقف  مصطلح  أما 
ويمثل  ومعرفة،  علم  يمتلكه من  ما  المثقف، هو  يميز  ما  أن  تعريفه  رأى من خالل  الذي  غرامشي، 
حالة متقدمة في الوعي، ضمن المجتمع الذي يعيش فيه.. وإن وعيه المتقدم هذا، يحمله باستمرار 
في  والنهضة  التقدم  مشروع  يخدم  بما  الفكر،  تجديد  في  اإلسهام  في  تتمثل  تاريخية،  مسؤولية 

بالده.
ومن هذا التعريف نفهم أن دور ذلك المثقف هو عدم االنكفاء والعيش باألبراج العالية، بعيدًا عن 
مجتمعه وآماله وتطلعاته.. فالمثقف العضوي نموذج إنساني مميز، وغالبًا ما نراه يغرد خارج السرب، 
ألهل  أداة  يكون  أن  رافضًا  والمستبدين،  السالطين  كنف  في  العيش  ملذات  عن  بنفسه  وينأى 
التي  البشرية  الجماعة  حال  لسان  يكون  بأن  يرغب  الذي  المثقف  أنه  أي  أفعالهم،  لتبرير  السلطة 
وطموحاتهم  معاناتهم  عن  الحقيقي  المعبر  يكون  أن  يحاول  بل  كنفها،  في  ويعيش  إليها  ينتمي 

وأحالمهم .
بين  يميز  حين  بطريقته  أيضًا  شريعتي«  »علي  عنه  عبّر  الذي  المقصد  هو  ذلك  أن  وأظن 
معاناة  ويعيش  يعي  الذي  هو  برأيه،  األصيل  فالمثقف  التقليدي«،  و»المثقف  األصيل«  »المثقف 

الناس، وهو معارض ورافض دومًا أن يكون أداة بيد السلطة.
بذاته«،  الماجد  »المثقف  بين  يفرق  حين  الكواكبي،  الرحمن  لعبد  قواًل  أيضًا  هنا  ونستدعي 

و»المثقف المتمجد بمجد السلطان«، أي بين مثقف السلطة والمثقف الحر.
تقول د. آمال موسى، أستاذة علم االجتماع بالجامعة التونسية: من حق السياسي االنخراط في 
آنيته  بحكم  السياسي  الفعل  ألن  والمبادئ،  األفكار  على حساب  عمليًا  يكون  وأن  الواقعية،  أسلوب 
يسمح بالمناورة والمزايدة واالنقالب الكامل على سياسة سابقة، وذلك باعتبار أن السياسي يحاسَب 
المثقف  ولكن  واألسعار..  واإلحصائيات  باألرقام  واقعها  يغير  لمن  تصوت  والشعوب  النتائج،  على 
السليمة  والرؤية  اإلبصار  وتأثيره على  الواقع  الناس ومَن يحميهم من هيمنة  يغير عقول  هو من 

والقدرة على التمييز بين األشياء واألفكار والمبادئ والقيم.
وفي هذا السياق أيضًا يحضرني قول للدكتور نصر حامد أبو زيد حين يقول: لن أمل من تكرار 
أن المثقف يجب، أن يحافظ علي استقالله. ألن السلطة السياسية، والسلطة الدينية، في مجتمعاتنا 
كلب  ال  قيم  حارس  يكون  أن  يجب  رأيي  في  والمثقف  جانبه،  إلى  المثقف  تأخذ  أن  تحاول  كلتيهما 
التي  إليه تبنى األفكار  أنتمي  الذي  النظام السياسي في وطني  حراسة، حارس قيم بمعنى حتى لو 
أؤمن بها كاملة، يجب عليَّ دائمًا أن أحافظ على هذه المسافة المعرفية، هذه المسافة المعرفية 

تجعلني حارسًا لهذه القيم، ألن القيم في تطبيقها السياسي تصاب بكثير من التلوث .
ونعود لمثقف غرامشي العضوي، لنشير إلى أنه مثقف أيديولوجي ينطق باسم الجماعة التي هو 
منها فهو »مثقف ثوري« مهمته التنظير لـ»الهيمنة الثقافية« لأليديولوجية التي ينتمي إليها ذلك 
المهيمنة  هي  جماعته  تكون  كي  متميز  ونظري  فكري  وجهد  وكد  بجد  يعمل  أن  وعليه  المثقف!، 

ثقافيًا على المشهد السياسي والفكري واالجتماعي .
الطبقة  بهموم  ينشغلون  ال  الذين  كل  يشمل  ال  العضوي«  »المثقف  عن  غرامشي  مفهوم  إن 
الذين هم منها، فهؤالء يعتبرهم في عداد »المثقفين التقليديين«، ألنهم يكتبون وينظرون لألدب 
وظيفة  هي  عنده  العضوي«  »المثقف  وظيفة  تكون  بينما  العلم،  أجل  من  والعلم  األدب،  أجل  من 

اجتماعية تقتضي »التغيير« وفق رؤية ومعتقد وأيديولوجيا ذلك المثقف.
بـ»المثقف  البعض  يسميه  المثقفين  من  آخر  نموذجًا  لنستحضر  المقارنة  باب  من  نذهب 
األكاديمي،  الوسط  على  واالنغالق  الفردية،  الروح  وصاحب  األكاديمية  النزعة  ذي  األكاديمي«.. 
البحوث  إلعــداد  التفرغ  من  قدر  إلى  تحتاج  وانشغاالت  اهتمامات  من  الوسط  ذلك  يفرضه  وما 
وتعبيراتها،  بألفاظها  األكاديمي  معها  يتعامل  التي  االصطالحية  لغته  إلى  باإلضافة  والمحاضرات، 
التي ال يتعامل معها رجل الشارع العادي ولذلك ال يعيرهم المجتمع أي اهتمام يذكر، وغالبًا ما يكون 
أن  يستحقون  أنهم  أظن  ال  ولذلك  االجتماعي،  التغيير  ال  األكاديمي  التقدم  هو  األساسي  غرضهم 

نطلق عليهم »المثقف العضوي«.

صالح الحاراتي

دون طاسة شاهي!

بعد رحيل ستيفاني وليامز وبعد 10 سنوات من عمل ممثلي األمم المتحدة في ليبيا، نسأل: ليبيا إلى أين؟
هل مصير ليبيا سيكون شبيهًا بمصير العراق أو تونس أو مصر أو السودان أو اليمن؟.. أو حتى سورية أو لبنان؟

العراقية، فكلتاهما تتشابه في أمور كثيرة عدا مسألة األمور الطائفية،  الليبية أقرب بكثير للحالة  أنا أرى أن الحالة 
وأهم هذا التشابه هو انتشار الفساد وسرقة المال العام وفشل البرلمان، والحكومات المتعاقبة.

2011، تعاقب ممثلو األمم المتحدة على ليبيا. كان بداية النسخة الليبية من  منذ سقوط حكم معمر القذافي في 
المسرحية األممية في 2012، حيث عُيِّن المبعوث األممي اللبناني طارق متري )2012(، تاله اإلسباني برنادينو ليون 

)2014(، ثم األلماني مارتن كوبلر )2017(، وبعده اللبناني غسان سالمة )2019(.
 )2022–2019( وليامز  ستيفاني  السيدة  تعيين  ليجري  التوقيت  هذا  في  الفرصة  المتحدة  الواليات  واستغلت 
المبعوث األممي غسان سالمة ليعلن استقالته  ارتياح  كمساعدة للسيد سالمة، ولربما كمراقبة عليه، مما سبّب عدم 

بحجة المرض.
استمرت ستيفاني بعد استقالة سالمة في عملها وتحصلت على فرصتها باالنفراد بالقرار.

لعدة  إفشالها  التي جرى   ،2021 24 ديسمبر  االنتخابات في  األولى هو تحديد موعد  قراراتها في فترتها  كان أهم 
حجج أهمها عدم استقرار البالد ووجود أكثر من حكومة على المسرح الليبي وعدم االتفاق بين البرلمان برئاسة عقيلة 
الدولة،  رئاسة  بند  خاصة  الدستور،  مشروع  على  التوافق  عدم  بحجة  المشري  خالد  برئاسة  الرئاسي  والمجلس  صالح، 

على أال تجري مشاركة مزدوجي الجنسية والعسكريين في االنتخابات الرئاسية.
استقال  الذي   )2021( كوبيتش  يان  السلوفاكي  األممي  الممثل  تعيين  جرى  األولى،  ستيفاني  فترة  انتهاء  بعد 
بأنه يقصد تدخل  واعتقد  يتمتع بدعم كافٍ«،  بأنه »ال  أقل من عام بحجة شعوره  فترة وجيزة في  بعد  بشكل مفاجئ 

السيدة ستيفاني وليامز في قراراته، فكان هذا هو أحد األسباب، إن لم يكن السبب الرئيس في استقالته.
رجعت السيدة وليامز )الجاسوسياسية( هذه المرة من بوابة رئيس منظمة األمم المتحدة كمستشارة خاصة له في 

ليبيا، وليس كممثلة أممية.
بتعيين  وذلك  أخرى،  مرة  ليبيا  في  دورها  لتعزيز  المتحدة  األمم  تستعد  ستيفاني  السيدة  دور  انتهاء  وبعد  واآلن 
أو  الجزائر  الليبية مثال  للحالة  المتفهمة  الجوار  أو عربيًا من دول  أفريقيًا  الذي يفضل ويجب أن يكون  ممثلها األممي 
الليبيين على )تقعميزة( على )صفرة(  التى نأمل أن تنتهي بنهاية سعيدة لجمع  أو المغرب، لتستمر المسرحية،  تونس 

من )الكسكسي بلحم القعود(!
)2019–2022(، كما فشل كل من ممثلي األمم  الليبي  الملف  السيدة ستيفاني وليامز مرتين خالل توليها  فشلت 
الوطنية، ولم يستكمل أي مشروع  المصالحة  إلى  أو يدعو  الليبية  القضية  تنفيذ أي شيء عملي يخدم  المتحدة)*( في 

للتوافق الوطني بين الجهات المختلفة المتعاركة وغير المتوافقة إلى اآلن.
المتحدة ولم تكن ممثلة رسمية لها؛ فإنها استطاعت  بالرغم من أن الشمطاء األميركية عملت كمستشارة لألمم 

أن تفرض وجودها وتستغل الفراغ السياسي في ليبيا.
الواليات  سياسات  لتوجه  المتحدة،  األمم  وليس  األميركية  الحكومة  تمثل  )جاسوسة(  جاءت  أنها  يعتقد  البعض 

األميركية في ليبيا ولربما في منطقة شمال أفريقيا )مصر وتونس(.
)المخ– من  العام  المال  لصوص  مع  بتعاونها  سياسية  خفية  أمور  عن  تبحث  كجاسوسة–سياسية  جاءت  هي  أيضًا 
ملف  في  بتدخلها  اجتماعية  وأمور  العسكرية،   )5+5( لجنة  مع  التنسيق  في  بتدخلها  عسكرية  خافية  وأمور  لصين(، 

المصالحة الوطنية، ولربما اقتصادية بتدخلها في ملف النفط.
عن  الثاني  كتابها  في  مذكراتها  تكملة  من  تمكنها  قد  )الجاسوسياسة(  االستخباراتية  األمور  هذه  في  تدخالتها 
–2018( سالمة  غسان  األممي  الممثل  مع  األولى  تجربتها  عن  األول  كتابها  في  عملت  مثلما  للرزق  كمصدر  ليبيا 

.)2020
والعادات  الجيوسياسية،  بالحالة  جيدة  دراية  له  كانت  إذا  إال  الفشل  له  سيكتب  المتحدة  لألمم  جديد  ممثل  أي 
)البازين(  )القعدة( على مائدة  التي ما يجمعها إال  ليبيا بما فيها معرفة شيوخ قبائلها  أرجاء  المختلفة في كل  والتقاليد 

في غرب البالد، وأكلة )المثرودة( في شرقها!
وال سؤال عن جنوب البالد المهمش حتى من قبل نوابه في البرلمان!

فمن  )الزنبراك(،  بطريات  بطريقة  إال  وجدت،  إن  وعقولهم  أبدانهم،  تشتغل  ال  الذين  البرلمانيين  عن  والحديث 
الالزم أن تكون البطاريات مشحونة جيدًا!

وكيف يحصل هذا في استمرارية انقطاع كهربائي قد يستمر ساعات وفي كل أرجاء البالد غربها وشرقها وجنوبها.
وكما المثل يقول: »مصائب قوم عند قوم فوائد«، فإن مشاكل بعض الدول السياسية أصبحت مصدر رزق للكثير 
حيث  وظائفهم،  مغادرتهم  وبعد  عالية،  وميزات  رواتب  على  يتحصلون  حيث  عملهم؛  وقت  السياسيين  هؤالء  من 
سيتحصلون على وظائف بأرقام خيالية، ولربما ينشرون أسرار عملهم عبر مقاالت صحفية لربما تُجمع فيما بعد، وعدم 
سياسية  مؤتمرات  في  سيتحدثون  الكل  أجاًل.  أو  عاجاًل  التعسة  الليبية  الحالة  عن  كتاب  في  الفاشلة،  تجربتهم  ذكر 

دولية، ويكتبون عن تجربتهم )غير الفاشلة( في ليبيا.
السياسية في  القضية  )الجاسوسياسي( متحدثًا له قيمة مادية، وكاتبًا ذا شهرة بعد فشله في حل  وقد يصبح هذا 

ليبيا أو غيرها.
أي من شعوبها«، هذه حقيقة عبر  بخير على  تأتِ  لم  العربية  »الثورات  الكوني  إبراهيم  الليبي  الكاتب  قال  أو كما 

التاريخ.
»ليبيا« التي تُقرأ من جهتين، وتحب من كل الجهات، تدعو الجميع إلنقاذها، وليس التعيش وراء إنقاذها.

* ممثلو األمم المتحدة المتعاقبون في ليبيا:
- طارق متري، لبناني )2012–2014(.

- برنادينو ليون، إسباني )2014–2015(.
- مارتن كوبلر، ألماني )2015–2017(.
- غسان سالمة، لبناني )2019–2021(.

- يان كوبيتش، سلوفاكي )يناير–أغسطس 2021(.
- ستيفاني وليامز، أميركية )2018–2022(.

2018–2020 ممثلة للحكومة األميركية / نائبة لممثل األمم المتحدة غسان سالمة.
ممثلة لألمين العام لألمم المتحدة )يناير2020–يوليو 2022(.

رمضان بن عامر

سنة  وليد  محفوظ  نجيب  يعترض  كان  فيما 
إنجلترا  بنزوات  المرتهن  وطنه  مأساة   1911
العام  وليد  كان  خيارا،  دونــه  يملك  ال  بأمل 
الجائزة  رفيق   »William Golding« نفسه 
يؤكد  الرمزية  المغامرة  رواية  ومبدع  األدبية 
القرن  بعقالنية  اإلنجليزي  المثقف  التزام 
الثامن عشر، أو عقالنية الجزيرة، عاكسا تجمد 
لطالما  الــذي  المزمن  اإلنجليزية  الفلسفة 
في  تنضب  ال  التي  بإسهاماتها  فرنسا  أنجدته 

الثقافي. المضمار 
مالئمة  تظل  شــك  ال  ــاب  ــذب ال سيد  إن 
بنظامها  كــنــدا،  أن  بيد  الذكية،  للناشئة 
منعت  التنوع،  الحتضان  المناضل  التعليمي 
للمرحلة  الرواية  تدريس  الثمانينيات  منذ 
استجابة   ،)Middle School( الوسطى 
على  السود  والكنديين  الهنود  أسر  الحتجاج 
الديمقراطي  اإلنجليزي  للعنصر  الرواية  إعالء 
البشرية.  تبلغه  أن  يمكن  ما  أشرف  بصفته 
في  وحدها  تخفق  لم  الناشئة  أن  شك  وال 
التعليم  خبراء  إن  بل  الرواية،  رمز  في  التوغل 
 William« المعلم  تصور  جوهر  عن  غفِلوا 

.»Golding
 ،»Golding« إن المشكلة التي يعرض لها
هي  الشر،  ممارسة  في  اإلنسان  تفوق  نعني 
سيد  رواية  مشكلة  فيها  نلمس  ما  بالتحديد 
هي  حدسنا  وضد  الرواية  إن  الفعلية.  الذباب 
وانزالقها  بتشاؤميتها  التي  المغامرة  رواية 
وجوديا  تصدم  بأن  خليقة  الفاشي  التأمل  إلى 

سوداويا.
ذات  لمآخذنا  نتصدى  أن  قبل  ولــكــن 
الرواية فيما نمدح  األيديولوجية على  المسحة 
بنا  يحسن  التفرد،  في  الغاية  البالغة  جماليتها 
أضر  الذي  العرقي  التعصب  من  الرواية  تبرئة 

التعليمي. بحظوظها في نظام كندا 
أوالدا   »Golding« المعلم  باختيار 
كان  الهادئة  الجزيرة  الستعمار  بريطانيين 
أساسي  عنصر  الهمجية  أن  تحقيق  إلى  يهدف 
كان  وإذا  المتحضر.  اإلنــســان  تكوين  فــي 
األطفال  أكثر  بالخصوص  هم  اإلنجليز  أطفال 
هذه  في  السلوكية  باللياقة  التزاما  الغربيين 
بما  ولباقة  تهذيبا  أكثر  كانوا  فهم  ــام،  األي
لطف  إن  ــورج.  ج الملك  عصر  في  يقاس  ال 
إنما  العادي  غير  وتهذيبه  اإلنجليزي  الطفل 
وحرصهم  البالغين  في سلطة  اإلفراط  يعكس 
يوظف  فريد  قالب  في  أطفالهم  قولبة  على 
الكامل  التحضر  أسطورة  تسويق  في  أخيرا 
سيد  لألنغلوسكسون.  النقية  والعقالنية 
جنونهم  جن  وقد  البالغين  قصة  هي  الذباب 
من  بجماعة  ــإذا  ف عظيمة،  حربا  فأشعلوا 

»الذاكرة البشرية سريعة الزوال مثل والية األحمق«.
سمير عطاهلل

للجامعة  مديرًا  دغمان  عبدالمولى  االستاذ  كان 
يونيو  من  الرابع  اليوم  في  مهامها  استلم  الليبية، 
بلغ  الحافة،  من  وتقترب  تغلي  المنطقة  كانت   ،1967
إلى  تلتهب  المنطقة  وظلت  مداه،  والجنون  الخطاب 
أن حدث االنفجار واالنكسار، وبدأ الحديث عن النكسة 
يسري في األمة من محيطها إلى خليجها، كان ما حدث 
قد  االستاذ  وكان  يحدث،  أن  يجب  لما  طبيعية  نتيجة 
عاصر مع جيله االقتراب السريع واالنحدار نحو الهاوية 
من  وتمكن  األمة  عظام  في  ينخر  السوس  أن  وعرف 

أجيالها التي يفترض أن تصنع المستقبل.
وأيامها شهدت الجامعة في فترة إدارته لها انطالقًا 
مراحل  عن  يختلف  األفضل،  باتجاه  وتطورًا  وتحديثًا 
تكون  أن  في  يغمره  الحماس  وظل  مضت،  سابقة 
ليبيا  في  الدولة،  في  المؤسسات  أفضل  من  الجامعة 
والتخلف  الخوف  بمزيد  االستقالل  أعتاب  اجتازت  التي 
ال  أن  المتنورين  كل  مثل  ورأى  الــحــرب،  وعــذابــات 
بالعلم وتوطينه،  إال  للوطن وسعادة مواطنيه  نهوض 
وأن  والحرية،  بالدولة  يؤمن  كان  األساس  هذا  وعلى 
دون  األرض من  على  يتحقق  ال  المنشود  التقدم  ذلك 
االهتمام بالتعليم والحرص عليه، ونشر قواعد االلتقاء 
وليس التنافر أو التباعد بين أفراد الوطن دون استثناء.

كان األستاذ عبدالمولى من الجيل الذي نال فرصة 
الثانية، وفي  العالمية  التعليم قبيل الحرب  قصيرة من 
الدراسة  لتتوقف  ثم  صعب  كل  اعتراها  معقدة  أحوال 
التعلم  مواصلة  عن  الصغار  وينقطع  الحرب  ــام  أي
إقامتهم،  وأماكن  المدن  خارج  أسرهم  مع  وينزحون 
وحين توقفت نيران المدافع والغارات وفي ظروف أخرى 
أهوال  من  انعتق  الذي  وجيله  استمر  الصعوبة  بالغة 
تداعياتها  من  ينجُ  لم  نفسه  الوقت  في  لكنه  الحرب 
الرواد  وكان  الدراسة  في  استمر  النفوس،  في  األليمة 
بكل  الرسالة  أداء  يتولون  الوطنيين  المعلمين  من 
قديمة،  وخرائب  متهالكة  مبانٍ  عبر  ومحبة  انتماء 
الدوام، مؤكدة  بتفكيره على  تعلق  الصور ظلت  وهذه 
ينفصالن  وال  يتالزمان  عندما  والتعليم  الحرية  أن 

يقودان إلى التغيير وبناء اإلنسان.
العام  في  القاهرة  جامعة  في  للدراسة  ُأوفــد  حين 
1953 انصرف إلى دراسة علم االجتماع في وقت كان 
فيه االهتمام لدى الكثيرين باالتجاه نحو دراسة األدب 
المجتمع  دراسة  أهمية  جيدًا  وعى  والطب،  والقانون 
هو  يجله  ظل  مهيبًا  أستاذًا  أمامه  ووجد  جوانبه  وكل 
الفكر  فيها  يلمع  أيامًا  كانت  الساعاتي،  حسن  األستاذ 
وذوو العقول واألساتذة قبل أن تطغى أيام يسود فيها 
امتداد  على  والشواذ  واللصوص  المجرمين  من  حفنة 
العالم، وفي جانب آخر ظل العالم العمالق، ابن خلدون 

وفي  المحاربين،  رقابة  من  يفلتون  األطفال 
التحضر  نموذج  من  األوالد  يقفز  قياسية  فترة 
تصمد  أن  يمكن  قدر  أي  إلى  الختبار  التام 
بياض  تألق  اإلنجليزية،  المالبس  ــودة  ج
قيمهم  متانة  األول  المقام  وفي  أصحابها، 
الطبيعة  عالم  في  االنجراف  لهذا  المقدسة، 

بشواغله الشاغلة أن يكشف عن المسخ فينا.
الخنازير،  ــح  ذاب جــاك  يقول  مطلعها  في 
االستبداد  رمز  األحمر،  الشعر  صاحب  الطفل 
نلتزم  أن  بد  ال  إنجليز،  »نحن  والفوضى: 
عن  نفترق  حــد  أي  ــى  إل ونــؤكــد  بالنظام 
الجاك  هذا  أن  الرواية  مفارقة  لكن  الهمجي«. 
األوالد  »قطيع  انشقاق  قاد  الــذي  نفسه  هو 
المنتخب،  كبيرهم  رالف  على  البريطانيين« 
تقتفي  العاوية  الضباع  من  قطيعا  أطلق  وهو 
يد  على  محقق  موت  من  فــراره  في  رالف  أثر 
العالمة،  مبتكر  هو  جاك  الصيادين.  األطفال 
يصدرها  أن  يجب  التي  الضبعي  العواء  عالمة 
الخطير  رالف  مكان  على  تعرف  إذا  صياد  كل 

وطلب مددا.
إن  كما  العنيفة  الرواية  مفارقات  من  إن 
اختيار  االحتوائي  األيديولوجي  برنامجها  من 
الغنية.  أحداثها  ــة  رواي في  العليم  السارد 
وجهة  من  االنسحاب  من  األديب  يمكن  هذا 
أال  يمكن  هكذا  منها.  والتبرؤ  شخصيته  نظر 
تقريع  في  باالتهام   »Golding« على  ننحو 
النار حتى  أغفلوا تغذية  الذين  Piggy لألوالد 
إلى  المنارة  ترشدها  أن  دون  سفينة  غابت 
تطلون  )فروخ(  يا  هؤالء  أنتم  »ها  جزيرتهم: 
الخنازير  وتطاردون  األرض  بطين  وجوهكم 

المتوحشين«. الهنود  مثل 
اعترضت  ما  في  ليست  الرواية  مشكلة  إن 
السود  واألوالد  الهنود  األوالد  أســر  عليه 
من  انطالقا  الفدرالي  التعليم  مجلس  وقبله 
اتهام  إلــى  تميل  مطلقة  بيضاء  ليبرالية 
غير  وصداقتها  بنزاهتها  لتبهرنا  الــغــرب 
احتوائها  في  مشكلتها  وإنما  المشروطة، 
الطبيعة  في  وتأمالتها  اإلنساني  الطموح 
استغراقها  حال  في  تأمالت  وهي  البشرية، 

الفاشية. يمكن، بحسب سارتر، أن تنعش 
الـــذي حــل على  الــبــحــريــة  نــظــر ضــابــط 
على  المشرف  لرالف  حارس  كمَلك  الجزيرة 
القصيرة  القامات  إلى  عنيف،  موت  مواجهة 
بعد  الــشــاطــئ  عند  المجتمعين  ــألوالد  لـ
للجزيرة  أشعلوه  الذي  الجحيم  نيران  التهام 
وقتا  كان  تلهون،  »كنتم  مستفهما:  كلها 
القامات  ــذه  ه إن  كــذلــك؟«  أليس  طيبا، 
على  تشرف  وكانت  طفلين،  قتلت  القصيرة 
كان  وإذا  المصادفة.  لطف  لوال  الثالث  قتل 

من  الكثير  واستوعب  تقديره،  ومبعث  إعجابه  مصدر 
رؤاه في التاريخ والمجتمع وأقواله المتجددة عبرالزمن|، 
اآلتية من بعيد، منها ذلك القول الشهير: »إن األوطان 
دولة«،  فيها  تستقيم  قلما  والقبائل  المصائب  الكثيرة 
سياجها  دولة  في  الواعية  العقول  تصنعها  »الحضارة 

الحريات والعدالة، فقط الغير«.
ودراســة  علمًا  لالجتماع  عشقه  أعني  كله..  وهــذا 
الدولة لمواصلة دراسته  أوفدته  جعله في مقدمة من 
وهناك   ،1957 العام  المتحدة  الــواليــات  في  العليا 
التحصيل  مزيد  على  عينيه  فتح  بوسطن  جامعة  في 
1960 بشهادة الماجستير  العام  واإلدراك ليعود أواخر 
البدائية  المجتمعات  ــة  ودراسـ االجتماع  علم  فــي 

»األنثروبولوجيا«.
استقالله،  التاسع إلعالن  بالعيد  يبتهج  الوطن  كان 
سيدي  في  نشأ  الذي  الشاب  دغمان  عبدالمولى  وكان 
حسين ببنغازي وتعلم بها ثم ليشاهد العالم في مصر 
دعم  في  ليسهم  نفسها  اللحظة  في  يبتهج  وأميركا 
هذا االستقالل وتعليم أبنائه ويصبح محاضرًا في كلية 

األداب.
وبعض  الشاب  هذا  يلوح  كلها  المشاهد  هذه  وفي 
المنشود  الحلم  تحقيق  على  حريصًا  أيضًا  جيله  من 
أبناء  لدى  وال  لديه  تكن  لم  وخدمته،  الوطن  بتقدم 
على  الحصول  في  مطامع  أو  طموحات  أية  أيضًا  جيله 
كان  البعض  ربما  منافع،  أو  مناصب  أو  امتيازات  أية 
الشخصي  حلمه  تحقيق  أو  عقار،  أو  فخمة  بعربة  يحلم 
لم يكن  البترول، لكن ذلك  الضيق، خاصة بعد ظهور 
في وارد عبدالمولى دغمان وجيله الكبير. الغاية كانت 
التضحية من أجل اآلخرين بال توقف، كان جياًل طليعيًا 
وال  هياب  غير  الطويل  المشوار  وبدأ  الصفوف،  تقدم 
وجل. إنها رسالة والتزام بالمسؤولية واالنتماء للوطن 
األعوام  زحام  في  ضاعت  التي  من  غيرهما  شيء  وال 
طريق  في  اإلبــرة  تضيع  كما  الشريرة  النفوس  وعبر 

النواجع المتناثرة في الخط البعيد.
الحادية  ذكراه  تمر  الذي  دغمان  عبدالمولى  كان 
للوطن،  الحقيقي  للعطاء  نموذجًا  اليوم  والعشرين 
خالل  حزب  أو  تنظيم  أو  سياسي  تيار  أي  إلى  ينتِم  لم 
أيام الدراسة في الخارج أو عقب عودته إلى ليبيا، كان 
من  وأشمل  الحزب  من  أكبر  الوطن  للوطن،  انتماؤه 
تقاطع  ولهذا  والمغلقة،  المعلبة  األيديولوجيات  كل 
كان يخشى  الذي  للسلطة  بمجرد وصوله  القذافي  مع 
أكثر ما يخشى أمثال هؤالء الذين ينتمون إلى الوطن 
اليوم  نفتقده  الذي  العميق  الوطني  الشعور  ويحركهم 
في كل الساحات وعلى كل المستويات المسؤولة وغير 
عبدالمولى  ظل  غيرها  من  أكثر  وببساطة  المسؤولة، 
التنظيمات  هذه  من  أفقًا  وأعمق  مستوى  أكبر  رجاًل 
الجامعة  وظلت  الوطني،  الوالء  عن  البعيدة  والوالءات 

قتلوا  أنهم  يقبلون  ال  أنفسهم  األطــفــال 
 »Simon« المشؤومة  الليلة  نشوة  فــي 
ــك يــصــر الــصــوت  ــذل ــقــديــس، وك ــد ال ــول ال
ال  هذا  كل  أن  على  الرواية  في  الديمقراطي 
يعكس  ما  مؤلما،  حادثا  إال  يكون  أن  يمكن 
في  بثه  األديب  حاول  والثقة  باألمن  شعورا 
لقبول  المتأهب  القارئ  فإن  الصغير،  قارئه 
يوشك  ــال  ح أســوأ  على  ــور  األمـ تــجــري  أن 
الديمقراطية  األديـــب:  موعظة  يقبل  أن 
فقط  هــي  البوليسية  والسلطة  الغربية 
بعضنا  استبداد  من  تنقذنا  أن  يمكنها  ما 
ونحن  الجحيم.  جزيرة  فوضى  من  ببعض، 
لالحتمال  ــه  إضــاءت فــي  األديـــب  نخالف  ال 
في  لي  تسنى  فقد  األطفال،  لشناعة  الكبير 
تقل  ال  التي  الطفل  قسوة  اختبار  طفولتي 
تجاوزتها  ولربما  أبيه،  قسوة  عن  شناعة 
لكن  لديه.  للضمير  الجنيني  الوضع  بسبب 
في  األديــب  تأمالت  أن  على  التأكيد  ينبغي 
باستعدادها  المجبورة  البشرية  الطبيعة 
هذه  تنضم  أن  في  آمالنا  تبدد  الظالمي 
وأمام  الوجودي.  األدب  صنف  إلى  الرواية 
التي  الفاضلة  الخيرة   »Simon« طبيعة 
على  للشفقة  جميعا  األوالد  دون  أهلته 
األعمى  شبه  السمين  الطفل   »Piggy«
التقاط  له  واختارت  والمنبوذ،  المرفوض 
أن  بعد  المنبوذ  أنف  فوق  وتثبيتها  نظاراته 
وأخذ  جاك  بلكمة  اليمنى  عدستها  تحطمت 
 »Golding« لنا  يوحي  بالضحك  اآلخــرون 
ومجبورة،  ثابتة  بشرية  طبيعة  غيرُ  ليس  أنه 
الطبيعة  ضد  هي   »Simon« قداسة  وأن 
الطبيعة  لهذه  بد  ال  وبالنتيجة  البشرية، 
وراء  يكمن  بالتحديد  هذا  تلفظه.  أن  نفسها 
 »Golding« أن  الغربيين  النقاد  تشكك 
شخصية  الصغير   »Simon« من  جعل  قد 
من  يكفي  مــا  منحه  قــد  أنــه  أو  مفهومة، 
الرومنطيقية  السيكولوجية  الكتشاف  مساحة 
عالما  إن  الكريم.  القلب  هذا  في  الكامنة 
هو  صالح  الطيب  بطل  للِزين  فيه  وجود  ال 
تشاؤمية  إن  لالنتحار،  حقا  يدعوك  عالم 
كآبة  تتجاوز  النحو  هذا  على   »Golding«
للفرد  المجال  يفسحون  الذين  الوجوديين، 
في  بالحرية  له  وتقر  القطيع،  فوق  للتسامي 
تجسدا  أو   »Simon« مثل  خيِّرا  يكون  أن 

.»Roger« مثل  الكامل  للشر 
اإلنسان،  راثيا »ظلمة قلب  رالف  يبكي  حين 
عبر  العاقل  الحقيقي  الصديق   Piggy وانحدار 
 »William Golding« الهواء إلى القاع« فإن
عقالنية  ــإطــراء  ب تشاؤميته  عــن  يعوضنا 

»Piggy«، عقالنية الجزيرة.

إن مشكلة الرواية 
ليست في ما 

اعترضت عليه 
أسر األوالد الهنود 

واألوالد السود وقبله 
مجلس التعليم 

الفدرالي انطالقا 
من ليبرالية بيضاء 
مطلقة تميل إلى 

اتهام الغرب لتبهرنا 
بنزاهتها وصداقتها 

غير املشروطة

صوت شجاع نفتقده 
في هذا الزمن حني 

يغيب أشخاص مثل 
عبداملولى دغمان 

والكثير من أبناء 
جيله الرواد الذين 

تنساهم الذاكرة عن 
عمد واضح ال لبس 

فيه لنظل نغدو 
ونصبح ونمسي على 
أشكال ورموز تدعو 

للرثاء حقًا في كل 
حني.
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بمثابة  عنده  وكانت  قلبه،  في  خاص  هوى  ذات  لديه 
كل  ويوحد  األطــراف  كل  يجمع  الذي  الصغير  الوطن 
ثم  بيته  في  عليه  يحجر  لم  الواقع  وفي  االتجاهات، 
مديرًا  السابق،  العهد  مسؤولي  من  باعتباره  يسجن 
يمثل  ألنه  وحورب  سجن  منظوري  في  لكنه  للجامعة 

الفكر المستنير والوعي والعدالة واالنطالق.
رجل بهذه القيمة البد أن تخشاه األنظمة ويصيبها 
من  أكبر  ظل  األحوال  كل  وفي  اسمه،  ذكر  من  الهلع 
يمقت  كان  ولهذا  جالديه،  من  قيمة  وأعظم  سجانه 
االستبداد  لطبائع  يجنحون  الذين  اإلنسان  أعداء  كل 
والشرف  القيم  أمثلة  من  الكواكبي  وظل  والظلم، 
لألستاذ مع ابن خلدون، وكل العظماء في هذا العالم، 
وكان البناء في تصوره يعني بناء البشر قبل الحجر، بناء 
الحجر وعلوه يأتي الحقًا فال قيمة له حين يظل مهجورًا 
دون البشر. الحجر مكان يجد فيه العقل البشري مالذًا 
تفكير  تــالزم  ذلك  وفي  واالنــطــالق،  والعمل  للحرية 
وبناء  البشر  بناء  على  منه  تركيزًا  دغمان  عبدالمولى 
في  األهمية  بــذات  ويكونا  بعضهما  ليكمال  الحجر 
مداه  التفكير  بلغ  هنا  ومن  والزمان  والمكان  الترتيب 
الجامعية  المدينة  لبناء  األولى  الخطوات  بإنجاز  الرائع 
مدينة  وليست  والحجر  البشر  بنور  يشع  مكانًا  لتضحى 
عظمية  وهياكل  أشباح  مدينة  الكهنوت،  ظالم  مثل 

وعقول متحجرة وجامدة أو ميتة.
لصنع  الجسر  هو  الجامعة  في  األجيال  أعــداد  إن 
والعقد  والكره  والحقد  والتخلف  والجهل  المستقبل 
المستقبل،  أو  األجيال  تبني  ال  واألخــطــاء  المزمنة، 
في  االلتقاء  وقواعد  االنتماء  عوامل  تغذيها  األجيال 
وطن يضم كل الناس، وهكذا يستقر المجتمع وتستقر 
األضحوكات  كل  طريقه  في  يجرف  عالم  وسط  الدولة 

والمساخر.
يغيب  حين  الزمن  هذا  في  نفتقده  شجاع  صوت 
أشخاص مثل عبدالمولى دغمان والكثير من أبناء جيله 
الرواد الذين تنساهم الذاكرة عن عمد واضح ال لبس 
ورموز  أشكال  على  ونمسي  ونصبح  نغدو  لنظل  فيه 

تدعو للرثاء حقًا في كل حين.
جسده  والبصيرة  الحق  إلــى  يدعو  شجاع  صــوت 
رؤساء  اجتماعات  أحد  حضوره  في  دغمان  عبدالمولى 
كل  ظل   ،1968 العام  مصر  في  العربية  الجامعات 
الرؤساء في خطبهم على المنصة يتناولون جامعاتهم 
األستاذ  نهض  ثم  والثناء،  بالتقريض  وأقطارهم 
قصيرة  بعبارة  وجوههم  في  كله  الكالم  ليختصر 
الليبية تؤوي في  الجامعة  وموجزة ومعبرة: »يكفي أن 
رحابها العلمية كل مطاريدكم من األساتذة والباحثين، 

إنهم عندنا في الجامعة الليبية أيها األساتذة!«.
دغمان،  عبدالمولى  مثل  رجل  زمن  في  ذلك  كان 

وذلك يكفي !!

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

السنة السابعة
العدد 351

اخلميس
13 احملرم 1444 هـ

11 أغسطس 2022 م



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

رأي

الخير األبيض وألوان الشر

من  كبيرًا  بها مستوى  عالقتنا  وتتخذ  اليومية،  حياتنا  في  األهمية  بالغ  ابتكارًا  المرآة  تمثل 
»الحميمية«.

لكن، قبل ذلك، ينبغي أن نعود إلى المرحلة التي سبقت تفكير اإلنسان في ابتكار المرآة.
»كائن«  صورة  مرة  أول  رأى  عندما   »homo-sapiens العاقل  »اإلنسان  أن  نفترض 
يشاهد  أنه  بال  على  له  يخطر  لم  منه،  ليشرب  عليه  أكب  الذي  الماء  تحت  منعكسة  مثله 
صورته هو نفسه. إذ أنه لم يسبق له أن رأى نفسه ماثلة أمامه من قبل بحيث يتعرف في 
أنه يشاهد كائنًا آخر  أنا«. لقد اعتقد  الماء إلى مالمحه ويقول »هذا  الموجود تحت  الكائن 
يشبه نوع الكائن الذي ينتمي إليه، إنما »يعيش تحت الماء«، مثل الكائنات المائية، وليس 
فوق األرض. ولم يجعله قيام هذا الكائن بنفس ما يقوم به هو من حركات يشك في هذا 

االستنتاج.
الكائن  أن  إلى  منهما  كل  فانتبه  ليشربا،  غدير  على  معًا  اثنان  أكب  أن  حدث  وربما 

الموجود تحت الماء تطابق مالمحه مالمح الشخص المنكب عليه.
- هذا يشبهك تمامًا!

- وهذا يشبهك تمامًا!
قال كل منهما لآلخر.

منهما  كل  صورة  هما  الماء  تحت  الظاهرين  الكائنين  أن  في  منهما  أي  يفكر  لم  لكن 
منفصالن  آخران  كائنان  بأنهما  االعتقاد  واستمر  عاكس.  سطح  على  تنعكس  نفسيهما 

عنهما، وإن كانا يماثالنهما، يسكنان تحت الماء.
المرجح أنه من هنا ظهرت فكرة »القرين« التي مؤداها أن لكل شخص من البشر قرينًا 
أيضًا  هنا  من  ولعله  يتجلى.  ما  نادرًا  خفي  لكائن  منه،  األصل  طبق  أخرى  نسخة  مماثاًل، 
انحدرت نظرية أفالطون في المثل، القائلة إن موجودات العالم األرضي لها مثل تقابلها في 
إليه  ينتمي  الذي  النوع  المثل«. ليس لكل شيء مفرد، ولكن مثال يجمع  ما يسميه »عالم 
وهناك  والتفاح،  للمرأة  ومثال  للرجل  واحد  مثال  المثل هذا  عالم  في  فهناك  الموجود.  هذا 
المصنوعات  إلى  بالنسبة  الشأن  هو  وكذلك  األرض...  على  المتوزع  للزيتون  مثال  زيتونة 
أيضًا، فهناك مثال في عالم المثل )في السماء( للكوب والكرسي، وما إليه. في الموجودات، 

رغم تعددها، تعتبر تجليات وتمظهرات، وإن شئت انعكاسات، للمثل المكبة على األرض.
ومع التطور العقلي لإلنسان ومالحظته أن السطوح المائية تنعكس عليها جميع األشياء 
الموجودة أمامها من نباتات وحيوانات وجمادات، وتنعكس عليها السماء بسحبها، أدرك أنه 
إنما يشاهد صورته هو الشخصية. عندئذٍ فكر في صناعة سطوح صقيلة يطالع فيها وجهه 
متى ما أراد. وعبر القرون تطورت صناعة المرايا وتحسنت قدرتها على عكس صور من وما 

يوجد أمامها في نقاء.
لقد أدت المرآة وظيفة مهمة بالنسبة إلى اإلنسان، إذ جعلته يتعرف إلى نفسه، ومكنته 
ال  أداة  وصارت  العمر،  بحكم  تبدل  من  مالمحه  على  يطرأ  ما  السنين  عبر  يراقب  أن  من 
يُستغنى عنها في حياته اليومية. صرنا نجد المرايا والسطوح العاكسة في عديد ما نرتاده 

من أماكن، وعندما تظهر لنا صورتنا فإننا نقابل أنفسنا.

وفضل  إيطاليا  إلى  سافر  قد  كان  يونس  رفاقا.  وكنا  نلتِق  لم  قرن  نصف  قرابة  منذ 
لغته  تطور  عن  جيد  بانطباع  منه  أعود  ودائما  مرات،  التقيته  ميالنو؛  في  المعيشة 
نفترق  ال  كنا  المجيد  عبد  عاما.  ثالثين  لحوالي  ألتقه  لم  ولكنني  حياته،  ونسق  وثقافته 
عمله  أماكن  تبدلت  فلقد  سنوات،  وأحيانا  ألشهر،  نلتقي  نعد  لم  ثم  النوم،  وقت  إال 
داخل ليبيا وخارجها. سالم لم أره طوال ربع قرن مضى، أما علي فلم ألتقه منذ أن قمنا 
1967 وهي تلك التي أخبرتكم عنها من قبل، عندما عدت  معا برحلة إلى اليونان سنة 
جدال  نتيجة  العسكري  بحذائه  »المارينز«  بحارة  أحد  لي  بضلع كسره  بنغازي  إلى  منها 

تحول إلى عراك عن حرب النكسة، أو الهزيمة سنة 1967.
من  أكثر  بعضنا  حاول  فلقد  واقعنا،  إلى  ذكرياتنا  عن  حديثنا  تطور  الجلسة  تلك  في 
الليلة،  تلك  سهرة  موضوع  النسيان  كان  ومنها  يفلح!  لم  ولكنه  ما،  شيء  تذكر  مرة 
وأقول سهرة تجاوزا، ألنها لم تكن سهرة بالمعني المتعارف عليه، فلقد امتدت جلستنا 
واقعنا  بمفهوم  فكانت  بقليل،  العشاء  بعد صالة  ما  إلى  بقليل  المغرب  قبيل صالة  من 

الحالي سهرة حقيقية.
سخر أحدنا من نسيان يتطور لديه، فقال:

ألخذ  أو  فيها،  ألضع  فتحتها  هل  أنسى!  الثالجة،  أمام  للحظات  أقف  عندما  أحيانا،   «
منها شيئا؟ وكثيرا ما أقفلها وأعود من دون زجاجة المياه التي ذهبت أساسا ألعود بها 

إلى مرقدي! «
أسفل  وأنا  أحفادي،  أحد  يناديني  »أحيانا  ضاحكا:  واستطرد  سالم  قاطعه  »خرف!« 
السلم، وأتحدث معه قليال وما إن يمضى حتى أقف لبرهة متسائال في نفسي: »هل أنا 

نازل من السلم أم صاعد إلى شقتي!؟«.
أما أنا أخبرتهم أنني توقفت عن قيادة السيارة، بعد ما أدرت محركها وبقيت لدقائق 
هذه  أصل  لم  هلل  »الحمد  وقال:  يونس  وتدخل  ذاهب؟  أنا  أين  إلى  أتذكر  أن  أحاول 
 )Touch Wood( :المرحلة«. ونقر المنضدة الخشبية وقال قول اإلنجليزي إلدراء العين
الحمد هلل ما زلت بخير«. وكرر النقر على خشبة المنضدة، ومالمسة الخشب، هي عالمة 

هذا المعتقد اإلنجليزي، ثم التفت نحو الباب وقال: »الباب يدق! شوفوا من؟«.
قليل  وعاشوها.  الحاالت  هذه  مثل  يعرفون  السبعينيين  معظم  أن  يقين  على  إنني 
وعديدون  بيوتهم،  إلى  العودة  عن  يعجزون  كثيرين  أن  حتى  حالته،  تدهورت  منهم 

ينتظرون وجبة غدائهم التي التهموها منذ أقل من ساعة.
ثم  الشباب،  سن  نحو  تقدمهم  إلى  بشوق  دائما  يتطلعون  بطبيعتهم  الصبيان 
والفرص  السعيدة،  بأيامه  مضى،  الذي  الشباب  على  بالتحسر  األمر  وينتهي  النضج، 
اإلنسان  بأن  مقتنعا  وظللت  يفعلوه.  ولم  فعله  يجب  كان  مما  والكثير  ضاعت  التي 
حدث  أنه  رأيت  مثلما  يتطور  قد  ما،  تهاليل  إال  هي  ما  مثال،  حالتي  وأن  اإلنسان  هو 
بأمثله  كاتبه  أثراه  مقاال  قرأت  بعدما  ارتحت  ولكنني،  دراستي.  رفاق  من  للكثير  بالفعل 
منه  وبدأت  بيته،  في  مختبره  إديسون  توماس  أقام  فمثال  بالعمر،  ترتبط  لم  لعبقريات 
12، ولم يعرف أنه فقد ذاكرته أو حدة عقله. وأصبحت  أعظم االختراعات وهو في سن 
رواية  أفضل  ثاني   )  –  Pride & Prejudice  – أوستن  )جين  اإلنجليزية  الكاتبة  رواية 
رئاسة  كيندي  جون  وتولى  الذهن.  متقدة  رحيلها  حتى  وظلت  شابة،  وهي  لها  نشرت 
65 عاما،  43 سنة، وأصبح ونستون تشرشل رئيسا لوزرا بريطانيا وعمره  أميركا وعمره 
مجلس  في  عادي  كنائب  عاد  عاما،   84 حينها  عمره  كان  ثانية،  فترة  بعد  استقال  ولما 
وعمره  لوحة   62 ضم  لرسوماته  معرضا  أقام  ثم  ثانيه،  بفترة  وفاز  البريطاني  العموم 
في سن  وهي  بريطانيا  وزراء  رئاسة  الحديدية  المرأة  تاتشر  مارغريت  وتولت  85 سنة. 
المتحدة  األميركية  الواليات  دستور  إقرار  من  فرانكلين  بنجامين  وتمكن  سنة.   65
 81 بذكاء عندما نجح في تسوية خالفات المعارضين له، وكان حينها قد بلغ من العمر 

عاما.
الموضوع،  لهذا  الرئيسي  المصدر  على  عثوري  ولوال  نسيتها  ولكنني  كثيرة  واألمثلة 
وهو كتاب نبهتني إليه شقيقتي، عندما أخبرتني أنني نسيته يوم تناولتُ معها وجبتي 
الوجبة،  هي  ما  نسيت  ولكنني  مرجعي،  أنه  فتذكرت  الماضية،  الجمعة  يوم  المفضلة، 

وإن كنت قد أخبرتها أن الوجبة كانت بالفعل فخمة!
في  الرغبة  مثل  الذاكرة  في  ما  شيئًا  يثبت  شيء  من  )ليس  قال:  من  أن  أعتقد  وال 

نسيانه( على حق، ألننا ولدنا بستائر نسيان قادرة أن تُنسي المرء اسمه.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

عند  الشارع  تجتاح  الرتابة،  جحافل  فإن  الريبة،  ربيبة  الرتابة  ألن 
غطى  ما  السيار  الكوري،  للصفيح  لمدرس  حول  ما  الملهى،  مكان 
السكينة  تلتمس  حرونة  لسلحفاة  تحولني  ريبة  تحل  المدينة، 
حتى  الصدر،  على  جاثمة  بخناقي،  تمسك  الريبة  هذه  درعها.  في 
المنحوتة  النظارة،  عن  المخبئتين  المتحاضنتين  القوقعتين  مطلع 
المدسوسة  المنحوتة  الحداثوية.  المنحوتة  المدينة،  في  الوحيدة 
بين مدرس القعدان الحديدية الكورية، وبين ما ال يلزم من حديد 
تقاطع  يقطعها  المنحوتة  هذه  لــزوم،  دون  ينسكب  وماء  وحفر، 
الشوارع، عند مدخل ميدان الشجرة، ويقطعني مرآها مغبونة تكافح 
غبر الزمان والنسيان. من أجل أن تفهم وتدرك ماهيتها، في مدينة 
هنا  يحدث  ما  المستقبل،  أن  تدرك  أن  دون  المستقبل،  في  غارقة 
الواقعة،  وقوع  بعد  حكيمًا،  المرء  يكون  أن  السهل  من  وألن  اآلن. 
وعجلة،  ونور  وحديد  بشر  من  التبانة  درب  في  البحر،  صوب  أيمم 
دابر  يقطع  حيث  ريبة،  كل  من  الخالص،  الشجرة  ميدان  زحام  في 
نزوة  النزوة،  بعطر  المرشوشة  المقهى  الغزالة،  عين  في  الرتابة. 
على  جد  ما  مكياتا،  القهواجي  من  أطلب  الملتقى  في  الصحبة، 
وما  اعتادوا  ما  كبوتشينو،  األصدقاء  يشرب  مشارب،  من  بنغازي 
عرفت بنغازي من أيام الطليان، في مطلع القرن الغارب، كنت أقول 
مازحًا نهاركم أبيض بقليل من البن، وليلي أسود بقليل من اللبن.

الشجرة،  ميدان  وعن  السيارات،  مدرس  والمسرح  المقهى  بين 
ومحشدها،  مسرتها  لسرتها  كاره  أزورغير  المبين،  بنغازي  زبدة 
التمييز  عن  وعجز  مزاج،  بسوء  المؤوبين  ألهلها  الليلي  والمدشن 

بين االلتزام والتعصب.

رأيت  ما  كأني  وأتفحصها،  أتصفحها  نتفة،  نتفة  فيها  أجــول 
بالبشر،  فيها  تعج  التي  الرمضانية  الليلة  هذه  قبل  قبال،  بنغازي 
مضى،  بما  المدهوسين  ولبصيرة  للبصر،  خاطفًا  تحواًل  مدشنة 
بورق  عنها  المتشرنقين  العجوز،  بنغازي  عند  النظر  الشاخصين 
غيهم  في  المعتكفين  والطرنيب،  والسكمبيل  الشكوبة  اللعب: 

يعمهون.
بنغازي هذا المساء نهد يخض حليب الركب.

يلطخ  ومن  السياحة،  آل  على  غضبها  تصب  وهي  أسوح،  فيها 
القرنيط  آل  قبيلة  مقابر:  لعمدان  عمدانها  حول  من  حيوطها، 
ينعون، قبائل بني قبح يعلنون، آل فجيعة يبلغون: أن على من يعثر 
الضائع  بأن  علمًا  مركز،  بأول  يتصل  أن  الصورة،  على صاحب هذه 

يلبس بدلة رياضية، ويناهز من العمر رشادا.
خمارة  الذاكرة  في  تفوح  يميني،  على  موسى  بن  شارع  أتخطى 
أن  قبل  لمصوراتي.  ليبيا،  في  الخمر  منع  بعد  تحولت  ما  القوبو، 
أتعدى شارع فياتورينو، عمر بن الخطاب حاليا، لكن االسم السابق 
تفوح  ترعرعت،  هنا  ضاجه:  ذاكرة  من  تنسل  خيوط،  تشدني  درج، 
مكان  في  الحديث  المسرح  ينبثق  نهضت،  هنا  النهضة،  سينما 
النهضة، هذه »عباد الشمس« المسرحية األولى للمسرح الحديث، 
ولى مطلع السبعينيات أول ما كتبت مسرحية شارع بوخمسين. إلخ، 

آخ.
كله  هذا  تنتابني:  بالخواء  الشعور  عن  ناجمة  باردة،  قشعريرة 
ثمة  حيث  الناصر  عبد  جمال  شارع  قبالة  سيارات،  مدرس  دشن 
مدرس، في مكان الناقوس المدق، أحس أن بنغازي ليست مدينتي، 

هذه من طبعها طابع ذاتي التدمير.
ذاكرتي  عتاقة  من  يعتقني  ــالذا،  م الوجد  هــذا  في  أجــد  ومــا 
كما  والقدم،  والعراقة  الحرية  هو  العتق  أن  غير  الطازجة،  البنغازية 
تدل المادة في معجم لسان العرب، على الجمال والنجابة، والسبق 
في الخيل ـ هل بنغازي من الموريات قدحا؟ -، والشباب والصباحة 
الكريم  والعتيق:  منها،  الجوارح  الطير:  وعتاق  البنات،  وجوه  في 
العرب  لسان  وغير  والنضج،  الكرم  والعتق:  شيء،  كل  من  الرائع 
أجدني ملوذًا بالشعر، في الصبر على الوطن، قصيد عامر بن هشام 
القرطبي: وإنما أسفي أني أهيم بها / وأن حظي منها حظ مغبون 
/ يا لحظ كل غزال لست أملكه / يدنو ومالي حال منه تدنيني / يا 

ليت لي عمر نوح في إقامتها / وأن مالي فيه كنز قارون /.
البقاء هلل آل القصب ينعون فقيدهم، من وافاه األجل المحتوم.. 
تشاركية المعقل للسفر والسياحة، خبراء في تنظيم رحالت العمرة، 
بالورق،  يدفنها  كان.  ما  حيث  يعزقون  بما  المدينة،  تتلطخ  كذا 
وتكدس:  جيوبه  لتعمر  القلوب  تعمر  ما  الدينية،  السياحة  صاحب 
أم الغزالن للسفر والسياحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تُسير 
رحالت العمرة لسنا الوحيدين لكننا األفضل. أقرأ هذا على الحيوط، 

بين نتفة ونتفة، في المدينة المحولة بفضل المقتدرين لمدفن.
أفكر بصوت عال أنتم األفضل، ترمقني السابلة وأكتم وجعًا عند: 
الساعة،  علوم  نشر  في  جادة  لمساهمة  واللغات،  للتدريب  الشامل 
كذا  بنغازي/  يا  والحاقة  الساعة  أبسمل  المحترفين.  من  وبفريق 

تنطق حيوطك المتخفية عنا بالورق...

تلكم بنغازي التي كانت وما كانت.

األفارقة  من  مستعبديهم  ثــورات  البيض  األميركيون  سمى 
حق  منحوا  وحين  مصالحهم،  يهدد  ــذي  ال ــود  األس بالخطر 
جديد  من  للواجهة  ظهرت  السياسية  والمشاركة  التصويت 
بسياقات  كثيرا  كررها  عبارة  وهي  القادم،  األسود  الخطر  عبارة 

مختلفة رئيس البيض في أميركا ترامب.
وفي ظل الحرب الباردة كانت عبارة الخطر األحمر تطلق على 
الحركات  أكثر  ظهرت  الشعار  هذا  وتحت  السوفياتي،  الخصم 
تطرفا وإرهابا مثل المكارثية الشبيهة بمحاكم التفتيش، واآلن 
األصفر  الخطر  بمقولة  الغرب  في  كثيرة  إمبريالية  دوائر  تصدح 

الذي يقصد به في هذه الحالة الجنس الصيني.
الراديكاليون من  توجه  الماضي  القرن  التسعينيات من  إبان 
المتطرف  الجمهوري  اليمين  يضم  الذي  األعداء؛  األخوة  تحالف 
بيل  لسياسة  الــالذع  بالنقد  المتطرف،  الديمقراطي  واليسار 
االشتباك  إدارة  فن  آنذاك،  سُمي،  ما  أو  الصين  حيال  كلينتون 
حمالت  في  ضده  كورقة  كلينتون  ليونة  واستُخدِمت  البَنّاء، 
انتخابات الكونغرس العام 1998 وانتخاب الرئيس العام 2000 
ريغان  حققه  وما  الثمانينيات  لحقبة  حنينا  النقد  هذا  وضمنوا   ،
االتحاد  الشر(  )إمبراطورية  ضد  الصليبية(  )حربه  سموه  ما  عبر 
السوفياتي أو الخطر األحمر على لون الحرية األبيض. وغالبا ال 
الراديكاليَين  واليسار  اليمين  بين  الغريب  التحالف  هذا  يحدث 
على  أميركيا  هيمنة  تتهدد  التي  األخطار  هذه  مثل  في  إال 
الكوكب ودفاعها المستميت على أن تكون القطب األوحد األحد 
الذي يرسم النظام العالمي كما يريد، وهو التحالف الذي يحدث 
كقطب  جديد  من  العائدة  روسيا  خطر  مواجهة  في  بقوة  اآلن 
عالمي يستعيد عافيته، والصين التي شكلت منذ تفكك االتحاد 
السوفياتي التحدي األكبر للواليات المتحدة، اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا، وهي قوة حقيقية تنمو باطراد في الوقت الذي تتراجع 

فيه مؤشرات أميركية عدة.
إرسال  حول  يتمحور  اسمه،  يحضرني  ال  كوميدي،  فلم  في 
رئيس  اغتيال  مهمته  صحفي  لفريق  األميركية  المخابرات 
في  عميلة  تقول  بالمصافحة،  ينتقل  سم  عبر  الشمالية  كوريا 
كوريا  بين  نووية  حرب  حدثت  ما  إذا  المركزية:  المخابرات 
بميزة  علينا  يتفوقون  فإنهم  المتحددة  والواليات  الشمالية 
واحدة تكتيكية، كونهم ال يأبهون بموت مليون شخص منهم 
بعكس رأينا العام الذي تحركه عشرات التوابيت. وبغض النظر 
قوى  الستهتار  قدح  من  الميزة  أو  المالحظة  هذه  تضمره  عما 

األميركية،  المشاعر  لرقة  ومدح  مواطنيها،  حياة  حيال  الشرق 
بين  الصراع  خاصيات  من  مهمة  بخاصية  أيضا  تشي  أنها  إال 
في  الكبرى  فاألمم  الكبرى،  القوى  على مستوى  والشرق،  الغرب 
وتصطف  ديمقراطية  غير  كانت  مهما  لسلطاتها  تنحاز  الشرق 
وراءها حين ترى فيها حلما بإعادة هيبتها ونرجسيتها المنبثقة 
بكل  للتضحية  مستعدة  هي  وبالتالي  قوية،  قومية  مشاعر  من 
شعوب  به  تتمتع  ال  ما  وهذا  كبريائها،  إعــادة  أجل  من  شيء 
وغير  رفاهها  في  كبريائها  ترى  التي  القوية،  الغربية  الــدول 
مستعدة للتضحية به حين تهدده زيادة الفواتير أو التضخم، وال 
أو  الحرية  بالدفاع عن  الحالة تغني سلطاتهم  يعنيهم في هذه 
الديمقراطية في العالم. وعلى سبيل المثال، لو أن ربع العقوبات 
ألنهار  المتحدة  الواليات  على  تفرض  روسيا  على  فرضت  التي 
ناحية  من  العارمة؛ ألن  الفوضى  وعمتها  اقتصادها خالل شهر 
شعوبها المرفهة إلى حد ما غير قابلة أو مستعدة ألي نوع من 
المعتمد  اقتصادها  وألن  اليومية،  حياتها  بسالسة  التضحية 
ومضائق  وبحار  محيطات  تجوب  التي  وأساطيلها  هيمنتها  على 
والشركات  المصرفية  النظم  على  أغلبه  في  والمعتمد  األرض، 
المالية والسوق الحرة، هش أمام أي عقوبات، وأزمة حرب الناتو 
مع روسيا في أوكرانيا عرت مثل هذه االقتصادات، وأدرك العالم 
أن أهم السلع الضرورية التي يعتمد عليها معظم سكان األرض 
كي ال يجوعوا يأتي أغلبها من أراضي االتحاد السوفياتي سابقا، 
مثل القمح وباقي الحبوب، والطاقة الرخيصة والمعادن المهمة، 
معظم  عليه  ينبني  ما  أما  للحياة،  الضرورية  السلع  من  وغيرها 
الزينة  ومواد  والبرمجيات  األثير  معظمه  يشكل  الغرب  اقتصاد 
األلوان  كل  تربط  المتحدة  الواليات  تظل  ذلك  ورغم  والرفاه. 
األلوان  سيد  األبيض،  اللون  إال  وأصفر،  وأحمر  أسود  بالخطر، 
الذين  البشر  وباقي  إلخ،  والديمقراطية...  والحرية  الرقي  ورمز 
الملونين،  يسمون  األبيض  القدر  لهذا  يستسلموا  أن  عليهم 
ال  الحدود  داخل  إال  تمارس  ال  التي  المحلية  فديمقراطيتهم 
في  ارتبطت  ألوان  عداه  وما  واحد،  للون  إال  تتسع  أن  يمكنها 
الرخيصة  هوليود  أفالم  بعض  رسخته  ما  وعبر  أجيالهم  ذاكرة 

بالشر والعنف أو بالغباء.
على  األميركية  السياسية  األدبيات  أطلقت  آخر  جانب  من 
حروبها على هذه األخطار »الحرب الصليبية«، مثلما سمى بوش 
عشر  الحادي  أحداث  بعد  والعراق  أفغانستان  على  حربه  االبن 
يسمونها  ساستها  كان  وعلنا  الصليبية«،  »الحرب  سبتمبر  من 

اإلنسان  أنصار حقوق  بين  الضرورة  تحالف  أن  بل  االسم،  بهذا 
اليسار، سنوا حملة  أهل  التجارية من  الحمائية  ودعاة  اليمنيين 
على  األسرة،  بحوث  مجلس  وعبر  واسعة(  )كاثوليكية  تكفيرية 
الصين المتشددة في تنظيم األسرة، متهمينها بماليين حاالت 
حيال  عقالني  رأي  يروج  أميركيا  في  أنه  رغم  سنويا.  اإلجهاض 
هذا التنظيم األسري مفاده أن تقييد نمو أكثر أمم العالم كثافة 
النمو  تحسين  النتيجة  كانت  ما  إذا  فاضال،  عمال  يعتبر  سكانية 
الديمقراطية  لتطبيق  فرصها  وتحسين  الصين،  في  االقتصادي 
في المجتمع، ودعم االستخدام األفضل للموارد البشرية، بمعنى 
الصينيين  مصالح  تخدم  الصدد  هذا  في  الصين  سياسات  أن 

ومصالح أميركيا أيضا والعالم أجمع.
مع  أو  نفسها  مع  إال  تتفاهم  أن  يمكن  ال  التي  أميركيا  لكن 
نسخة  أو  شاكلتها  على  يكون  أن  للصديق  تريد  يشبهها،  من 
عقوباتها،  قوائم  ومن  الشر  محور  قائمة  من  تحذفه  كي  منها 
في  شك  يراودها  ال  أميركا  لرضا  تسعى  التي  ــدول  ال بينما 
أمم  في  تدخلها  وإن  العالم،  في  الحقيقي  الشر  محور  أنها 
ودائما  مضطربا  العالم  يجعل  ما  هو  األميال  آالف  عنها  تبعد 
هذا،  جبارة  قوة  أي  تفعل  أن  الطبيعي  ومن  الحرب،  شفير  على 
معظم  يعتمد  أمٌة  للسالم  فرصة  أي  تقوض  أن  الطبيعي  ومن 
اإلعمار،  إعادة  ومشاريع  والذخائر  السالح  بيع  على  اقتصادها 
ضرب  على  الواحد  القطب  وكونها  هيمنتها  استمرار  ويعتمد 
واستنزاف القوى المنافسة. تستفز روسيا عبر التيار الفاشي الذي 
إقليم  أو  القرم  جزيرة  وتعتبر  أوكرانيا،  في  حدودها  على  ينمو 
أوكرانيا،  يتجزأ من سيادة  ال  جزءا  بالروسية  المتحدث  دونباس 
الحق  لها  التاريخ  مر  على  الصينية  الجزيرة  تايوان،  تعتبر  بينما 
إبادة  حرب  من  إسرائيل  تفعله  ما  وتعتبر  مصيرها،  تقرير  في 
على أصحاب األرض حقها في الدفاع عن نفسها، وعبر كل هذه 
تناقضات  تعتبرها  ال  بل  العالم،  مع  عالقاتها  تدير  التناقضات 
لزوم  من  أو  المكيافيلية،  أيديولوجيتها  صميم  من  تنبع  ألنها 
بالمصالح،  القيم  يقايض  أن  جوهره  الذي  الرأسمالي  النظام 
الحرة  سوقها  في  المطامع  مسطبة  على  المواقف  يبيع  وأن 
قوة  تجاه  أخرى  اضطرابات  وإلثارة  القارات.  كل  في  المتفشية 
أخرى تشي بتعددية في العالم تذهب بيلوسي في زيارة خبيثة 
في  نيرانه  ينفث  بدأ  الذي  الصيني  التنين  تايوان الستفزاز  إلى 
القرن  تسعينيات  ومنذ  تايوان  أن  والمعروف  تايوان،  مضيق 
المعبر  وهي  لبكين،  الحساسية  البالغة  المسألة  كانت  الماضي 
بقوة عن النزعة القومية الصينية وهي الشاحن الجنوبي القوي 
اقتصاد  أقوى  يتربع مستقبال على عرش  الصيني كي  لالقتصاد 
البنيوي  الخالف  على  لعقود  أميركيا  لعبت  لقد  األرض.  فوق 
كأداة  الصين  واستخدمت  والصين،  السوفياتي  االتحاد  بين 
خطرة  لعبة  تلعب  واآلن  السوفياتي،  االتحاد  وتقويض  لضرب 
واحد  حلف  في  ووضعهما  وموسكو  بكين  بين  التقريب  عبر 
وبالصين  أوكرانيا،  طريق  عن  بروسيا  المتزامنة  تحرشاتها  عبر 
بايدن  هرمون،  زعماء  يقوده  منحى  وهو  تايوان،  طريق  عن 
وبيلوسي، قد يفضي إلى حرب نووية ال تخسف بالنظام العالمي 

الراهن بل تخسف بوجود العالم من أساسه.
شكلتها  التي  العوامل  ومع  ثقافتها  مع  أميركا  تتسق  نعم 
وغير  المعلنة  شعاراتها  ومع  أخــرى،  أمة  أنقاض  على  كأمة 
أيضا تتسق مع ثقافتها وتراثها وهويتها  الصين  المعلنة، لكن 
وتاريخ  وفلسفة  عقيدة  من  السنين  آالف  الممتدة  وروحها 
شكلها بهذا التجانس، كما أن روسيا تتسق مع ثقافتها وتراثها 
وتاريخها، وال يمكن ألمة في هذه الدنيا أن تحتكر أيديولوجية 
أو نظام حكم تعتبره كونيا، وتنتهك سيادات األمم األخرى تحت 
الدفاع عنه، ألن هذا بالضبط ما فعلته  أو  ذرائع نشر نموذجها 
النازية والفاشية والشيوعية، وما حاولت أن تفعله بعض األديان 
التطرف  جماعات  كل  به  تصدح  وما  التبشير،  أو  العنف  عبر 
الشعارات  اختلفت  ومهما  داعش.  رأسها  وعلى  اآلن  المجنونة 
أنا  نفسها:  العقيدة  من  تنبع  فإنها  براقا،  بعضها  كان  ومهما 
أن  لي  ويحق  الخالص  مفاتيح  يملك  من  وأنا  حق  على  الوحيد 
وأكثر سعادة  العالم شبيهي  أجعل  أن  أجل  ما شئت من  أقترف 
أو  الكونية  القرية  عن  الملتبس  الحديث  أما  نموذجي،  بتعميم 
لتوجه  أخرى  ذريعة  مجرد  فهو  التاريخ  نهاية  أو  الصغير  العالم 
والقيم  الثقافة  نشر  عبر  نفسه  يبرر  استعماري جديد  أو  عولمي 

التي تجعل العالم متشابها ومستنسخا من القوة المهيمنة.

ستائر النسيان

حول املرآة

بنغازي حيث الرتابة ربيبة الريبة!
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بلديات 12

 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

القرة بوللي.. تقديم ملفات 
مبادرة »اإلسكان الشبابي 

واألسر املحتاجة«
خاطبت بلدية القرة بوللي 

المواطنين والمتقدمين 
لالستفادة من مبادرة رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية 
لإلسكان الشبابي واألسر 

المحتاجة، وقالت في منشور 
على صفحتها الرسمية بموقع 

»فيسبوك«، »بعد اجتماع 
اللجنة الفرعية بلدية القره 
بوللي.. عليه تعلن اللجنة 

للسادة المواطنين، الواردة 
أسماؤهم في كشوفات 

المستفدين من هذه المبادرة 
فتح باب تقديم الملفات، كل 

حسب محلته التابع لها«.
ونشرت البلدية أماكن قبول 
الملفات وهي كتالي»- محلة 

الرواجح.. مدرسة األمل - محلة 
القويعة.. مدرسة الزياينة- 

محلة العطايا.. مدرسة 
الناشئين خلف مدرسة ليبيا 

الغد - محلة الشرقية.. نقابة 
المعلمين محلة الخوالق.. 

مدرسة الشهيد الضاوي ـ محلة 
الكراوة.. الفترة الصباحية 

مدرسة عمر بن الخطاب 
والفترة المسائية مدرسة القره 

بوللي الثانوية«.
كما تضمن المنشور بيانًا 

بالمستندات المطلوبة. وهي» 
- نموذج رقم 7.6.5.4.3.2 

- شهادة مرتب - صورة 
شخصية- ملف«.

حفتر يلتقي ممثلي بلديات وقبائل البطنان في طبرق
   في احتفال أشاد بدور القوات المسلحة..

في خطوة مفاجئة، التقى قائد قوات القيادة العامة 
المشير خليفة حفتر، اإلثنين، عمداء بلديات وممثلين 
عن منظمات المجتمع المدني وقبائل منطقة البطنان 

شرق ليبيا، وذلك خالل زيارته مدينة طبرق.
المشير  الستقبال  كبيرًا  حفاًل  أقامت  طبرق  بلدية 
سعيد  المرحوم  بملعب  المدينة  زيارته  خالل  حفتر 
القوات  بجهود  أشــادت  كلمات  تخللته  خــيــراهلل، 
تأمين  في  ــا  ودوره ــاب  اإلره محاربة  في  المسلحة 
لجمع  وسعيها  النار،  إطالق  بوقف  والتزامها  الحدود، 

الليبيين. الفرقاء 
طبرق،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وألقى 
حفتر،  بالمشير  فيها  رحب  كلمة  بوالخطابية،  فرج 
الكرامة«  مشيدًا بدور مدينة طبرق في دعم »عملية 
وتحرير  ــاب  اإلره محاربة  في  الليبي  الجيش  ودور 

بنغازي ودرنة.
الذي  الليبي  الجيش  وهنأ بوالخطابية، في كلمته، 
تحل ذكرى تأسيسه في التاسع من أغسطس، منوهًا 
الجيش  دعم  على  تعول  البطنان  بلديات  أن  إلى 
والتصدي  المنطقة  تأمين  في  األمنية  لألجهزة 
غير  والهجرة  الحدود  بمناطق  األمنية  للخروقات 

الشرعية.

الجار منزل  سرقا  شابني  على  القبض  بنغازي.. 
البحث  قــســم  ضــبــط 
الجنائي بمديرية بنغازي 
منزل  ــا  ــرق س شــابــيــن 
بمنطقة  جيرانهما  أحد 
الواقعة  بــدأت  الكيش. 
بشكوى  مواطن  بتقدم 
سرقة  عن  القسم  إلــى 
ــاز من  أســطــوانــات غـ
عرض  وشاشات  منزله، 
األغراض  مرئي، وبعض 
بيان  حسب  األخــــرى، 
صفحتها  على  المديرية 
ــع الــتــواصــل  ــوق فــي م
»فيسبوك«،  االجتماعي 
أفراد  وتمكن  الثالثاء. 
التحريات في القسم من 
جمع  بعد  الجناة  تحديد 
ومراجعة  المعلومات، 
ــرات الــمــراقــبــة  ــي ــام ك
ــة مـــن مــكــان  ــب ــقــري ال
اتضح  حيث  الــواقــعــة، 
صغيري  المتهمين  أن 
يــتــجــاوز  وال  الـــســـن، 
وقد  عامًا،   17 عمرهما 
أقرا بارتكاب جريمتهما، 
النيابة  ــى  إل أحيال  ثــم 

العامة.

سرت.. ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصالحية
الوسط: محمود الصالحي

ضبطت الدوريات التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي في سرت، كميات من األدوية منتهية الصالحية وغير صالحة لالستهالك واالستعمال البشري كانت تباع بعدد من الصيدليات الخاصة، وذلك خالل 
جولة تفتيشية استهدفت متابعة الصيدليات، الثالثاء. وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت في تصريح إلى »الوسط« إنهم أقفلوا إحدى الصيدليات خالل الجولة التفتيشية، وذلك لمخالفتها 

اإلجراءات القانونية واللوائح الطبية المعمول بها في ليبيا بشأن سالمة الدواء.
وأضاف أن األدوية التي جرت مصادرتها خالل الجولة التفتيشية عثر عليها بعدد من الصيدليات التي اتخذ حيالها فرع جهاز الحرس البلدي في سرت، اإلجراءات القانونية.

أجرى عميد بلدية مسالتة، هشام سويدان، ورئيس 
واألسر  الشبابي  لإلسكان  مسالتة  الفرعية  اللجنة 
للمتقدمين  المتابعة  للجان  تفقدية  زيارة  المحتاجة 
الميدانية  الزيارة  المبادرة.  من  لالستفادة  بملفات 
كانت يوم األحد للمحالت التي قامت بتقديم ملفاتها 
البلدية  البلدية. وواصل مسؤولو  السبت بمقر  يوم 
األسبوع،  أيــام  مــدى  على  مصورة  منشورات  في 
زياراتهم الميدانية للمحالت التي تقدمت بلمفاتها 
لالستفادة من المبادرة، وذلك على الصفحة الرسمية 

للبلدية بموقع التواصل »فيسبوك«.

طرابلس.. ضبط سارق كاميرات مصلحة املطاراتمسالتة.. زيارات ميدانية للجان مبادرة »اإلسكان الشبابي«
اإلثنين،  طرابلس،  أمــن  مديرية  أعلنت 
مبنى  من  كاميرات  ــارق  س على  القبض 
بعض  استرجاع  وجرى  المطارات،  مصلحة 
القانونية  ــراءات  اإلج واتخاذ  المسروقات، 
ــة  زاوي شــرطــة  لمركز  وإحــالــتــه  بشأنه، 

الدهماني.
صفحة  ذكرتها  كما  الواقعة،  تفاصيل 
إلى  تشير  »فيسبوك«،  على  األمن  مديرية 

تقدم أحد موظفي مصلحة المطارات ببالغ 
يفيد بسرقة كاميراتين نوع »كانون«، حيث 
خالل  من  للبيع  معروضتان  أنهما  تبين 

إحدى صفحات التواصل االجتماعي.
األمنية  الغرفة  أن  بيان  فــي  وأضــافــت 
من  الــبــالغ،  موضوع  تابعت  المشتركة 
جرى  المعلومات، حيث  وجمع  التحري  خالل 
لمبنى  تسلله  بعد  الذي،  للسارق  التوصل 

المصلحة وسرقته الكاميرات، قام بعرضهما 
للبيع، وتمكن من بيع إحداهما بمبلغ 6800 

دينار، واألخرى بمبلغ ألف دينار.
يعرض  مما  المواطنين  نبهت  المديرية 
إذ  االجتماعي؛  التواصل  صفحات  عبر  للبيع 
يمكن أن يصبح من يشتري سلعة مسروقة 
متهمًا أو يخسر أمواله، بعد استرجاع محل 

الجريمة.

طبرق ـ الوسط: فراس بن علي

»اإلمداد الطبي« يرسل 
مشغالت غسل كلى إلى 

املنطقة الجنوبية
الثالثاء،  الطبي،  تسلم فرع جهاز اإلمداد 
شحنة من مشغالت غسل الكلى، مقدمة 
احتياجات  لسد  الوسطى  فرع  من  كدعم 

مراكز الغسل بالمنطقة الجنوبية.
أشــاد  الــوحــش،  عــبــداهلل  الــفــرع،  مدير 
الوسطى  فــرع  في  العاملين  بمبادرة 
ولضمان  االحتياج،  لسد  الشحنة  إرسال 
مراكز  في  الخدمات  تقديم  توقف  عدم 
غسل الكلى لمرضى الفشل الكلوي، وفق 
الطبي  اإلمداد  لجهاز  الرسمية  الصفحة 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
شحنات  نقل  إجـــراءات  يتابع  أنــه  وأكــد 
للفرع  الطبية  والمستلزمات  األدويـــة 
والتوزيع  المخازن  إدارة  مع  بالتنسيق 
لضمان  طرابلس،  في  العامة  ــاإلدارة  ب
ألشهر  يكفي  استراتيجي  مخزون  وحود 

مقبلة.

مصراتة.. افتتاح محكمة ونيابة الغيران الجزئيتني
مقر  اإلثنين،  عبدالرحمن،  إبراهيم  حليمة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  العدل  وزيرة  افتتحت 
محكمة ونيابة الغيران الجزئيتين بمدينة مصراتة، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لصيانة 

وتجهيز المحاكم والنيابات بما يخدم المواطنين والتيسير عليهم في كافة المقار العدلية.
ويتكون المقر الجديد للمحكمة والنيابة من عدة مرافق وقاعات جلسات وغرف مداولة وقاعة 
والخدمي  المكتبي  باألثاث  ومزودة  متسعة  بممرات  مصممة  للقضاة  واستراحة  للمحامين 

والتجهيز التقني، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وذلك  القضائية؛  للمؤسسة  الكامل  دعمها  تقدم  العدل  »وزارة  أن  العدل  وزيرة  وأكدت 
السبل  المسافات وتقديم كافة  المتقاضين وتقريب  الناجزة بين  العدالة  في سبيل تحقيق 

المتاحة للمواطن، متمنية دوام التقدم واالستقرار إلرساء دولة القانون«.
حضر االفتتاح محامي عام محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة سرت االبتدائية، ورئيس 
نيابة غرب مصراتة ورئيس نيابة شرق مصراتة، ورئيس فرع إدارة القضايا مصراتة، ورئيس 
وأمين سر مكتب  ومدير  والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  ومدير  العدل مصراتة،  وزارة  فرع 

معالي الوزيرة، ولفيف من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية.

● حفل استقبال املشير خليفة حفتر

انطالق الحملة التوعوية النتخابات بلدية ترهونة
بني وليد–الوسط: الصغير الحداد

البلدية،  لالنتخابات  الفرعية  اللجنة  إشــراف  تحت 
انطلقت  ترهونة،  ومرشدات  فرع كشاف  مع  وبالتعاون 
لحث  التوعوية  الحملة  ترهونة،  بمدينة  اإلثنين، 
انتخابات  في  والمشاركة  التسجيل  على  المواطنين 

البلدي. المجلس 
بوكليش  أسامة  الفرعية  اللجنة  عضو  ــح  وأوض
توزيع  تضمنت  التوعوية  الحملة  أن  لـ»الوسط« 
حث  وكيفية  االقتراع،  مراكز  أرقــام  توضح  مطويات 
كناخبين  سواء  والمشاركة  التسجيل  على  المواطنين 
حقهم  لممارسة  البلدية  االنتخابات  في  مرشحين  أو 
البلدي  المجلس  انتخاب  في  يمثلهم  من  اختيار  في 

ترهونة.
لمدة  ستتواصل  الحملة  هذه  أن  بوكليش،  وذكر 
المواطنين  لتوعية  ــك  وذل متتاليين،  أسبوعين 
حول  اإلرشادية  والكتيبات  بالمطويات  وتزويدهم 
بدعم  الجميع  مطالبًا  للبلدية،  االنتخابية  العملية 

المقبلة. الفترة  ستنطلق  التي  االنتخابية  العملية 
المحلية،  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  وأعلنت 

المجلس  انتخاب  عملية  انطالق  الجاري،  الشهر  مطلع 
وبدء  الثانية،  االنتخابية  دورته  في  ترهونة  البلدي 
للبلديات  االنتخابية  العملية  الستئناف  العكسي  العد 

أخرى. بلدية   11 التي تشمل  كافة،  المستهدفة 
المحلية،  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  أكدت  كما 
االنتخابية  االستحقاقات  لتنفيذ  »الكاملة  جاهزيتها 
وفق  وذلك  مالئمة،  الظروف  كانت  متى  للبلديات، 
واللوجستي«. الفني  الدعم  وتوفير  المتاحة،  اإلمكانات 

المطلقة المغلقة  القائمة 
البلديات  وجميع  ترهونة  مواطني  اللجنة  وحثت 
سجل  منظومة  فــي  التسجيل  على  المستهدفة 
المواطنين،  أمــام  متاحة  ــزال  ت ال  التي  الناخبين، 
ناخبين  ســواء  االنتخابية  العملية  في  والمشاركة 
المطلقة،  المغلقة  القائمة  نظام  وفق  مرشحين  أو 
الكشاف  وحركة  المجتمعية  المنظمات  بدور  مشيدة 
تضافر  في  العالقة،  ذات  الحكومية  المؤسسات  وجميع 
المحلية،  االنتخابات  إلنجاح  ومشاركتها  جهودها 
وتقديم مزيد الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي 

المحلية اإلدارة  وتفعيل  للسلطة  ● الحملة التوعوية النتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. )اإلنترنت(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

فنان الفطرة محمد العارف عبية

بدأ مشواره الفني بالرسم الصحفي 
الساخر ثم اهتم بالتشكيل متخذا من 

املوروث الشعبي الليبي موضوعا إلبداعه

ثقافة وفن 13

 Innate Art  - فني  اجتماعي  تواصل  من  جَمْع 
في  التعلم،  ذاتية  الفنية  األعمال  عرَّف   -  Community
في  بالبساطة  ويلتزم  يهتم  الذي  التشكيلي  الفن  نطاق 
الفطري«؛  بـ»الفن  الصورة  خيال  في  واالسترسال  األداء 
رواد  أحد  عبية،  العارف  محمد  التشكيلي  الفنان  ويعد 
يكن  لم  إن  الليبي،  التشكيلي  المشهد  في  األسلوب  هذا 
 1944 سنة  طرابلس  مواليد  من  فهو  ليبيا،  في  رائده، 

2016/2/5 ورحل عنها يوم 
اهتم  ثم  الساخر،  الصحفي  بالرسم  الفني  مشواره  بدأ 
موضوعا  الليبي  الشعبي  الموروث  من  متخذا  بالتشكيل 
أعماله  فوصفوا  والنقاد،  المتابعين  فأبهر  إلبداعه، 

الفنية. بالفطرة 
معيتيق  عدنان  التشكيلي  الفنان  الناقد  عنه  قال 
من  لمحة  فتعتريك  األسلوبية  تتداخل  لوحاته  في  »إن 
أغلبها،  في  األداء  عفوية 
حتى  النظر  تمعن  أن  وما 
تجربة  أمام  أنك  تدرك 
لما  مدركة  عميقة،  فنية 
مع  الحساسية  فائقة  تفعل 
اآلخر  مع  وعالقتها  محيطها 
وزخم  وتعدد  تناول  من 
مواضيعها، فهي ال تتكرر«.

تتميز  إنها  أعماله  عن  بوشناف  منصور  األستاذ  وقال 
خلق   « من  تمكنها  التي  وهي  والعفوية  بالبساطة 
عن  النظر  بغض  عام  بشكل  المتلقين  مع  التواصل 
الموروث  في  تستلب  ال  تجربة  إنها  الثقافي،  مستواهم 
التناغم  تجربة  إنها  األوروبي،  اإلنتاج  في  تستلب  وال 

واالنسجام مع الذات ومع العصر الجاري«.
والدولية،  المحلية  المعارض  عديد  في  العارف  شارك 
ثقافتنا  ومن  الشعبية  ذاكرتنا  مفردات  العالم  فعرَّف 
شبابيك  من  عمارتنا  وتفاصيل  والبخور،  كالحنة،  الليبية 
وأبوزيد  والعنقاء  والغول  بالدنا،  وأقواس  وأبواب، 
مصورة  قصص  والقرين!  والحويتة  والخميسة  الهاللي 
الغول  روايات  في  الجدات  سرد  بأسلوب  طريقته  على 
الترحال،  »موسم  أيضا  أبرز  الهاللي،  وأبوزيد  والعنقاء 
حمرة  موصدة.  شرفة  في  تستريح  مهاجرة  طيورا  راسما 
تعتري وجه عذراء، وعيون مدينة كاملة بأسوارها يحرسها 

طائر خرافي، وفارس وجواد.
والحويتة،  الخميسة  المطر،  وسقوط  الخريف  سحب 
لم  شديد  وباختصار  الشعبية..«،  الذاكرة  من  ومفردات 
ما  واألستاذ منصور بوشناف  أشرت  الذي  الناقد  لي  يترك 
يضاف إلى إبداع هذا الفنان الذي رحل وما زال في جرابه 

تبهجنا. لم  ألونا 

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

القاهرة ــ الوسط

 

من  المقتبس  تراين«،  »بوليت  فيلم  نجح  األسبوع،  نهاية  مع عطلة 
رواية يابانية ذائعة الصيت، في أن يتصدر شباك التذاكر في أميركا 
بعضهم  تصفية  يحاولون  قتلة  سبعة  قصة  يتناول  وهو  الشمالية، 

البعض في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو.
الهوليوودية  والنجم  بيت  براد  العالمي  النجم  بطولة  من  والفيلم 

30.1 مليون دوالر في أول أسبوع إلطالقه. ساندرا بولوك، حقق 
وفي المقابل، تراجع فيلم التحريك »دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس« 
مع  الثاني  المركز  إلى  واسعة  بقدرات  يتمتع  الذي  الخارق  كلبه  مع 
من  الثاني  األسبوع  في  دوالر  مليون   11.2 بلغت  إيرادات  تحقيقه 
دواين  أمثال  من  كبار،  نجوم  أعار  الذي  الفيلم  ويتتبع  عرضه،  بدء 
كريبتو  مغامرات  لشخصياته  أصواتهم  هارت،  وكيفين  جونسون 
كالب  بمساعدة  خارقين  أبطال  لنجدة  يهب  الذي  »سوبرمان«  كلب 

أخرى.
أما »نوب« الذي تتمازج فيه عناصر أفالم الرعب والخيال العلمي في 
دوالر  ماليين   8.5 محققا  الثالث  المركز  إلى  فتراجع  ويسترن،  أجواء 
العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل  إذ يروي هذا  إيرادات،  من 
أعمال  أحدث  وهو  كاليفورنيا،  في  خيول  مزرعة  في  نفقاتها  تغطية 

الكاتب والمخرج جوردان بيل.
البطل  سلسلة  أجزاء  رابع  ثاندر«،  أند  الف  »ثور:  فيلم  حل  ورابعا 
من  هيمسوورث  كريس  دوره  يؤدي  الذي  »ثور«،  الشهير  الخارق 

7.6 ماليين دوالر. إنتاج »ديزني«، مع 
وجاء أحدث أجزاء سلسلة »ديسبيكابل مي«، وهو فيلم »مينيينز: ذي 

7.1 مليون دوالر. رايز أوف غرو« خامسا، مع إيرادات بلغت 
 7( مافريك«  غن:  »توب   -  6 كالتالي:  فجاءت  المراكز  باقي  أما 
دوالر(.   ماليين   5.7( سينغ«  كرودادز  ذي  »وير   -  7 دوالر(.  ماليين 

8 - »إيستر صنداي« )5.3 ماليين دوالر(.
9 - »إلفيس« )4 ماليين دوالر(. 10 - »ذي بالك فون« )1.5 مليون 

دوالر(.

»بوليت تراين« يحلق في الصدارة TopTop
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ارحومة يشخص واقع اللغة العربية في الفضاء الرقميارحومة يشخص واقع اللغة العربية في الفضاء الرقمي
محاضرة عن أسئلة العالم الشبكي

وعلم  المعلوماتية  في  الباحث  ارحومة،  علي  الدكتور  وصف 
االجتماع االفتراضي، حضور اللغة العربية بالضعيف في عالم 
اليوم، وهو منطلق ورقة بحثية ألقاها بمجمع اللغة العربية، 
الخميس، واضعا عالمات االستفهام بين إمكاناتها الهائلة 
وعراقتها مقارنة بوضعها في المجال الحضاري الحديث، ومن 
ذلك يرسم رؤيته للخروج من نفق التراجع بتحديد مسارها 
بأنواعها  اإللكترونية  التمثالت  في  حضورها  وهو  الرئيس 
المعرفي واستخدامها من قبل  ما يعني محتواها  المختلفة 
أدارها  التي  المحاضرة،  في  ويمضي  اإللكترونية.  الشبكات 
التحول  هذا  أبعاد  مشخصا  نصر،  بشير  الصديق  الدكتور 
الالزم بتسليط الضوء على أبرز عناصر التفاعل الرقمي في 
وذلك  العربية  وثقافتنا  لغتنا  دور  وأين  )اإلنترنت(،  شبكة 
وكذا  المعاصرة،  الغربية  العقالنية  طبيعة  وفهم  بمعالجة 
التحديات  مواجهة  وآفاق  العربية،  الثقافية  التعددية  مآالت 

اإللكترونية، ومن ثم كيف نفعّل إمكاناتنا؟

رسل التنوير
منهجية  ونظرية  كمفهوم  يعرفها  العقالنية  إلى  وبتطرقه 
المعرفة،  إلى  الوصول  في  ووسائله  العلم  إلى  تحتكم 
وتبني الفكر والرأي والحقيقة عبر المنطق والتحليل والنقد 
الحضارة  أن  إلى  مشيرا  واالستنباط،  والمقارنة  واالستقراء 
تقريبا  وحتى  الثامن،  القرن  منذ  عرفت  اإلسالمية  العربية 
التفكير  انتهجت  فكرية  ومذاهب  فرقا  عشر،  الحادي  القرن 
العقالني وجعلته الفيصل في إثبات الحقائق واإليمان بها، 
مثل المعتزلة، واألشاعرة، وأضرابهم؛ لكنهم لم يستمروا في 

فرض منهجيتهم الفكرية في الثقافة العربية لفترة طويلة.
القرن  أنه في أوروبا  ومن جانب آخر، أوضح الدكتورعلي 
السابع عشر، مع بدء عصر التنوير، ظهرت العقالنية كمدرسة 
والفكرية  العلمية  بآلياتها  الحديث  العصر  منهجية صبغت 
والوضعية،  الحر،  الفكر  أصحاب  مثل  والدينية،  والسياسية 
التنوير  رسل  أن  بالقول  واستطرد  والعلمانية..  والنفعية، 
أدركوا، مدى ارتباط العلم )المنطقي( وقوانينه، بالتكنولوجيا 
بل  بالحقيقة،  التكنولوجيا  تهتم  ال  لذلك  وتطبيقاتها، 
بالفائدة.. وتقرر آنذاك أن المعرفة والعلم والتقنية التطبيقية 
سمي  ما  أو  العقالنية  دليل  هي  المجتمعية،  الفائدة  ذات 
بالثقافة الجديدة، وهو ما أفرز فيما بعد عصر الحداثة الغربية، 
مع أواسط القرن التاسع عشر تقريبا، والتي حايثت التفكير 
إلى  الغربية، حتى وصلنا  المجتمعات  المنظم في  العقالني 

عصر ما بعد الحداثة.
وتحدث كذلك عن التعددية الثقافية العربية التي عرفت 

أصولها ومرجعياتها، في حقبة ما قبل اإلسالم وما بعده، كما 
لحقيقة هذا  وأصّل  وتعددها،  اللغة  القرآن جسد وحدة  أن 
النموذج اللساني العربي، خاصة »لغة قريش« التي أصبحت 
الفهم  أوجه  بتنوع  سمح  الذي  األمر  الفصحى،  اللغة  تمثل 
وثراء المعنى، وكان التفسير بالمنقول )النقل( كما كان أيضا 
بالتأويل )العقل(. كما استطاع كتاب اهلل أن يستوعب ويصهر 

في لغته، كلمات كثيرة لحضارات أخرى، وقد أحصاها جالل 
تعددت  ومثلما  لفظة،   )117( حوالي  في  السيوطي  الدين 
الفكرية  للمذاهب  األمر  والتأويالت، كذلك  واللهجات  اللغة 
والطوائف الدينية والفروع الفقهية والكالمية، وانفتحت نوافذ 

الثقافة العربية اإلسالمية على الشعوب األخرى شرقا وغربا.
استطاعوا  العرب  كان  إذا  أنه  التتابع  هذا  وفق  ويرى 
منذ تقريبا القرن الثامن أو التاسع للميالد وما بعدهما، أن 
»يؤنسنوا العلم«، بتعبير جورج سارتون، فذلك ألنهم انطلقوا 
من لغتهم التي جعلوها »لغة مسكونية«، أي لغة العلم، لقد 
نجحوا في بناء نظام فكري عملي خاطب الناس بلغة راقية، 
المعرفي  الفراغ  وتسد  معا  والمعنى  المبنى  قوية  جاذبة، 

المهول الذي كان يعيش فيه العالم في القرون الوسطى.
مواجهة  على  للوقوف  متصل  سياق  في  ارحومة  ينتقل 
التحديات اإللكترونية، ولكي نتمكن من استجالء الصورة على 
وجه أمثل، ينبغي طرح أهم األسئلة بالخصوص وهي: علينا 
أن نفهم كيف تغيرنا المنظومة الشبكية الدولية )اإلنترنت(، 
وآليات التغيير التي تمتلكها؟ وفي المقابل، ما هي أهم نقاط 
القوة لدينا خاصة تعدديتنا العلمية والتقنية؟ كما علينا أن 

نفهم معادلة التنافس في اللغة، والنجاح في االبتكار، وكيف 
نتمثل بين المواجهة والمنافسة الثقافية؟.

سقوط الحصانة
طبيعة  تبرز  جوهرية،  حاالت  ثالث  هناك  أن  إلى  وأشار 
التغير في حركة اإلنترنت بالنسبة للفرد والجماعة البشرية 
البشري  المستويين  على  بالمركزية  يعرف  ما  إذابة  وهي، 
والمؤسسي، وسقوط الحصانة الذاتية في »الذات الرقمية« 
وفقدان  شيء،  أي  ضد  شيء،  أي  في  محصنا  أحد  ال  إذ 
اإلحساس بالزمن. ولهذه الحاالت الرئيسية الثالث، مظاهر 
ل اإلنترنت موردا أساسيا للتواصل  فرعية تأثيرية منها. تشكِّ
التكنواجتماعي،  الذهني  والتالقح  والمعرفي،  االجتماعي 
كما أصبحت نافذتنا الكبرى على األشياء، لذا تطرح »الثقة 
االجتماعية« أسئلتها بال نهاية، من قبيل »الهوية الرقمية«، 
الممكن  من  وهل  العالقات(؟  )بنية  االجتماعي  والرصيد 
سريعا؟  للتغير  القابلة  االفتراضية،  الصنعيات  في  نثق  أن 

والمهيأة لالحتواء والتزوير واإلقصاء أو اإللغاء والتدمير...؟.
وفيما يتعلق بآليات التغيير، يبن المحاضر أهمية اإللمام 
بالثقافة الكونية، في مضمونها وشكلها الحضاري ومؤثراتها 
تشمل  بإيجاز  وهي  ومنتجيها،  الكبار  العبيها  المختلفة، 
التجارب المشتركة بين الناس، كاألعراف والتقاليد والرموز 
واألفكار ومظاهرها في الرياضة والفنون والسفر والسياحة، 
التقنية  في  العالمية  والمهن  المنتشرة،  الرقمية  واأللعاب 

واإلدارة والمالية.

أمية اإلنترنت
تظهر  التي  اإلحصائية  البيانات  بعض  الباحث  وعرض 
الوجه الطاغي جليا لهذه الثقافة بمحتواها الرقمي الغربي، 
السنة  هذه  وأوائل  الماضية  السنة  آخر  إلحصاءات  فوفقا 
2022، بلغت نسبة مستخدمي اإلنترنت في البلدان العربية 
حوالي )56 %( تقريبا من إجمالي السكان، في مقابل نسبة 
مستخدمي العالم لإلنترنت حوالي )66 %( من إجمالي سكان 
العالم. بينما نسبة المستخدمين العرب إلى مستخدمي العالم 
تقريبا )4.8 %(. علما بأن البلدان العربية تتفاوت في نسبة 
مستخدميها لإلنترنت كال على حدة، من إجمالي عدد سكان 
كل واحدة منها، حيث تصل النسبة في ليبيا إلى )84.2 %( 
تقريبا، وفي بعض دول الخليج تفوق النسبة )100 %(، مثل 
قطر واإلمارات، بينما تتدنى بشدة في بعض البلدان، مثال 
الصومال حوالي )12.8 %(، واليمن حوالي )25.9 %(، ولكن 
بصفة عامة، نحن نتحدث عن أكثر من 44 % من السكان 
العرب ال يستخدمون اإلنترنت، وهذه تعد نسبة كبيرة في 

عالم اليوم.

القرآن جسد وحدة اللغة وتعددها وأصل لحقيقة هذا النموذج اللساني العربي

طربية  سهرة  قدمت  دالل  الفلسطينية  الفنانة 
في مهرجان »الحمامات الدولي« بتونس، أحيت من 
الفلسطينية،  الفلكلورية  التراثية  الموسيقى  خاللها 
العذب  بصوتها  شهرتها  دالل  اكتسبت 
األنماط  مختلف  أداء  على  وقدرتها 
الموسيقية، الطرب الكالسيكي 
األندلسية  والموشحات 
الشام. وعملت  وتراث بالد 
هوية  صياغة  على 
عالمية  فلسطينية 
موسيقاها،  خالل  من 
في  هذا  ويظهر 
الغنائية  ألبوماتها 
»نور«، »عن بلدي«، 

و»يا ستي«.

فن x فن
وداعًا أوليفيادالل..  وسهرة فلسطينية

صقر يختتم »جرش«

انفصال كيم كارداشيان

نجمة فيلم »غريس«، الممثلة أوليفيا نيوتن-جون 
توفيت عن 73 عامًا، على ما أعلن اإلثنين زوجها في بيان 
نُشر على شبكات التواصل االجتماعي، قائاًل إنها: »توفيت 
بسالم في مزرعتها بجنوب كاليفورنيا صباح اليوم وسط 
عائلتها وأصدقائها«، بعد صراع مستمر منذ 30 عامًا مع 

سرطان الثدي.

أحيا المطرب السعودي رابح صقر 
حفل ختام مهرجان جرش للثقافة 
والفنون، على مسرح المدرج الجنوبي 
تزامنًا مع تقديم البحرينية بانة، 
وفرقة »جدل« األردنية، وصالت 
غنائية وموسيقية على »الشمالي«، 
وذكر مازن قعوار المدير التنفيذي 
للمهرجان أن الدورة الـ36، التي 
اختتمت السبت، سجّلت حضور نحو 
250 ألف زائر في مختلف مواقع 
الفعاليات على مدى 10 أيام.

وسائل إعالم أميركية كشفت انفصال نجمة تلفزيون الواقع 
الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد  الممثل  كيم كارداشيان عن 
المتخصص  »إي«  موقع  وأوضح  المواعدة.  من  أشهر  تسعة 
انفصال  وديفيدسون  كارداشيان  أن  مجهول،  مصدر  عن  نقاًل 
هذا األسبوع ألن جدوليهما المزدحمين »جعال من الصعب حقًا 

الحفاظ على العالقة«.

أن  كوبا«  دي  »ألينا  منتج  أعلن 
فيدل  دور  سيلعب  فرانكو  جيمس 
الذي  المستقل  الفيلم  في  كاسترو، 
الكوبي  الزعيم  ابنة  على  يتمحور 
مارتينيز  جون  المنتج  وقال  الراحل، 
إسناد  يريد  كان  المخرج  إن  أوفيالن 
الدور إلى ممثل »يشبه فيدل كاسترو 

جسديا ويتمتع بجاذبية شخصية«.

نقيب  زكى  أشرف  الدكتور  أعلن 
الفنانة  وفاة  التمثيلية  المهن 
حسين،  رجاء  الكبيرة  المصرية 
 83 ناهز  عمر  عن  الثالثاء،  صباح 
أفالم  خمسة  الراحلة  وقدمت  عامًا. 
سابقًا  وتزوجت  شاهين،  يوسف  مع 
وهي  عبدالرحمن،  سيف  الفنان  من 
وآخر  حسين،  ناهد  الفنانة  شقيقة 
الغروب«  »واحة  مسلسل  أعمالها 

العام 2017.

للمخرج الليبي عبدالله الغالي

 »ذات مرة في طرابلس«  يفوز بدعم مهرجان البحر األحمر السينمائي
عزة املقهور تقتنص لحظات طرابلسية في »بهلولة«

كشف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي األعمال الفائزة، 
في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع من مسابقة صندوق البحر 
األحمر، وعددها 23 فيلما من بين نحو300 طلب للمشاركة، 
في  مرة  ذات   – »الباصطرديا  الليبي  الفيلم  رأسها  وعلى 

طرابلس« من إخراج عبداهلل الغالي.
الثقافة  إلى دعم صانعي األفالم ورواد  المهرجان  ويهدف 
أجل  وأفريقيا، من  العربي  والعالم  السعودية  السينمائية في 
تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى 

إبداعات ماثلة على أرض الواقع.
بالمنحة، هو مخرج  الفائز  العمل  الغالي، صاحب  وعبداهلل 
سينمائي ليبي مصري، نال جائزة »ملتقى القاهرة السينمائي« 
العام 2018 من قبل »شركة السينما الكويتية الوطنية« عن 
شارك  كما  طرابلس«،  في  مرة  ذات   – »الباصطرديا  فيلمه 
وفاز   2019 العام  لبنان  في  السينمائي«  بيروت  »ملتقى  في 

بـ»جائزة مركز السينما العربية«عن ذات الفيلم.
وشارك كذلك في »مهرجان برلين السينمائي الدولي« في 
ألمانيا العامين 2012 و2013، و»مهرجان ديربان السينمائي 
الدولي« 2012. له فيلم وثائقي بعنوان »القاهرة الرحيبات«. 
العالي  »المعهد  من  السينما  في  بكالوريوس  على  حاصل 

للسينما« في جمهورية مصر العربية.

في  مزدوجة  رحلة  فيمثل  »القاهرة-الرحيبات«،  فيلم  أما 
تاريخ ليبيا وجغرافيتها غير المعروفين، يخوضها المخرج من 
الحدود  من  منطلقا  ليبيين،  ثوريين  شهادات  توثيق  خالل 
أجدابيا،  بنغازي،  القبة،  درنة،  إلى طبرق،  المصرية   - الليبية 

طرابلس ووصوال إلى الرحيبات، مسقط رأسه.
ويغطي هذا الفيلم الوثائقي مراحل تاريخية عدة من الصراع 
ضد النظام الليبي، إلى مقابلة أفراد من العائلة الملكية ممن 
اضطروا للمغادرة بعيد ثورة القذافي، وضباط شاركوا في ثورة 
القذافي قبل 40 عاما، وآخرين فروا الحرب الليبية التشادية، من 

بينهم والد المخرج.
بيان  في  المهرجان  إدارة  قالت  المختارة،  األعمال  وعن 

صحفي: »تميزت األفالم المقدمة هذا العام بنوعيتها وكفاءتها 
مما صعب على لجنة التحكيم االختيار، كما أنه سيحظى كل 
منها على منح مادية سخية ستصل إلى 25 ألف دوالر للفيلم 
في  إنجازها  حال  في  األفالم  عرض  لفرصة  إضافة  الواحد، 
السابقة  بالسنوات  أسوة  وذلك  القادمة،  بنسخته  المهرجان 
حيث جرى عرض األفالم الممولة من قبل صندوق البحر األحمر 
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  من  االفتتاحية  الدورة  في 
الدولي«. وتنوعت فئات األفالم التي فازت في الدعم إذ اختير 
13 فيلما روائيا طويال من كل من من ليبيا ومصر واألردن 
والمغرب والعراق والسعودية ومورتانيا وفلسطين والسودان 
وغانا،  وإيطاليا  وفرنسا  وكندا  وسويسرا  والسويج  وألمانيا 
الروائية القصيرة اختيرت ثالثة أفالم من  وعن فئة األفالم 
اختيرت  الطويلة  الوثائقية  األفالم  فئة  وعن  السعودية، 
والسويد،  وقطر  وسويسرا  والعراق  مصر  من  أفالم  خمسة 
السعودية،  من  واحد  فيلم  اختير  التحريك  أفالم  فئة  وعن 
والسنغال  فرنسا  من  ثالثة  فازت  المسلسالت  فئة  وعن 
األحمر  البحر  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وقال  والمغرب. 
عملنا  جوهر  »يكمن  التركي:  محمد  الدولي  السينمائي 
على  العمل  في  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  في 
والدفع  واإلقليمية،  المحلية  السينما  بصناعة  االرتقاء 
فرص  خلق  خالل  من  جديدة،  مستويات  إلى  بالسينما 
لمرحلة  األحمر  البحر  صندوق  مسابقة  وتحقق  تنافسية. 

الرؤية«.  اإلنتاج هذه  مابعد 

كامل  عزة  للقاصة  قريبا  يصدر 
جديدة  قصصية  مجموعة  المقهور 
بعنوان »بهلولة- حكايا المدينة«، عن 
ذاكرة  تحيي  وفيها  للنشر،  الرواد  دار 

مدينة طرابلس.
عطية  والقاص  األديب  وقال 
األوجلي، من خالل كلمته على الغالف 
الخلفي للمجموعة: »حكايا المدينة!!! 
إلى  بي  رحلت  القصصية  مجموعتك 
عوالم طرابلسية. حتى وإن حطت في 
مراكش والمست ميالنو واإلسكندرية. 
والبيوت  األزقة  عبر  تجولت 
حليمة،  حسرة  عشت  والشخصيات. 
القرنفلة.  وجمال  منصور،  وقسوة 
الفستك،  وبدريزة  بالبحر  استمتعت 
وتألمت لما فعله البشر به. وعلقت في 
بغربتي  وذكرتِني  بثينة  غربة  ذهني 
عند  تجولي  أثناء  فتسببت  الدائمة. 
شيخ النصارى والفقي والربي، وكالعادة 
)مالقولي طي(«. وأكمل األوجلي قائال: 
والمكان عالقة  الكاتب  بين  »العالقة 
شائكة ملتبسة، فمن المكان يستمد 
ومن  إبداعاته.  من  الكثير  الكاتب 
األماكن  من  الكثير  تستعيد  الكاتب 
وجودها.  وحتى  بل  وجمالها،  بهاءها 
بل في بعض األحيان يصعب الفصل 

نفصل جويس عن  االثنين. هل  بين 
دبلن، أو درويش وعن الجليل، القاهرة 
عن محفوظ ، بودلير وباريس، شكري 
دائمًا  »كنت  مضيفا:  وطنجة...«، 
ثمة  هل  مدننا؟  عن  ماذا  أتساءل، 
مبدعون التصق إبداعهم بحيز مكاني، 
يحث  أن  دون  األول  يذكر  ال  بحيث 
على تذكر اآلخر. يبدو أن القاصة عزة 
ذلك،  من  اقتربت  قد  المقهور  كامل 
فاقتنصت لحظات طرابلسية، مفعمة 
بأحاسيس أناسها، وتفاصيل نسيجها 
ذاكرة  تحيي  حكايات  في  االجتماعي، 

المدينة، وتسكنها«.

في  المقهور  كامل  عزة  وولدت 
بيت  في   ،1964 العام  طرابلس، 
المرحوم  فوالدها  وأدبي،  قانوني 
معروف  محاٍم  المقهور  حسن  كامل 
الليبية،  القصيرة  القصة  روائد  ومن 
سهيرالغرياني  السيدة  ووالدتها 
الجامعيات  الخريجات  أوائل  من 
الليبيات ومن مؤسسي مجال الخدمة 
االجتماعية في ليبيا، حسب موقع وزارة 
الثقافة الليبية على اإلنترنت. وتخرجت 
جامعة  الحقوق،  كلية  في  المقهور 
بنغازي، في العام 1985، ثم تحصلت 
القانون  في  الماجستير  درجة  على 
الدولي والمنظمات الدولية من جامعة 
السربون بباريس العام 1988. تدربت 
أسست  ثم  للمحاماة،  دولي  بمكتب 
مع والدها مكتب »المقهور وشركاه« 
عند إعادة مهنة المحاماة العام 1990. 
وهي كاتبة قصة قصيرة، وصدرت لها 
مجموعتان قصصيتان األولى بعنوان 
والثانية  فبراير«،  قصص  »فشلوم/ 
مدينتي«،  من  قصة   30« بعنوان 
فيما دخلت روايتها »امرأة على حافة 
لجائزة  القصيرة  القائمة  العالم« 
للناشر  المنصور  عبدالعزيز  »الدكتور 

العربي« في دورتها الثالثة.

فرانكو - كاسترو

رحيل رجاء حسني

علي ارحومة

الدكتور الصديق بشير نصر

جانب من الحضور

● عبداهلل الغالي
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فيفي
املرمىاملرمى

طالب مدير االتحادات الرياضية السابق فرج بن سليم، بإعادة عرض مسودة قانون عام الرياضة ◆
الليبية على نطاق أوسع للخبراء والجهات ذات العالقة، وأكد بن سليم وجود عدة مالحظات على 

المسودة خاصة اللوائح الفنية والالئحة التنفيذية للقانون رغم أنه يقدر الجهد المبذول من لجنة 
القانون، وتساءل بن سليم في تصريح خاص إلى »الوسط« عن السبب في وجود 199 مادة 

في هذا القانون، خاصة أن الدول المجاورة ليست لديها قوانين تتضمن هذا العدد الكبير من 
المواد، وكانت شخصيات رياضية عديدة طالبت وزارة الرياضة بتحريك موضوع »قانون عام 

الرياضة« الذي توقف منذ أشهر، رغم إعداد المسودة التي تكونت من 200 مادة، 
وعكفت على إعداده عشرات الشخصيات الرياضية لمدة عام من العمل المتواصل.

قام االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، قبل مباريات نهائيات الدوري الليبي ◆
بتسليم الشارة الدولية ألربعة من الحكام وهم: صالح تكالة، وأسامة البرق، 
وعبدالرحيم أبوقرين، وطه زوبي. وتوج فريق »االتحاد« ببطولة كأس ليبيا 

لكرة القدم داخل الصاالت، بعد فوزه في المباراة النهائية، التي ُأقيمت بصالة 
مصراتة على »السويحلي« بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثالث، كما يشار إلى أن 

»االتحاد« تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على نظيره فريق 
»البراق«، بخمسة أهداف مقابل هدف، وتأهل »السويحلي« إلى نهائي البطولة 

بعد فوزه على فريق »الخور«، بثمانية أهداف مقابل هدف.
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رباعي الكرة الليبية في 
»األبطال« و»الكونفدرالية«

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  قررت 
للموسم  الممتاز  الدوري  قرعة  إجراء  القدم 
شحات  بمدينة   2023  -  2022 الرياضي 
وبالمسرح األثري، وذلك في الثامن عشر من 
أغسطس الجاري، وقد وجهت لجنة المسابقات 
رسائل إلى فرق الممتاز لحضور القرعة والفرق 
الدوري  بطل  »االتحاد«  هي  المستهدفة 
و»المدينة«  طرابلس«  »األهلي  ووصيفه 
و»االتحاد  و»السويحلي«  و»األولمبي« 
و»أبوسليم«  و»الخمس«  المصراتي« 
و»النصر«  و»األخضر«  و»أساريا«  و»المحلة« 

و»التحدي«  و»الهالل«  بنغازي«  و»األهلي 
و»الصداقة«  الجبل«  و»شباب  و»دارنس« 

و»التعاون« و»الصقور«.
سبق وكشف رئيس لجنة المسابقات عادل 
الجديد،  الرياضي  الموسم  مالمح  األوجلي، 
وقال: »ينطلق الموسم الجديد 2022 - 2023 
مباريات  تكملة  مع  المقبل،  سبتمبر   15 في 
أن  على  ليبيا،  لكأس  عشر  السادس  الدور 
تكون المرحلة في األول من أكتوبر المقبل«، 
وأضاف قائاًل: »الدوري الجديد يتطلب تعديل 
المسابقة عبر لجنة  المنظمة ونظام  الالئحة 
المسابقات، فهي التي تطرح شكل المسابقة، 
يكون  أن  ومقترحي  نظري  وجهة  وأنا حسب 

الموسم الجديد من مجموعة واحدة.

قرعة الدوري املمتاز على املسرح األثري بشحات 18 أغسطس

● مراسم قرعة سابقة في الدوري الليبي

● الليلي

طرابلس - الصديق قواس

الليبية،  الكرة  ممثلي  تفصل  قليلة  أسابيع 
المعترك  خوض  عن  األفريقي،  والرباعي 
ومسابقات  مالعب  إلى  والعودة  األفريقي 
أيام  منذ  فرغت  أن  بعد  األفريقية،  األندية 
»سداسي  مرحلة  مباريات  خوض  من  قليلة 
األربعة  الفرق  الماراثونية، وشرعت  التتويج« 
الستئناف  والتحضير  اإلعداد  في 
جديدة  بانتدابات  األفريقي  نشاطها 
تجريها  بدأت  وتعديالت  وبتحويرات 
الفنية  وأجهزتها  العبيها  على 
األوراق  ترتيب  إلعادة  محاولة  في 
الظهور  بهدف  الصفوف  وتعزيز 
مشاركة  وتقديم  جديدة  بصورة 
صعوبة  رغم  واستثنائية  متميزة 

المنافسة.
الدوري  بطل  »االتحاد«  فريق 
الليبي لهذا الموسم توقفت مشاركته 
الدور  محطة  عند  األخيرة  األفريقية 
أمام منافسه  النهائي عقب خروجه  ربع 
الذي توقفت مسيرته  »األهلي طرابلس« 
النهائي  نصف  الدور  مرحلة  عند  ومشواره 
النسخة  في  أفريقيا  جنوب  بطل  أمام 

األخيرة من بطولة »الكونفدرالية«.
سداسي  ترتيب  ثالث  »األخضر«  فريق 
مرحلة التتويج يعود إلى الواجهة األفريقية 
بوابة  عبر  تاريخه  في  الثالثة  للمرة 
أربعة  قرابة  دام  غياب  بعد  »الكونفدرالية« 
وفريق  له،  مشاركة  آخر  على  مرت  عامًا  عشر 
مالعب  إلى  مجددًا  عودته  يسجل  »النصر« 
»الكونفدرالية«، بعد أن غاب عن مالعبها في 
الماضي فيما كان قد بلغ ربع نهائي  الموسم 
أفريقي له قبل  »الكونفدرالية« في آخر ظهور 

ثالثة مواسم.
والزمن  الوقت  األفريقي  الرباعي  ويسابق 
خاصة  الجيد،  واإلعداد  التحضير  أجل  من 
الثاني  للموسم  ستواصل  المحلية  فرقنا  أن 
منافسيها  واستقبال  مبارياتها  خوض  تواليًا 
ستكون  الحظوظ  أن  يعني  ما  مالعبها،  على 
متكافئة واألمل يحدونا أن يستمر هذا الظهور 
الرباعي وتذهب فرقنا األربعة بعيدًا في مالعب 
تحضير  خير  المشاركة  هذه  لتكون  القارة 
الموسم  منافسات  خوض  قبل  لها  وتجهيز 
بالنفع  المشاركة  هذه  وتعود  الجديد،  الكروي 
الذي  الوطني  اإليجابي على منتخبنا  والمردود 
على  والتحديات  االستحقاقات  عديد  تنتظره 

كافة الواجهات.

كشف مجلس إدارة نادي »األهلي بنغازي« هوية 
المقبل،  الكروي  الموسم  الجديد خالل  مدربه 
رسميًا  تعاقدها  النادي  إدارة  أعلنت  حيث 
 58( الليلي  شهاب  التونسي  المدرب  مع 
الموسم  خالل  األول  الفريق  لقيادة  عامًا( 
منتصف  انطالقه  ينتظر  الذي  المرتقب 
تولى  الليلي  كان  المقبل،  سبتمبر 
»النصر«  فريق  وتدريب  قيادة  مهمة 
مسابقة  من  اإلياب  مرحلة  خالل 
للدور  الفريق  وقاد  الماضي،  الموسم 
باللقب، غير  التتويج  السداسي ومرحلة 
بتأهله  انتهت  الفريق  مع  مسيرته  أن 
كريم  مساعده  محله  ليحل  للسداسي 
استعان  نفسه،  الوقت  في  التواتي، 
مرحلة  خالل  بنغازي«  »األهلي  فريق 
بعميد  الماضي  الموسم  في  التتويج 
الذي  البنزرتي،  فوزي  تونس  في  المدربين 
السداسي  الدور  مباريات  خالل  الفريق  قاد 
أنهى  الذي  يونس،  بن  عماد  مساعده  برفقة 
لفريق  وسبق  الخامسة،  بالمرتبة  موسمه 
التونسية  بالخبرات  االستعانة  بنغازي«  »األهلي 
القدم  كرة  مسابقات  مع  الطويلة  مسيرته  خالل 
المحلية، ولعل من أبرز هؤالء عبد الجبار مشوش 
المردود  يقدم  لم  البنزرتي  أن  إال  ثابت،  وطارق 
حيث  الطويل«،  »المشوار  فريق  مع  منه  المنتظر 
التتويج  دوري  في  المنافس  دائرة  عن  سريعا  غاب 

الليبي األخير بتونس.

»القرقني« يتحدى الزمن بحصد فضية »تامبا برو« لبناء األجسام
النجم الليبي يواصل االستعداد للقب »مستر أوليمبيا 2022« في وزن الـ212 كلغ بالواليات المتحدة األميركية

على  القرقني  كمال  الليبي  النجم  تحصل 
برو«  »تامبا  بطولة  في  الثاني  المركز 
الدولية لبناء األجسام في الواليات المتحدة 
األميركية، بعدما أثبت القرقني جدارته في 
المفتوح،  الوزن  في  األجسام  بناء  مسابقة 
عامه  تــجــاوزه  رغــم  متألقًا  ــزال  ي ال  ــه  وأن
عضلية  ــورة  ص أبهى  في  وظهر  الــــ50، 
وجاء  وتناسق«،  وسيمترية  »تنشيف  سواء 
الفضية  بالميدالية  القرقني  كمال  تتويج 
بعد منافسة قوية جدًا مع أبطال عالميين، 
مسيرته  إلى  يضاف  جديدًا  لقبًا  ليحقق 
العالمية  والبطوالت  باأللقاب  الحافلة 
األنباء  وكالة  ذكرته  ما  بحسب  المتنوعة، 

الليبية »وال«.
التحضير  فــي  الليبي  البطل  ويــأمــل 
واالستعداد بكل قوة، من أجل استعادة لقب 
»مستر أوليمبيا 2022« في وزن الـ212 كلغ 
ترتيب  وجاء  األميركية،  المتحدة  بالواليات 
ويليامز،  أكيم  األول  األولى  األربعة  المراكز 
والثاني كمال القرقني، والثالث كوينتون إريا، 

والرابع جوزيف ماكي.
الليبي كمال  العالمي  البطل  سبق وتوج 
القرقني بالقالدة البرونزية بعد أن حل ثالثًا 
وقوية وصمود وظهور  منافسة شرسة  في 
مشرف يرضي جمهور الرياضة حول العالم 
في لعبة بناء األجسام، وتوج البطل العالمي 
»مستر  في  القالدات  بعديد  القرقني  كمال 
والميدالية  باللقب  تــوج  حيث  أولمبيا«، 
الذهبية العام 2019 والفضية العام 2020 
العام  والبرونزية   2018 العام  والبرونزية 
المصري  العالمي  النجم  وحــرص   .2021
رامي السبيعي الشهير بـ»بيغ رامي« بطل 
اإلشــادة  على   ،»2021 أوليمبيا  »مستر 
القرقني،  كمال  الليبي  اللعبة،  بأسطورة 
حياة  في  القرقني  دور  عن  رامــي  وتحدث 
إياه  مطالبًا  عمومًا،  األجسام  كمال  لعبة 
النجم  واصفًا  واالستمرار،  التوقف  بعدم 
الليبي الكبير بأنه إعجاز وتاريخ لن يطوله 

أي العب في الوطن العربي.
كمال  العالمي  الليبي  البطل  وأحــرز 
كالسيك«  »أرنولد  بطولة  ذهبية  القرقني 

التي  األجسام  لبناء   2018 للمحترفين 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  ُأقيمت 
العديد  بين  األول من  المركز  احتالله  بعد 
أول  هي  هذه  وتعد  العالم،  رياضي  من 
ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه 
في  العالم  بطل  اسم  تحمل  التي  البطولة 
وتقام  شوارزنيغر،  أرنولد  األجسام  بناء 
المنافسات في أواخر فبراير أو أوائل مارس 
المتحدة  الواليات  أوهايو،  بكولومبس، 
من  كالسيك«  »أرنولد  وتعتبر  األميركية، 
بعد  ماديًا  األجسام  كمال  بطوالت  أكبر 
األولى  الجائزة  إن  حيث  أولمبياد«،  »مستر 
دوالر  ألــف   130 إلــى  وصلت   2017 في 
وساعة  »هامر«،  نوع  من  وسيارة  نقدًا، 

»روليكس«.
من  القرقني  كمال  الليبي  البطل  ويعد 
صاحب  كونه  الساحة،  على  الالعبين  أهم 
فاز  مرات  خمس  من  ألكثر  العالم  بطولة 
األجسام  وأفضل  أقوى  من  يعد  كما  بها، 
العربية في الفترة األخيرة، فلم يستطع أي 
بطل عربي منازلته والتغلب عليه، باستثناء 
تغلب  الذي  زكريا  محمد  المغربي  البطل 

المغرب،  2013 في  العام  عليه مرة واحدة 
أكثر من  وزن  فئة  في  األول  المركز  وحقق 

الـ100كغم.
شركة  وقــعــت   ،2021 ــارس  مـ وفــي 
للسنة  المحمول،  للهاتف  »ليبيانا« 
البطل  مع  رعاية  عقد  التوالي  على  الثالثة 
ليبيا  شرف  الذي  القرقني،  كمال  العالمي، 
الفترة  خالل  ومحفزة  مشرفة  نتائج  وحقق 
الماضية، وأقامت شركة »ليبيانا« للهاتف 
مجلس  رئيس  بحضور  حفلة  المحمول 
المحمول  للهاتف  »ليبيانا«  شركة  إدارة 
قسم  ورئــيــس  الحجاجي،  عبدالمنعم 
القريو،  عــادل  »ليبيانا«  بشركة  اإلعــالم 

الوزير  غويلة،  عبدالسالم  الشرف  وضيف 
السابق للرياضة، وأمين الصندوق األستاذ 
عدد  أيضًا  الحفل  وحضر  البيباص،  عادل 
من الشخصيات الرياضية ووسائل اإلعالم 
بكلمة  الحفل  استهل  وقــد  المختلفة، 
»ليبيانا«  شركة  إدارة  مجلس  لرئيس 
المهندس عبدالمنعم الحجاجي، الذي أكد 
للسنة  »ليبيانا«  شركة  رعاية  أهمية  فيها 
وأن  العالمي،  البطل  التوالي  على  الثالثة 
لألبطال  دائمًا  داعمة  ستكون  الشركة 
الرياضي،  المجال  في  وبالتحديد  والشباب 
البطل  ــا  أم ــطــال.  األب مــع  دائــمــًا  ونحن 
سعادته  عن  فعبر  القرقني  كمال  العالمي 
به  حظي  الذي  والتكريم  التجديد  بهذا 
الالمحدود  ودعمها  »ليبيانا«  شركة  من 
لسنة  أولمبيا«  »مستر  بطوالتي  خالل  له 
وعزمه  إصـــراره  مــؤكــدًا   ،2020/2019
وبناء  عامة  الليبية  الرياضة  تشريف  على 

األجسام خاصة.
والنشاط  اإلعـــالم  قسم  رئــيــس  ــا  أم
بالشركة المهندس عادل القريو، فقال في 
العالمي  للبطل  الرعاية  كلمته إن احتضان 

التوالي  على  الثالثة  للسنة  القرقني  كمال 
يأتي كونه رمزًا وسفيرًا للرياضة الليبية 

وأول  ليبي  أول  وهو  العالم،  في 
يتحصل  أفريقي  وأول  عربي 
أولمبيا«،  »مستر  بطولة  على 
المالكم  »ليبيانا«  رعت  وقد 
مع  تقصر  ولن  الزناد  مالك 
ربوع  كل  في  رياضي  أي 
للرياضة  سند  وهي  ليبيا 

الليبية.
ــر الــريــاضــة  أمـــا وزيـ
ــســابــق عــبــدالــســالم  ال
»أواًل  ــال:  ــق ف غــويــلــة، 
العالمي  للبطل  الشكر 

في  ليبيا  ــة  راي ــع  رف ــذي  ال
ليبيانا،  أميركا والشكر لشركة 

البد  والرياضة،  للشباب  الراعية 
من ليبيا ومن اإلعالم دعمه وتحفيزه 
شركات  ــو  وأدع التوفيق  له  وأتمنى 

الرياضات  دعــم  إلــى  الخاص  القطاع 
شركة  كذلك  وأشكر  والجماعية،  الفردية 
غالية الدوائية وطموحنا أن يكون موجودًا 

بعد  اللقب«،  ويحقق  أولمبيا  مستر  في 
الرعاية  عقد  على  التوقيع  تم  ذلك 

شركة  إدارة  مجلس  رئيس  بين 
»ليبيانا« المهندس عبدالمنعم 

العالمي  والبطل  الحجاجي 
كمال القرقني.

رئيس  ــن  أعــل ــراً  ــيـ وأخـ
لبناء  الــلــيــبــي  ــاد  ــحـ االتـ
القريو،  عـــادل  ــام،  ــس األج
انتهاء عالقته باتحاد اللعبة، 

ــوة مـــرة أخــرى  ــدع ــدد ال وجـ
من  جديد  عــام  اتحاد  لتشكيل 

قبل الجمعية العمومية، وقال القريو 
»الوسط«:  إلــى  خــاص  تصريح  في 

السنوات  فــي  قدمته  بما  »اكتفيت 
الماضية، وانسحابي وعدم ترشحي لدورة 

قادمة، جاء بقناعة تامة، لعدم وجود أجواء 
مشجعة للعمل في الوسط الرياضي، وكذلك 

الوضع العام بالدولة«.
التوفيق  متمنيًا  حديثه  القريو  واختتم 
الجديد  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس 

لالتحاد الليبي لبناء األجسام.

● كمال القرقني يستعرض على المسرح

أهم إنجازات الدبابة البشرية تحقيقه 
الميدالية الذهبية العام 2019 وفضية 

2020 وبرونزيتي 2018 و2021

الوسط - القاهرة

متجاوزاً عامه الـ50

من  بعدد  صفوفه  »دارنس«  نادي  عزز 
الفريق  صفوف  لدعم  المحترفين  الالعبين 
األول لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد 
بالعبين  الموسم  ليدخل  مبكر؛  وقت  في 
محليين وأفارقة من الغابون ونيجيريا والجزائر 
مع  صفقات  »دارنس«  عقد  حيث  وتونس، 
فرانك  الغابوني  الوسط  العب  المحترفين، 
ستانلي  النيجيري  األيمن  والجناح  أنقونقا، 
ديمغبا، والمهاجم النيجيري آليمي سيكيرو، 
معمر،  بن  وائل  الجزائري  األيسر  والجناح 
يحيى،  بن  حسين  التونسي  االرتكاز  والعب 
والظهير األيسر الليبي مجدي رطيبة، وصانع 

األلعاب الليبي فرج عبدالحفيظ.
نادي  ومدرب  السابق  الالعب  وأعلن 
مصطفى  المصري  العرب«،  »المقاولون 
مرعي، توليه مهمة تدريب نادي »دارنس« 
المنافس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم، وقال المدير الفني الجديد لفريق 
القدم األول بنادي »دارنس«، المصري  كرة 
مصطفى مرعي، عبر صفحته الرسمية على 
»فيسبوك«: »جرى التعاقد مع نادي دارنس 
 -  2022 لموسم  الليبي  الممتاز  بالدوري 
العرب«  »المقاولون  العب  وأضاف   ،»2023
اإلدارة  أن أشكر مجلس  قائاًل: »أود  السابق 
مدير  وأخي  بطاو،  المهندس سالم  برئاسة 
الكرة باسط شحات، على ثقتهم في توليتي 
مهام الفريق األول بالنادي، وسنسعى جميعًا 
كي نكون عند حسن الظن، وفي محل ثقتهم 
دارنس  نادي  جماهير  وآمال  طموح  وفي 

األنيق، وتحقيق خطوة جديدة نحو النجاح«.
وقدم رئيس لجنة المسابقات عادل األوجلي 
الرياضية في  واألندية  الجماهير  إلى  التحية 
الذي  الطويل،  الكروي  الموسم  بعد  ليبيا، 
انتهى بتتويج فريق »االتحاد« بدرع الدوري 

الممتاز، وقال األوجلي في تصريحات خاصة 
اختتام  »بعد   :»WTV« الوسط  قناة  إلى 
مباريات الدور السداسي وتتويج االتحاد بدرع 
الدوري، عشنا أجواء كبيرة، كان هناك اتجاه 
لدى البعض برفض فكرة اللعب خارج ليبيا، 
وهناك من رحب بالفكرة، وقد تحملنا الكثير 
وعملنا  الكثير  استفدنا  علينا،  الهجوم  من 
دون أخطاء، وهناك مشاكل وعراقيل صاحبت 
المسابقة، وتحملنا من أشخاص كنا نعتقد 
لألسف  لكن  الرياضة،  عن  مسؤولون  أنهم 
الضغط  عن  فضاًل  حقيقتهم،  على  ظهروا 
اإلعالمي المتواصل المضحك والبيانات التي 

نشرت بهدف إثارة المشاكل والفتن«.
ما،  لفريق  متحيزاً  كنت  أنا  »لو  وأضاف: 
لتحيزت لفريقي الذي كنت في يوم من األيام 
ال  مسابقات  كلجنة  نحن  إدارته،  في  عضواً 
نتحمل أخطاء اآلخرين، شغلنا محدد في لجنة 
أربعة  مع  المسؤولية  وتحملنا  المسابقات 

موظفين فقط في لجنة المسابقات، الذين 
قدموا الكثير ويستحقون الشكر والتقدير«.

وأوضح األوجلي: »الروح الرياضية حاضرة 
السداسي  والدور  المباريات،  جميع  في 
لكن  تونس،  وليس  الجزائر  في  مقررًا  كان 
الدوري  اختتام  عطلت  األفريقية  المشاركة 
وكذلك األندية، ويجب أن ننظر إلى الوضع 
الذي أمامنا، فكل الشكر والتقدير للجماهير 

الرياضية، بعد االختتام الجيد«.
المعلومات  بعض  األوجلي  عادل  وكشف 
الرياضي الجديد، وقال:  عن مالمح الموسم 
»ينطلق الموسم الجديد 2022 - 2023 في 
15 سبتمبر المقبل، مع تكملة مباريات الدور 
تكون  أن  على  ليبيا،  لكأس  عشر  السادس 

المرحلة في األول من أكتوبر المقبل«.
يتطلب  الجديد  »الدوري  قائاًل:  وأردف 
تعديل الالئحة المنظمة ونظام المسابقة عبر 

لجنة المسابقات.

»دارنس« يعزز صفوفه بصفقات أفريقية وعربية ومحلية

لدول  الرياضي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  عقدت 
قونيا  بمدينة  اجتماعها،  اإلسالمي«  »التضامن 
االتحاد  51 دولة، بحضور رئيس  التركية، بمشاركة 
الشباب  ووزير  الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز 
ليبيا  ومثل  أوغلو،  كاساب  محمد  التركي  والرياضة 
في االجتماع رئيس الوفد الليبي كريم فرحات وعضو 

الوفد بدر الشريف.
أوغلو،  كاساب  محمد  التركي  الرياضة  وزير  ألقى 
كلمة عبر فيها عن سعادته بتنظيم الحدث ألهميته 
الرئيس  رعاية  تحت  الدورة  أن  أعلن  كما  الكبيرة، 
للحدث  جاهزة  تركيا  وأن  إردوغان،  طيب  رجب 

الرياضي.
وفق  مرافق  »لدينا  التركي:  الرياضة  وزير  وقال 
ألعاب  أن  وبصدق  نؤمن  نحن  الدولية.  المعايير 
التضامن اإلسالمي ستسهم في تعزيز التعاون، وأننا 
دائمًا مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل 

وحدة وصداقة وأخوة العالم اإلسالمي الذي سيكون 
التضامن  ألعاب  خالل  من  كله،  للعالم  نموذجًا 
للرياضة  الموحدة  القوة  على  تقوم  التي  اإلسالمي 

واألرضية لسالم قوي«.
للتضامن  الرياضي  االتحاد  لرئيس  كلمة  وفي 
فيها  شكر  فيصل،  بن  تركي  عبدالعزيز  اإلسالمي، 
على  التركي  الرياضة  ووزير  تركيا  حكومة  رئيس 
المقبل  االجتماع  إلى  فيصل  بن  وأشار  االستضافة، 
العام  أواخر  في  سيعقد  الذي  اإلسالمي،  للتضامن 
روزنامة  ووضع  المواضيع  عديد  وسيناقش  الجاري، 

نشاط االتحاد.
التركية،  قونيا  بمدينة  قونيا سبور  ملعب  وشهد 
أغسطس،  من  التاسع  الموافق  الماضي،  الثالثاء 
مراسم االفتتاح لدورة ألعاب »التضامن اإلسالمي«، 
بحضور رئيس تركيا إردوغان، وعدد من الشخصيات 
رياضي   6000 قرابة  بمشاركة  واإلسالمية،  العربية 
لعبة   24 في  يتنافسون  إسالمية،  بلدًا   56 يمثلون 
والفردية  الجماعية  التخصصات  جميع  في  رياضية 
من بينها الكرة الحديدية، وألعاب القوى، والغوص.

6 آالف في دورة »التضامن اإلسالمي« 
ورهان ليبي على »الكرة الحديدة«

● مباراة لدارنس في دوري موسم 2022-2021● البعثة الليبية في دورة التضامن

طرابلس – محمد ترفاس

مصراتة تشهد اجتماع السباحة 
الثالث.. وختام دورة التجديف

عقد مجلس إدارة االتحاد الليبي للسباحة بمقر 
االتحاد بطرابلس اجتماعه الثالث المهم بحضور 

رئيس االتحاد عصمان القنين، وأعضاء مجلس 
اإلدارة، وتناول االجتماع تقرير عمل الخارطة 

السنوية لالتحاد خالل العام 2022 والميزانية 
ودعم الدولة من وزارة الرياضة واللجنة 

األولمبية والرزنامة الداخلية وبطولة ليبيا 
لألحواض. أيضًا جرت مناقشة بطولة ليبيا في 

المياه المفتوحة، المقرر إقامتها من 25 إلى 30 
سبتمبر المقبل، وإقامة دورات تأهيلية محلية 

للرفع من كفاءة الحكام والمدربين والسباحين، 
ودورة مدربين دولية ودورة حكام يشرف 

عليها االتحاد الدولي للسباحة، وأخيراً جرت 
مناقشة نتائج المسابقات الدولية ببطولة العالم 

ودورة ألعاب البحر المتوسط والبطولة العربية 
للسباحة، كما جرى خالل االجتماع مناقشة 

المشاكل التي يعانيها االتحاد، وعدم وجود 
الدعم من وزارة الشباب والرياضة، مما يؤثر على 

برنامج االتحاد وصيانة مسبح نادي »الشباب« 
بمصراتة. وشهدت مصراتة أيضًا، اختتام الدورة 

التدريبية المتقدمة للتجديف بمدينة مصراتة، 
تحت إشراف وتنظيم اتحاد التجديف والكانوي 

باستضافة نادي »المحجوب البحري« ضمن 
الخطة السنوية لالتحاد، وشارك في الدورة 
25 مشاركًا من أندية »المحجوب البحري«، 

»زليتن البحري«، »مصراتة البحري«، »البشائر«، 
»الشاطئ«، إضافة إلى مشاركة الكشافة البحرية 

»المحجوب«، »البحرية بنغازي«، »البحرية قصر 
أحمد«، كما حاضر في الدورة أربعة مدربين جرى 
تأهيلهم في العام الماضي واعتمادهم كمدربين 

محليين من قبل االتحاد الدولي للتجديف، وهم 
محمد عبدالسالم، ومعتصم الكريكشي، وخليفة 

الحسي، ومحمد الثائب.

طرابلس - الصديق قواس
طرابلس - الصديق قواس

● فرج

● القرقني 
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الصندوق املفقود
الحديث عن أهمية وجود صندوق رياضي 
القدامى  الرياضيين  ومساعدة  لدعم 
الشرائح  كل  مع  والوقوف  ومساندتهم 
سواء  الرياضي  للمجال  قدمت  التي 
والعبين  مدربين  أو  حكام  أو  إعالميين 

سابقين يتعاظم بمرور األيام.
حديث  الصندوق  هذا  عن  الحديث 
ويتجدد مع كل حالة صحية  قديم جديد، 
مشجع  حتى  أو  قديم  لرياضي  صعبة 
لذا  الفراش،  طريح  إعالمي  أو  رياضي 
الرياضية  للحركة  المتابعين  أغلب  أصبح 
هناك  وأصبحت  السؤال،  هذا  يطرحون 
صندوق  إنشاء  ألهمية  متواصلة  دعوات 
مع  الوقوف  يكفل  ومساندة  مساعدة 
األيام  تقلب  ويكفيهم  الرياضيين،  هؤالء 

وذل السؤال والحاجة.
مع  خاصة  المرض،  حاالت  تزايد  ومع 
تقدم العمر والضغوط النفسية والظروف 
العامة الصعبة، باتت الحاجة أكثر من أي 
وقت مضى لظهور هذا الصندوق للوجود، 
الشخصيات  فكرة طرحت من عديد  وهي 

وتحتاج اآلن إلطالقها بشكل أكثر قوة.
»الوفاء  جمعية  تبادر  أن  أتمنى  وكم 
بكل  مهتمة  جمعية  وهي  الرياضية« 
هذا  ملف  بتولي  الرياضية  الشرائح 
التشريعية  للجهات  وتقديمه  الصندوق 
يرى  كي  النواب  مجلس  مثل  الدولة  في 
أن  خاصة  واقعة،  حقيقة  ويصبح  النور 
للصندوق،  كاملة  فكرة  قدم  من  هناك 
من  ومداخيله  موارده  تتكون  الذي 
عقود  بسيطة من  ونسبة  المالية  الهبات 
المباريات  دخل  من  ونسبة  الرياضيين 
المالعب  إعالنات  من  أخرى  ونسبة 

السنوية. واالشتراكات 
حاالت المرض في تزايد ووزارة الرياضة 
أو اللجنة األولمبية أو االتحادات الرياضية 
أو األندية أصبحت غير قادرة على اإليفاء 
أغلبها  وأصبحت  القدامى،  مئات  بعالج 
يثقل  ألنه  الموضوع  هذا  من  تتهرب 
مالية  بالتزامات  المؤسسات  هذه  كاهل 
لعالج  كافية  تغطية  وجود  دون  عديدة 
األندية  أن  نسمع  ما  وكثيرًا  القدامى، 
المساعدة  بتقديم  قامت  الرياضة  ووزارة 
اليد  لألسف  ولكن  للقدامى،  المالية 
المساعدات  وهذه  تصفق،  ال  الواحدة 
نرى  فهل  تزايد..  في  واألعداد  بسيطة 
حقيقة  ويصبح  قريبًا  الصندوق  هذا 

واقعية؟.

انتهى االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« من قرعتي 
الجديد  الموسم  عن  والكونفدرالية  األبطال  دوري 
2022 - 2023، وأسفرت قرعة الدور التمهيدي األول 
أفريقيا عن مواجهة بطل  أبطال  من بطولة دوري 
ليبيا »االتحاد« مع فريق »فالمبو« البوروندي، وفي 
حال التأهل للدور التمهيدي الثاني، يلتقي »االتحاد 
سبورت«  و»اليكت  المصري  »الزمالك«  من  الفائز 
التشادي، وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي 
األول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، أما مباريات اإلياب 
تقام  فيما  ذاته،  الشهر  من  لـ18   16 من  فستقام 
مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في الفترة 
من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، ومباريات اإلياب في الفترة 

من 14 لـ16 من الشهر ذاته.
األبطال  لدوري  التمهيدي  الدور  قرعة  وأسفرت 
الممتاز،  الليبي  الدوري  وصيف  مواجهة  عن  أيضًا 
»األهلي طرابلس«، مع »كمكم زنجبار«، والفائز من 
مواجهة »األهلي طرابلس و»كمكم زنجبار«، سيواجه 
المرشح من »المريخ« السوداني و»سوالر« جيبوتي. 
كما أجرى »كاف« قرعة األدوار التمهيدية من كأس 
الجديد،  الرياضي  للموسم  األفريقية  الكونفدرالية 

ويلعب ممثل ليبيا، فريق »األخضر«، في دور الـ64، 
التي  المباراة  في  السوداني،  الخرطوم«  »أهلي  مع 
تجمعهما في الدور التمهيدي األول، وتقام مباريات 
الذهاب في الدور التمهيدي األول من 9 لـ11 سبتمبر 

لـ18   16 من  فستقام  اإلياب  مباريات  أما  المقبل، 
من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب من دور 
الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات 
اإلياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته، ويلعب 

ممثل ليبيا الثاني، فريق »النصر« في دور الـ32، مع 
الفائز من مواجهة »إس إس« الجيبوتي و»كيغالي« 
الرواندي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في 
الدور التمهيدي األول. وتعود الفرق المحلية األربعة 

إلى الواجهة األفريقية من جديد لتمثيل كرة القدم 
والكونفدرالية،  األبطال  دوري  بطولتي  في  الليبية 
فرق  الموسم،  هذا  المحلية  الكرة  سيمثل  حيث 
األبطال،  بدوري  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 

وترجع  »الكونفدرالية«.  في  و»النصر«  و»األخضر« 
األندية  ببطوالت  المحلية  الفرق  مشاركات  أولى 
األفريقية إلى العام 1967حين قص فريق »االتحاد« 
أولى المشاركات الليبية بإقصائه فريق »دينمو« بطل 
النيجر ليتأهل إلى الدور الثاني، كما نجح »االتحاد« 
فيما بعد في بلوغ دور نصف النهائي في بطوالت 
األندية األفريقية الثالث، كأس الكؤوس العام 2000، 
ودوري األبطال 2007، والكونفدرالية 2010. وشهد 
الموسم الماضي آخر ظهور للفريق بـ»الكونفدرالية« 
»األهلي  أمام  النهائي  ربع  الدور  من  غادرها  التي 
أفريقية  مشاركة  آخر  صاحب  كان  الذي  طرابلس« 
ليبية ناجحة ببلوغه الدور نصف النهائي، لكنه غادره 
بيراتس«  »أورالند  فريق  أمام  الماضي  الموسم 
بطل جنوب أفريقيا، وكان قبل ذلك حقق »األهلي 
طرابلس« نجاحات أفريقية مدوية، لعل أبرزها بلوغه 
حاملي  األفريقية  األندية  لبطولة  النهائية  المباراة 
المجموعات  دور  وبلوغه   ،1984 العام  الكوؤس 
دوري  نهائي  وربع   ،2016 العام  بـ»الكونفدرالية« 
األبطال العام 2017، ويعد فريق »األهلي طرابلس« 
حين  الديار  خارج  أفريقي  ليبي  انتصار  أول  صاحب 
تفوق على فريق »اإلسماعيلي« بهدف في عقر داره 
بالقاهرة في ظهوره األفريقي األول العام 1972، كما 

نجح في إقصائه من السباق األفريقي.

االتحاد× فالمبو واألهلي طرابلس× كمكم في األبطال.. األخضر× الخرطوم والنصر× إس بـ »الكونفدرالية«

● نهائي الموسم الكروي بين االتحاد واألهلي طرابلس● األخضر والنصر في دوري التتتويج السداسي

بنغازي - زين العابدين بركان

المنتخب األولمبي يدفع ثمن اإلخفاق 
باالستبعاد من دورة »التضامن 

اإلسالمية« بتركيا بعد تكليف أبوشاح

تحرك وزاري بتشكيل لجنة تقييم املشاركة في »ألعاب البحر املتوسط«
البعثة ضمت في وهران الجزائرية 34 رياضياً في 15 لعبة.. وعادت ببرونزية وحيدة في »الكرة الحديدية«

وزارة  أن  مطلعة  مصادر  من  »الوسط«  علمت 
الرياضة بصدد تشكيل لجنة لتقييم المشاركة 
الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط األخيرة 
بمدينة وهران الجزائرية، أيضًا من بين مهام 
حول  مفصل  تقرير  تقديم  المكلفة  اللجنة 
والسلب  اإليجاب  بين  ما  وأهدافها  المشاركة، 
األخطاء  من  االستفادة  بكيفية  التوصية  مع 
في المشاركات الليبية مستقباًل، وكانت البعثة 
الليبية ضمت 34 رياضيًا في 15 لعبة، وتحصلت 
ليبيا على قالدة واحدة وهي برونزية في الكرة 
إعالمية  أصداء  المشاركة  وتركت  الحديدية، 
األولمبية،  اللجنة  وانتقادات واسعة ضد  كبيرة 
المشاركات  من  الرياضي  الوسط  واعتبرها 

السلبية للرياضة الليبية.
وترك قرار استبعاد المنتخب الليبي األولمبي 
اإلسالمية  بالدورة  المشاركة  من  القدم  لكرة 
داخل  سلبيًا  أثرًا  الجاري  أغسطس  في  بتركيا 
من  بالتمرير  القرار  وجاء  الرياضي،  الوسط 
في  ممثلتين  والرياضة،  الكرة  إدارتي  جهتي 
يرى  حين  في  األولمبية،  واللجنة  الكرة  اتحاد 
على  كان سيحصل  الوطني  الفريق  أن  البعض 

فرصة احتكاك مهمة جدًا حال مشاركته.
وكان المنتخب األولمبي بقيادة المدير الفني 
قشوط،  صبري  ومساعده  أبوشاح،  المهدي 
قرار  وجاء  الحدث،  في  المشاركة  فرصة  ينتظر 
استبعاد منتخب كرة القدم بعد أن قررت اللجنة 
فقط هي  واحدة  لعبة  في  المشاركة  األولمبية 
الكرة الحديدية على خلفية النتائج المتواضعة 
جدًا في دورة ألعاب البحر المتوسط، وبعد نقد 
إعالمي كبير للجنة األولمبية الليبية وخوفًا من 
المشاركة  فتقررت  وهران  دورة  سيناريو  تكرار 
في لعبة واحدة فقط بالدورة اإلسالمية بتركيا.
المدرب  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وكلف 
المهدي أبوشاح، مهمة تدريب المنتخب الليبي 
األولمبي ومعه المدرب المساعد صبري قشوط 
وجاء  عامًا،   23 تحت  الوطني  الفريق  ليقودا 
أمام  التزام  أول  ليكون  الفني  الجهاز  تشكيل 
اإلسالمية  الدورة  الليبي  األولمبي  المنتخب 
المقامة حاليًا في مدينة قونيا التركية، وتستمر 
حتى 18 من أغسطس الجاري، وعلى الفور شرع 
الطاقم الفني الجديد بمتابعة واختيار الالعبين 
إلغاء  لدخول معسكر إعداد قريب، قبل أن يتم 

الذهاب للدورة اإلسالمية.
ألعاب  دورة  في  الليبية  المشاركة  وسجلت 
بالجزائر  وهران  مدينة  في  المتوسط«  »البحر 

حالة من االنتقادات اإلعالمية الواسعة في الوسط 
في  اإلعالميين  وعبر عدد من  الليبي،  الرياضي 
عن  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحاتهم 
استيائهم من المشاركة واالكتفاء بقالدة واحدة 
)برونزية( في الكرة الحديدية رغم المشاركة في 
15 لعبة، وقال اإلعالمي عادل قنابة: »أستغرب 
حتى من عدم ظهور أي مسؤول أولمبي يوضح 
ببعض  الزج  جرى  أنه  مؤكدًا  اإلخفاق«،  هذا 
اإلعالمي  أما  مسبق،  تحضير  دون  الرياضيين 
بشير ميالد فكتب يقول: »الرياضة الليبية تغرق 
في وهران برعاية اللجنة األولمبية الليبية، ونقول 
لها شكر اهلل سعيكم«، بينما قال اإلعالمي بدر 
عمار: »لألسف موقع متأخر جدًا للرياضة الليبية 

األولمبية الليبية بيانًا حول المشاركة في دورة 
مدينة  في  المقامة  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب 
قونيا التركية حاليًا، وجاء في البيان: »في الوقت 

هل  والسؤال  المتوسطية..  األلعاب  دورة  في 
سنرى لجنة تحقيق في هذه النتائج أم ستمر مرور 
اللجنة  أصدرت  الماضي،  يوليو  وفي  الكرام؟«. 

األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  فيه  يعرب  الذي 
الليبية عن استيائه من النتائج السلبية في دورة 
أظهرت  التي  األخيرة،  المتوسط  البحر  ألعاب 
فارق االستعداد والتحضير، وبينت فارق االهتمام 
بالرياضة، وجسدت معاناة االتحادات  الحكومي 
الرياضية، ومعاناة الرياضيين الليبيين، الذين لم 
يحظوا بالدعم واالهتمام، وحرموا من االستعداد 

والمعسكرات بسبب توقف الدعم المالي«.
وتابع البيان: »اإلجراءات اإلدارية التي قيدت 
جهود  عرقلت  الليبية،  األولمبية  اللجنة  عمل 
االتحادات الرياضية وتسببت في تعثر األنشطة 
والمسابقات، وخلقت مناخًا غير مناسب لتأهيل 
عن  بعيدة  وجعلها  الليبية  المواهب  وصقل 

المنافسة الدولية«.
فإن  »وعليه  البيان:  وأضاف 
األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 
في  النظر  إعادة  قرر  الليبية 
دورة  في  الليبية  المشاركة 
اإلسالمي  التضامن  ألعاب 
التركية،  قونيا  بمدينة 
المقبل(،  )أغسطس 
رمزية  المشاركة  لتكون 
بمنتخب الكرة الحديدية 
المتحصل  فقط 
ألعاب  برونزية  على 

المتوسط«.
يجدد  البيان:  وأضاف 
»األولمبية  إدارة  مجلس 
ومناشداته  مطالباته  الليبية« 
تهيئة  ضرورة  الليبية  الحكومة 
الرياضية  االتحادات  لكافة  الظروف 
المشاكل  وحلحلة  الرياضيين  ومساعدة 
مشروعًا  الرياضة  تكون  وأن  تواجههم،  التي 
بكامل  الدولة  جهود  فيه  تتضافر  وطنيًا 
فاعل  دولي  حضور  لنا  يكون  حتى  مؤسساتها 

ومؤثر«.
وحرصت وزارة الرياضة على تهنئة المنتخب 
على  بتحصله  الحديدية،  للكرة  الليبي  الوطني 
البلد  على  تفوقه  بعد  البرونزية،  الميدالية 
في  رجال«،  »رافا  بتخصص  الجزائر  المضيف 
ثنائي  وتُوج  والرابع،  الثالث  المركزين  مباراة 
ومحمود  سويسي  راشد  الحديدية  للكرة  ليبيا 
منافسات  في  البرونزية  بالميدالية  عيسى، 
الكرة الحديدية تخصص »الرافا«، بدورة البحر 
ليبيا  ثنائي  وفاز  الجزائرية،  بوهران  المتوسط 
للكرة الحديدية راشد سويسي ومحمود عيسى، 
الجزائر  الثالث على منتخب  الترتيب  مباراة  في 

وبنتيجة عريضة )0-12(.

طرابلس - صالح بلعيد

● منافسات السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط

● اليوم الختامي أللعاب القوى في وهران الجزائرية

● أبطال الترايثلون في زوارة

بسبب تواضع النتائج وانتقاد اإلعالميين

زوارة تستقبل »أوسو للترايثلون«.. ومنافسات جديدة في مصراتة وبنغازي

ُأقيمت  والتي  للترايثلون«،  »أوسو  بطولة  بنجاح  اختتمت 
بمدينة زوارة، وشهدت مشاركة واسعة، خصوصًا من فئة 
الهواة، وقد أجرت جريدة »الوسط« التي واكبت البطولة 

عديد اللقاءات، التي أكدت في مجملها نجاح البطولة.
علي  للترايثلون  الليبي  االتحاد  رئيس  قال  البداية  في 
وكانت  الحضور،  بشهادة  للبطولة  ناجح  »اختتام  زايد: 
خاللها  من  واكتشفنا  جيدة،  للهدف  والوصول  المنافسة 
المواهب،  عديد  وكذلك  المتميزين،  الرياضيين  عديد 
الجزيرة،  نادي  متميزين من  رياضيين  وجود  كما الحظنا 
وهم صغار في السن ولهم مستقبل واعد، وكذلك نادي 

توباكتس هو اآلخر لديه عدة مواهب شابة«.
وأخص  ومعنويًا،  ماليًا  دعمنا  من  »نشكر  وأضاف: 
التي  االتحادات  ورؤسا  الراعية  الشركات  بالذكر 
زوارة  مدينة  نشكر  وكذلك  البطولة،  حضرت 
على استضافة البطولة واالتحاد الفرعي 
عضو  خصوصًا  الغربية،  للمنطقة 
ورئيس  للترايثلون  الليبي  االتحاد 
االتحاد الفرعي للمنطقة الغربية 
بعمل  قام  الذي  جرافة  موسى 
البطولة،  إنجاح  أجل  كبير من 
سليم  التحكيم  لجنة  ورئيس 

عمران«.
عضو  قال  جانبه،  من 
للترايثلون  الليبي  االتحاد 
الفرعي  االتحاد  ورئيس 
موسى  الغربية،  للمنطقة 
من  »الهدف  جرافة،  المهدي 
المواهب  اكتشاف  هو  البطولة 
معروفة  تكون  حتى  اللعبة  وانتشار 

شعبيًا، ولم يكن الهدف منها هو حصد النتائج والترتيب، 
والمناطق  األندية  بين  وتقارب  تعارف  منافسة  وهي 
منافسات  خالل  اهلل  بحمد  وجرى  المواهب،  واكتشاف 
شأن  لها  سيكون  لتي   ، مواهب  عدة  اكتشاف  البطولة 
قبل  من  بها  االهتمام  وسيكون  المستقبل  في  كبير 
بسب  القانون  روح  تطبيق  جرى  كما  الليبي،  االتحاد 
القانون  استخدام  يتم  ولم  واألندية  الهواة  مشاركة 
لبطولة  الفنية  اللجنة  رئيس  أما  صارم«.  بشكل  الدولي 
ضمن  »من  فقال:  موالهم،  بن  المهدي  حسن  أوسو، 
ثالث بطوالت ستقام خالل شهر أغسطس الجاري بطولة 
أوسو، التي احتضنتها مدينة زوارة، والهدف من البطولة 
واألندية  المناطق  بين  بها  والتعريف  اللعبة  نشر  هو 
المشاركة  على  قادر  منتخب  لتكوين  المواهب  واكتشاف 

في المحافل الدولية«.
من  عدد  بروز  الحظنا  البطولة  خالل  »من  وأضاف: 
فئة  من  السن  كبار  بمشاركة  تفاجأنا  وكذلك  المواهب، 
في   2015 من  مشاركة  وأصغر   54 مواليد  من  الهواة 
الدراجات  وركوب  السباحة  على  تعتمد  التي  البطولة، 
والعدو، وهي تحتاج لقوة بدنية جيدة وتدريبات مستمرة«.
للسباحة  »توباكتس«  نادي  رئيس  قال  جانبه  من 
والغوص، علي عبداهلل أبوفارس، »نادي توباكتس يشارك 
وقد  بتاجوراء،  الماضي  العام  شاركنا  وقد  الثانية،  للمرة 
حققنا نتائج العام الماضي وهذا العام أيضًا تحصلنا على 

كأس بطولة الناشئين والترتيب األول«.
في  ليبيا  مثل  أن  توباكتس  لنادي  »سبق  وأضاف: 
بطولة أفريقيا بتونس، حيث جاءت المشاركة األخيرة في 
تزيد  البطوالت  كثرة  ألن  االحتكاك،  بهدف  أوسو  بطولة 
لدى  الرغبة  وتزيد  واالحتكاك  الخبرة  الرياضي عامل  لدى 
علينا  ويجب  الوالدة،  حديثة  رياضة  وهي  أيضًا،  الرياضي 
بهذه  االهتمام  األندية  من  وأطلب  أكثر،  بها  االهتمام 
الرياضة، كما نحيي ونشكر االتحاد الليبي للترايثلون على 

االهتمام الكبير والدعم للنهوض بهذه اللعبة«.
● تكريم سابق للمالطي في الطائرة

املالطي يطير لالحتراف في »الجزيرة« اإلماراتي
الوسط - الصديق قواس

الكرة  ونجم  »الجزيرة«  فريق  العب  غادر 
دولة  إلى  المالطي،  علي  وائل  الطائرة، 
فريق  مع  االحتراف  تجربة  لخوض  اإلمارات 
المالطي من  اإلماراتي، ويعد  نادي »الجزيرة« 
وتدرج  زوارة«،  »الجزيرة  نادي  خريجي مدرسة 
الطائرة  الكرة  للعبة  السنية  الفئات  جميع  في 
عامًا   21 العمر  من  ويبلغ  »الجزيرة«  بنادي 
مع  وتوج  اللعب،  خطة  في   »4« مركز  ويشغل 
الدوري  ببطولة  البراعم  لفئة  »الجزيرة«  فريق 
العام 2016 ومع فئة اآلمال بكأس ليبيا العام 

2018، بحسب صفحة اإلعالمي الرياضي ربيع 
دهان عبر »فيسبوك«.

وعلى المستوى الفردي تحصل المالطي على 
وجائزة  البراعم  فئة  في  ضارب  أفضل  جائزة 
 2019 للعام  األواسط  فئة  في  ضارب  أفضل 
وجائزة أفضل العب شامل لفئة تحت 21 عامًا 
في 2021 وجائزة أفضل العب شامل في العام 
2022 لفئة تحت21 عامًا وبطل ليبيا للجامعات 
للكرة الطائرة الشاطئية العام 2021، في أول 
كانت  »الجزيرة«  نادي  أسوار  خارج  انتداب 
الوجهة إلى »السويحلي مصراتة« ليتوج معهم 
الدوري  وبطولة  الكبار  لفئة  الدوري  ببطولة 

والكأس مع فئة تحت 21 عامًا.

الوسط - القاهرة

●.. وفي اإلطار أبطال ليبيا يرفعون العلم



لص في املياه 
املتجمدة

قبض شرطي على رجل سرق 
تمثاال لرائد الفيزياء النووية 

إرنست راذرفورد، في برايت ووتر 
بنيوزيلندا، خالل عطلة نهاية 

األسبوع، بعدما غطس في مياه 
نهر متجمدة لإلمساك به.
وبذلك، سيكون ممكنا 

إعادة تمثال إرنست راذرفورد 
الحائز جائزة نوبل العام 1908 
والمولود في برايت ووتر، إلى 
قاعدته. سُرق التمثال، مساء 

الجمعة، والتقطت كاميرات 
مراقبة صورا للسارق وهو يفر 
على دراجة هوائية مع التمثال 
المعدني الثقيل. وبعدما قفز 

المشتبه به البالغ 35 عاما 
بعد يومين في نهر واي-إيتي 

المتجمد للهرب من الشرطة، قفز 
الشرطي جيمي وايت في المياه 

الجليدية أيضا لإلمساك به. 
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من يحدد مهام عملها؟
ماذا عن تقدير تعويض ذوي الضحايا معنويًا وماليًا؟

لماذا لم تحدد سقفًا زمنيًا لنشاطها؟

أين دور النيابة العامة فيما تصل إليه من نتائج؟
متى تنتهي من مهامها؟

كيف يمكن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم؟

»هيئة املفقودين«

++HH55

 كل شيء كل شيء

عبداملولى دغمان
عبدالمولى  األستاذ  لرحيل  والعشرين  الحادية  الذكرى  اليوم  يصادف 

رئاستها  توليه  خالل  الليبية  الجامعة  شهدت  الذين  أحد  دغمان، 
دراسته  أتم   .1930 العام  بنغازي  في  وُلد  هائلين.  وتقدمًا  تطورًا 

النشط  الشباب  من  خاللها  كان  بنغازي،  في  الثانوية  المرحلة  حتى 
علم  لدراسة   1953 أوفد سنة  المختار«.  »عمر  في شباب جمعية 
عقب  التحق   .1957 سنة  فيها  وتخرج  القاهرة  بجامعة  االجتماع 

لتولى  عاد  ثم  أميركا،  في  للدراسة  أوفد  ثم  بالجامعة،  أستاذًا  عودته 
والحق،  العلم  بمحبة  متسمًا  ووطنه،  لعلمه  مخلصًا  وكان  إدارتها، 

العام  والرأي.  الفكر  حرية  عن  المدافع  الواعي  المثقف  لألستاذ  مثااًل 
1964 وكياًل لوزارة  العام  المعارف، وفي  1963 عين وكياًل لوزارة 

ثم   ،1967 العام  يوليو  إلى  اآلداب  لكلية  عميدًا  ومنها  البترول، 
1969 ، فشهدت في عهده تطورًا   - 8 – 31 مديرًا للجامعة إلى 
الجبرية،  اإلقامة  تحت  وُضع  سبتمبر  ثورة  بقيام  هائلين.  وتقدمًا 

فأكمل حياته في   ،1979 إال سنة  ولم يطلق سراحه  ما سجن  وسريعًا 
 -2001  8 إلى أن رحل عنا يوم 12 –  بنغازي بسيطًا كريمًا شجاعًا 

رحيله. حتى  مولده  من  واحترمته  أحبته  التي  بنغازي  ثرى  ليوسد 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

في نهاية األسبوع الماضي، بدأ دوري كرة القدم اإلنجليزي )البريميرليغ( دورته الجديدة 
لهذا العام. بداية كل دورة جديدة تعني أن فصل الصيف قد أوشك على الرحيل، مفسحًا 
المجال أمام فصل خريف آخر. وأعتقد أن عالقتي الودية جدًا، بل الحميمة، بفصل الخريف 
منذ الصغر جاءت نتيجة تزامنه ببداية الموسم الكروي. الصيف عنوان كتاب ال عالقة 
له بكرة القدم. كتابٌ مقترٌن دومًا بالحرية: العطالت المدرسية، الغوص في دفء مياه 
البحر، والرفرفة بجناحين تحت سماوات جديدة وغريبة، وليالي السمر وبهجة األعراس.

يوم السبت الماضي، استيقظت مبكرًا، وأعددت نفسي للذهاب إلى مشاهدة واحدة 
من أولى مباريات الدوري اإلنجليزي، تقام في لندن، على أرض ملعب »فولهام«. ورغم 
أن المسافة التي تفصل مقر سكناي عن الملعب تعد قريبة نسبيًا، مقارنة بتلك التي 
أنني تعمدت االستيقاظ مبكرًا واالستعداد  إال  أخرى،  لندنية  تفصلني عن مالعب فرق 
للذهاب، ألن موعد بدء المباراة كان في منتصف النهار. هذه المرة الثانية التي تتاح لي 

فرصة زيارة ملعب فريق »فولهام«.
فريق »فولهام«، كان ضمن فرق الدرجة األولى في العام الماضي، وفاز بالبطولة. 
وحظي هذا العام بشرف االنتماء واللعب في »البريميرليغ« مرة ثانية. الطرف اآلخر في 
المباراة فريقي المفضل »ليفربول«. الملعب يعد واحدًا من أصغر المالعب من حيث 
السعة، لكن سعة قلبه قادرة على استيعاب شغف محبيه، وكذلك مشاعر زائريه مهما 

تنوعت واختلفت.
من  كريمة  دعوة  لوال  المباراة،  ومشاهدة  الملعب،  إلى  الحضور  بمقدوري  كان  وما 
صديق كريم وصلتني، وكان وقعها على نفسي كاستالمي تهنئة بالعيد. الحصول على 

ليس  اإلنجليزي  الدوري  مباريات  لمشاهدة  تذاكر 
سهاًل. ألن النوادي تحرص على توفيرها ألنصارها 
ومشجعيها، وال توفر لغيرهم سوى القليل. لذلك 
من  تقترب  مضاعفة  بأسعار  سوداء،  سوق  تزدهر 

الجنون.
الذهاب إلى مشاهدة مباراة في لندن، أو غيرها 
من المدن اإلنجليزية، ال يختلف عن الذهاب لحضور 
الطقس صيفيًا  إذا كان  مهرجان كرنفالي، خاصة 
بديعًا مثل ما كان عليه يوم السبت الماضي. رجال 
فانالت  يرتدون  األلوان،  كل  من  وأطفال،  ونساء 
فريقهم، بوجوه زاهية فرحة. وغناء وزحام، فيبدو 
المكان لمن يحضره ألول مرة، وكأنه دخل صدفة 
حفلة عرس في منتصف النهار. وبالطبع، الحفالت 
تختلف من ملعب إلى آخر، نتيجة اختالف التقاليد 
المناطق  مالعب  االجتماعية.  والخلفيات  الكروية 
تقاليدها  تختلف  اإلنجليزي  الشمال  في  الفقيرة 

عن مالعب مناطق الجنوب الثري. ومالعب غرب لندن 
تختلف عن مالعب جنوبها، وشمالها.

جدًا  للبهجة، وصحي  مثير  بشره،  زحام  في خضم  واالندغام  كروي،  حضور مهرجان 
همومه  وينسيه  وضجره،  بملله  اليومي  الروتيني  الطابع  يكسر  ألنه  للمرء،  نفسيًا 
في  تجري  التي  بالحرب  يفكر  يعود  فال  أحزانه،  عنه  ويذهب  قليلة،  لساعات  ومشاكله 
التفكير في مشاكل  ويبتعد عن  تايوان،  لالشتعال في  تتأهب  التي  تلك  وال  أوكرانيا، 
الحديد  السكك  عمال  وإضرابات  المحافظين،  حزب  في  الزعامة  وانتخابات  التضخم، 
وغيرهم من العاملين في القطاعات المختلفة، ويكرس كل وقته لالستمتاع بما يحدث 

خارج الملعب وداخله.
مشكلة واحدة صغيرة طفت فجأة على السطح ذلك اليوم البهيج، وهي أنني صحبة 
مضيفي كنا، في الحقيقة، ضيوفًا على أشخاص آخرين من مشجعي فريق »فولهام«، 
تنازلوا لنا مشكورين عن تذاكرهم الموسمية، نتيجة ظروف خاصة بهم تمنعهم من 
الحضور ومشاهدة المباراة. صديقي وأنا من مشجعي فريق »ليفربول«، لكن مقعدينا 
لقائنا،  لدى  الكريم،  مضيفي  »فولهام«.  فريق  بمشجعي  خاصة  منصة  في  تواجدا 
بأننا ال نختلف عن خلية  الموقف، ووصف حالتنا  أخذني جانبًا وشرح لي  الملعب،  خارج 
»ليفربولية« سرية متواجدة في أراضي عدو. وهذا حرفيًا يعني أن علينا التظاهر بأننا 
اللوائح تحرم وجودنا بينهم، وتفرض وجودنا في منصة  من مشجعي »فولهام«، ألن 
أخرى مخصصة لمشجعي الفريق الزائر. طمأنت مضيفي وعاهدته على االلتزام بالهدوء، 
وعدم إبداء أي مشاعر قد يشتم منها، من يجلسون حولنا من مشجعي فريق »فولهام«، 
لهدف،  »ليفربول«  فريق  تسجيل  حالة  في  أنني  يعني  وهذا  الهوى.  »ليفربولي«  أني 
لن أطير من مقعدي فرحًا، أو أصفق إعجابًا ألي لعبة جميلة يأتي بها العبوه. المشكلة، 
أن فريق »فولهام« سجل هدفًا: هل اضطر  لو  قلت لصديقي ومضيفي، ماذا سأفعل 
للنهوض من مقعدي متظاهرًا بالفرح مثل ما يفعل أنصاره، أم أحافظ على هدوئي، 

مكتفيًا باالنكماش إحباطًا في مقعدي؟

التورط في
 املنصة الخطأ

الزيتون األبيض هو أحد األنواع النادرة، ويوجد في 
مناطق قليلة جدًا في إيطاليا وفلسطين.. وكذلك 

ترهونة الليبية.
وهذه الشجرة أصلها وسط وجنوب إيطاليا، خاصة في 

توسكانا، وتتميز بشكلها الجميل واألوراق األنيقة مع 
الثمار التي يصبح لونها أبيض عندما تنضج، ويعود ذلك 

لنقص صبغة اإلنثوسيانين.
وتمتد فترة اإلزهار من أبريل إلى يونيو، فيما تكون 

الثمار بيضاوية وهشة وقليلة اللب، أما الزيت المستخرج 
منها فهو فاتح اللون.

وفي منطقة توسكانا بإيطاليا يستعمل زيت الزيتون 
األبيض في الشعائر الكنسية.

وتبعد ترهونة عن طرابلس بنحو 88 كلم، وترتفع عن 
مستوى سطح البحر بنحو 398 مترًا، وعرفت عبر تاريخها 

بالنشاط الزراعي لخصوبة أراضيها وجودة محاصيلها.

ما كان بمقدوري 
الحضور إلى امللعب 

ومشاهدة املباراة 
لوال دعوة كريمة 
من صديق كريم 

فالحصول على تذاكر 
ملشاهدة مباريات 

الدوري اإلنجليزي ليس 
سهال!

ترهونة أرض 
الزيتون األبيض

أقوالهمأقوالهم

 »ال يمكن أن يكون هناك حل 
عسكري ألي جانب من جوانب 

الجمود السياسي الحالي«

القائم بأعمال رئيس بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا

 ريزدون زينينغا

ديبيكا بادكون 
واالكتئاب

 »نستعد لعودة تسيير حركة 
الطيران والنقل الجوي والبحري مع 

ليبيا في أقرب وقت«

سفير مالطا لدى ليبيا 
تشارلز صليبا

»األموال العامة تتدفق من ليبيا 
إلى بنوك لندن ومنها إلى أيدي رجال 

الميليشيات«

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بالبرلمان البريطاني
 توم توغندهات

»مهتمون بتعبئة المجتمع الدولي 
لحل الصراع في ليبيا ومنطقة 

الساحل والقرن األفريقي«

وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية 
كاثرين كولونا

النجمة الهندية ديبيكا بادكون تحدثت عن معاناتها مع الصحة النفسية، 
ودور والدتها التي تعرفت على العالمات واألعراض المتعلقة باالكتئاب، 

إذ شجعتها على الحصول على المساعدة.
وفي إطار فعاليات خاصة بالصحة النفسية أقيمت في مومباي، قالت 
إنها عانت من االكتئاب منذ بضع سنوات، وإنها كانت مجبرة  بادكون 
زيارتهما  عند  والديها  أمام  التمثيل  على 
لها في مومباي أنها بخير بينما كانت 
موضحة:  االكــتــئــاب،  مــع  تتعامل 
لذا  بنغالور،  في  يعيشان  »والــداي 
حتى  فيها،  يزورانني  مرة  كل  في 
شجاعة  قناع  دائــمًــا  أضــع  اآلن، 
ألظهر أن كل شيء على ما يرام«، 
أن  دائمًا  تريد  »أنــت  وأضافت: 

تُظهر لوالديك أنك بخير«.
صاحبة  وهي  ديبيكا،  وأكــدت 
الذين  تدعم  ربحية  غير  منظمة 
النفسية:  الصحة  مشاكل  يواجهون 
حديثي  أن  أعتقد  »ال 
ــن مــعــانــاتــي مع  ع
النفسية  الصحة 
 2014 عــام  فــي 
شجاعة  ــان  كـ
غير  ــيء  ــ وشـ
عــادي.. كنت 
فقط صادقة 
ــة  ــق ــري ــط ب
ــرت  ــ ــيـ ــ غـ
إلى  حياتي 

األبد«.

من  مكاملة 
جائع طفل 

قبل أسبوع، اتصل الطفل 
ميغيل )11 عاما( بالشرطة، 

وقال في براءة: »حضرة 
الشرطي، لم يعد لدينا ما 
نأكله في المنزل«، وهي 

المكالمة التي كانت حديث 
المجتمع البرازيلي طيلة األيام 

الماضية.
وكانت ثالجة سيليا 
باروس فارغة في ذلك 

الوقت، ولم يكن فيها ما 
يسدّ جوع أبنائها، لكنّ هذه 

األم البرازيلية العازبة تكاد 
اليوم ال تجد متسعًا لحفظ 
المواد الغذائية، إذ تدفقت 

عليها التبرعات من كل حدب 
وصوب. وأتت خطوة الفتى 
بعد ثالثة أيام كان خاللها 
أفراد األسرة السبعة الذين 

يعيشون في غرفة تحت سقف 
أحد األبنية، في سانتا لوزيا 

قرب بيلو هوريزونتيه )جنوب 
شرق( يأكلون فقط دقيق 
الذرة المخلوط مع الماء.
وأرسل الشرطي الذي 
الهاتفية  المكالمة  تلقى 

عناصر إلى المكان، العتقاده 
أن أحوال األسرة سببها 

إهمال من الوالدين. 
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