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مواقيت الصالة - طرابلس

جولة كالسيكية لـ »الكبار« 
في شوارع طرابلس

ص16

صعود

فضاء

بنحو 3 %، صعدت أسعار النفط خالل 
تعامالت األربعاء، حيث ارتفع خام برنت 

فوق مستوى 93 دوالرًا للبرميل، في ظل 
مخاوف من اضطراب إمدادات الخام.
وجرى تداول العقود اآلجلة للخام 

األميركي غرب تكساس الوسيط، عند 
86.32 دوالر للبرميل، بارتفاع نسبته 

2.84 % عن سعر اإلغالق السابق.
وجرى تداول العقود اآلجلة للخام 

العالمي برنت عند 93.13 دوالر للبرميل، 
بزيادة نسبتها 2.77 % عن سعر التسوية 

السابق، وفق ما بثته وكالة »بلومبرغ« 
األميركية.

نفط

كل شيء

مباراة
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حضور مكثف للملف الليبي في أروقة األمم املتحدة

مهسا
»لألسف ماتت وتم نقل جثتها إلى 

معهد الطب الشرعي«، قالها التلفزيون 
الرسمي اإليراني، معلنًا وفاة مهسا 

أميني، 22 عامًا، بعدها انطلقت 
احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل 

نحو 8 أشخاص وإصابة العشرات في 
مواجهات مع الشرطة بمختلف المدن 

اإليرانية. هكذا تحولت الفتاة العشرينية 
إلى أيقونة للحرية في إيران وخارجها، 

بعد أن تبين وفاتها نتيجة التعذيب بعد 
احتجازها من »شرطة األخالق« لعدم 

ارتدائها الحجاب.
فهل تجبر وفاة 
مهسا السلطات 

اإليرانية على تغيير 
القانون الذي يلزم 
جميع النساء، بغض 
النظر عن الجنسية 

أو المعتقد 
الديني، بارتداء 

حجاب يغطي 
الرأس 

والرقبة؟!

يخطط رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي 
بروكوبيف ودميتري بيتيلين، للعب 

مباراة كرة قدم مع رائد الفضاء األميركي 
فرانسيسكو روبيو على متن المحطة 

الفضائية الدولية.
أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي، 

سيرغي بروكوبيف، في مؤتمر صحفي 
عقد أونالين لمناسبة إطالق مركبة 

»سويوز إم إس – 22« من مطار 
بايكونور الفضائي، األربعاء.

وسيحل رائدا الفضاء الروسيان، 
والرائد األميركي محل أفراد الطاقم 

الـ67 في المحطة الفضائية الدولية، 
أوليغ أرتيميف وسيرغي كورساكوف 

ودينيس ماتفييف، الذين سيعودون إلى 
األرض في 29 سبتمبر الجاري.

مطار طرابلس الدولي ينتظـر العـودة للحيـاة

شبهة فساد تقود إلى إلغاء قرار إيفاد أسر الشهداء

يموتون من الجوع 
يوميًا حول العالم.

238 منظمة أهلية 
في رسالة إلى 
األمم المتحدة

20
ألف

شخص

شارك وفد يمثل وزارة 
الوحدة  بحكومة  الداخلية 

الموقتة في اجتماع  الوطنية 
اإلنتربول  السادس لقادة 

الشرطة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في مدينة 

الفرنسية. ليون 
ترأس الوفد وكيل الوزارة 

اللواء  المديريات  لشؤون 
بشير األمين، حسب بيان 

الداخلية على صفحتها في 
االجتماعي  التواصل  موقع 

األربعاء. »فيسبوك«، 
ناقش االجتماع عدة قضايا، 

الحدود ومكافحة  منها تأمين 
اإلرهاب وتهريب  المخدرات، 

إضافة إلى المجاالت التي 
يمكن أن  تحقق فيها مبادرات 

قيمة  الشرطية  اإلنتربول 
مضافة من  خالل زيادة تبادل 
أعضاء  بين  البيانات وتحليلها 

اإلنتربول. منظمة 

مشاركة ليبية في 
اجتماع اإلنتربول بفرنسا

»لو كان عندنا عشرة مثل عمر المختار الكتفينا 
السنوسي  المهدي  محمد  قال  هكذا  بهم«. 
عمر  معه  أخذ  الــذي  السنوسية  زعماء  ثاني 
المختار في العام 1895 في رحلته من الجغبوب 
الليبية،  الصحراء  شــرق  جنوب  الكفرة  إلــى 
قرو  منطقة  إلى  الكفرة  من  رحلة  في  وبعدها 
لزاوية  وعيَّنه هناك شيخًا  السودان،  في غرب 

عين كلك.
ومنذ أيام ولمناسبة الذكرى 91 الستشهاده 
والسياسيين  األكاديميين  من  لفيف  وبحضور 
والفنانين  والمثقفين  والكتَّاب  ــاء  واألدبـ
المجاهدين  أحفاد  من  وعــدد  واإلعالميين 
المركز  افتُتح  العام  بالشأن  والمهتمين 

الثقافي بضريح عمر المختار بمدينة بنغازي.
يضم  المختار  عمر  بضريح  الثقافي  المركز 
والندوات  للمحاضرات  تستخدم  كبيرة  قاعة 
العامة  المكتبة  إلى  إضافة  الفنية،  والمعارض 
الثقافية  النشاطات  الستضافة  خارجية  وساحة 

والفنية خالل فترة فصل الصيف.

المناسبة  خالل  ألقى  المختار،  أحمد  محمد 
قدم  بينما  المجاهدين،  أحفاد  عن  كلمة 
نبذة  نجم،  فرج  الدكتور  السالم  مركز  رئيس 
عن سيرة ومسيرة شيخ الشهداء عمر المختار 
العرض  لهم، وفي ختام  ورفاقه وعرض صورًا 
جمال  المصرفي  الخبير  إلى  شكره  نجم  قدم 
عبدالملك وإدارة مصرف التجارة والتنمية على 
ورئيس  المركز«،  هذا  إنشاء  تكاليف  »تحمل 
على  الثني،  عبداهلل  األسبق  الليبية  الحكومة 
ونائب  الضريح«،  بناء  إعادة  قرار  »استصداره 
محافظ مصرف ليبيا المركزى علي الحبري على 

تمويل إعادة بناء المركز الثقافي.
للشهداء«،  »المجد  مقولة  تتحقق  وهكذا 
بذكرى  تحتفل  وشعبًا  حكومًة  ليبيا  تزال  فال 
الصحراء،  وأسد  المجاهدين  شيخ  استشهاد 
في  اإليطالي  االحتالل  سلطات  أعدمته  الذي 
وعمره   1931 16سبتمبر  يوم  في  شنقًا  ليبيا 

73 عامًا بعد محاكمة صورية.
تفاصيل أخرى ص 12

من هدايا الحكومة إلى مليارات احتياطي المركزي

تقرير ديوان املحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
حدث  كان   »2021« المحاسبة  ديوان  تقرير 
األسبوع، واستقطب اهتمام وتعليقات الليبيين، 
لما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  خصوصا 
التجاوزات  حجم  تعكس  معلومات  من  تضمنه 
اإلدارية والمالية، وما يمكن أن يوصف بالتالعب 
غياب  مع  الدولة  أجهزة  في  العام،  بالمال 

والمحاسبة. المساءلة 
على  يّطلعون  وهم  الليبيون  واستحضر 
إهدار  في  الدولة  أجهزة  أغلب  تورط  حجم 
لديوان  السابقة  التقارير  مصير  العام،  المال 
المحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية، التي كشفت 
باألرقام سوء التصرف في موارد الدولة، وقد 
بين ديوان المحاسبة في تقريره المكون من 
للعام  للدولة  المالي  األداء  حول  فصال   18
أوجه  معرفة  من  يتمكن  لم  كيف   ،2021
صرف األموال، لعدم تجاوب مسؤولي المصرف 
المركزي معه في مده بالمعلومات، ما اعتبره 
الديوان »انحرافا جوهريا« عن الشفافية، ومما 
ارتكاب  الثالثاء،  مساء  الصادر  التقرير  رصده 
عدد  ارتكبها  تالعب  وعمليات  مالية  مخالفات 
الوحدة  لحكومة  التابعة  المؤسسات  من 
الوزراء،  رئاسة  ديوان  ضمنها  من  الوطنية، 
حساب  استخدام  التقرير  عليه  أخــذ  الــذي 
وأداء  له  المخصصة  األغراض  لغير  الطوارئ 
مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة 
استنزاف  وكذلك  للدولة.  المالي  للقانون 

المركزي. للمصرف  النقدية  االحتياطات 
وتعددت التجاوزات بين شراء هدايا باهظة 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  لضيوف  الثمن 
فيها  مبالغ  مصاريف  وتخصيص  الدبيبة، 
تربطهم  ال  وألشخاص  المسؤولين  لبعض 
مرتفعة  تكاليف  وكذلك  وظيفية،  عالقة  أي 
لغرض  الطائرات  وتذاكر  الفنادق  في  إلقامات 
تنفيذ رحالت خاصة، إلى جانب رصد تضخم في 
توقيع  أيضا  االنتباه  يثير  وما  المرتبات،  قيمة 
فيال  إيجار  عقد  على  الموقتة  الحكومة  رئيس 
شوارع  أرقى  إحدى  النوفليين  بمنطقة  خاصة 
يشغله  الذي  بحكومته  الدفاع  لوزير  العاصمة 

نفسه! الدبيبة 
اتساع  من  الليبي  الشارع  غضب  تزايد  ومع 
أزمات  المواطنون  يستحضر  الفساد،  ثقب 
الخدمات  ضعف  من  اليومية  المعيشة  صعوبة 

البنية  وتردي  الغذائية،  المواد  أسعار  وغالء 
التحتية لخدمات الكهرباء، في ظل امتالء خزائن 
المصرف المركزي بعائدات النفط »ال رقيب وال 

أوجه صرفها«. حسيب على 
وزير  تصريحات  في  أكثر  التناقضات  وبدت 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد 
مساء  القطرية  الجزيرة  لقناة  الحويج  محمد 
األربعاء، وهو يقول إن »اإلنفاق أقل في التنمية 
الحكومة  لكن  الميزانية«.  اعتماد  عدم  بسبب 
لجأت إلى »الخطة 12/1« إلنفاق األموال وهي 
على هذا الحال منذ منتصف 2021، بعد رفض 
مجلس النواب اعتماد ميزانيته لـ2022، وكانت 
المصروفات أكثر بكثير مما هو محدد لها، والتي 
شعبيته  زيادة  إلى  خاللها  من  الدبيبة  سعى 
لألزواج  بمنح  الشباب  باستقطاب  السياسية 

وقطع أراض ومساكن وغيرها.
الدبيبة  حكومة  لخصوم  التقرير  ويمثل 
فرصة ثمينة للنيل من حكومته، ومبررا إضافيا 

صالح  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  لمطالبة 
وديوان  المركزي  المصرف  مؤسسات  بتغيير 
وإحالتهم  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  المحاسبة 

. للتحقيق
إلى  الداعية  األصــوات  تعالت  هذا  وأمــام 
في  الفساد،  موجة  على  احتجاجا  الشارع  خروج 
خليفة حفتر، في كلمة خالل  المشير  دعا  وقت 
زيارة لمدينة غات، الشعب إلى انتفاضة ضد ما 
وجدد  الحالية،  السياسية  الطبقة  فشل  وصفه 
الشعب  للوقوف مع  الجيش مستعد  أن  تأكيده 
»تقف  البالد  أن  من  وحذر  االنتفاضة،  قرر  إذا 
أمام طريقين، إما طريق المستقبل الزاهر وإما 

الهاوية«. االنزالق نحو 
اعترف  وتشعباتها،  األزمـــة  سياق  وفــي 
النواب،  مجلس  من  المكلف  الحكومة  رئيس 
فتحي باشاغا، بإخفاقه في مباشرة مهامه من 
العاصمة طرابلس، رغم مرور قرابة ثمانية أشهر 
عزمه  مؤكدا  البرلمان،  ثقة  حكومته  منح  على 

على مباشرة عمل حكومته من مدينتي بنغازي 
وسرت في ظل األوضاع الراهنة، وأعلن اإلثنين 
»تحقيق  على  ز  تركِّ قريبة  خطة  عن  الماضي 
االستقرار والسالم واالزدهار، وتضمن وصولنا 
رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة  انتخابات  إلى 
ونزيهة«، الفتا إلى أنه عقد »اجتماعات مثمرة 
وفق  والشقيقة«،  الصديقة  الدول  مع  وبناءة 

قوله.
حسم  عدم  تسبب  من  التحذيرات  وتستمر 
وباشاغا  الدبيبة  بين حكومتي  الشرعية  صراع 
في تجدد أعمال عنف من حين إلى آخر، كما حدث 
الجاري في محيط طريق  ليل منتصف األسبوع 
المطار بالعاصمة طرابلس، فيما انتهزت بعثة 
للسالم  الدولي  اليوم  مناسبة  المتحدة  األمم 
عبر  ليبيا،  في  السالم  بتحقيق  التزامها  لتؤكد 
عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، 
مشيرة في بيان مقتضب أمس إلى أنها تواصل 
العمل مع جميع األطراف الليبية الفاعلة لتحقيق 
تقدم في عملية السالم، والوصول لالنتخابات 

الليبي. الشعب  بها  التي يطالب 
ومن نيويورك حيث يحضر اجتماعات الدورة 
77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، وجه رئيس 
المنفي، عدة رسائل  الرئاسي، محمد  المجلس 
إلى المجتمع الدولي، قصد الحصول على دعم 
من  مستقبال  يمكنه  قد  للمجلس،  أكبر  لدور 
اتمام االستحقاقات المقبلة في البالد، خصوصا 
النواب رفض تدخله لوضع  وأن رئيس مجلس 
مجلسي  مشاورات  تعثر  بعد  دستورية  قاعدة 

والدولة. النواب 
تابع  الرئاسي  المجلس  إن  المنفي  وقال 
جوالت الحوار بين المجلسين، مشيرا إلى أنها 
القاعدة  حول  اتفاق  أي  إلى  بعد  تفض  »لم 
تستمر  أال  ضرورة  على  وشدد  الدستورية«، 
»وأنه  زمنية،  حدود  دون  من  الحوارات  هذه 
الخروج  أجل  من  للتدخل،  تام  استعداد  على 
بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى 

ذلك«. األمر  استلزم  ما 
وحذر المنفي في خطابه من تأثير المصالح 
الليبي  الشأن  في  المنخرطة  للدول  الفردية 
أن  مــؤكــدا  الــبــالد،  فــي  ــة  األزم مسار  على 
يزال يطرح »حلوال  السلبي ال  الدولي  التدخل 
مواجهات  أتون  إلى  بالبالد  تدفع  متناقضة، 
مسلحة ال تستثني األبرياء، وتقود إلى مواقف 

متصلبة«. سياسية 

 في سياق األزمة اعترف فتحي باشاغا بإخفاقه 
في مباشرة مهامه من العاصمة طرابلس رغم 

مرور قرابة 8 أشهر على ثقة البرلمان

مع تزايد غضب الشارع الليبي من اتساع 
ثقب الفساد يستحضر المواطنون صعوبة 

المعيشة اليومية وغالء األسعار

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

● اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ، 22 سبتمبر 2022

استنزاف االحتياطات النقدية التراكمية بلغ 50 مليار دينار
في  المحاسبة  ــوان  ديـ بــيــانــات  أظــهــرت 
استنزاف   2021 العام  عن  السنوي  تقريره 
 50 بنحو  التراكمية  النقدية  االحتياطات 
بفعل   2021 العام  نهاية  حتى  دينار  مليار 
تنامي  عن  فضال  المدفوعات،  بميزان  العجز 
الدين العام وارتفاع رصيده التراكمي بنهاية 
العام 2020 إلى 84 مليار دينار، جراء اإلقفال 

القسري للحقوق والموانئ النفطية.
الثالثاء،  الصادر  السنوي  التقرير  وتضمن 
الخاضعة  الجهات  حــول  المالحظات  أهــم 
إلى  مشيرا  بخصوصها،  وتوصياته  لرقابته 
األمنية  ــاع  األوضـ في  النسبي  »التحسن 
نتيجة   2021 الــعــام  خــالل  واالقتصادية 
بالمسار األمني، وفتح  المتفق عليها  الهدنة 
حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة 
الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة 
التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين 
الموقتة  بطرابلس،  الــوطــنــي  ــاق  ــوف )ال

بالبيضاء( بتاريخ 10 مارس 2021«.
الدولة  إيــرادات  بلغت  التقرير  وحسب 
النفطية بالعملة األجنبية خالل العام 2021، 
في  إيداعها  جرى  دوالر،  مليار   22.9 نحو 
المركزي،  ليبيا  بمصرف  الدولة  حسابات 

فيما بلغت التحويالت الخارجية التي قام بها 
المركزي نحو 24.5 مليار دوالر أي  المصرف 
بعجز بلغ قدره 1.6 مليار دوالر استعملت من 

االحتياطات.
إلى  المحاسبة  ــوان  دي تقرير  وتعرض 
حكومة  رئيس  من  غاضبة  وردود  انتقادات 
الدبيبة  الحميد  عبد  الموقتة  ــوحــدة  ال
بعض  أن  الدبيبة  واعتبر  وزرائه،  من  وعدد 
ــوان  دي تقرير  فــي  ــواردة  ــ ال المالحظات 
المحاسبة »مسيسة«، ملمحا إلى صدور هذه 

المالحظات من »منافسين« للحكومة.
المحاسبة،  ديوان  رئيس  قال  جهته  من 
التي جرت  العقود  إجمالي  إن  خالد شكشك، 
إلى  وصلت  الجاري  العام  خالل  مراجعتها 
دينار.  مليار   35 تجاوزت  بقيمة  عقدا   1761
الثالثاء،  في مؤتمر صحفي،  أضاف شكشك، 
قيمتها  تبلغ  عقود  على  المصادقة  أنه جرت 
مليارات و481 مليون  ثمانية  نحو  اإلجمالية 
دينار. وأشار إلى تعديل المصادقة على عقود 

تبلغ قيمتها مليارا و338 مليون دينار.

طرابلس- الوسط
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أغنيتان ألصالة 
تتجاوزان 3 ماليني 
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عمر املختار.. املجد للشهداء
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على  »#مهسا_أميني«  هاشتاغ  ــار  أث
باللغة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  ــع  مــواق
بــيــن جــمــوع من  الــغــضــب  الــفــارســيــة، 
فتاة  مقتل  على  احتجاجًا  اإليرانيين 
في  دخلت  أن  بعد  أميني،  مهسا  تدعى 
من  عليها  القبض  إثر  وتوفيت  غيبوبة 
حيث  اإليرانية،  األخــاق«  »شرطة  قبل 
التواصل  مواقع  مستخدمي  عديد  عبر 
الهشتاغ،  هذا  باستخدام  احتجاجهم  عن 
زيارة  في  عامًا(   22 ( أميني  مهسا  وكانت 
أوقفتها  عندما  عائلتها  مــع  لطهران 
قواعد  فــرض  المكلفة  الشرطة  وحــدة 
في  بما  النساء  على  الصارمة  اللباس 
وأطلقت  الماضي،  األسبوع  الحجاب،  ذلك 
المسيل  الغاز  ــران  إي في  ــن  األم ــوات  ق
غرب  شمال  في  محتجين  لتفريق  للدموع 
»شرطة  احتجزتها  شابة  وفاة  بعد  الباد 
أفــادت  ما  وفــق  طــهــران،  في  األخـــاق« 
التلفزيون  وأعلن  محلية،  إعام  وسائل 
قضت  أن  بعد  الجمعة،  وفاتها  الرسمي 
وكالة  وذكــرت  غيبوبة.  في  أيــام  ثاثة 
صباح  دفن  جثمانها  أن  لألنباء«  »فارس 

على  ساغيز،  رأسها  مسقط  في  السبت 
في  طــهــران  مــن  كيلومترًا   460 بعد 
عقب  إنه  الوكالة  وقالت  كردستان.  إقليم 
األشخاص  بعض  غادر  الجنازة،  مراسم 
يرددون  آخرون  بقي  فيما  الحادث،  مكان 
مفصلة  تحقيقات  بإجراء  تطالب  هتافات 

الحادثة. أبعاد  في 
بعد  تجمعوا  المتظاهرين  أن  وأضافت 
مزيد  ورددوا  المحافظ  مكتب  أمام  ذلك 
أطلقت  عندما  تفرقوا  لكنهم  الشعارات، 

للدموع. المسيل  الغاز  األمن  قوات 

أصبحت الهواتف من الفئة المتوسطة تقدم مواصفات تضاهي 
ومن  مبهرة.  وتصاميم  معتدلة  أسعار  في  المتقدمة،  الفئات 
هاتف  العربية  المنطقة  في  أطلقت  التي  الهواتف  تلك  أحدث 
»Honor 70 5G« الذي يعتبر من أفضل هواتف التصوير الخاصة 
بمدوني الفيديو »Vlogger« بفضل كاميراته المتقدمة ودعمه 
الهاتف،  األوسط«  »الشرق  واختبرت  مبهرة.  تصويرية  لمزايا 
ونذكر ملخص التجربة، تصميم الهاتف أنيق وجميل جدًا، وتبدو 
الجهة األمامية وكأنها شاشة كاملة. الهاتف منخفض السماكة 
ويوفر  منه.  الكريستالي  اللون  وخصوصًا  جدًا،  جميلة  وألوانه 
إلى  للهاتف،  كبيرتين  وفخامة  أناقة  والخلفي  األمامي  الزجاج 
تبلغ 7.9 مليمتر ووزن منخفض  جانب تقديم سماكة منخفضة 
أيضًا يبلغ 178 غراما، وهي أرقام مبهرة في ظل استخدام شاشة 
ضخمة يبلغ قطرها 6.67 بوصة، ويقدم هذا الهاتف ميزة مهمة 
مساعدتهم  بهدف  بالفيديو  التصوير  مجال  في  الشباب  لجيل 
تسجيل  يمكنهم  بحيث  مبهرة،  فيديو  مدونات  إنشاء  على 
عروض فيديو بالدقة الفائقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، 
إنشاء  يتيح  الذي   »Solo Cut« التصوير  نمط  دعم  جانب  إلى 
التلقائي  التتبع  تقنية  باستخدام  »بورتريه«  فيديو  مدونات 
 Person Autofocus Tracking« محدد  شخص  على  للتركيز 
يمكن  التركيز،  نقطة  بين  التبديل  خال  ومن   »Technology
شخص  على  الضوء  لتسليط  الفيديو  تركيز  تغيير  للمستخدم 
اإلطار،  خارج  الشخص  يكون  عندما  مختلف بكل سهولة. وحتى 
اإلطار،  داخل  مجددا  عودتهم  عند  للعمل  الميزة  هذه  تعود 

لاستخدام،  ومريحة  رائعة  تصويرية  ابتكارات  لتقديم  وذلك 
 ،1/1 بمقاس   »Sony IMX800« مستشعر  الهاتف  ويستخدم 
49 بوصة بهدف التقاط المزيد من الضوء للحصول على صور 
ذات  السيناريوهات  في  خاصًة  أعلى،  وبتفاصيل  إشراقا  أكثر 
الخلفية  الكاميرا  وتستطيع  الليل.  في  أو  المنخفضة  اإلضاءة 
التقاط الصور بزوايا واسعة جدًا تصل إلى 122 درجة، إلى جانب 

قدرتها على تصوير العناصر القريبة جدًا.
ويبلغ قطر شاشة الهاتف 6.67 بوصة، وهي تعرض الصورة 
البوصة  في  بكسل   395 وبكثافة  بكسل   2400x1080 بدقة 
جودة  لرفع   »HDR10« تقنية  دعمها  مع  هرتز،   120 وبتردد 
»سنابدراغون  معالج  الهاتف  ويستخدم  المعروضة.  األلوان 
و3  غيغاهرتز   2.5 )نواة بسرعة  النوى  ثماني  5 جي«  778 جي 
غيغاهرتز(،   1.9 بسرعة  نوى  و4  غيغاهرتز   2.4 بسرعة  نوى 
 256 أو  و128  الذاكرة،  من  غيغابايت  لـ8  تقديمه  جانب  إلى 
لنظام  وبالنسبة  المدمجة،  التخزينية  السعة  من  غيغابايت 
الذاتية  الصور  اللتقاط  أمامية  كاميرا  الهاتف  يقدم  التصوير، 
الكاميرات  دقة  تبلغ  بينما  ميغابكسل،   32 بدقة  )»سيلفي«( 
والعريضة  العريضة  )للصور  ميغابكسل   2 و50   54 الخلفية 
تقديم ضوء  إلى جانب  الكاميرا(،  العناصر عن  بعد  وقياس  جدًا 
فاش ثنائي. ويدعم الهاتف شبكات »واي فاي« a وb وg وn و

 Near« القريب  المجال  عبر  واالتصال   »5.2 و»بلوتوث  و6   ac
اتصال،  شريحتي  واستخدام   »Field Communication NFC
المزايا  أهم  ومن  الشاشة،  خلف  البصمة  مستشعر  وضع  مع 

السريع،  للشحن  الهاتف  دعم  التنقل  أثناء  للمدونين  المفيدة 
بحيث يمكن شحنه من 3 إلى %60 خال 20 دقيقة فقط، وذلك 
وتبلغ  واط.   66 البالغة  الشحن  لقدرة  البطارية  دعم  بسبب 
للشحن  دعمها  مع  ساعة،   – أمبير  ملي   4.800 البطارية  شحنة 
العكسي بقدرة 5 واط لشحن األجهزة والملحقات األخرى. وتبلغ 
178 غراما، وهو متوافر  سماكة الهاتف 7.9 مليمتر ويبلغ وزنه 
بألوان الفضي الكريستالي واألسود واألخضر الزمردي واألبيض 
دوالرًا   533 أو   479 )نحو  ريااًل سعوديًا  و1999   1799 بسعري 
أميركيًا(، وفقًا للسعة التخزينية المرغوبة من بين 128 أو 256 
الجديد،  برو«   14 »آيفون  مع  الهاتف  مقارنة  ولدى  غيغابايت، 
نجد أن »أونر 70 5 جي« يتفوق في قطر الشاشة )6.67 مقارنة 
النوى(،  النوى مقارنة بسداسي  بـ6.1 بوصة(، والمعالج )ثماني 
 54( الخلفية  والكاميرات  غيغابايت(،  بـ6  مقارنة   12( والذاكرة 
 32( واألمامية  ميغابكسل(  و12  و12  بـ48  مقارنة  و2  و50 
بـ3.200  مقارنة   4.800( والبطارية  ميغابكسل(،  بـ12  مقارنة 
%60 في خال  إلى   3 أمبير – ساعة(، وسرعة الشحن )من  ملي 
50 في المائة في  0 إلى  20 دقيقة، مقارنة بسرعة الشحن من 
ودعم  غرامات(،  بـ206  مقارنة   178( والوزن  دقيقة(،   30 خال 
مستشعر البصمة. ويتعادل الهاتفان في السماكة )7.9 مليمتر(، 
مقارنة   460( الشاشة  كثافة  برو« في   14 »آيفون  يتفوق  بينما 
بـ396 بكسل في البوصة(، ودقة العرض )2556x1179 مقارنة 
 5.3 )إصدار  »بلوتوث«  ودعم شبكات  بكسل(،   2400x1080بـ

مقارنة بـ5.2(.

الفيديو محتوى  لصانعي  هاتف  كاميرا  أفضل 
 »#مهسا_أميني« يثير الغضب في إيران
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ـ»أصالة« تحققان أكثر من 3 ماليني مشاهدة في 4 أيام أغنيتان ل
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تعرض أنظمة »تعرض أنظمة »Grand Theft AutoGrand Theft Auto«  للقرصنة«  للقرصنة

إكس«  »سبايس  شركته  أن  ماسك  إيلون  الملياردير  أعلن 
األميركية  العقوبات  من  إعفاء  على  للحصول  بطلب  ستتقدم 
عبر  اإلنترنت  خدمة  لتوفير  مسعى  في  إيران،  على  المفروضة 

البلد. هذا  في  الصناعية  األقمار 
وقال ماسك في رده على تغريدة لصحفي 
»ستارلينك  إن  العلوم،  مجال  في  متخصص 
العقوبات  من  الستثنائها  بطلب  ستتقدم 
»فرانس  وفق  إيران«،  على  المفروضة 
البداية بأن خدمة  برس«، وأعلن ماسك في 
الصناعية  األقمار  عبر  لإلنترنت  ستارلينك 
في  »بما  القارات  كل  في  متوافرة  باتت 
تخطط  بينما  أنتاركتيكا«،  القارة  ذلك 
قمر  ألف   42 إلى  يصل  ما  إلطاق  الشركة 
الصحفي  وقال  االتصال،  لتعزيز  صناعي 
عرفان  بالعلوم  المتخصص  المولد  إيراني 
الخدمة  إدخال  إن  »تويتر«  على  كسرائي 
بالنسبة  اللعبة  قواعد  »سيغير  إيران  إلى 
من  ردا  استدعى  ما  وهو  الباد،  لمستقبل« 
أواخر  أطلقت  التي  ستارلينك  وتوفر  ماسك، 

إلى  السريعة  اإلنترنت  خدمة   2020 العام 
الثابتة  األرضية  اإلنترنت  شبكات  تعد  حيث  المناطق  في  الزبائن 
في  موضوعة  صناعية  أقمار  مجموعة  عبر  ضعيفة،  والمتحركة 
وفرت  بعدما  خصوصا  الخدمة  واشتهرت  منخفض،  أرضي  مدار 

على  قدراته  لتحسين  األوكراني  للجيش  مودم  وأجهزة  هوائيات 
إيرادات  ستارلينك  وتحقق  روسيا،  مع  الحرب  في  االتصاالت  صعيد 
واالشتراكات  المودم  وأجهزة  الهوائيات  شراء  عمليات  خال  من 

الدول. بحسب  تتباين  بأسعار 
صناعي  قمر  آالف  ثاثة  حوالى  وأطلق 
تقوم  بينما   2019 العام  منذ  لستارلينك 
كل  واحدة  إطاق  بعملية  إكس«  »سبايس 
طراز  من  صواريخها  باستخدام  أسبوع، 
وتخضع  نشرها،  سرعة  لزيادة   »9 »فالكون 
منذ  مشدد  أميركي  عقوبات  لنظام  إيران 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أعلن 
 2015 اتفاق  من  واشنطن  انسحاب  ترامب 
وبينما  النووية،  أنشطتها  من  للحد  الرامي 
بايدن  جو  الحالي  األميركي  الرئيس  يؤيد 
إصرار  أوصل  االتفاق،  على  التفاوض  إعادة 
ضمانات  على  الحصول  على  اإليرانيين 
إلى  المحادثات  األميركيين  من  األمد  طويلة 
جديدة  مجموعة  وُفرضت  مسدود،  طريق 
بعدما  الشهر  هذا  إيران  على  العقوبات  من 
تسلم  في  طهران  في  مقرها  شركة  ساعدت 
استهدف  إلكتروني ضخم  هجوم  على  وردًا  مسيرة،  طائرات  روسيا 
الوطني  واألمن  االستخبارات  وزارة  واتهمت  يوليو  في  ألبانيا 

بشنه. اإليرانية 

بإمكان  بات  ريل«،  »بي  غرار  على 
التقاط  توك«  »تيك  تطبيق  مستخدمي 
للهاتف  والخلفية  األمامية  بالكاميرا  صور 
الذكي في وقت واحد، وذكر بيان للشبكة، 
الخميس، أن خاصية »تيك توك ناو تهدف 
إلى جعل المستخدم يتشارك مع األشخاص 
وفق  الواقعية«،  لحظاته  يهمونه  الذين 
المستخدم  أن  وأوضح  برس«،  »فرانس 
مقطع  اللتقاط  يومية  دعوة  »سيتلقى 
فيديو مدته عشر ثوانٍ أو صورة لمشاركة 
وتحقق  الراهنة«،  اللحظات  في  يفعله  ما 
شبكة »بي ريل« االجتماعية الفرنسية التي 
كبيرا  نجاحا   2020 سنة  فرنسيان  أنشأها 
المراهقين والشباب  خصوصا بين صفوف 
في  تظهر  صورة  التقاط  إتاحتها  بسبب 
الذي  والمكان  المستخدم  نفسه  الوقت 
إشعارات  إرسالها  إلى  باإلضافة  فيه،  يقف 
مهلة  بوجود  تنبههم  للمستخدمين 
والتقاط  التطبيق  لفتح  أمامهم  دقيقتين 
صورة، فضاًل عن إظهار الجانب الفعلي من 
حياة المستخدمين، ونشأت فكرة »بي ريل« 
لتأتي كرد على الفالتر واألدوات المحسنة 
أمثال  من  تطبيقات  في  الموجودة  للصور 
أما  توك«،  وتيك  وإنستغرام  شات  »سناب 
هذه التطبيقات، فاستلهمت من »بي ريل« 
التطبيق  لفكرة  مماثلة  ميزات  وأطلقت 
خيار  مثاًل  إنستغرام  أضافت  إذ  الفرسي، 
»تسجيل  للمستخدم  يتيح  الذي   »dual«
الوقت  في  التعليقات  وإظهار  المحتوى 

نفسه«.

األميركية  »ميتا«  شركة  أطلقت 
الجديدة  الميزات  عديد  للتكنولوجيا، 
التابعة  االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر 
تقديم  شأنها  من  التي  »فيسبوك«،  لها 
والمبدعين  المحتوى  لصناع  المساعدة 
متابعيهم،  مع  أكبر  بشكل  للتواصل 
للمبدعين  جديدًا  إعدادًا  »ميتا«  وأعلنت 
لكبار  حصريًا  محتوى  يقدمون  الذين 
يمكن  حيث  والمشتركين،  المعجبين 
من  ذلك  تفعيل  المحتوى  لصناع 
الجمهور  إعدادات  إلى  االنتقال  خالل 
»Audience Settings« وتحديد »أهم 
جديد،  منشور  كتابة  عند  المعجبين« 
على  تعمل  أنها  إلى  الشركة  ألمحت  كما 
إطالق إعداد جديد في المستقبل القريب، 
المعجبين  بعض  بمنح  للمبدعين  يسمح 
محتوى  إلى  المبكر«  الوصول  »إمكانية 
الشركة  أطلقت  كما  وحصري،  خاص 
أو  المحتوى  منشئ  مصادقة  ميزة  أيضًا 
التي   ،»Creator Endorsement«
الترويج  أو  إبراز  إمكانية  المبدعين  تمنح 

البعض. لبعضهم 

خاصية جديدة في 
»تيك توك«

»فيسبوك« تضيف ميزات 
جديدة لزيادة التفاعل

إيلون ماسك يسعى إلدخال إنترنت 
األقمار الصناعية إلى إيران

CINEMA
CINEMA

اعتبرت نجمة السينما الفرنسية جولييت بينوش، 
»سان  مهرجان  في  مشاركتها  هامش  على 
سيباستيان السينمائي« اإلسباني، حيث ستحصل 
على جائزة تقديرية عن مسيرتها التمثيلية، أن 
الممثلين يجب أن يتعلموا أن يقولوا كلمة »ال« 

لألدوار التي تسلع المرأة.
الممثات  أشهر  من  وهي  بينوش،  وقالت 
الفرنسيات، »يجب أن تعرف كيف تقول )ال( حتى 
ينظر  المواقف  من  نوع  في  األمر  بك  ينتهي  ال 

فيها إليك بطريقة معينة«.
أدوارًا  الماضي  في  رفضت  أنها  إلى  ولفتت 
»امــرأة  بصورة  تصورها  كانت  عليها  عرضت 
أو تنطوي على تسليع لها كامرأة«،  شخص ما، 
وقالت الممثلة البالغة 58 عامًا للصحفيين: »قلت 
للتو )ال( ألني لم أكن مهتمة« بالدور، مقرة بأنها 
أدت  لكونها  للغاية«  »محظوظة  بأنها  تشعر 

أدوارًا مهمة كثيرة طوال حياتها المهنية.
»أوسكار«  بجائزة  فازت  التي  بينوش،  وقالت 
في فئة أفضل ممثلة بدور ثانوي عن أدائها في 
فيلم »ذي إينغلش بايشنت« سنة 1996، »ليس 

كيف  تعرف  أن  عليك  ولكن  دائمًا،  سهًا  األمر 
تقفز إلى المجهول، حيث ال يعود لهذه القواعد 

الشوفينية قيمة«.
ولفتت بينوش، التي قدمت نحو 75 شخصية 
مرة  ألول  الفضية  الشاشة  على  ظهورها  منذ 
الحكم  »عــدم  تحاول  أنها  إلــى   ،1983 العام 
تناقضاته،  الدور مطلقًا، بل احتضانه بكل  على 
وبكل ظاميته، وبما يجعله في النهاية إنسانًا«، 
و»عندما تؤدي قصة ما إلى تطور أو تحول، فإن 
الممثلة  وفق  أكثر«،  اهتمامي  يثير  ما  هو  هذا 

الفرنسية.
بينوش  المهرجان  يمنح  ــد،  األحـ ومــســاء 
والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ جائزة دونوستيا 
بين  من  المهنية،  لمسيرتهما  تقديرًا  الفخرية 
الفائزين السابقين بجائزة دونوستيا–وهو أعلى 
ميريل ستريب  المهرجان–الممثلون  في  تكريم 
نيرو،  دي  وروبرت  ماكيلين  وإيان  غير  وريتشارد 
في  الشرف  جوائز  منحت  الماضي،  العام  وفي 
كوتيار،  ماريون  الفرنسية  للممثلة  المهرجان 

ونجم هوليوود جوني ديب.

تعرضت مقاطع فيديو خاصة باإلصدار المقبل 
للقرصنة،  التطوير،  القيد   »6 إيه  تي  »جي  من 
األسبوع،  هذا  نهاية  اإلنترنت  عبر  ونشرت 
ناشر  غيمز«،  »روكستار  استوديوهات  حسب 
المجموعة على  أوتو«، وكتبت  لعبة »غراند ثفت 
قام  معلوماتيًا  خرقًا  أخيرًا  »واجهنا  »تويتر«: 
بشكل  بالوصول  مخول  غير  ثالث  طرف  خاله 
أنظمتنا  على  سرية  معلومات  إلى  قانوني  غير 
المقبلة  النسخة  من  مشاهد  فيها  بما  وتنزيلها، 
برس«،  »فرانس  وفق  أوتو«،  ثفت  غراند  من 
وكان موقع »بي سي غايمر« المتخصص قد ذكر 
نهاية هذا األسبوع أن ملفا يضم نحو 90 مقطع 
منتديات  على  نشر   »6 إيه  تي  لـ»جي  فيديو 
حمل  الذي  الشخص  أكد  جانبه،  من  العبين، 

 »teapotuberhacker« اسم  تحت  الصور  تلك 
شركة  قرصنة  عن  أيضا  مسؤول  أنه  المستعار 
مزيد  »تسريب  متعهدا  الماضي  األسبوع  »أوبر« 
وتُظهر  اللعبة.  حول  قريبا«  المعلومات  من 
جديدة  أنثوية  شخصية  خصوصا  الفيديو  مقاطع 
»روكستار  وأضافت  اختيارها،  لاعبين  يمكن 
إنتراكتيف«  »تايك-تو  لشركة  التابعة  غيمز« 
تفاصيل  كبيرة ألن  أمل  بخيبة  األميركية »نشعر 
تشاركها  تم  اللعبة  من  المقبلة  النسخة  من 
هذه  »في  واستبعدت  الطريقة«،  بهذه  معكم 
خدمات  في  اضطرابات  »أي  حصول  المرحلة« 
مستمر  »عملنا  وأضافت  لديها.  الحية«  األلعاب 
كما في السابق«. ولم تحدد هوية المقرصن وال 

عاقته باختراق »أوبر« األسبوع الماضي.

شعر الحكمة
مايغربك علو الـقـصور *** واليغربك كوخ بالي

كمين كوخ بالجود معمور*** اوكمين قصر محسوب خالي
امطرز اتالقيه بــــالنور *** امزخرف بعدة اشكالي

اللي ساكنه شخص مغرور*** من ذيل العرب ناض تالي
بانـيه بالـنهب والـزور **** مافيه سكة حاللي

اختراق بيانات زبائن 
»ستاربكس« في سنغافورة

● مشاركون في حملة تنظيف كورنيش بنغازي، 20 سبتمبر 2022، )تصوير: مفتاح الخشمي(

كلمة1000
سنغافورة  في  »ستاربكس«  زبائن  من  شخص  ألف  مئتي  نحو  بيانات  قاعدة  تعرضت 
السلسة  وأكدتها  محلية  إعام  وسائل  نقلتها  تقارير  حسب  اإلنترنت،  عبر  لاختراق 
العالمية  »ستاربكس«  مجموعة  من  ترخيصًا  الحائزة  المقاهي  سلسلة  وقالت  العالمية، 
رسالة  في  كونغ،  في هونغ  لها  مقرًا  تتخذ  التي  كيتيررز«،  »ماكسيمز  لشركة  والمملوكة 
وجهتها لزبائنها عبر البريد اإللكتروني، إنها »اكتشفت... عمليات نفاذ غير مصرّح بها« 
وعنوان  الهاتف  ورقم  المياد  وتاريخ  والجنس  االسم  بينها  بالزبائن،  تفاصيل خاصة  إلى 
وستاربكس  المختصة،  السلطات  إباغ  »جرى  اإللكترونية  الرسالة  في  وجاء  السكن، 
علمت  إنها  الشبكة  وقالت  برس«،  »فرانس  وفق  الشأن«،  هذا  في  تساعدها  سنغافورة 
بطاقات  بأرقام  مرتبطة  بيانات  أي  تسريب  عدم  إلى  مشيرة  سبتمبر،   13 في  بالخرق 
االئتمان ألنها ال تخزّن مثل هذه المعلومات في األصل. وحّثت الزبائن على تغيير كلمات 
سنغافورة  في  ستاربكس  شركة  تمثل  عامة  عاقات  وكالة  وقالت  بهم،  الخاصة  المرور 
»ستريتس  جريدة  أن  غير  المتضررين«،  العماء  عدد  عن  الكشف  على  قادرة  »غير  إنها 
تايمز« ذكرت أن بيانات مئتي ألف زبون سُرقت وعُرضت للبيع في منتدى على اإلنترنت 
بيعت  البيانات  قاعدة  من  واحدة  نسخة  أن  الجريدة  وأضافت  سبتمبر،  من  العاشر  في 
بالفعل مقابل 3500 دوالر سنغافوري )2500 دوالر أميركي(، وقالت لجنة حماية البيانات 
إلى  الفتة  بالحادث،  إخطارًا  تلقت  إنها  برس«  »فرانس  لوكالة  سنغافورة  في  الشخصية 

أنها تواصلت مع ستاربكس سنغافورة للحصول على مزيد من المعلومات.

حققت أغنيتان للفنانة السورية أصالة، من ألبومها الجديد »شايفة 
فيك« أكثر من 3 مايين مشاهدة خال 4 أيام عبر الموقع العالمي 
فترات  على  متتابع  بشكل  أغانيه  طرح  جرى  الذي  »يوتيوب«، 
متقاربة، وحققت أغنية »إزاي حبيبي« ما يقرب من مليون مشاهدة 
الوقت  أغنية »رحلة« مليوني مشاهدة في  بينما حققت  أيام،   4 في 
ذاته، وطرحت النجمة أصالة نصري، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد 
تعاونت  والذي  »يوتيوب«،  عبر  متتالية  فترات  على  فيك«،  »شايفة 

فيه مع عدد من كبار صناع األغنية في مصر والوطن العربى.
كالتالي:  أصالة،  طرحتها  التي  الجديدة  األغاني  عناوين  وجاءت 
أغنية »مني وفي«، كلمات علي المولى، ألحان صاح الكردي، توزيع 
تيم، هندسة صوتية روجيه أبي عقل، وأغنية »اللي متضايق يفارق«، 
ألحان عزوف، توزيع عمر صباغ، هندسة صوتية جاسر محمد، وأغنية 
»زي المعجزات«، كلمات محمد اآلياتي، ألحان أيمن أرتيست، توزيع 
لطرح  أصالة  وتجهز  أرتيست.  هاني  صوتية  هندسة  أرتيست،  بيدو 
في  أكدت  حيث  صبري«،  »رامي  المصري  النجم  مع  جديد  »ديو« 
تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، أنها اتخذت عديد القرارات 
فيما يخص حفاتها أخيرًا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في 

كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب األصيل.
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حضور مكثف للملف الليبي في أروقة األمم املتحدة بنيويورك
األمم  مبنى  أروقة  شهدته  الليبية  لألزمة  حافل  أسبوع 
الملف  كان  إذ  األميركية،  نيويورك  بمدينة  المتحدة 
الدبلوماسين  من  عــدد  اجتماعات  في  حاضرًا  الليبي 
السياسي  االنــســداد  ــراوح  ي لم  فيما  واألجــانــب،  العرب 
األداء  عن  تقريرًا  المحاسبة  ديــوان  إصــدار  مع  مكانه، 
عن  فيه  تحدث   2021 العام  خالل  الحكومية  الجهات  في 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  مالية  مخالفات 
المكلفة  الحكومة  رئيس  قال  بينما  الدبيبة،  عبدالحميد 
خطة  قريبًا  سيعلن  إنه  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  من 

متزامنة. وتشريعية  رئاسية  انتخابات  إلى  بالبالد  تصل 
الخطة  أن  الماضي،  اإلثنين  بيان  في  باشاغا،  وأضاف 
واالزدهـــار...  والسالم  »االستقرار  إلــى  تهدف  القريبة 
وتشريعية  رئاسية  انتخابات  ــى  إل وصولنا  وتضمن 
»اجتماعات  عقده  إلى  مشيرًا  ونزيهة«،  حرة  متزامنة، 
متابعًا:  والشقيقة«،  الصديقة  الدول  مع  وبناءة  مثمرة 
للتعاون  واستعداد  إيجابية  من  لمسناه  ما  عاليًا  »أثمن 
»سننهض  وواصل:  الدول.  تلك  مع  المشترك«  والعمل 
إرادة  من  وانطالقًا  الديمقراطية،  من  أسس  على  بليبيا 
وطمأنينة  بسالم  العيش  يستحق  الذي  الليبي  الشعب 

واجتماعية«. اقتصادية 

ورقة تفاوض دولية
بنغازي  في  بنينا  مطار  إلى  وصوله  لدى  تصريحات  وفي 
أن  باشاغا  رأى  الــمــاضــي،  الــثــالثــاء  تركيا  مــن  قــادمــًا 
الليبيين  تقارب  يريد  »ال  ودوليًا  إقليميًا  وضعًا  هناك 
في  للتفاوض  كورقة  ليبيا  استخدام  بل  المصالحة،  أو 
شعب  مصالح  في  حكومته  بنظر  متعهدًا  أخرى«،  مصالح 

فحسب. ليبيا 
الفوضى  استمرار  يريدون  الليبيين  بعض  أن  اعتبر  كما 
لهم.  مصلحة  ذلــك  في  ــرون  وي البالد،  في  واالنقسام 
محاولة  إن  قال  العاصمة،  من  حكومته  لعمل  وبالنسبة 
مشددًا  »فشلت«،  طرابلس  من  عملها  الحكومة  ممارسة 

الفتنة«. إشعال  أو  الدماء  »إراقة  في  الرغبة  عدم  على 
االشتباكات  عــن  حكومته  مسؤولية  باشاغا  ونفى 
أية  نطلق  »لم  قائاًل:  طرابلس  شهدتها  التي  األخيرة 
المنطقة  أسر  فك  في  للمساعدة  حاليًا  ونعمل  رصاصة... 

من  عملها  ستمارس  حكومته  أن  ــح  وأوض الغربية«. 
مجلس  دعم  في  أمله  عن  وعبر  وبنغازي.  سرت  مدينتي 
تعديل  وطلب  الميزانية  توفير  في  لحكومته  النواب 
حكومته  أن  إلى  ونوه  جديدة.  قوانين  وسن  القوانين 
بكل  سنعمل  أننا  إلى  إضافة  الغربية،  المنطقة  »ستدعم 

والجنوب«. برقة  من  الشرقية،  المنطقة  من  سهولة 

زيارة باشاغا إلى تركيا
من  بدعوة  تركيا  إلى  زيارة  أغسطس   31 في  باشاغا  وبدأ 
التعاون  وسبل  السياسي  »المسار  لبحث  التركي  الجانب 

اإلعالمي. مكتبه  نشره  تصريح  وفق  البلدين«،  بين 
الحكومة  أعلنت  الــجــاري،  سبتمبر  من  الثالث  وفــي 
رئيس  نواب  أبلغ  باشاغا  أن  النواب،  مجلس  من  المكلفة 

األسطى،  وخالد  الزادمة،  وسالم  القطراني،  علي  الحكومة 
اللقاءات  سلسة  أن  الغربية  المنطقة  وزراء  من  وعــددًا 

إيجابية«. »نتائج  تحقق  لتركيا  زيارته  في  تعقد  التي 
»مكالمة  إجـــراءه  باشاغا  كشف  ذاتــه،  الــيــوم  وفــي 
ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  مع  ومثمرة«  إيجابية 
استمرار  »أهمية  إلى  تطرق  الحديث  أن  موضحًا  نورالند، 
االستقرار  تحقيق  أجل  من  لليبيا  الدولي  المجتمع  دعم 
دعم  أهمية  تأكيد  جرى  وقد  والسياسي«.  االقتصادي 
انتخابات  إلجراء  طريق  خارطة  ووضع  المتحدة  األمم  بعثة 

قوله. حسب  وقت،  أقرب  في  وبرلمانية  رئاسية 

االنتخابات.. هدف أميركي
األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة  أكدت  نيويورك،  وفي 

للقادة  الملحة  الحاجة  ليف،  باربرا  األدنى  الشرق  لشؤون 
دون  االنتخابات  إلجراء  مسار  على  االتفاق  إلى  الليبيين 
األميركية  الدبلوماسية  جمع  لقاء  خالل  ذلك  جاء  تأخير. 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية  ــرة  ووزي
اجتماعات  لحضور  نيويورك  وصلت  التي  المنقوش،  نجالء 
لألمم  العامة  للجمعية   77 ـــ ال العادية  ــدورة  ال أعمال 

. ة لمتحد ا
»تويتر«  على  المتحدة  الواليات  سفارة  حساب  ونقل 
مع  العمل  ضــرورة  تأكيدها  ليف،  باربرا  السفيرة  عن 
ليبيا  لدى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 

االنتخابات. إلجراء  باتيلي  عبداهلل 
أغسطس  في  األميركية،  الدبلوماسية  واجتمعت 
في  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  الماضي، 
في  األمنية  واألوضاع  االنتخابات،  ملف  وناقشت  تونس 
في  الرئاسي  المجلس  رئيس  وجهود  طرابلس،  العاصمة 

االستقرار. تحقيق 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  لقاء  المنقوش  أجرت  كما 
المتواصلة  التحضيرات  حول  لعمامرة،  رمطان  الجزائري، 
نوفمبر  مطلع  المقررة  بالجزائر  العربية«  القمة  لـ»إنجاح 
السلمية  التسوية  »مسار  مناقشة  عن  فضاًل  المقبل، 

الليبية«. لألزمة 
تــبــذل »جــهــودًا  بــالده  إن  الــجــزائــري  ــر  ــوزي ال وقــال 
ناجحة  عربية  قمة  لعقد  الالزمة  التحضيرات  الستكمال 
صوتها  وتعزيز  العربية  الدول  كلمة  توحيد  في  تسهم 
معالجة  في  مساهمتها  وكــذا  الدولية،  الساحة  على 

الراهنة«. العالمية  التحديات 

تركيا: نريد حكومة قوية
ــان،  إردوغـ طيب  ــب  رج التركي  الرئيس  ــا  دع ــدوره،  بـ
في  االنتخابات  إجراء  دعم  ضرورة  إلى  الدولي  المجتمع 
استقرار  أن  مؤكدًا  قوية«،  حكومة  إلى  »للوصول  ليبيا 

حاسمة«. »أهمية  له  وازدهارها  ليبيا 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  كلمته  في  وقال 
البحر  وشرق  أفريقيا  »شمال  إن  الثالثاء،  نيويورك،  في 
التركيز  إلى  نحتاج  أخرى  مناطق  هما  المتوسط  األبيض 
هذا  وضمن  العالم،  في  باألمن  يتعلق  فيما  بعناية،  عليها 
حاسمة  أهمية  له  وازدهارها  ليبيا  استقرار  فإن  اإلطار، 
لصالح  األول  المقام  وفي  بأكملها،  للمنطقة  بالنسبة 
في  المتحدة  األمم  جهود  تركيا  دعم  مؤكدًا  جيرانها«، 

االتجاه. هذا 
الذي  الرئيسي  »الهدف  يكون  أن  ضرورة  على  وشدد 
نزيهة  انتخابات  إجــراء  هو  جميعًا  فيه  نسهم  أن  يجب 
حكومة  تصل  خاللها  من  التي  ليبيا،  في  مصداقية  وذات 

السلطة«. إلى  الشعب،  من  شرعيتها  تأخذ  قوية، 

لقاء بين المنفي وإردوغان
المجلس  رئيس  مع  الماضي،  األحد  مساء  إردوغان،  والتقى 
ملف  وناقشا  نــيــويــورك،  فــي  المنفي  محمد  الرئاسي 
الوطنية،  والمصالحة  والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات 

للمجلس. اإلعالمي  المكتب  وفق 
تشاوريًا  اجتماعًا  نيويورك  في  الليبية  البعثة  وعقدت 
»ضــرورة  المنفي  أكد  وخالله  العرب،  الخارجية  ــوزراء  ل
العربية  المواقف  وتنسيق  المشترك  العمل  آليات  تعزيز 

المنطقة«. في  القضايا  أبرز  تجاه 
لقاء  طاولة  على  كذلك  حاضرًا  الليبي  الملف  وكــان 
األوسط  للشرق  الروسي  للرئيس  الخاص  الممثل  جمع 
مع  بوغدانوف،  ميخائيل  الخارجية  وزير  نائب  وأفريقيا، 

األحمد. عبدالرحمن  موسكو  لدى  السعودي  السفير 
الروسية،  الخارجية  وزارة  عن  صادر  صحفي  إيجاد  وأفاد 
حول  النظر  لوجهات  متعمقًا  »تباداًل  شهد  اللقاء  بأن 
في  الوضع  على  التركيز  مع  الراهنة،  اإلقليمية  القضايا 

العربي«. والخليج  والعراق  واليمن  ليبيا 

 واشنطن تدعو لالتفاق على مسار 
لالنتخابات.. وإردوغان: نريد حكومة قوية

باشاغا: سأعلن خطة قريبة تضمن الوصول 
إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

طرابلس، القاهرة - الوسط

●  المنقوش خالل ترؤسها االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في نيويورك

لقاءات دبلوماسية لمسؤولين محليين وأجانب..

● المنفي وأردوغان يبحثان ملفى االنتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية 

تنازع املصالح يعرقل بلورة موقف دولي موحد لحل األزمة الليبية
ال تزال محاوالت القوى األجنبية ترك بصمة لها 
ليبيا  في  والعسكري  السياسي  المسارين  في 
قائمة، على الرغم من حالة الجمود الذي يصيب 
لحل  رؤية  أي  غياب  ظل  في  المحلي،  المشهد 

االنسداد السياسي وصراع الحكومتين.
التدخل  رفض  عن  المكرر  الحديث  ورغــم 
االلتزام  وضرورة  األزمة،  في  واإلقليمي  الدولي 
بالسيادة الكاملة ألصحاب الشأن، فإن أيًا ممن 
الخارجية  القوى  من  الشعارات  هذه  يرفعون 
دومًا  المتحدة  األمم  تكرر  فيما  بذلك؛  يلتزم 

أهمية إنهاء االنقسام.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
غوتيريس، استغل بدوره فرصة مشاركة رؤساء 
الجمعية  110 دول في أشغال  أكثر من  وزعماء 
في  الدولية  للمنظمة  الدائم  المقر  في  العامة 
ما  بشدة  لينتقد  الماضي،  الثالثاء  نيويورك 
التي  الحالية  الجيوسياسية  »االنقسامات  سماه 
تؤدي إلى تقويض عمل مجلس األمن والقانون 
انعكاسات  إلى  مشيرًا  قوله،  حسب  الدولي«، 
أن  ليبيا، مؤكدًا  فيها  بما  التوتر  بؤر  ذلك على 

البالد »ال تزال مهددة باالنقسامات«.

انتقاد أوروبي للتدخالت األجنبية
االجتماعات  هامش  وعلى  ذاتــه،  المنبر  ومن 
المفوضية  رئيس  نائب  يكن  لم  بنيويورك، 
االتحاد  خارجية  وزير  بوريل  جوزيب  األوروبية 
األوروبي متفائاًل بإحراز تقدم في الملف الليبي، 
مضيفًا:  جديد،  أي  لغياب  أسفه  عن  معبرًا 
أسبوع..  كل  جديدة  آليات  اختراع  يمكن  »ال 
الموجودة  األدوات  استخدام  عمله  نحاول  ما 

وجعلها تعمل«.
بوريل:  قال  ليبيتين،  حكومتين  وجود  وعن 
دولية  ــراف  أط تدعمها  منهما  حكومة  »كــل 
تلك  تحت  العمل  يعيق  الذي  األمر  مختلفة«، 

الظروف.
ضغوطًا  المتحدة  الواليات  تقود  ذلك،  إلى 
إلى  للوصول  الــصــراع  أطــراف  على  شديدة 
الطريق  وتمهيد  دستورية  قاعدة  تشكيل 

إلجراء االنتخابات كأولوية، لكنها تتمسك بنهج 
»تثبيت األمر الواقع«، حتى يمكن الوصول إلى 
وهو  متزامنة،  ورئاسية  برلمانية  استحقاقات 
الحميد  عبد  حكومتي  من  كل  تولي  يعني  ما 
في  إجرائها  مسؤولية  باشاغا  وفتحي  الدبيبة 
النطاق الجغرافي الذي تسيطر عليه، شرط منع 

اندالع مواجهات عسكرية.
الوحيد«،  »الحل  نظرة  واشنطن  تبني  ومع 
وهو المضي نحو انتخابات مبكرة، تبقي قنوات 
حوارها مفتوحة مع طرفي النقيض. فقد سوَّق 
نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير 
رئيس  مع  له  محادثات  آخر  خالل  الحل  لهذا 
فتحي  النواب  مجلس  من  المكلف  الحكومة 

باشاغا.

دعم روسي لحكومة باشاغا
وعلى عكس واشنطن، تكاد موسكو تبقي نافذة 
تقتصر  الليبية  السلطات  مع  واحــدة  سياسية 
فقد  باشاغا،  لحكومة  المطلق«  »الدعم  على 
أعلن المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس النواب 
فتحي المريمي، أن رئيس المجلس عقيلة صالح 
القريبة  األيام  خالل  روسيا  إلى  بزيارة  سيقوم 
بين  المشتركة  المصالح  ستتناول  المقبلة 

الجانبين، دون أن يحدد موعد الزيارة.
األسبوع،  هــذا  موسكو،  أعلنت  ذلــك  ومــع 
ستستأنف  طرابلس  في  الروسية  السفارة  أن 
عملها في المستقبل القريب، وأن سفيرًا جديدًا 

سيعين.
إلى  ليبيا  الــدولــي  االخــتــالف  هــذا  ويحول 
المتحدة،  والواليات  روسيا  بين  منافسة  ساحة 
وجوده  تعزيز  على  حاليًا  الكرملين  يعمل  حيث 
الغرب  على  ضغط  كورقة  الستخدامه  ليبيا  في 
واعتبارها نقطة ارتكاز لتعزيز نفوذه في الساحل 
الكثير  إعادة  إلى  روسيا  تسعى  كما  األفريقي، 
فيما  أخرى،  مرة  ليبيا  إلى  »فاغنر«  عناصر  من 

يقدر عددهم اآلن بـ5 آالف مرتزق.
الحرب  بتداعيات  األوروبي  االنشغال  وبسبب 
تراجعت  فقد  الطاقة،  أزمــة  على  األوكرانية 
تجاه  بروكسل  طرف  من  المنتهجة  السياسات 
ليبيا وأثبتت أزمة الحكومتين التنافس وتضارب 

بين  سيما  ال  العجوز،  القارة  دول  بين  األدوار 
باريس وروما.

فقد سعت فرنسا إلى تعزيز وجودها في ليبيا 
كانت  حيث  باشاغا،  خلف  االصطفاف  خالل  من 
طرابلس  العاصمة  لدخول  األخيرة  محاولته 
مصادر  حسب  منها،  رئيس  ودعــم  بتنسيق 

عديدة.

الفرنسي الموقف 
رئيس  إن  فرنسا  تقول  الصراع،  هذا  قلب  وفي 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
أجانب  دبلوماسيين  لقاء  لعرقلة  تحرك  الدبيبة 
دورية  ذكرته  ما  وهو  مصراتة،  في  باشاغا  مع 

»أفريكا أنتلجنس« االستخباراتية.
رفضت  الدبيبة  أن حكومة  الدورية  وأضافت 
الخاص  األلماني  للمبعوث  دخول  تأشيرة  منح 
أجل  إلى مصراتة من  باك  ليبيا كريستيان  إلى 

لقاء باشاغا.
يأتي ذلك في ظل تعيين مبعوث أممي جديد 
نحو  بعد  باتيلي،  اهلل  عبد  السنغالي  ليبيا  في 
تسعة أشهر من فراغ المنصب، ووجود ضغوط 
تعيينه  إعالن  قبل  وأفريقية  وصينية  روسية 

مطلع الشهر الجاري.
باتيلي  اختيار  أن  التقارير  بعض  وذكــرت 

للعالقات  نظرًا  الفرنسي،  بالدعم  أيضًا  يحظى 
بالدبلوماسي  بــاريــس  تربط  التي  القوية 
مبعوث  نائب  منصب  تولى  أن  منذ  السنغالي 
مالي  في  )مينوسما(  بعثة  إلى  المتحدة  األمم 

العام 2013.

إيطاليا تريد تغيير الوجوه
صراحة  أكثر  إيطاليا  كانت  لفرنسا،  وخالفًا 
بخالف  ثالثة  حكومة  تشكيل  إلى  الدعوة  في 
مبعوثها  غرد  إذ  والدبيبة،  باشاغا  حكومتي 
الخاص إلى ليبيا نيكوال أورنالدو، عقب مكالمة 
الدبيبة  بحكومة  الخارجية  وزيــرة  مع  هاتفية 
من  إنــه  أغسطس،  ــر  أواخ المنقوش،  نجالء 
الضروري وجود »جسم تنفيدي موحد وشمولي 

لقيادة البالد إلى االنتخابات«.
قطاع  في  أكثر  االستثمار  إلى  روما  وتسعى 
الذي  الروسي  الغاز  لتعويض  الليبي،  الغاز 
اإلمدادات  تأثرت  إذ  وارداتها،  % من   40 يمثل 

الروسية سلبًا بعد الحرب األوكرانية.
ولذلك، ومن باب المصلحة في مجال الطاقة 
إيطاليا تشكيل حكومة  المقام األول، تأمل  في 
مسائل  على  معها  التفاوض  بإمكانها  موحدة 
زيادة إمدادات الطاقة؛ غير أن هذا الحل ترفضه 
حكومة الدبيبة التي تقول إنها تتمسك بتسليم 

السلطة إلى حكومة منتخبة.

تركيا في موقف الوسط
من  الحياد  على  أنقرة  حافظت  المقابل،  في 
استضافت  فقد  وباشاغا،  الدبيبة  بين  الصراع 
الطرفين خالل سبتمبر الجاري وعقدت اجتماعات 
المخابرات  مقر  في  منهما  كل  مع  منفصلة 
التركية. الوساطة  إلنجاح  محاولة  في  التركية 

األطراف  جميع  استمالة  تحاول  تركيا  أن  ويبدو 
على  والعمل  تعظيم مصالحها  لضمان  الليبية، 
ترفض  أنها  غير  سياسي،  توافق  إلى  الوصول 
العسكرية،  بالقوة  طرابلس  في  األوضاع  تغيير 

إذ تتواجد قوات تركية في العاصمة الليبية.
نفوذها  تعزيز  على  تعمل  أنقرة  أن  كما 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  على  باالنفتاح 
إلى  أخيرًا  الفتة  بزيارة  قام  الذي  األخير  صالح 

الدوحة أيضًا.
تقدم  إحــراز  على  حاليًا  مصر  تركز  بدورها 
االنتخابات  الذي سينظم  الدستوري  المسار  في 
بين  تفاهمات  لبلورة  تسعى  حيث  المقبلة، 
ورئيس  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس 

مجلس الدولة خالد المشري.

مصر تعاود التقارب مع حكومة الدبيبة
في  المصري  الوفد  انسحاب  ُأثير حول  ما  ورغم 
جامعة  اجتماعات  من  سبتمبر  من  السادس 
نجالء  رئاسة  على  احتجاجًا  العربية،  ــدول  ال
الدبيبة  بحكومة  الخارجية  وزيــرة  المنقوش 
العمل  القاهرة، استقبلت وزير  أن  إال  للمجلس. 
يوم  العابد،  علي  الموقتة  الوحدة  حكومة  في 
الدورة  الماضي، حيث شارك في فعاليات  األحد 
تنظمها  التي  العربي،  العمل  لمؤتمر  الـــ48 
حتى  أعمالها  وتستمر  العربية،  العمل  منظمة 

25 سبتمبر الجاري.
أنباء  لوكالة  تصريحات  في  العابد  وقــال 
الشرق األوسط المصرية إن »العمالة المصرية 
عليها  االعتماد  ويتم  بالدنا،  في  واحــد  رقم 
منظومة  أهمية  على  مشددًا  كبير«،  بشكل 
الربط اإللكتروني بين مصر وليبيا في الحفاظ 

على حقوق العمالة.

تعزيز  تحاول  أخــرى  إقليمية  دواًل  أن  كما 
انعكس  ما  وهو  الليبي،  الملف  في  حضورها 
من  العاصمة  بالجزائر  للدبيبة  استقبال  في 
أسابيع،  قبل  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  طرف 
وكذلك زيارة الوزيرة نجالء المنقوش في يوليو 

الماضي.
ليبيا  لدى  سفيرًا  الجزائر  عينت  أن  وسبق 
العام الماضي، بعد أن أعادت فتح سفارتها في 
  2014 مايو  في  أغلقتها  كانت  التي  طرابلس 
لدى  سفيرها  الدبيبة  حكومة  عينت  بينما 
أصبحت  فيما  المنصرم.  أغسطس  في  الجزائر 
صراع  من  الجزائري  الموقف  إلى  أقرب  تونس 
سابق  وقت  في  تميل  كانت  أن  بعد  الشرعيات 

إلى دعم حكومة باشاغا.

تباين مواقف
ويعقد تباين المصالح بين األطراف األجنبية من 
حل األزمة الليبية، إذ ال يبدو الجميع متفقًا على 
فيما  الراهن،  الوضع  من  للخروج  واحدة  رؤية 
االنسداد  أمد  بطول  أنفسهم  الليبيون  يكتوي 
السياسي، على الرغم من آمال إجراء االنتخابات 
التي تعالت في أوائل العام الماضي، مع تشكيل 
ذلك  األخيرة  تنسف  أن  قبل  الدبيبة  حكومة 
 24 في  مقررًا  كان  الذي  االقتراع  بتأجيل  الحلم 
ديسمبر 2021. واشتكى باشاغا لدى وصوله إلى 
مطار بنينا الدولي في بنغازي، الثالثاء الماضي، 
إقليمي  بـ»وضع  وصفه  مما  تركيا  من  قادما 
ودولي ال يريد التقارب والمصالحة بين الليبيين 
لتحقيق  تفاوضية  ورقة  ليبيا  يعتبرون  ألنهم 
العاصمة طرابلس  أهالي  إن  وقال  مصالحهم«. 
على  الدبيبة  حكومة  سيطرة  ــراء  ج يعانون 

العاصمة، وأن حكومته »ستسعى لتخليصهم«.
عن  الحديث  يتزايد  وقــت  في  ذلــك  ويأتي 
ترويج عقيلة صالح لمبادرة سياسية خاصة خالل 
على  تنص  التي  دول،  عدة  إلى  األخيرة  زيارته 
تشكيل مجلس رئاسي جديد يتولى هو رئاسته، 
مع  دمجها  أو  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتعديل 
بينما  باشاغا.  فتحي  برئاسة  المكلفة  الحكومة 
كان المشري، من مؤيدي اقتراح تشكيل حكومة 

جديدة مصغرة قادرة على إجراء االنتخابات.

الوسط- عبد الرحمن أميني

●  غوتيريس خالل إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 21 سبتمبر 2022
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● أطفال مشاركون في احتفالية يوم الشهيد 17 سبتمبر 2022

● وزير التعليم العالي وخطابا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الدبيبة

الشهداء  أسر  رعاية  هيئة  أغضبت  في خطوة 
وبين  بينه  الفجوة  وتوسع  والمصابين، 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ألغى  الوزير، 
وزير  قرار  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، 
الشهداء  بأسر  الخاص  بالخارج  اإليفاد  بشأن 
صاحب  لغط  أعقاب  في  وذلك  والمفقودين، 

قرارات اإليفاد الصادرة أخيرًا.
الدولة  وزير  وجهه  خطاب  في  ذلك  جاء 
لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزير 
صفحة  نشرته  القيب،  عمران  العالي  التعليم 

التواصل »فيسبوك«. الوزارة على موقع 

الحكومة تقر بوجود مخالفات
تعليمات  بأن  أفاد  الوزراء  مجلس  خطاب 
القرار  »بإلغاء  تقضي  الوزراء  مجلس  رئيس 
طلبة  إيفاد  بشأن   2022 لسنة   346 رقم 
الواردة  للمالحظات  نظرًا  بالخارج،  للدراسة 
رقم  التنفيذية  الالئحة  ومخالفته  بشأنه 
 1 رقم  بالقانون  الخاصة   2015 لسنة   39
الشهداء  أسر  رعاية  بشأن   ،2014 لسنة 

والمفقودين«.

مطالبة الوزارة بتقديم مقترح لالئحة
حكومة  رئيس  قرر  آخر،  خطاب  وفي 
اإليفاد  يكون  بأن  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
عن  تصدر  قرارات  بموجب  بالخارج  للدراسة 
الوزير  من  عرض  على  بناء  الوزراء؛  مجلس 
المختص، على أن تتولى وزارة التعليم العالي 
اإليفاد  لالئحة  مقترح  تقديم  العلمي  والبحث 
الوزراء  مجلس  اجتماع  في  بالخارج  للدراسة 

القادم.
التواصل  مواقع  على  صفحات  وتداولت 
الوزير  عن  صادرة  إيفاد  قوائم  االجتماعي 
لسنة   346 رقم  قرار  تحت  القيب  عمران 
لعائالت  أسماء  على  تحتوي  إنها  قيل   ،2022
أسر  لرعاية  العامة  الهيئة  لكن  كاملة، 
متوافقًا  ذلك  اعتبرت  والمفقودين  الشهداء 

القانون. مع 

هيئة أسر الشهداء: ال مبرر للغط
لرعاية  العامة  الهيئة  ردت  اإلثنين،  ويوم 
والمبتورين،  والمفقودين  الشهداء  أسر 
وتجاوزات  مخالفات  وجود  بشأن  أثير  ما  على 
الوحدة  بحكومة  العالي  التعليم  وزارة  لدى 
المستفيدين بمنظومة  إيفاد  الوطنية، بشأن 
لغطًا  الحظت  إنها  الهيئة  وقالت  الهيئة. 
 346 رقم  التعليم  وزير  قرار  حيال  وتأوياًل 
من  المستفيدين  إيفاد  بشأن   2022 لسنة 
في  مؤكدة  والمفقودين،  الشهداء  أسر 
وفق  جاء  المذكور  القرار  أن  نفسه  الوقت 
لسنة   »1« رقم  للقانون  ومطابقًا  القانون 
القانون  من  الرابع  بالباب  ورد  حيث   ،2014
من  للمستفيدين  المقررة  الحقوق  بشأن 
»األولوية  أن   )3( الفقرة   10 المادة  القانون 
بالداخل  والدراسة  والتأهيل  التدريب  في 

فيها  يستكمل  مستفيد  لكل  والخارج 
الدراسة«. متطلبات 

من  أكثر  استفادة  يمنع  نص  يوجد  ال 
فرد من أسرة الشهيد

صفحتها  عبر  منشور  في  شددت  الهيئة 
أحالت  أنها  على  »فيسبوك«،  على  الرسمية 
والمفقودين  الشهداء  بمنظومة  المسجلين 
نص  أي  يوجد  ال  كما  القانون،  ووفق  فقط، 
يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد 
من   5 المادة  أن  إلى  وأشارت  المزايا.  بهذه 
نصت   ،346 رقم  العالي  التعليم  وزير  قرار 
ثبوت  حالة  في  الطالب  إيفاد  يلغى  أن  على 
خالف  أو  صحيحة،  غير  بيانات  أي  تقديمه 
عليها  المنصوص  والضوابط  الشروط 
 ،2018 لسنة   1310 رقم  اإليفاد  الئحة  في 
القانونية  المسؤولية  الموفد  ويتحمل 

وقف  ذلك  في  بما  عليها،  المترتبة  والنتائج 
المالية  المبالغ  كافة  وإرجاع  القرار  تنفيذ 

عنه. المدفوعة  الدراسية  والرسوم 

»صفحات مشبوهة« 
والمتابعين  المواطنين  الهيئة  وطالبت 

الصفحات  عن  بـ»االبتعاد  العام  للشأن 
الفتن  »تنشر  إنها  قالت  التي  المشبوهة« 
من  العكرة  المياه  في  وتصطاد  والشائعات 
تعمل  التي  ومؤسساتها  الدولة  عرقلة  أجل 
المواطنين«، معتبرة أن  من أجل خدمة كافة 
السابع  لثورة  العداء  »تنصب  الصفحات  هذه 

عرقلة  ومحاولة  وشهدائها،  فبراير  من  عشر 
هذه  حقوق  تنفيذ  أجل  من  المبذولة  الجهود 

الشريحة«.
التعليم  وزير  إلى  الشكر  وجهت  الهيئة 
الوحدة  بحكومة  العلمي  والبحث  العالي 
»تعاونه  إزاء  القيب،  عمران  الوطنية 
الطلبة  خدمة  أجل  من  المبذولة  ومجهوداته 
الموفدين، خاصة من شريحة أسر الشهداء«.

القانون رقم 1 لسنة 2014
وفي 12 فبراير الماضي، قرر رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، 
2014 الخاص  تفعيل القانون رقم »1« لسنة 
 17 بثورة  والمفقودين  الشهداء  أسر  برعاية 
و14  أبواب  خمسة  على  يشتمل  الذي  فبراير، 
مادة، عرفت من هو الشهيد والفقيد والمزايا 

التي يتمتع بها ذووهما.

واقعة  تكون  أن  القانون  ويشترط 
من  الفترة  في  حدثت  الفقد  أو  االستشهاد 
من  أكتوبر   23 إلى   ،2011 سنة  فبراير   15
ُأصيب  من  ذلك  من  ويستثنى  نفسه،  العام 
بجراحه  متأثرًا  واستشهد  الفترة  تلك  خالل 
القائد  من  بقرار  ويجوز  لها،  الحقة  فترة  في 
ُاستشهد  من  اعتبار  المسلحة  للقوات  األعلى 
الالحقة  التحرير  استكمال  معارك  في  ُفقد  أو 
2011، خاضعا ألحكام هذا  أكتوبر   23 لتاريخ 

القانون.
من  المستفيد  يكون  أال  اشترط  أيضًا 
لثورة  مناهضتهم  ثبتت  ممن  القانون  أحكام 
من  وقت  أي  في  لها  ومعاداتهم  فبراير،   17
األوقات، وبأي شكل من األشكال، وأن يكون 
ليبي  القانون  هذا  أحكام  من  المستفيد 
الجنسية، ويستثنى من ذلك األجنبي المنتمي 
الجنسية،  ليبي  مفقود  أو  شهيد  ألسرة 
كتائب  ضد  القتال  في  شارك  الذي  واألجنبي 

النظام السابق.

إحياء ذكرى يوم الشهيد
من جهة أخرى، أحيت الهيئة العامة لرعاية 
أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ذكرى 
من  سبتمبر   16 يوافق  الذي  الشهيد،  يوم 
بـ»قصر  االحتفالية  ُأقيمت  وقد  عام،  كل 
بحضور  طرابلس،  العاصمة  في  الخلد« 
العمل  ووزير  الهري،  محمود  الهيئة  رئيس 
طرابلس  بلدية  وعميد  الرضا،  علي  والتأهيل 
بلدية سوق  الخليفي، وعميد  إبراهيم  المركز 
مديري  من  وعدد  بلحاج،  حسام  الجمعة 
ومدير  بالمناطق  والمندوبين  المكاتب 
الشهداء،  هيئة  وموظفي  أقسام  ورؤساء 
الشهداء  ورفقاء  الشهداء  وأهالي  وعائالت 

ذوي اإلعاقة من مصابي الحروب .
كلمات،  بمجموعة  بدأت  االحتفالية 
سالت  التي  ودماؤهم  الشهداء  فيها  ُأستذكر 
مذكرة  توقيع  بعدها  وجرى  الوطن،  ألجل 
والخدمة  والتأهيل  العمل  وزارتي  بين  تعاون 
الشهداء  أسر  لرعاية  العامة  والهيئة  المدنية 
نصت  والتي  والمبتورين،  والمفقودين 
فرص  لتوفير  المشترك  التعاون  تعزيز  على 
العمل  عن  للباحثين  والتدريب  العمل 
تكريم  تالها  الهيئة،  لرعاية  الخاضعين 
الهيئة،  رئيس  تسلمها  التي  الشهيد  درع 
عميد  من  المقدمة  الشهيد  درع  وتقديم 
وأسر  أهالي  إلى  المركز  طرابلس  بلدية 
رعاية  إدارة  مدير  تسلمها  التي  الشهداء 
شقيق  وتأبين  والمفقودين  الشهداء  أسر 
وتقديم  ونيس،  رمضان  المرحوم  الشهيد 
لحصر  الموقتة  واللجنة  الهيئة  قبل  من  درع 
صاحب  كما  الفقيد.  ألسرة  اإلعاقة  ذوي 
جميع  من  الشهداء  لصور  معرض  االحتفالية 
فعاليات  افتتاحه ضمن  وجرى  الليبية،  المدن 

االحتفالية.
محمود  الهيئة  رئيس  طالب  جهته  من 
ونبذ  الصفوف  »بتوحيد  كلمته  في  الهري 
وتضحيات  شهدائنا  دماء  أجل  من  الفرقة 
إلى  للمضي  المستديمة؛  اإلعاقة  ذوي  أبنائنا 

نزيهة«. ورئاسية  برلمانية  انتخابات 

مذكرة تعاون مع وزارتي العمل 
والتأهيل والخدمة المدنية

في احتفالية يوم الشهيد

امتحانات الفترة األولى 
لشهادتي »األساسي 

والثانوي« تبدأ 15 يناير

5 مالحظات بشأن 
المرحلة الثانية لبرنامج 

التعليم االستدراكي

اإليفاد للدراسة بالخارج 
سيكون بموجب قرارات

تصدر عن مجلس الوزراء

شبهة فساد تقود إلى الغاء »ايفاد أسر الشهداء«
»أسر الشهداء«: قائمة »التعليم العالي« قانونية.. وهناك صفحات مشبوهة تعادي الثورة

الهيئة تشكر القيب.. ورئيس حكومة »الوحدة« يوقف قراره

»التربية والتعليم« تعلن مواعيد الدراسةدفعة جديدة من منحة الزوجة والبنات

بدء توزيع 28 ألف بطاقة »إيفاء« في طرابلس

والبنات،  الزوجة  منحة  دفعات  صرف  إطار  في 
بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مكتب  بدأ 
طرابلس  بلدية  في  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
»إيفاء«  بطاقة  دفعة جديدة من  توزيع  المركز، 
تقدر  والبنات،  الزوجة  منحة  بصرف  الخاصة 
صفحة  عبر  منشور  وحسب  بطاقة.  ألف  بـ28 
»فيسبوك«،  على  للحكومة  التابعة  »حكومتنا«، 
الدفعة  تسلمت  المركز  طرابلس  بلدية  فإن 
مصرف  عن  الصادرة  البطاقات  من  الجديدة 
بطاقة  و125  ألفًا   84 إرسال  عقب  الجمهورية، 
بطاقة  و452  ألفًا  و15  بنغازي،  مدينة  إلى 

لطبرق.
العمل  أن  إلى  أشارت  المركز  طرابلس  بلدية 
من  المستهدف  العدد  لتوزيع  مستمرًا  يزال  ال 
البطاقات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة بشأن 

صرف منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عامًا.
وقعت  الماضي،  يوليو  من  الخامس  وفي 
الوحدة  بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
إلطالق  عقدًا  الجمهورية  ومصرف  الوطنية 
والبنات  الزوجة  بمنحة  الخاصة  »إيفاء«  بطاقة 
عبر  الوزارة  أعلنته  ما  وفق  عامًا،   18 سن  فوق 

صفحتها على »فيسبوك«.

مصرف »الجمهورية« يسلم البطاقات 
لـ»الشؤون االجتماعية«

وزارة  تسلمت  الماضي،  أغسطس   23 وفي 
الشؤون االجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية 
بطاقات  من  جديدة  بطاقة  ألف   28 الموقتة، 
»إيفاء« الخاصة بمنحة الزوجة والبنات لمن هم 

فوق سن 18 عامًا.
إلى  الجمهورية  مصرف  سلمها  البطاقات 
مجاهد،  فرج  الفروع،  لشؤون  الوزارة  وكيل 
بحضور مدير عام مشروع منحة الزوجة واألوالد، 
سلسلة  بعد  ذلك  وجاء  الطشاني،  عبدالناصر 
االجتماعية،  الشورن  وزيرة  عقدتها  اجتماعات 
ضرورة  على  خاللها  شددت  الكيالني،  وفاء 
اإلسراع في عملية التسليم والتسلم، وفق بيان 

صادر عن الوزارة.
مصرف  سلم  الماضي  أغسطس   19 وفي 
بطاقات  من  بطاقة  ألف   20 الوزارة  الجمهورية 
البطاقات  إدارة  مدير  قال  فيما  »إيفاء«، 
تسليم  عملية  إن  الالفي  فرحات  بالمصرف، 

البطاقات مستمرة طيلة األيام المقبلة.

من  مواطنة  ألف  و330  مليون  نحو  ويستفيد 
 410 نحو  تستحق  حيث  والبنات،  الزوجة  منحة 
عامًا،   18 سن  فوق  البنات  منحة  فتاة،  آالف 
بإجمالي  دينار،   100 تبلغ  الشهرية  وقيمتها 
و567  ألفًا   920 تحصل  بينما  دينار،  مليون   41
مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها األرملة 
شهريًا،  دينارًا   150 بقيمة  أيضًا،  والمطلقة 

وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

من  أسرة  لـ9498  اإليجار  بدل  منحة 
مهجري مرزق والمنطقة الشرقية

الشؤون  وزارة  وكيل  أعلن  أخرى  جهة  من 
لجنة  ورئيس  الفروع  لشؤون  االجتماعية 
الماضي،  الشهر  نهاية  مجاهد،  فرج  المهجرين، 
اإليجار  بدل  منحة  من  أشهر  ستة  قيمة  صرف 
الشرقية  المنطقة  مهجري  من  لمستحقيها 
ومرزق، و قيمة المنحة تقدر بـ1000 دينار شهريًا. 
المستحقين  المهجرين  عدد  إن  مجاهد  وقال 
 6726 بينهم  أسرة،  و427  ألفًا   11 بلغ  للمنحة 
مرزق،  من  أسرة  و4701  الشرقية  المنطقة  من 
لنحو  المنحة  من  أشهر   6 قيمة  صرف  وجرى 
منصة  صفحة  بثته  فيديو  حسب  أسرة،   9498

»حكومتنا« على موقع »فيسبوك«.
سيتم  أنه  المهجرين  لجنة  رئيس  وأوضح 
المتبقين  للمهجرين  أشهر  ستة  قيمة  صرف 

وعددهم 1929 بحلول نهاية أغسطس الجاري، 
مشكالت  عن  متحدثًا  اإلجراءات،  استكمال  بعد 
أخطاء  في  تتمثل  الصرف  خالل  اللجنة  واجهت 
في أرقام الحسابات والمصارف لكن جرى التغلب 
الشؤون  وزيرة  التقت  أخرى،  جهة  من  عليها. 
رئيس  مع  ،االثنين  الكيالني  وفاء  االجتماعية 
الرحمن  عبد  تاورغاء  في  التسييري  المجلس 

الشكشاك.
االجتماع تناول عددا من المواضيع المتعلقة 
واهتمام  المناطق  بعض  في  تاورغاء  بنازحي 
النازحين  بمسألة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

ورعايتهم ومتابعة أوضاعهم.
بها  تقوم  التي  الخطوات  أوضحت  الوزيرة 
تاورغاء  نازحي  معاناة  من  للتخفيف  الحكومة 
أوجب  ما  بطرابس  النازحين  مخيمات  إخالء  فور 
مجلس  وموافقة  األسر  لتلك  إيجار  بدل  صرف 
اإلجراءات  استكمال  بعد  صرفها  على  الوزراء 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  فريق  بدأها  والتي 

بالحصر وإجراء البحوث االجتماعية.
إلى  تاورغاء  نازحي  عودة  مناقشة  وجرت 
حكومة  بها  قامت  التي  والخطوات  المدينة 
مرافقها  إحياء  وإعادة  لتأهيلها  الموقتة  الوحدة 
بدءًا من  االجتماعية ومساهمتها  الشؤون  ودور 
برنامج المصالحة الوطنية وجبر الضرر ما ساهم 

في عمليات العودة.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● تسليم بطاقة إيفاء للزوجة والبنات بالبلديات »صفحة وزارة الشؤون االجتماعية«

انطالق العام الدراسي الجديد 16 أكتوبر

في  الصفوف  لجميع  الدراسي  العام  ينطلق 
أكتوبر   16 في  والثانوي  األساسي  التعليم 
والتعليم  التربية  وزير  أصدر  وقد  المقبل. 
للعام   1442 رقم  القرار  المقريف  موسى 
الدراسة  مواعيد  تحديد  بشأن   2022
واالمتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام 

الدراسي الجديد »2022 - 2023«.
صفحة  على  المنشور  القرار  وحسب 
األربعاء ستُعقد  الوزارة بموقع »فيسبوك«، 
األول  الدراسي  للفصل  النهائية  االمتحانات 
التعليم  لشهادتي  األولى  الفترة  وامتحانات 
يناير   26 إلى   15 من  والثانوي  األساسي 
المقبل، ثم عطلة نصف السنة من 29 يناير 

إلى الرابع من فبراير المقبل.

تعليق الدراسة في آخر أسبوع من رمضان
من  الخامس  في  الثاني  الفصل  ويبدأ 
خالل  الدراسة  تعلق  ثم   ،2023 فبراير 
المقبل  رمضان  شهر  من  األخير  األسبوع 
 23 إلى   16 من  وذلك  الفطر،  عيد  وإجازة 

أبريل، وبعدها تستأنف مجددًا.
لجميع  الثاني  الدراسي  الفصل  وينتهي 
تعقد  ثم  مايو،   11 في  النقل  صفوف 
االمتحانات النهائية لهم في الفترة من 14 
الدور األول  امتحانات  25 مايو. وتنعقد  إلى 
لشهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي من 
وامتحانات  يونيو،  من  الثامن  إلى  مايو   28
التعليم  مرحلة  إتمام  لشهادة  األول  الدور 

الثانوي من 11 إلى 22 يونيو 2023.

5 مالحظات بشأن التعليم االستدراكي
التربية  وزارة  عممت  قريب  سياق  في 
الوطنية،  الوحدة  بحكومة  والتعليم 
في  المراقبات  على  مالحظات   5 الثالثاء، 
المرحلة  في  الشروع  بشأن  البلديات 
االستدراكي،  التعليم  لبرنامج  الثانية 
»في  تأتي  المالحظات  هذه  أن  موضحة 
تحقيق  وضمان  مراجعة  على  الحرص  إطار 
المراحل  من  المستهدف  العلمي  التحصيل 

في  شددت  الوزارة  المختلفة«.  التعليمية 
عبر  نشرته  الذي  للمراقبات  تعميمها 
بضرورة  »فيسبوك«  موقع  على  صفحتها 
العمل »على حسن إدارة الوقت واستغالله 
العام  البرنامج  أن  وبينت  أمثل«  بشكل 
االعتبار  في  األخذ  يستوجب  المرحلة  لهذه 
تقوية  على  »التركيز  هي  مالحظات   5
 - الكتابة   - )القراءة  األساسية  المهارات 
مرحلة  من  األول  الشق  لتالميذ  الحساب( 

األساسي«. التعليم 
وبالنسبة للشق الثاني من مرحلة التعليم 
يتعين  فإنه  الثانوية  والمرحلة  األساسي 
الدراسية  المقررات  مراجعة  على  »التركيز 
وباألخص في المواد العلمية والتي لم تحظ 
بالوقت الكافي إلجراء التطبيقات التي تكفل 
تثبيت المفاهيم لدى الطالب، وذلك تأسيسًا 
أية  أو  المواد  هذه  في  الطالب  نتائج  على 

مؤشرات أخرى يراها مدرسو المواد«.
الثالثة  مالحظتها  في  الوزارة  ونبهت 

المؤسسات  االعتبار  في  »األخذ  ضرورة  إلى 
التعليمية التي ستُجرى فيها امتحانات الدور 
سيجري  الذين  المعلمين  وكذلك  الثاني، 

تكليفهم بأعمال المراقبة والمالحظة«.

إعداد التقارير والمتابعة المستمرة
الوزارة  طالبت  الرابعة  مالحظتها  وفي 
المراقبات بضرورة »إعداد تقارير نهاية كل 
أسبوع من الفترة المخصصة لهذا البرنامج 
وكذلك  استهدفت،  التي  المؤسسات  يبين 
المواد التي أدرجت ضمن البرنامج باإلضافة 

ألعداد الطالب والمعلمين«.
على  الخامسة  مالحظتها  في  وشددت 
اللجنة  خالل  من  المستمرة  »المتابعة 
إليه،  المشار  التعميم  بموجب  المشكلة 
والتواصل مع اللجنة المركزية ألية صعوبات 
البرنامج«.  تنفيذ  تعترض  مالحظات  أو 
يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج التعليم 

االستدراكي انطلقت األربعاء.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● جدول الدراسة واالمتحانات للعام 2022 ـ 2023
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● اجتماع الدبيبة لبحث تطورات مشروع تأهيل مطار طرابلس الدولي، 20 سبتمبر 2022

● التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي 2021

● »قوة مكافحة اإلرهاب« تنشر مفارزها بمطار طرابلس الدولي. 16 أغسطس 2022

طرابلس  مطار  بفتح  لإلسراع  محاولة  في 
من  سنوات  بعد  الجوية،  للمالحة  الدولي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه  التوقف، 
إلى  تعليماته  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
واضح  زمني  جدول  بوضع  المواصالت  وزارة 

لمشروع إعادة تأهيل المطار الدولي.
عبد الحميد الدبيبة شدد على عدم سماحه 
حسب  األساسية،  العوائق  إزالة  بعد  بالتأخير 
بيان المكتب اإلعالمي للحكومة على صفحتها 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

الثالثاء.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده الدبيبة بحضور 
وزيري المواصالت محمد الشهوبي، والداخلية 
األركان  ورئيس  التومي،  الدين  بدر  المكلف 
ورئيس  الحداد،  محمد  أول  الفريق  العامة 
ورئيس  المال،  بيت  محمد  المطارات  مصلحة 
العبش،  سامي  المواصالت  مشروعات  جهاز 
بحضور  معها،  المتعاقد  اإليطالية  الشركة  مع 
الفنية  اإلدارات  من  وعدد  اإليطالي  السفير 

بوزارتي المواصالت والداخلية.
أكد ضرورة  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة 
االنتهاء من إزالة األلغام وتفعيل مديرية أمن 

مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية.

قوات  تنشر  اإلرهـــاب«  مكافحة  »قــوة 
بمحيط المطار

»قوة  أعلنت  الماضي  أغسطس   16 وفي 
شعبة  مفارز  من  عدد  نشر  اإلرهاب«،  مكافحة 
أجل  من  الدولي،  طرابلس  بمطار  االحتياط 
»تأمينه وتأمين المنطقة المحيطة به«، الفتة 
إلى أن هذا اإلجراء يأتي »وفقًا للخطة األمنية 
تأمين  الدفاع  وزارة  بموجبها  تقضي  التي 

مناطق جنوب طرابلس والمرافق الحيوية«.
القوة، في منشور عبر صفحتها على  وقالت 

موقع »فيسبوك«، إن نشر هذه القوات »يأتي 
شهدتها  التي  األخيرة  األحداث  خلفية  على 
الذعر  انتشار  عنها  نتج  التي  المطار،  منطقة 

بين المواطنين الذين يقطنون بالمنطقة«.

»مكافحة اإلرهاب«: خطة لفرض األمن
مكافحة  بـ»قوة  االحتياط  شعبة  وأشارت 
المنطقة  في  قوتها  تنشر  أنها  إلى  اإلرهاب«، 
المذكورة وفق خطة أمنية وضعتها، تهدف من 
خاللها إلى »فرض األمن في المنطقة وحفظ 
يسكنونها،  الذين  المواطنين  وأمن  سالمة 
والحيلولة دون اندالع االقتتال والحروب فيها«.
بأنها  المواطنين  تطمئن  أنها  وأضافت 

»لن تدخر جهدًا في فرض األمن وإشهاره«، 
على  حريصة  »ستكون  أنها  على  مشددة 
عسكرية  أعمال  أي  االنتشار  يصاحب  أال 
وسالمتهم«،  المواطنين  بأمن  تضر 
تجاوبهم  »ضرورة  إلى  المواطنين  داعية 
مسؤولية  األمن  كون  القوة  مع  وتعاونهم 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  بين  تكاملية 

والمواطنين«.
رئيس  اجتمع  الماضي،  مايو   25 وفي 
للجيش  األعلى  القائد  الرئاسي،  المجلس 
مكافحة  قوة  آمر  مع  المنفي،  محمد  الليبي 
بتعاون  وأشاد  الزين،  محمد  اللواء  اإلرهاب 
األمنية، في  الجهات  اإلرهاب مع  قوة مكافحة 

الممتلكات  وحفظ  المواطنين  حياة  تأمين 
العامة والخاصة.

من  الحروب  لمخلفات  أطنان   5 نقل 
مطار طرابلس

وفي 21 يوليو 2022 أعلنت إدارة الهندسة 
من  أطنان  خمسة  ونقل  انتشال  العسكرية، 
مطار  من  تجميعها  جرى  الحروب  مخلفات 
طرابلس الدولي العالمي، بناء على تكليف من 

رئاسة األركان العامة.
إدارة الهندسة العسكرية قالت، في منشور 
إن شعبة  موقع»فيسبوك«،  على  عبر صفحتها 
العمليات والتدريب بإدارة الهندسة العسكرية 

باشرت نقل خمسة أطنان من األلغام ومخلفات 
الحروب، طبقًا للمعايير الدولية، للتخلص منها 
التخلص  عملية  أن  أضافت  الهيرة.  بمنطقة 
ضباط  بمجهودات  جاءت  المخلفات  هذه  من 
الهندسة  »إدارة  وموظفي  صف  وضباط 
العسكرية، الطب العسكري، الشرطة العسكرية 
نقطة معيتيقة، إدارة االستخبارات العسكرية«.

عمليات  جرت  الماضية،  الفترة  وخالل 
المفرقعات  وتفكيك  لحصر  مناطق  عدة  في 
منظمة  تقول  وقت  في  الحرب،  ومخلفات 
»يونيسف« إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر 
من نصف مليون شخص معرضين للخطر في 

ليبيا بسبب تلك المفرقعات.
اإليطالي..  »إينيس«  كونسورتيوم 

واستئناف إعادة إعمار مطار طرابلس
في  النقل  وزير  بحث  الماضي  أبريل  وفي 
محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
»إينيس«  كونسورتيوم  ممثلي  مع  الشهوبي، 
إعمار  إعادة  أعمال  استئناف  آليات  اإليطالي، 
صيف  في  ُأغلق  الذي  الدولي،  طرابلس  مطار 

2014 نتيجة اشتباكات مسلحة في العاصمة.
الذي  بوتشينو،  جوزيبي  االيطالي  السفير 
حسابه  على  تغريدة  في  كتب  اللقاء  حضر 
على  ركزت  المحادثات  إن  بـ»تويتر«،  الرسمي 
»االستئناف المرتقب ألعمال إعادة إعمار مطار 
بأنه »إيجابي  اللقاء  الدولي«، واصفًا  طرابلس 

للغاية«، حسب وكالة »نوفا« اإليطالية لألنباء.
80 مليون يورو  وتبلغ تكلفة المشروع نحو 
دولية،  واألخرى  وطنية  واحدة  محطتين،  لبناء 

مع كافة مرافق المطار التي تسمح بافتتاحه.
وجرى تعليق األعمال الموكلة إلى كونسورتيوم 
النزاع  بسبب  مرات  عدة  اإليطالي،  »إينيس« 
المسلح الذي جعل المطار يمثل خط المواجهة 

من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.
اعتماد  خطابات  على  المشروع  وحصل 
الوكالة  وفق  وهو،  المركزي  ليبيا  مصرف  من 
الملموسة  النتائج  أكثر  إحدى  اإليطالية، 
المتكررة  والزيارات  اإليطالية  للدبلوماسية 
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  من  لليبيا 
لويغي دي مايو، وزيارة رئيس الوزراء اإليطالي 
ماريو دراغي إلى طرابلس في 6 أبريل 2021.

مطار  مستودع  تشغيل  تعيد  »البريقة« 
طرابلس الدولي

من جانبها، وفي األول من سبتمبر الماضي 
إعادة  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  أعلنت 
بعد  الدولي،  طرابلس  مطار  مستودع  تشغيل 
جميع  تأهيل  وإعادة  الصيانة،  أعمال  انتهاء 
الخزانات والمضخات والمعدات التشغيلية التي 

تضررت بفعل االشتباكات المسلحة.
على  صفحتها  عبر  بيان  في  قالت،  الشركة 
سعة  سيوفر  »المستودع  إن  »فيسبوك«، 
إلى  تصل  الطيران  كيروسين  لمنتج  تخزينية 
مستودع  تزويد  خاللها  من  يتم  م3،   3000
التابعة  الطائرات  إلى  ومنه  معيتيقة،  مطار 

لشركات الخطوط الجوية«.
خطر  على  الشركة  تقضي  »بذلك  أضافت: 
تتكبدها  كانت  التي  الباهظة  النقل  وتكاليف 
التي  الكيروسين،  نقل  عملية  جراء  الشركة 

كانت تتم من مستودعي مصراتة وسبها«.
بجانب  طرابلس  الليبية  العاصمة  وتضم 
مطار  المغلق،  العالمي  الدولي  طرابلس  مطار 

معيتيقة الدولي المفتوح حاليا.

نقل 5 أطنان من مخلفات 
الحروب جرى تجميعها

من أرضه

الديوان يؤكد »غياب 
المساءلة« ويرفض استغالل 
تقاريره في الصراع السياسي

إحالة 144 ملفاً شملت 
جهات حكومية عدة إلى 

النائب العام والرقابة اإلدارية

مطار طرابلس الدولي ينتظر »العودة للحياة«

»املحاسبة«: تحسن أمني واقتصادي نسبي.. واستقرار هش

الدبيبة يطالب باالنتهاء من إزالة األلغام وتفعيل مديرية األمن.. وشعبة االحتياط بقوة مكافحة اإلرهاب تنشر مفارزها »لتأمينه وتأمين محيطه«

توجيه بوضع جدول زمني لمشروع إعادة تأهيله

في تقريره السنوي للعام 2021

الجهات  حول  المالحظات  أهم  متضمنًا 
بخصوصها،  وتوصياته  لرقابته  الخاضعة 
القضائية  السلطات  إلى  وتقديمها 
تقريره  المحاسبة  ديوان  نشر  والتشريعية، 
وذلك  الثالثاء،   ،2021 العام  عن  السنوي 
وفق المادة 53 من القانون 19 لسنة 2013 

بشأن إعادة تنظيم الديوان.

المخالفات المالية
المحالة  الملفات  عدد  بلغ  التقرير،  ووفق 
اإلدارية  الرقابة  وهيئة  العام  النائب  إلى 
المحاسبة  ديوان  ممـارسة  عن  والناتجة 
مهامه الرقابية خالل العام 2021 عدد 144 

ملفًا شملت جهات حكومية عدة.
التقرير  بداية  في  لفت  المحاسبة  ديوان 
»التحسن  إلى  ـ  صفحة  ألف  نحو  في  جاء  ـ 
واالقتصادية  األمنية  األوضاع  في  النسبي 
المتفق  الهدنة  »نتيجة   2021 العام  خالل 
النفط،  حقول  وفتح  األمني،  بالمسار  عليها 
الوحدة  حكومة  في  الحكومات  وتوحيد 
السلطة  أمور  تسلمت  التي  الوطنية، 
التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين 
الموقتة  بطرابلس،  الوطني  )الوفاق 

بالبيضاء( بتاريخ 10 مارس 2021«.

استقرار هش.. وغياب المساءلة
هذا  أن  أضاف  الرقابي  التقرير  لكن 
»عدم  بسبب  هشًا«،  »كان  االستقرار 
إلى  باإلضافة  سليمة«،  قاعدة  إلى  االستناد 
إذ  متوترة«،  الزالت  السياسية  »الظروف  أن 
نهاية  جديد  من  األمور  تعقدت  ما  سرعان 
وسياسية،  أمنية  خالفات  نشوء  مع  العام 
يتم  االقتصادية، »فلم  األمور  انعكست على 
إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة 

غياب المساءلة والمحاسبة«.
تقريره  أن  أوضح  المحاسبة،  ديوان 
العام  خالل  ونشاطاته  أعماله  حجم  يعكس 
المعتمدة،  التشغيلية  الخطة  وفق   ،2021
»تجميع  وعرضه  إعداده  في  انتهج  الذي 
وتلخيص تقارير الفحص والتقييم ومخرجات 

مدينة  في  األجيال  تواصل  مؤتمر  في  ليبيا  شاركت 
سيدات  ثالث  ضم  متنوع  بوفد  الجزائرية،  وهران 
المجتمع  مجاالت  في  والباحثين  الخبراء  من  وخمسة 
واسعة  مشاركة  المؤتمر  وشهد  المختلفة.  المدني 
نخبًا  ضمت  عربية،  دولة  عشرة  تسعة  تمثل  لوفود 
الدبلوماسيين  من  رأي  وقادة  وعلمية،  سياسية 
القمة  انعقاد  العلمية، وذلك قبيل  والخبراء والكفاءات 
المقبل  نوفمبر  مطلع  في  والثالثين،  الحادية  العربية 

في الجزائر.
وضم الوفد الليبي كاًل من المحاضر بكلية القانون 
جامعة مصراتة، ورئيس منظمة نداء لحقوق اإلنسان 
البرامج  ومدير  القنيدي،  موسى  المجتمعية  والتنمية 
ومؤسس منظمة »حقول حرة« لنزع األلغام ومخلفات 
الوطنية  اللجنة  ورئيس  الجواشي،  ربيع  الحروب 
عن  حمزة، مسؤول  أحمد  بطرابلس  اإلنسان  لحقوق 
وطالبي  المهاجرين  بقضايا  معنية  »بالدي  مؤسسة 
بجامعة  القانون  وأستاذ  لملوم،  طارق  اللجوء« 
برامج  ومدير  مؤسس  الحقوقي  الناشط  سبها، 
حقيق،  عيسى  والثقافة«  للتنمية  ساليت  »منظمة 
مؤسسة  الهجرة،  ملف  في  المتخصصة  والناشطة 

المجتمعية«  للتنمية  الخير  »طرابلس  منظمة 
للتنمية  الوطنية  الجمعية  ورئيس  المبروك،  ميسم 
ومستشار  ابزيم،  محمد  أحمد  خالد  المستدامة 
»منظمة  ورئيسة  البيئي  اإلصحاح  بمكتب  قانوني 
والمديرة  عويدات،  إيمان  بسبها  النسائية«  النور 
جلسات  وخالل  العاقل.  وسن   1.8 لحملة  اإلبداعية 
خالد  سبها  بجامعة  القانون  أستاذ  قدم  المنتدى 
المجتمع  منظمات  »واقع  بعنوان  عمل  ورقة  ابزيم، 
المدني العربي وأثر هذا الواقع على متطلبات التنمية 
المؤسسات  تلك  دور  خاللها  ناقش  المستدامة«، 
ترتكزت  تواجهها.  التي  والصعوبات  عملها  وظروف 
المجتمع  منظمات  واقع  معرفة  حول  ابزيم  مداخلة 
المدني العربي وأثر هذا الواقع على متطلبات التنمية 
رئيسي  تساؤل  عن  اإلجابة  فيها  وحاول  المستدامة. 
في  المدني  المجتمع  منظمات  قدرة  مدى  ما   « حول 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل اإلكراهات 

والمحلية«. الدولية 

إشكالية العالقة بين الدولة والمجتمع المدني
المدني،  بالمجتمع  الدولة  »عالقة  أن  إلى  ولفت 
كثيرة،  وتواترت  صدامات  عرفت  الشديد،  ولألسف 
المدني  للمجتمع  أحيانًا ما تنظر  الدولة  أن  حيث نجد 
منظماته  وبأن  وعمالة،  تخوين  ونظرة  دونية  نظرة 

تسعى إلى تنفيذ أجندات دولية مشبوهة وأنها أجسام 
موازية لها وتهدد أمنها القومي«.

وأشارت المداخلة إلى أن منظمات المجتمع المدني 
العربية تواجه تحديات مشتركة أضعفت من قدراتها 

وقلصت من دورها كفاعل محوري في عملية التنمية.
بضرورة  القانون  أستاذ  أوصى  مداخلته  ختام  وفي 
المدني،  المجتمع  مكونات  بين  المؤسسي  »التكامل 
مكونات  كافة  يضم  جسم  أو  عربي  تكتل  بتأسيس 
المجتمع المدني العربية، يجتمع بشكل دوري، ويعمل 
المنظمات  بين  والشراكة  التعاون  تعزيز عالقات  على 
غير الحكومية المحلية والدولية على اختالف أشكالها«.
أروقة  شهدت  أيام  أربعة  من  أكثر  مدار  وعلى 
المؤتمر عديد الجلسات والنقاشات والحوارات المفتوحة 
وسط أجواء وهران المنعشة، وجرى طرح عديد األفكار 
يتعلق  واحد  هدف  في  كلها  تصب  التي  والمبادرات 
على  والتغلب  العربي،  والتكامل  التعاون  إثراء  بكيفية 

العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
»تواصل  مؤتمر  عن  المغرب  غياب  سر  وعن 
األجيال«، قال رئيس المؤتمر عبد الرحمان حمزاوي، 
فيها  بما  كافة  العربية  الدول  إلى  الدعوة  »وجه  إنه 
رد،  أي  المنظمة  الجهات  تتلقَ  لم  لكن  المغرب، 
وربما الظروف لم تسمح بمشاركة وفود من المغرب 

الشقيق«.
المصممة،  التشغيلية  الخطة  أعمال 
نحو  الرقابية  المهام  توجيه  إلى  المستندة 
اإلصالحية  والتوصيات  المرحلية،  األهداف 

القرار  لمتخذي  االستراتيجي  البعد  ذات 
السياسات  تصحيح  في  يسهم  بما  بالدولة، 
وتحقيق  العام  المال  استعمال  وتنظيم 
الشفافية«، مشيرًا إلى االستعانة بالنصوص 
عمله  تنظم  التي  والقانونية  الدستورية 
وتحدد اختصاصاته ومسؤولياته، ومحافظته 

على المهنية واالستقالل والحياد.

تقاريره  استغالل  يرفض  الديوان 
في الصراعات السياسية

فصاًل   18 في  جاء  الذي  التقرير  ملخص 
المالي  الوضع  عن  العام  »الموقف  تضمن 
للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات 
المختلفة بالدولة«، مؤكدًا في الوقت نفسه 
والمعايير  للقانون  وفقًا  »تعد  تقاريره  أن 
الدولية، وهي تهدف إلى الشفافية والمساءلة 
بالشكل  وتوجيهه  العام  المال  إدارة  وحسن 
وإصالح  الدولة  مؤسسات  وتقييم  الصحيح 
استغالله  يجدر  وال  واإلدارية  المالية  نظمها 
أغراض  لتحقيق  أو  السياسية  الصراعات  في 

خاصة«.
رقم  باآلية  السنوي  تقريره  استهل  وكما 
َأنَفُقوا  ِإَذا  الفرقان »وَالَّذِينَ  67 من سورة 
بَيْنَ  وََكاَن  يَْقتُرُوا  وََلمْ  يُسِْرُفوا  َلمْ 

لِكَ َقوَامًا. َذٰ
بقوله:  تقريره  المحاسبة  ديوان  واختتم 
متواضعًا  إنسانيًا  جهدًا  العمل  هذا  »يظل 
يضعه  إذ  والديوان  والنسيان،  الخطأ  يحوي 
ليكون  الدولة  وسـلطات  المجتمع  يدي  بين 
عونًا في اإلصالح والمضي قدمًا نحو التنمية 
والتطوير، يأمل أن يكون وفق في إنجاز جزء 
هذا  خالل  والرقابية  التنظيمية  مهامه  من 
تنفيذ  في  االستمرار  مؤكدًا  الصعب«،  العام 
نفسه  الديوان  ألزم  التي  السـياسات  ذات 

بها.
يذكر أن ديوان المحاسبة أشار في تقريره 
السنوي للعام 2020 إلى ارتفاع الدين العام 
اقتراض  بعد  دينار،  مليار   84 إلى  المصرفي 
تكبد  دينار، فضاًل عن  مليار   26.7 الحكومة 
مليارات  عشرة  تجاوزت  بيعية  خسائر  ليبيا 
دوالر )ما يعادل 36 مليار دينار(، جراء اإلقفال 
القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر 

خالل العام 2020.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

وهران: الوسط

● عدد من المشاركين في المؤتمر● د. خالد ابزيم خالل تكريمه من جانب إدارة المؤتمر 

ضمن وفود 19 دولة

مشاركة ليبية واسعة في مؤتمر »تواصل األجيال« بالجزائر
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نهر دجلة يصارع املوت.. وتركيا املتهم األول

دجلة  نهر  لكن  التاريخ،  عبر  وبابل  وسومر  عدن  جنة  روى 
الجائر  البشري  النشاط  يهدّد  إذ  الموت.  يصارع  اليوم 
والتغير المناخي بمحو شريان حياة عمره آالف السنوات.. في 
42 مليونا، ويعتبر مصدرا  الذي يبلغ عدد سكانه  البلد  هذا 

للحضارة وللزراعة، الكوارث الطبيعية ال تعد وال تحصى.
35 درجة مئوية وتتوالى  الحرارة  بدءا من أبريل، تتجاوز 
بغشاء  واآلالت  والحيوانات  البشر  مغطية  الرملية  العواصف 
برتقالي. ثم يحل فصل الصيف، موسم الجحيم بالنسبة إلى 
50 درجة مئوية وتنقطع  إلى  الحرارة  العراقيين، حين تصل 

الكهرباء بسبب زيادة الضغط على الشبكة.
في  بلدان  خمسة  أكثر  من  واحــدا  اليوم  العراق  أصبح 
المتحدة،  األمم  بحسب  المناخ،  تغيُّر  لعواقب  عرضة  العالم 
الحرارة  درجات  وارتفاع  األمطار  نسبة  وانخفاض  الجفاف  مع 
والتصحّر المتسارع. وتأثر بذلك نهر دجلة مع تراجع األمطار، 
النهر.  ينبع  حيث  تركيا  في  المبنية  السدود  بسبب  وكذلك 
وجاب مصور فيديو من وكالة »فرانس برس« ضفاف النهر، 
من المنبع العراقي في الشمال إلى البحر في الجنوب، لإلضاءة 
أسلوب  تغيير  على  السكان  أجبرت  التي  الكارثة  هذه  على 

حياتهم.

»المياه تتناقص«
عند  كردستان  جبال  في  دجلة  لنهر  العراقية  الرحلة  تبدأ 
لقمة  السكان  يكسب  هنا،  وتركيا.  وسورية  العراق  تقاطع 
عيشهم من خالل زراعة البطاطا وتربية األغنام. على الحدود 
مع سورية، قرب الحدود مع تركيا، يقول بيبو حسن دولماسا 
المتحدّر من قرية زراعية في منطقة فيشخابور، والبالغ 41 
يعتمدان  وزراعتنا  عملنا  دجلة.  على  تعتمد  »حياتنا  عاما، 
عليه«. ويضيف »إذا انخفض منسوب المياه، ستتأثر زراعتنا 
بعد  يوما  تتناقص  المياه  »إن  ويوضح  بالكامل«.  ومنطقتنا 

يوم. من قبل، كانت المياه تتدفق في سيول«.
في  األكـــراد  والــمــزارعــون  العراقية  السلطات  وتتهم 
السدود  في  احتجازها  طريق  عن  المياه  بقطع  تركيا  العراق 
وتؤكد  العراق.  إلى  قبل وصوله  المجرى  على  أنشأتها  التي 
الرسمية ذلك: فمستوى نهر دجلة لدى وصوله  اإلحصاءات 
متوسط  من  المئة  في   35 يتجاوز  ال  العام  هذا  تركيا  من 
الكمية التي تدفقت على العراق خالل الـ100 عام الماضية. 

وكلما ازداد احتجاز المياه، قّل تدفق النهر الذي يمتدّ على 
1500 كيلومتر يجتازها نهر دجلة قبل أن يندمج مع توأمه 

نهر الفرات ويلتقيا في شط العرب الذي يصب في الخليج.
ويشّكل هذا الملف مصدرا للتوتر. وتطلب بغداد بانتظام 
من أنقرة اإلفراج عن كميات أكبر من المياه. وردا على ذلك، 
يوليو  في  غوني  رضا  علي  العراق  لدى  التركي  السفير  دعا 
أكبر«.  بفعالية  المتاحة  المياه  »استخدام  إلى  العراقيين 
في  واسع  نطاق  على  مهدورة  »المياه  تغريدة  في  وأضاف 
العراق«. حتى أن الخبراء يتحدّثون عن أساليب ري طائشة: 
في  العراقيون  المزارعون  يستمر  السومريين،  زمن  في  كما 

إغراق حقولهم لريّها ما يؤدي إلى هدر هائل في المياه.

»سنهاجر بسبب المياه«
مياه  عن  ناتجة  برك  مثل  النهر  يبدو  األماكن،  بعض  في 
األمطار. فالتجمعات الصغيرة للمياه في مجرى نهر ديالي هي 
كل ما تبقى من رافد نهر دجلة في وسط العراق الذي بدونه، 
الجفاف،  وبسبب  المحافظة.  في  شيء  أي  زراعــة  يمكن  ال 
خفضت السلطات هذا العام المساحات المزروعة في كل أنحاء 
البالد إلى النصف. ونظرا إلى أن ال مياه كافية في ديالي، فلن 

يكون هناك حصاد.
إلى  )42 عاما( قائال »سنضطر  المزارع أبومهدي  ويشكو 
التخلي عن الزراعة وبيع ماشيتنا ونرى أين يمكننا أن نذهب«. 
ويضيف »لقد شردتنا الحرب )إيران والعراق في الثمانينيات(. 
اآلن سنهاجر بسبب المياه. دون الماء، سنصبح نازحين، وال 
أبومهدي  ويتابع  المناطق«.  العيش في هذه  يمكننا مطلقا 
تاما«،  لكنه كان فشال  مترا،   30 بئر عمقه  لحفر  »استدنتُ 
موضحا أن المياه المالحة ال يمكن حتى استخدامها في الري 

أو للحيوانات.
وبحلول العام 2050، »سيؤدي ارتفاع الحرارة درجة مئوية 
انخفاض  إلى   ،%  10 بنسبة  المتساقطات  وانخفاض  واحدة 
بنسبة 20 % في المياه العذبة المتاحة في العراق«، وفق ما 

حّذر البنك الدولي نهاية العام 2021.
غير  المنظمات  من  والعديد  المتحدة  األمــم  ــّذرت  وح
التي  والتحديات  المياه  ندرة  أن  من  يونيو  في  الحكومية 
تواجه الزراعة المستدامة واألمن الغذائي، هي من »الدوافع 
في  الحضرية«  المناطق  إلى  األرياف  من  للهجرة  الرئيسية 

العراق.
بحلول نهاية مارس 2022، نزحت أكثر من 3300 أسرة 

وسط  من  مقاطعات  عشر  في  المناخية«  »العوامل  بسبب 
البالد وجنوبها، وفقا لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة 

في أغسطس.

»رواسب رملية« ونفايات
في  منخفضا  دجلة  نهر  منسوب  كان  الصيف،  هذا 
شبانا  ــوّرت  ص برس  فرانس  وكالة  أن  لدرجة  بغداد 
المياه  وكانت  النهر.  وسط  في  الطائرة  الكرة  يلعبون 
الموارد  وزارة  وتردّ  إلى مستوى خصورهم.  بالكاد  تصل 
المائية ذلك إلى »الرواسب الرملية«. فنظرا إلى أن هذه 
نقص  بسبب  الجنوب  باتجاه  تنصرف  تعد  لم  الرواسب 

بالمياه  واختلطت  دجلة  قاع  في  تراكمت  المياه،  تدّفق 
النهر. مياه  تدفق  إلى صعوبة  أدى  ما  المبتذلة، 

لشفط  آالت  ترسل  الحكومة  كانت  قريب،  وقت  حتى 
الرمال الراكدة في قاع النهر، لكن بسبب نقص الموارد، 

العمل. عن  المضخات  غالبية  توّقفت 
إن  عاما(   28( هادي  هاجر  البيئية  الناشطة  وتقول 
الحكومة  جانب  من  المشكلة  لحجم  إدراك«  »قلة  هناك 
بالتغيرات  يشعرون  »العراقيين  أن  علما  والسكان، 
وانخفاض  الحرارة  درجات  بارتفاع  تترجم  التي  المناخية 
والعواصف  األمــطــار  هطول  وتــراجــع  المياه  منسوب 

الترابية«.
تعمل  وهي  الجامعة،  في  الحياة  علوم  الشابة  ودرست 
العراقية  األخضر«  »المناخ  منظمة  مع   2015 العام  منذ 
ودعم  البيئة  لحماية  األهوار،  في  خصوصا  الحكومية  غير 
الترابية  العواصف  »هذه  وتضيف  ضعفا.  األكثر  السكان 
ال تأتي من العدم، بل من زيادة التصحر وقلة المساحات 
الخضراء«. وتوضح أن »نقص المياه من الدول المجاورة 

التصحر«. وبالتالي  الجفاف  يزيد 

تربة مالحة
على  هناك،  البيشة.  رأس  في  األخيرة  المحطة  وكانت 
حدود العراق وإيران والكويت، يتدفق شط العرب إلى الخليج. 
عاما،   65 يبلغ  نخيل  مزارع  وهو  الراشد،  عادل  المال  ويقول 
إلى  تحتاج  عطشى.  إنها  هذه،  النخيل  أشجار  إلى  »انظروا 
دجلة  نهرا  »انتهى  ويضيف  بالكوب؟«.  أرويها  هل  الماء. 
والفرات. ال توجد مياه عذبة، لم تعد هناك حياة. النهر مياه 

مالحة«.
البحر  مياه  بدأت  العذبة،  المياه  منسوب  انخفاض  مع 
تغزو شط العرب. وتشير األمم المتحدة والمزارعون بأصابع 
على  وانعكاساته  التربة  على  المياه  تمّلح  أثر  إلى  االتهام 

الزراعة والمحاصيل.
ويشتري المال عادل الراشد المياه العذبة من صهاريج حتى 
يتمكن من الشرب هو وحيواناته. ويقول إن الحيوانات البرية 
حتى تغامر بالذهاب إلى المنازل للحصول على مياه الشرب 
من السكان. ويضيف بحزن »حكومتي ال تزودني المياه. أريد 
الذين  أجدادي  فعل  كما  أزرع،  أن  أريد  أعيش،  أن  أريد  ماء، 

زرعوا أشجار النخيل واستفادوا من التمر«.

تملح المياه
ويعود نعيم حداد حافي القدمين بقاربه إلى منزله بعد يوم 
من الصيد في شط العرب. وعلى أطراف البصرة في أقصى 
جنوب العراق، تستقبله إحدى بناته الخمس على الضفة فيما 
يعرض كيسا مليئا بالسمك. ويقول الرجل األربعيني »نكرّس 
حياتنا للصيد بالتوارث«، مشيرا الى أن ذلك هو مصدر رزقه 
ثمانية  من  المكونة  أسرته  بإعالة  له  يسمح  الذي  الوحيد 
»في  حداد  ويتابع  عــالوات«.  وال  حكوميا،  راتب  »ال  أفــراد. 
الصيف، لدينا مياه مالحة، ومياه البحر ترتفع وتصل إلى هنا«.

وبلغ مستوى الملوحة في شط العرب في شمال البصرة 
المحلية  السلطات  أفادت  ما  وفق  المليون،  في  جزء   6800
الملوحة  تتجاوز نسبة  المبدأ، ال  أغسطس. من حيث  مطلع 
في المياه العذبة ألف جزء في المليون، وفقا لمعايير المعهد 
األميركي للجيوفيزياء الذي يحدّد مستوى المياه »المتوسطة 
الملوحة« بين ثالثة و10 آالف جزء في المليون. وأدى ذلك 
إلى هجرة أنواع معينة من أسماك المياه العذبة التي تحظى 
بشعبية كبيرة لدى الصيادين من شط العرب، ما يتسبب في 
ظهور أنواع أخرى تعيش عادة في أعالي البحار. ويقول حداد 

»إذا نزلت المياه، انخفض الصيد وقّلت مصادر رزقنا«.

● نهر ديالي يجذب العائالت العراقية رغم  التحذيرات من فيضانه

لندن–وكاالت

اشتباكات في نابلس بعد اعتقال السلطة قياديا في »حماس«

اقتتال الضفة يثير مخاوف إسرائيل من انتفاضة ثالثة
كيف ذهبت الجيوش األجنبية إلى سورية؟

الغربية  الضفة  شمال  نابلس  مدينة  في  الداخلي  التوتر  تصاعد 
شبان  بين  النارية  باألسلحة  اشتباكات  دارت  حيث  المحتلة 
فلسطينيين وعناصر األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وصوال إلى 
فيما  السيطرة،  عن  تخرج  أن  يخشى  المتزايدة  الفوضى  من  حالة 

برزت مخاوف إسرائيلية من انتفاضة فلسطينية ثالثة.
بسرعة انقلب الوضع في وسط المدينة رأسًا على عقب، فبعدما 
كانت األسواق في األيام األخيرة تعج بالمتسوقين ما لبثت أن فرغت 
األمن  قوات  اعتقال  إثر  على  ليلة عصيبة  بعد  الثالثاء  منهم صباح 
بينهم  حماس  حركة  من  عنصرين  الفلسطينية  للسلطة  التابعة 

القيادي البارز مصعب اشتية، وفق وكالة »فرانس برس«.
المدينة  في  الكثيرين  غضب  طبيلة  وعماد  اشتية  اعتقال  أثار 
دمية  بأنها  الفلسطينية  السلطة  يتهمون  الذين  أولئك  وخاصة 
واندالع  االعتقال  عملية  عقب  تشاء.  كما  تحركها  إسرائيل  يد  في 
االشتباكات التي أسفرت عن قتيل )53 عاما(، أصبح وسط المدينة 
تابعة  مدرعة  مركبات  اتجاه  في  الحجارة  يلقون  الشبان  كان  حيث 

للسلطة الفلسطينية، منطقة مغلقة.
طلقات  أصوات  سمعت  كما  الشوارع  في  النيران  الشبان  أشعل 
من  عدد  نوافذ  بتهشيم  تسببت  المدينة  أنحاء  في  كثيفة  نارية 
المباني القريبة. وفي وقت الحق الثالثاء، انحسرت االشتباكات قليال 
قبل أن تلتقي وكالة »فرانس برس« عددًا من الشبان الذي تحدثوا 
إليها مفضلين عدم الكشف عن كامل هويتهم خوفا من المطاردة 
عاما(   87( عباس  محمود  يتزعمها  التي  للسلطة  انتقادهم  بسبب 

وتشهد شعبيته تراجعا في الضفة الغربية.
القوات  اعتقال  إلى  مرده  »التوتر  حمزة  العشريني  الشاب  يقول 
الفلسطينية لمصعب اشتية، نستهدفهم ألنهم ينسقون مع قوات 
لتغطية  وصل  فلسطيني  صحفي  ويشير  اإلسرائيلي«.  االحتالل 
إلى  أدت  عمقا«  »أكثر  عوامل  إلى  أيضا  نابلس  وسط  االشتباكات 

تأجيج أعمال العنف الثالثاء.
ألنهم  ليس  السلطة  يهاجمون  الشبان  فإن  للصحفي  بالنسبة 
حركة  في  نشطاء  ألنهم  وال  الجهاد  أو  حماس  بحركتي  صلة  على 
جزء  فلسطينيون،  عباس، »هم شبان  يتزعمها  التي  العلمانية  فتح 
اتجاه إسرائيل  من جيل جديد ال يخضع ألحد ولديه مشاعر غضب 
فيها  بما  الغربية  الضفة  إسرائيل  احتلت  الفلسطينية«.  والسلطة 

القدس الشرقية في العام 1967.

أسد نابلس
شهدت مدن شمال الضفة الغربية في األشهر األخيرة تصعيدا مطردا 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بين  تندلع  ما  غالبا  التي  العنف  ألعمال 
أواخر  أو مقاتلين فلسطينيين. وفي موجة عنف بدأت في  ونشطاء 

التركية  المخابرات  رئيس  إن  مصادر  أربعة  قالت 
عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق 
في األسابيع القليلة الماضية، في إشارة إلى جهود 
تقفان  اللتين  الدولتين  بين  الجليد  إلذابة  روسية 
السورية..  الحرب  بخصوص  نقيض  طرفي  على 
في  قوات  لها  أجنبية  دول  عدة  واحدة من  وتركيا 
سورية. وفيما يلي ملخص بالجيوش الرئيسية على 

األرض بسورية وكيفية وصولها إلى هناك:

إيران وحلفاؤها
قوات  الثوري،  حرسها  من  قوات  إيران  نشرت 
لمساعدة   2012 العام  النخبة، في وقت مبكر من 
مواجهة  على  األســـد،  بشار  الرئيس  حليفها، 
المعارضة المسلحة التي تقاتل لإلطاحة به. ودأبت 
تلعب  بأنها  اإليرانية  القوات  وصف  على  طهران 
دمشق.  حكومة  من  دعوة  بموجب  استشاريًا  دورًا 

لكن مئات اإليرانيين ُقتلوا.
وإلى جانب اإليرانيين، لعبت الجماعات الشيعية 
وتحت  حيويًا.  قتاليًا  دورًا  طهران  من  المدعومة 
الجماعات  هذه  تضم  اللبناني،  اهلل«  »حزب  قيادة 
وللقوات  ــعــراق.  وال أفغانستان  من  مجموعات 
مناطق  معظم  في  وجــود  ــران  إي من  المدعومة 
ذلك  في  بما  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  سورية 
اإلسرائيلي  االحتالل  وشن  العراقية.  الحدود  على 
ضربات جوية استهدفت القوات اإليرانية والقوات 

المدعومة من إيران.

الواليات المتحدة
سورية  في  األميركي  العسكري  التدخل  بدأ 
2014 بضربات جوية ضد تنظيم »داعش«  العام 
ثلثل  من  أكثر  على  أعلن سيطرته  الذي  المتشدد 
سورية والعراق. في البداية تم نشر وحدة صغيرة 
من القوات الخاصة األميركية في سورية لتعمل مع 
قوة يقودها األكراد، قوات »سوريا الديموقراطية«، 
من  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لطرد  تقاتل  حيث 
سورية  شمال  في  عليها  سيطر  التي  المناطق 

وشرقها.
وأعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 
في العام 2018، رغبته في سحب القوات األميركية 
الدولة  تنظيم  مع  المعركة  في  االنتصار  معلنا 
عام  غضون  في  خُففت  الخطة  لكن  اإلسالمية. 
بعد مواجهة انتقادات من ترك فراغ ستملؤه إيران 
أميركية في سورية  زالت هناك قوات  وروسيا. وما 

تواصل دعم قوات »سوريا الديموقراطية«.
وتتمركز القوات األميركية أيضًا في قاعدة التنف 
والعراق،  األردن  بين  الحدود  تقاطع  قرب  السورية 

إذ تدعم قوة معارضة سورية.

تركيا
عمليات  أربع  تركيا  شنت   ،2016 العام  منذ 
في  األرض  على  قوات  ولديها  سورية،  في  توغل 

الشمال، حيث تدعم مقاتلي المعارضة.
تنظيم  مــن  كــالً  األول  توغلها  واستهدف 
الكردية  الشعب  حماية  ــدات  ووحـ ــش«  »داعـ
ــا  ــوري ــوات »س ــ ــن ق ــزء م ــي جـ ــة، وهـ ــوري ــس ال
الديموقراطية«، التي تعتبرها أنقرة تهديدًا أمنيًا 
الذي  الكردستاني  العمال  بحزب  صالتها  بسبب 
وتوسع   .1984 العام  منذ  تركيا  في  تمردًا  يشن 
2017 عندما أبرمت صفقة  وجود تركيا في العام 
القوات  انتشار  عن  أسفرت  ــران  وإي روسيا  مع 
بشمال  إدلب  منطقة  في  موقعًا   12 في  التركية 
حد  إلى  عليها  يسيطر  منطقة  غرب سورية، وهي 

كبير مقاتلون مناهضون لألسد.
وأعقب ذلك في 2018 هجوم استهدف عفرين 
الديموقراطية«،  قوات »سوريا  الخاضعة لسيطرة 
قوات »سوريا  أراضي  على   2019 في  آخر  وتوغل 
وتل  العين  رأس  بلدتي  بين  الديموقراطية« 
أرسلت  التالي،  العام  وفي  الحدوديتين.  أبيض 
تركيا ألوف الجنود إلى منطقة إدلب لوقف هجوم 
من  المدعومة  السورية  الحكومة  قــوات  شنته 
من  المدعومين  المعارضين  استهدف  روسيا 
قوة  باعتبارها  تركيا  إلى  دمشق  وتنظر  أنقرة. 

احتالل.

روسيا
العام  سورية  في  حربية  طائرات  روسيا  نشرت 
2015، وأنشأت قاعدة جوية في محافظة الالذقية 
الصراع تميل  نفذت منها حملة جوية جعلت كفة 
لصالح األسد. وبالتنسيق مع إيران، توسع الوجود 
الحرب  إلى  تاريخه  يعود  الذي  الروسي  العسكري 
الباردة حين أنشأ االتحاد السوفياتي قاعدة بحرية 
في ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط. 
الجوية،  القوة  كان  الرئيسي  دورها  أن  حين  وفي 
أيضًا وجودًا على األرض في  الروسية  للقوات  فإن 
انتشار  مع  الحكومة  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
وقف  محاوالت  خالل  الروسية  العسكرية  الشرطة 

تصعيد القتال.

مارس، ُقتل 20 شخصا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي 
بعضهم  فلسطينيون  نفذها  هجمات  في  المحتلة  الغربية  الضفة 
من عرب 1948، وقتل ثالثة من المهاجمين خاللها. وكثفت قوات 
في  العسكرية  عملياتها  الهجمات  على  ردا  اإلسرائيلية  االحتالل 
فلسطينيا  خمسين  من  أكثر  قتل  حيث  المحتلة  الغربية  الضفة 
خالل  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  ومنهم  ومدنيون  نشطاء  بينهم 
معقل  وهي  جنين،  مخيم  في  إسرائيلية  عسكرية  عملية  تغطيتها 
اإلسرائيلية  القوات  من  ضابط  وقتل  مسلحة.  فلسطينية  لفصائل 
الخاصة خالل عملية في الضفة الغربية األسبوع الماضي، كما قتل 

فلسطينيان في تبادل إطالق نار قرب جنين.
ومن بين الفلسطينيين الذي اغتيلوا برصاص إسرائيلي إبراهيم 
النابلسي )18 عاما( الذي تحول منذ استهدافه فيأغسطس إلى بطل 
أطلق عليه لقب »أسد  االجتماعي حيث  التواصل  شعبي عبر مواقع 
نابلس«. وعلقت صور إبراهيم ذو اللحية السوداء حامال بندقيته في 
يده على أبواب المحال التجارية في أسواق نابلس أو ألصقت على 
الدراجات النارية التي تجوب شوارع المدينة. تقول والدته هدى التي 
ابنها  بصور  محاطة  وجلست  البياض  ناصع  بمنديل  رأسها  غطت 
التصميم«  أحب  »لقد  وتضيف  في طفولته«.  لطيفا  إبراهيم  »كان 
الغرافيكي. وتستدرك »الظلم الذي عايشه أوصله إلى هذه النتيجة 

التي هي عكس ما أحب«.

الفلسطينيين  ضد  اإلسرائيلية  العمليات  أن  عالء  والده  ويرى 
إلى  الفلسطينيين  الشبان  قادت  التي  هي  فيها  هوادة  ال  والتي 
الشعور بأن السلطة الفلسطينية تخلت عنهم. ويتابع »الجيل الشاب 
ليس مجنونا لكنه نشأ تحت االحتالل، كل ما يعرفونه هو العمليات 
الشديد«.  غضبهم  أثار  ما  وهذا  والظلم  اإلسرائيلية(  )العسكرية 
العمليات  »زيــادة  أن  برس«  لـ»فرانس  حديثه  في  األب  ويعتقد 
وتزيد  الفلسطينية  السلطة  ونابلس تضعف  جنين  في  اإلسرائيلية 

من الفجوة بين السلطة والمواطنين«.

ما بعد عباس
لم يحدد المتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية مباشرة سبب 
على  الفلسطينية  السلطة  إسرائيل  وتحض  وطبيلة.  اشتية  اعتقال 

اتخاذ إجراءات مشددة ضد نشطاء في الضفة الغربية.
وضابط  فلسطينيَين  مقتل  أعقاب  وفــي  الماضي  األسبوع 
نتردد  »لن  لبيد  يائير  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  قال  إسرائيلي، 
فيه  الفلسطينية  السلطة  تحافظ  ال  الذي  المكان  في  العمل  في 
المختص  دافيد  ألون بن  الصحفي  النظام«. من جهته، كتب  على 
بالشؤون األمنية في صحيفة معاريف اليومية اإلسرائيلية أن موجة 
التآكل لوضع  اإلسرائيلية »تسببت بمزيد من  العسكرية  العمليات 

السلطة الفلسطينية«.

● فلسطينيون يقفون داخل مبنى تهشم زجاج نوافذه وذلك بعد عودة الهدوء إلى مدينة نابلس  21 سبتمبر. )أ ف ب(

فلسطين - وكاالت

سوريا - وكاالت

تجمعات مياه صغيرة في مجرى نهر ديالي هي كل ما تبقى من رافد »دجلة«

خبراء المياه يتحدثون عن 
أساليب ري طائشة.. كما في زمن 

السومريين
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الغزو  في  منعطفا  مراقبون  اعتبره  فيما 
الرئيس  ــان  إع جــاء  ألوكــرانــيــا،  الــروســي 
استدعاء  )األربعاء(  بوتين  فاديمير  الروسي 
أوكرانيا،  في  للقتال  ــروس  ال آالف  مئات 
»ستستخدم  موسكو  أن  من  الغرب  محذرا 
عن  للدفاع  لها  المتاحة  الوسائل«  كل 

. نفسها
استفتاءات  ــراء  إجـ عــن  اإلعـــان  وبــعــد 
شرق  في  الــروس  يحتلها  مناطق  أربع  في 
بشأن  الجمعة  من  اعتبارا  وجنوبها  أوكرانيا 
منعطفا  بوتين  قرار  يشكل  لروسيا،  ضمها 

النزاع. في 
مناطق  في  استفتاءات  تنظيم  ويشكل 
أوكرانيا  في  الروسية  للسيطرة  خاضعة 
روسيا  فــي  جزئية  تعبئة  عــن  واإلعـــان 
 24 في  بدأ  الذي  الروسي  الغزو  في  منعطفا 
استخفت  موسكو  أن  مراقبون  ويرى  فبراير. 
المقاومة خصوصا  على  األوكرانيين  بقدرات 
الغربية. الدول  من  أسلحة  تتلقى  كييف  أن 

بمحاولة  الغربية  ــدول  ال اتهم  بوتين 
»االبــتــزاز  إلــى  واللجوء  روســيــا  »تدمير« 
أنه  إلــى  بذلك  ملمحًا  حيالها،  الــنــووي« 
وأمام  النووي.  الساح  الستخدام  مستعد 

األوكرانية،  للقوات  وخاطف  مضاد  هجوم 
النزاع  تصعيد  على  التعويل  بوتين  اختار 
من  مزيد  إرسال  أمام  الباب  يفتح  إجراء  مع 

أوكرانيا. إلى  الروس  الجنود 
وقللت واشنطن من القرار الروسي، وذلك 
الواليات  سفيرة  لسان  على  تصريح  في 
إذ  برينك،  بريدجت  أوكرانيا،  في  المتحدة 
ضعف«.  »مؤشر  الجزئية  التعبئة  أن  قالت 
»االستفتاءات  تغريدة  في  السفيرة  وكتبت 
وفشل  ضعف  مؤشرات  هي  والتعبئة  الزائفة 
في  ستستمر  بادها  أن  مؤكدة  روســي«، 
الضرورة«.  اقتضت  طالما  أوكرانيا  »دعم 
جزئية«  »تعبئة  األربــعــاء  بوتين  وأعلن 
لتصعيد  يمهّد  ما  القتال،  سن  في  للروس 

أوكرانيا. في  النزاع  في  كبير 
ــاق نــفــســه، قـــال مــســؤول  ــســي وفـــي ال
األوروبــي،  االتحاد  في  الخارجية  العاقات 

لجنود  الجزئية  التعبئة  إن  بوريل  جوزيب 
فاديمير  الرئيس  أن  تظهر  روس  احتياط 
في  »التصعيد«  مواصلة  ينوي  بوتين 

يأس  »مؤشر  وتشكل  أوكرانيا  على  الحرب 
لديه. جديدًا« 

تعاني  روسيا  إن  غربية  مصادر  وتقول 

أوكرانيا  في  قواتها  عديد  في  نقص  من 
ورأى  الثامن.  شهره  فيها  النزاع  دخل  التي 
إعان  أن  واالس  بن  البريطاني  الدفاع  وزير 
وأضاف  بالفشل«.  »اعترافا  يشكل  موسكو 
»تعهد  عــن  الــروســي  الرئيس  تــراجــع  أن 
السكان  من  جزء  استدعاء  بعدم  شخصي 
»أي  أن  إلى  مشيرا  بالفشل«،  اعترافا  يشكل 
حقيقة  يخفي  أن  يمكن  ال  دعاية  أو  تهديد 
وأن   ... الحرب  كسب  بصدد  أوكرانيا  أن 
الساحة  منبوذة على  أن تصبح  روسيا بصدد 
لضم  االستفتاءات  إجراء  ويكتسي  الدولية«. 
مضاعفة  أهمية  روسيا  إلى  األراضــي  هذه 
على  تنص  الروسية  العسكرية  العقيدة  كون 
حال  في  نووية  ضربات  إلى  اللجوء  إمكان 

روسية. موسكو  تعتبرها  أراض  مهاجمة 
الجيش  تكبد  بعدما  بوتين  خطاب  وأتى 
الروسي خسائر في إطار الهجومات المضادة 
منطقتي  في  األوكرانية  القوات  تشنها  التي 
في  وخاركيف  الباد  جنوب  في  خيرسون 
موسكو  اضطرت  حيث  الشرقي  شمالها 
شويغو  وقال  انسحاب.  عمليات  تنفيذ  إلى 
 5937 خسر  الروسي  الجيش  إن  األربعاء 
أقل  حصيلة  وهي  الغزو،  بدء  منذ  جنديا 
والغربية  األوكرانية  التقديرات  من  بكثير 

الروس. آالف  عشرات  مقتل  إلى  تشير  التي 
وعمليات  المعارك  تتواصل  األرض،  على 

األوكرانية  السلطات  واتهمت  القصف. 
زابوريجيا  محطة  مــوقــع  بقصف  روســيــا 
وعشية  مجددا.  أوروبــا  في  األكبر  النووية 
المناطق  سلطات  أعلنت  بوتين،  خطاب 
الروسي  لاحتال  الخاضعة  أو  االنفصالية 
إلى  »استفتاءات« لضمها  إجراء  أوكرانيا  في 

منه. و27  سبتمبر   23 بين  روسيا 
دونيتسك  في  االقتراعات  هذه  وستجرى 
منطقة  فــي  االنفصاليتين  ولــوغــانــســك 
عن  فضا  أوكــرانــيــا  ــرق  ش فــي  ــاس  ــب دون
المحتلتين  وزابوريجيا  خيرسون  منطقتي 
في الجنوب. وقد تعرض هذا اإلعان سريعا 
الرئيس  خفف  حيث  أوكرانيا  من  النتقادات 
هذه  أهمية  من  زيلينسكي  فولوديمير 

الزائفة«. »االستفتاءات 
التدبير  هــذا  الغربية  ــدول  ال وانتقدت 
»وهمية«  االستفتاءات  برلين  واعتبرت 
اإلعداد  ويجرى  »زائفة«.  بأنها  وواشنطن 
شكل  على  ستكون  التي  االستفتاءات  لهذه 
ضم  على  رسميا  طابعا  أضفت  التي  تلك 
في  روسيا  إلى  )جنوب(  القرم  جزيرة  شبه 
الزمني  الجدول  تسريع  جرى  وقد   .2014
وكــان  الــمــضــاد.  ــي  ــران األوك الهجوم  مــع 
عن  اآلن  حتى  يتحدثون  روس  مسؤولون 
يوم  مع  تزامنا  نوفمبر  من  الرابع  موعد 

الروسية. الوطنية  الوحدة 

تقليل غربي من قرارات بوتني

استفتاء واستدعاءات.. هل تتسع رقعة الحرب الروسية في أوكرانيا؟
      السلطات األوكرانية اتهمت روسيا بقصف موقع محطة نووية هي األكبر في أوروبا

●

موسكو: الوسط
بوتين اتهم الدول الغربية 

بمحاولة »تدمير« روسيا 
واللجوء إلى »االبتزاز النووي«

تحديات صعبة في انتظار تشارلز

جنازة إليزابيث الثانية تطوي صفحة »امللكة املرحة«
إليزابيث  الراحلة  بريطانيا  ملكة  بجنازة  التاريخ  من  انطوت صفحة 
ويومين،  أشهر  وسبعة  عامًا   70 لمدة  العرش  اعتلت  التي  الثانية 
ولطالما حرصت على أداء واجباتها من دون اإلدالء بمواقفها علنية. 

وقد شغلت منصبها بجدية وحرص وبحس من الفكاهة، أحيانًا.
رقدت إليزابيث الثانية مساء اإلثنين في مثواها األخير في كنيسة 
بالعواطف  ومليء  مهيب  وداع  بعد  ويندسور،  بقصر  جورج  سانت 
تكريمًا لذكرى ملكة حظيت بشعبية عالمية. وبعد مراسم أخيرة في 
ويندسور بمشاركة 800 شخص، ووريت الملكة مساء اإلثنين الثرى 

في مراسم عائلية مغلقة في المدافن الملكية.
النعش  ليضعها على  الباط عصاه  أمناء  وقبيل ذلك كسر كبير 
في خطوة رمزية للداللة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث 
االبتسامة  اعتلت  لطالما  التي  هي  األبد،  إلى  األعين  عن  الثانية 
وجهها وتحّلت بالهدوء لتصبح أيقونة المملكة بعدما اعتلت العرش 
بعزف  المراسم  واختتمت  ويومين.  أشهر  وسبعة  عامًا   70 لمدة 

النشيد الوطني البريطاني، وفق وكالة »فرانس برس«.
الثانية  إليزابيث  المالكة في بيان إن  العائلة  وليل اإلثنين قالت 
ووريت الثرى إلى جانب زوجها األمير فيليب الذي توفي العام 2021 
في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج بحضور عائلتها 
شقيقتها  ورماد  والديها  بجوار  الملكة  ترقد  وبدفنها  الصغيرة. 
مارغريت. وانتهت الرحلة األخيرة للملكة التي توفيت في الثامن من 
سبتمبر عن 96 عامًا في بالمورال، مقر إقامتها في إسكتلندا. وقد عبر 
نعشها أراضي المملكة بالسيارة وبطائرة تابعة لساح الجو الملكي 
وبعربة يجرها بحارة وأيضًا أحصنة خال مسيرة راجلة طويلة. وفي 
ساعات،  األشخاص  آالف  مئات  انتظر  لندن،  في  ثم  ومن  إدنبره، 
الملكة وهي  األخيرة على نعش  النظرة  الليل، إللقاء  وأحيانًا طوال 
الوحيدة التي يعرفها غالبية البريطانيين إذ تحمل عملتهم صورتها 

وكذلك الطوابع، كما يعرفها العالم أجمع.

قدرة على توحيد الصفوف
 64( الجنازة في ويندسور، قالت بولين هاكستابل  خال مراسم 
مطبوعة  لملكة  االستثنائية«  »الحياة  تحيي  لكي  جاءت  إنها  عاما( 
بـ»الكرامة«، مشددة على أن شخصيتها كانت تطغى عليها »صفة 
ملكة  أرى  »لن  فقالت  عاما(   48( الكمان  كاروالين  أما  األمومة«. 
أخرى في حياتي ألن تشارلز الثالث هو الملك حاليًا ومن ثم األمير 
وليام ومن بعده جورج«. وتابعت »كانت إليزابيث الثانية قادرة على 
توحيد الصفوف طوال 70 عامًا، كانت مذهلة«، واصفة األجواء بأنها 

»حزينة« إنما »في الوقت نفسه احتفالية«.
على  طغت  رحيلها،  تلت  التي  عشر  اإلثني  األيــام  غــرار  وعلى 
اليوم األخير العاطفة الشعبية التي امتزجت بأبهة التقاليد الملكية 
البريطانية، علما بأن الجنازة مخطط لها منذ عقدين. ودخل نعش 
أنغام  على  نقل  بعدما  ويستمنستر  كاتدرائية  إلى  الثانية  إليزابيث 

مزامير القربى وقرع الطبول عزفها عناصر من البحرية الملكية من 
قصر ويستمنستر حيث كان مسجى منذ خمسة أيام، حسب »فرانس 
تاج  يعلوه  والذي  الملكية  بالراية  الملفوف  النعش  وحمل  برس«. 
عربة  على  ووضع  الملكي  الحرس  من  عناصر  ثمانية  اإلمبراطورية 
في  النعش  ووصل  ويسمتنستر.  كاتدرائية  إلى  مسيرة  في  مدفع 
مسيرة ومشى وراءه نجلها الملك تشارلز البالغ 73 عاما وأبناء الملكة 
أمير  بات  الذي  وليام  العرش  ووريث  وإدوارد  وأنــدرو  آن  اآلخــرون 
ويلز واألمير هاري باللباس المدني نظرا إلى انسحابه من نشاطات 
العائلة الملكية في 2020. وانضمت إليهم داخل الكاتدرائية قرينة 
الملك كاميا وزوجة وليام أميرة ويلز كايت وميغن زوجة األمر هاري. 
وقد مشى األمير جورج )تسع سنوات( واألميرة شارلوت )سبع سنوات( 

طفا األمير وليام وراء نعش الملكة لدى دخوله الكاتدرائية.

ملكة »مرحة«
للكنيسة  الروحي  الزعيم  ويلبي،  جاستن  كانتربري  أسقف  وقال 
األنغليكانية التي كانت الملكة على رأسها »في خطاب شهير ألقته 
عندما كانت تبلغ 21 عاما أعلنت صاحبة الجال الراحلة أن حياتها 
مكرسة تماما لخدمة األمة والكومنولث«. وتابع »نادرا ما جرى الوفاء 
بتعهّد على هذا النحو الجيد«، مشيدا بملكة »مرحة« و»حاضرة من 

أجل الجميع ولها تأثير على حياة كثر«.
الذي  بوست«  »الست  الموت  نشيد  وقع  على  المراسم  وانتهت 
يعزف لتكريم الجنود الذين سقطوا في المعارك، وبدقيقتي صمت 
سايف  »غود  الجديد  الوطني  النشيد  ثم  ومن  الباد  أرجاء  كل  في 
لندن  شوارع  عبر  جثمانها  ونقل  الملك(.  الرب  )ليحفظ  كينغ«  ذي 
بالزي األحمر  الملكي  الحرس  بمشاركة ستة آالف جندي وبمواكبة 

وخوذ الفرو السوداء. واحتشد اآلالف على طول المسار المؤدي إلى 
القصر لوداع الملكة الراحلة بالورود والتصفيق والدموع. ووصل إلى 
كنيسة سانت جورج عبر ممر »لونغ ووك« الرائع المؤدي إلى قصر 
غرب  في  الواقع  القصر  إلى  انتقلت  قد  إليزابيث  وكانت  ويندسور. 
لندن عندما كانت ال تزال أميرة خال الحرب العالمية الثانية وقضت 
فيه غالبية أوقاتها في السنوات األخيرة. في رواق القصر يمكن رؤية 
األمير  اللذين أصبحا في عهدة نجلها  كلبيها »مويك« و»ساندي« 

أندرو.

شعبية متزايدة
صعوبات  عانت  إذ  األخيرة  األشهر  في  الملكة  صحة  وتدهورت 
في التحرك. وقبل يومين من وفاتها، ظهرت في آخر صورة لها قبل 
تراس.  ليز  الجديدة  الوزراء  رئيسة  استقبالها  لدى  مبتسمة  رحيلها 
العالمية  الحرب  عرفت  حياتها  خال  سنا.  العالم  قادة  أكبر  وكانت 
المملكة  ودخول  البريطانية،  اإلمبراطورية  انهيار  وشهدت  الثانية 

المتحدة االتحاد األوروبي وخروجها منه.
التي  12 يومًا في األقاليم األربعة  وبعد زيارات منهكة استمرت 
تتشكل منها المملكة المتحدة، وتخللها االختاط بالجموع، يضاف 
إليها الحزن الناجم عن فقدان والدته، يبدأ تشارلز الثالث البالغ 73 
عامًا عهده فعًا. وكان البعض يحلم بعملية انتقالية سريعة مع أمير 
ويلز الجديد نجله وليام البالغ 40 عامًا. لكن تشارلز الثالث وعد على 
وارتفعت  المتحدة طوال حياته.  المملكة  أبناء  والدته، بخدمة  غرار 
شعبيته بشكل كبير وباتت عند مستوى 70 % على ما أظهر استطاع 
جديد للرأي أعده معهد »يوغوف« فيما حصل وليام على 80 %. إال 

أن التحديات الكثيرة ال تزال في بداياتها.

لندن - وكاالت

● الملكة  إليزابيث

في افتتاح فعاليات الجمعية العامة لألمم المتحدة

تحذير من »سخط عاملي« 
في الشتاء

السنوية  العامة  الجمعية  فعاليات  افتتاح  حمل 
من  اللهجة  شديد  تحذيرا  المتحدة  لألمم 
مخاطر  مــن  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
الشتاء«، في عالم »تشّله«  »سخط عالمي في 
األزمات  مخاطر  من  الرغم  على  االنقسامات 
المتراكمة، من الحرب في أوكرانيا إلى االحترار 

المناخي.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الشرائية  القدرة  ــة  »أزم أن  رأى  غوتيريس 
تتزايد  التفاوتات  تتاشى،  الثقة  تتفاقم، 
بأنه  وصفه  بما  منددا  يحترق«،  وكوكبنا 
وإيجاد  للمشاكل  التصدي  يعيق  هائل«  »خلل 
أن  العام  األمين  واعتبر  لها.  ناجعة  حلول 
»هذه األزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير 
نخدع  ال  »دعونا  غوتيريش  وقال  الكوكب«. 
األفق  في  يلوح  هائج.  بحر  في  نحن  أنفسنا. 

سخط عالمي في الشتاء«.
األمم  منبر  على  تعاقب  غوتيريش  بعد 
حكومة  أو  دولــة  رئيس   150 نحو  المتحدة 
هذا  في  خطابات  إللقاء  العالم  أنحاء  كافة  من 
األولى  للمرة  يُعقد  الذي  السنوي  االجتماع 
الماضيتين  السنتين  في  نّظم  بعدما  حضوريًا 
كوفيد19-.  وبــاء  أزمــة  بسبب  االنترنت  عبر 
يتحدث  أن  المفترض  مــن  كــان  تقليديًا، 
الرئيس األميركي في اليوم األول من االجتماع 
لمقرّ  المضيفة  الــدولــة  هي  ــاده  ب أن  بما 
استثنائيًا كما حصل في  لكن  المتحدة.  األمم 
يلقي  لن  الماضي،  في  جدًا  نــادرة  مناسبات 
الرئيس األميركي جو بايدن الذي حضر جنازة 
لندن،  في  االثنين  الثانية  إليزابيث  الملكة 

كلمته الثاثاء وأرجأها إلى األربعاء.
ومن بين المخاطر التي تتهدد العالم والتي 
الروسي  الغزو  العام،  األمين  إليها  تطرّق 
ألوكرانيا. وُأعلن الثاثاء عن تنظيم استفتاءات 
مناطق  عدة  في  روسيا  إلى  االنضمام  بشأن 
إلى  الروسية، ما يشير  القوات  تخضع لسيطرة 
في  ستكون  أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب  أن 

صلب الحدث الدبلوماسي األممي.
فولوديمر  األوكـــرانـــي  الــرئــيــس  ــقــي  وأل
الفيديو  عبر  كلمة  األربعاء  ـكس  زيلينسكي 
عليه  صوتت  خــاص  إذن  على  حصوله  بعد 

في  وكذلك  الماضي،  األسبوع  األعضاء  الدول 
صلب اجتماع لمجلس األمن على مستوى وزراء 
الجنوب  دول  أن  إال  الخميس.  اليوم  الخارجية 
انتباهها  الغربية  الدول  تركيز  على  تعترض 

على أوكرانيا.
في محاولة لاستجابة لمخاوف بعض الدول، 
نظم األميركيون واألوروبيون الثاثاء اجتماعًا 
رفيع المستوى حول انعدام األمن الغذائي وهو 
منها  تعاني  التي  الحرب  هذه  تداعيات  أحد 

البشرية.
تُضاف هذه التوترات الناجمة عن الحرب في 
الجنوب من  امتعاض دول  إلى شعور  أوكرانيا، 
دول الشمال في مجال مكافحة التغيّر المناخي. 
من  أقل  قــدرًا  تتحمل  التي  الفقيرة،  فالدول 
المسؤولية عن االحتباس الحراري ولكنها أولى 
ضحاياه، تكافح كي تفي الدول الغنية بوعودها 

بتقديم مساعدات مالية.
والثاثاء شدد غوتيريس على أن »الوقت قد 
التي ال تنتهي»،  المناقشات  حان لتخطي هذه 
مؤكدا أن »البلدان الضعيفة بحاجة إلى تحرّك 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ووجّه  فعلي«. 
الوقود  قطاع  في  العاملة  للشركات  انتقادات 
األحفوري التي »تستفيد« من أرباح متضخّمة 
ودعا  أوكرانيا.  في  الدائرة  الحرب  جراء  من 
ضرائب  فرض  إلى  الغنية  البلدان  غوتيريس 
أجل  من  األحفوري  الوقود  قطاع  أربــاح  على 
تعاني  التي  البلدان  منها  جزء  توزيع  إعــادة 
الشعوب  وعلى  المناخي  التغيّر  تداعيات  من 

المتضررة من جراء التضخم.
المتحدة  األمم  مؤتمر  من  شهرين  وقبل 
أشار  المناخ كوبCOP27 27 في مصر،  حول 
أصبح  المناخي  »التحرّك  أن  إلى  غوتيريش 
داعيا  أخرى،  األولوية ألزمات  وتحوّلت  ثانويا« 
إلى وضع حد »لحربنا االنتحارية على الطبيعة«.
رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  يتواجد 
لمشاركته  األسبوع  هذا  نيويورك  في  أيضًا 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  في  األولــى 
وقد يكون الملف النووي مرة جديدة في صلب 
الرئيسان  سيغيب  المقابل،  في  المناقشات. 
الروسي فاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ 

عن الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا العام.

● الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل كلمة متلفزة في 21 سبتمبر 2022 . )أ ف ب(
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أكد رئيس مجمع »سونلغاز« الجزائري الحكومي مراد عجال، استمرار إجراء الدراسات 
بهدف تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا.

تصريح عجال جاء في سياق رده على أسئلة الصحفيين بوالية سكيكدة الواقعة 500 
كيلومتر شرق الجزائر العاصمة بخصوص تصدير الكهرباء، اإلثنين الماضي، موضحًا أن 
بالده تقوم عن طريق مجمع »سونلغاز« بتصدير أكثر من 500 ميغاوات إلى تونس؛ في 

حين لم تنتهِ بعد الدراسات الخاصة بتصدير الطاقة إلى ليبيا.
وسبق أن بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزارة الطاقة الجزائرية تقديم 

الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.
وفي يونيو الماضي، أجرى وفد من شركة الكهرباء برئاسة وئام العبدلي، زيارة إلى 
الجزائر التقى خاللها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لمجموعة 

»سونلغاز«.
وناقش الجانبان تطوير العالقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون 
في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

دراسات جزائرية لتصدير الكهرباء إلى ليبيا

نعتزم زياة إنتاج الغاز 
الطبيعي لتلبية الطلب 
المحلي تزامنا مع 
ارتفاع األسعار

الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الكويت 
خالد العتيبي

105
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.9914دوالر أميركي
4.9589يورو

5.6742الجنيه االسترليني
1.3276الريال السعودي
1.3589درهم إماراتي
0.7083اليوان الصيني

2022  /9/21 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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تحول رقمي للبنوك

أيمن داود *

هل تتجاوز ليبيا أزمة تدني إيرادات الجمارك؟

رد جمرك ميناء مصراتة البحري على مذكرة 
وشركات  محالت  وأصحاب  تجار  قدمها  تظلم 
للمطالبة  مستعملة  ومحركات  إطارات  بيع 
في  حاوية   180 من  أكثر  عن  التحفظ  برفع 

الميناء.
خالد  العقيد  الجمرك،  مركز  رئيس  وقال 
رئيس  إلى  رسمي  كتاب  في  الضلعة،  ارحومة 
بديوان  واالجتماعية  الخدمية  التظلمات  لجنة 
المصلحة  لدواعي  القرار  إن  الوزراء  مجلس 
العامة،  الطرقات  في  المواطن  وحماية  العامة 
بإطارات  السيارة  قيادة  يتم  كيف  متسائاًل: 
هذا  يشكل  أال  الصالحية؟  ومنتهية  مستهلكة 

خطرًا على حياة األرواح؟!.
البحري  مصراتة  ميناء  جمرك  وأوضح 
بناًء  يأتي  الحاويات  على  التحفظ  »قرار  أن 
االقتصاد  وزير  من  االستيراد  حظر  قرار  على 
الحاويات  جميع  أن  إلى  مشيرًا   ،2021 لسنة 
وهذا   ،2022 سنة  استيرادها  جرى  المحجوزة 
لقرار  بمخالفته  المستورد  نية  سوء  يثبت 

الحظر بالخصوص«.
رئيسه  أن  الجمرك  عن  صادر  بيان  وأضاف 
 2010 لسنة   23 رقم  القانون  إلى  استند 
نصت  حيث  واالستيراد،  للتصدير  المنظم 
يكون  أن  على   14 المادة  من  األولى  الفقرة 
ما  وهذا  )جديدة(،  والبضائع  السلع  استيراد 

يثبت سوء نية المستورد أيضًا«.
األربعاء  الجمارك،  أعلنت مصلحة  ذلك،  إلى 
البحري  مصراتة  ميناء  جمرك  ضبط  الماضي، 
أربع حاويات قادمة من الصين الحتوائها على 
تكون  أن  في  يشتبه  طهي  غاز  أسطوانات 

»مقلدة وغير مطابقة للمواصفات«.
وقالت المصلحة إن المدير العام لها اللواء 
لفتح  لجنة  تشكيل  كلف  سالم،  علي  سليمان 
عدد من الحاويات المتروكة في ميناء مصراتة 

لمدة تجاوزت 90 يومًا، والكشف عليها.
»مواد  تحوي  باعتبارها  الحاويات  وقدمت 
على  احتواؤها  تبين  فتحها  عند  لكن  منزلية« 
هذه  استيراد  بأن  علمًا  طهي،  غاز  أسطوانات 
األسطوانات يقتصر فقط على المؤسسة الوطنية 
للنفط والشركات التابعة لها بموجب نص المادة 

»4« من القرار رقم 359 لسنة 2021.
كذلك، ضبط جمرك ميناء مصراتة حاويتين 
المجمدة،  الكبدة  من  بكميات  محملتين 

مستوردة من تركيا، اليوم الثالثاء.
استيراد  يحظر  القانون  إن  الضلعة،  وقال 
على  خطر  من  تشكله  لما  المجمدة  الكبدة 

صحة المواطن.
اإلجراءات  اتخذت  الفور  »على  وتابع: 
القانونية، وُأحيلت الواقعة إلى مكتب التحقيق 
وستنقل  التحقيقات،  الستكمال  بالمركز 
منها  للتخلص  اإلتالف  لجنة  إلى  الشحنة 

المتبعة«. القانونية  بالطرق 
* أيمن داود، خبير بنوك والرئيس اإلقليمي إلحدى شركات 

التكنولوجيا المالية

بلغت 25 مليون دينار فقط في أغسطس

منذ ثماني سنوات تقريبًا، أصبح مشهد الشركات الناشئة في 
مجال التكنولوجيا المالية محبوبًا لالقتصاد المصري، حيث تسعى 
على  للحصول  جاهدة  المالية  التكنولوجيا  من شركات  العشرات 

رؤوس أموال بمئات الماليين من الدوالرات.
من  كل  على  يجب  الصحيح،  االتجاه  في  األمور  تسير  بينما 
وتحسين  توسيع  في  االستمرار  والتقليدية  المالية  البنوك 
الجديدة  لالحتياجات  أفضل  االستجابة بشكل  أجل  خدماتها من 
لعمالئها. فإن تكييف ممارساتها لتالئم متطلبات العالم الرقمي 
التحول  في  الحياة  قيد  على  بالبقاء  فقط  ليس  للبنوك  سيسمح 
السوق  انتظارات  آلفاق  ستستجيب  الواقع  في  ولكن  النموذجي، 

المصرية المزدهرة.
ربع  كان   ،2014 العام  في  مذهاًل.  رقميًا  تحواًل  مصر  شهدت 
إلى  المنتظم  الوصول  بإمكانية  يتمتعون  فقط  المصريين 
اإلنترنت، بينما ارتفعت هذه النسبة في العام 2022 إلى أكثر من 
70 ٪. كما ارتفعت معدالت ملكية الهواتف المحمولة والهواتف 
في  الشباب  بين  سيما  ال  الشخصية،  الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية 
الرقمية  الفرص  في  المفاجئة  الوفرة  هذه  أوجدت  لقد  البالد. 
ذوي  األعمال  رواد  من  الكثير  وجود  مع  لالبتكار،  مهيأ  وسطًا 

التفكير المستقبلي المتحمسين الغتنام الفرص المتوفرة.
في العام 2014، كانت هناك شركتان ناشئتان فقط في مجال 
التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء مصر، بينما وصل هذا الرقم 

في العام 2021 إلى 112 شركة.
المال  رأس  وضع  حيث  أيضًا،  المستثمرين  اهتمام  ازداد  كما 
االستثماري مليون دوالر فقط عبر ثالث صفقات في هذا القطاع 
دوالر  مليون   160 إلى  وصلت  تقريبًا  ولكن   ،2017 العام  في 
على 32 صفقة العام الماضي، مع تدفق األموال من داخل مصر 

وخارجها.
وكذلك مع وجود 24 شركة مصرية للتكنولوجيا المالية بالفعل 

في األسواق الدولية مثل شمال أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، 
فإن ثقة المستثمرين في أعلى مستوياتها على اإلطالق، مما 
يجعل التكنولوجيا المالية هي صناعة تكنولوجيا المعلومات 
هذه  تعزيز  تم  وقد  الحالي.  القرن  عشرينات  في  مصر  في 
المكانة المقدسة بشكل أكبر في العام 2020 عندما أصبحت 
 unicorn شركة  أول   Fawry اإللكتروني  الدفع  شركة 
مصر،  في  للتكنولوجيا 
ارتفاع  مدى  يوضح  مما 
يمكن  التي  المعايير 

وضعها.
الملحوظ  النمو  هذا 
في  تبرز  مصر  جعل 
قوى  وجود  مع  المنطقة، 
نيجيريا  مثل  فقط  راسخة 

تمتلك  التي  أفريقيا  وجنوب 
سوقًا أكبر للتكنولوجيا المالية 
في أفريقيا. وبالمثل، فإن اإلمارات العربية المتحدة هي الوحيدة 
من  أكثر  المالية  التكنولوجيا  مجال  في  استثمارات  تجذب  التي 

مصر بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الجغرافي في  والشباب، وموقعها  الكبير  إن عدد سكان مصر 
وسط الجزيرة العالمية وحرصها الواضح على االستيالء على الثور 
الرقمي من قرونه، قد حولها إلى قوة جاذبة الستثمارات محتملة، 
التالية  الجبهة  باعتبارها  لمصر  الترويج  إلى  البعض  دفع  مما 

للتكنولوجيا المالية.
يواجه  مصر،  في  المالية  للتكنولوجيا  البيئي  النظام  نمو  مع 
من  سواء  حد  على  وفرصًا  تحديات  التقليدي  المصرفي  قطاعها 
ناحية أخرى، تشعر البنوك بالضغوط، وعلى الرغم من وجود ما 
ترى  التقليدية  البنوك  أن  إال  السبق،  من  عامًا   150 من  يقرب 
 ٪ 30 أقل من  بالركب بسرعة:  يلحقون  المعاصرين  المنافسين 
مستخدمي  نسبة  لكن  بنكية،  حسابات  لديهم  المصريين  من 
سنوات  في   ٪  10 نحو  إلى  تصل  مصر  في  المالية  التكنولوجيا 

قليلة.
عالوة على ذلك، فإن سهولة االستخدام والمرونة التي تتمتع 
بها التكنولوجيا المالية تزيد من توقعات المستخدمين في جميع 
نحو  على  التقليدية  المالية  العمليات  إلى  يُنظر  حيث  المجاالت، 

متزايد على أنها تستغرق وقتًا طوياًل.
من  الكثير  بتوجيه  البنوك  تسعد  أن  يجب  أخرى،  ناحية  من 
جاذبًا،  الشخصي  التمويل   Fintechs جعلت  لقطاعها.  االهتمام 
ويستفيد كل شخص في الصناعة من ذلك؛ مما سيؤدي إلى توسيع 
المالية  للتكنولوجيا  جديدة  نمو  عوامل  وخلق  المصرفية،  السوق 
والبنوك على حد سواء. باإلضافة إلى ذلك، في حين أن عملية الرقمنة 
التي تسرعها البنوك اآلن كاستجابة لنجاح التكنولوجيا المالية تحمل 
تكلفة أولية، فإنها ترفع أيضًا الكفاءة وتخفض نفقات الصيانة على 
المدى الطويل، بحيث يستفيد كل شخص في مجال الصناعة من 

هذا الجذب.
إلى طاولة  المالية  التكنولوجيا  جلبتها  التي  المزايا  تضيع  لم 
البنوك على أعلى المؤسسات في مصر. وسرعان ما أدرك البنك 
المركزي اإلمكانات، وأطلق عددًا من المبادرات التي تهدف إلى 
التكنولوجيا  القطاع. ولعل أهمها هو استراتيجية  تسهيل توسع 
المالية واالبتكار للعام 2019، التي تضع خارطة طريق تهدف إلى 
المالية وصقلها  التكنولوجيا  الناشئة في مجال  المواهب  تحديد 
أن  يمكن  وبينما  أفضل.  بشكل  وإدارتها  وتنظيمها  وتمويلها 
بالتفاؤل.  للشعور  أسباب  هناك  أسرع،  التشريعي  التقدم  يكون 
العام  في  عليه  المصادقة  تم  جديد  مصرفي  قانون  دخل  فقد 
البنوك  بإطالق  وسيسمح  الماضي.  مايو  في  التنفيذ  حيز   2020
الرقمية ألول مرة، حيث تقدم العديد من أكبر البنوك المصرية 

بالفعل للحصول على تراخيص رقمية.
التكامل  عملية  تواصل  أن  اآلن  المصرية  البنوك  على  يتعين 
يجب  التقليدية.  المصرفية  والخدمات  المالية  التكنولوجيا  بين 
الجديدة  البيئة  هذه  في  للتنقل  طريقة  أفضل  معرفة  عليهم 
والتركيز على تقديم أفضل خدمة لعمالئهم. يمكن تحقيق ذلك 
تبدو  بطريقة  المالية  الخدمات  إلى  الوصول  تبسيط  خالل  من 
مألوفة أكثر للشباب، وتوسيع خدماتهم لتشمل الفئات السكانية 

التي تعاني تقليدياًً من ضعف البنوك وتبني الحلول الرقمية.

يتعين على البنوك المصرية 
مواصلة التكامل بين 

التكنولوجيا المالية والخدمات 
المصرفية التقليدية

األمر  أن  إال  المستوردة،  السلع  أسعار  ارتفاع  رغم 
إذ  الليبية،  الجمارك  إيرادات  على  إيجابًا  ينعكس  لم 
حد  إلى  وصل  كبيرًا  تراجعًا  اإليرادات  هذه  شهدت 
تسجيل 25 مليون دينار فقط في أغسطس الماضي، 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  ما دعا  وهو 
عبدالحميد الدبيبة لالجتماع مع محافظ مصرف ليبيا 

المركزي، الصديق الكبير لتناول سبب المشكلة.
تقرير  ناقش  االجتماع  إن  الدبيبة  حكومة  وقالت 
الذي  الجاري،  سبتمبر  بداية  الصادر  األخير  المصرف 
تحدث عن »تدني إيرادات بعض الجهات الحكومية، 

مثل قطاعي االتصاالت والجمارك«.
الحكومي  اإلنفاق  مسائل  االجتماع  تناول  كما 
وزيادة اإلفصاح والشفافية في المصروفات الحكومية 

كافة.
على  العمل  ضرورة  على  والكبير  الدبيبة  واتفق 
توفير االحتياجات الضرورية للمواطن »على أن تحال 
والقانونية  الفنية  اإلجراءات  وفق  المركزي  للمصرف 
اإلدارات  من  الواردة  المالحظات  ومراعاة  الالزمة، 

الفنية بالمصرف«.
وقال رئيس الحكومة الموقتة إن حكومته تتعاون 
لتقديم  المركزي،  والمصرف  الرقابية  الجهات  مع 
اإلفصاح  على  والعمل  للمواطن،  األساسية  الخدمات 
البيانات  وتقديم  الحكومية،  للمصروفات  والشفافية 
الالزمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضحًا 

مصراتة - الوسط

الدبيبة يجتمع مع الكبير لعالج تراجع الموارد الجمركية واالتصاالت والضرائب

التحفظ على 180 حاوية ملحركات مستعملة بميناء مصراتة

● جانب من أعمال الرقابة الجمركية داخل جمرك ميناء طرابلس البحري

● تفريغ حمولة حاويات في ميناء بنغازي البحري

لكافة المعلومات.
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أصدر المصرف 
من  الفترة  خالل  واإليرادات  بالنفقات  تفصيليًا  بيانًا 
العام  من  أغسطس  نهاية  إلى  يناير2022  بداية 
ذاته، أشار فيه إلى عدم وصول أي إيرادات من قطاع 
التي  الجمارك،  إيرادات  تدني  واستمرار  االتصاالت، 
25 مليون دينار فقط عن شهر  لم تورد سوى مبلغ 

أغسطس.
المالية قولها إن بعض  المصرف عن وزارة  ونقل 
المنافذ والجهات لم تقم بتوريد الجمارك إلى حساب 
فقط  دينار  مليون   25 مبلغ  توريد  وجرى  الوزارة، 
قيمة  مع  يتناسب  ال  ما  وهو  أغسطس،  شهر  خالل 
المُورَّدة  والسلع  المفتوحة  المستندية  االعتمادات 

خالل الفترة نفسها.
كما لفت إلى استمرار تدني إيرادات الضرائب خالل 
إال  أغسطس  شهر  خالل  يورد  لم  حيث  الفترة،  تلك 
مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ اإلجمالي 

المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.
جهاز  استمرار  عن  »المركزي«  بيان  وتحدث 
اإلمداد الطبي في عدم اإلفصاح عن أصناف األدوية 
والجهات  وتوزيعها  وكمياتها  وأنواعها  المستوردة 

المستفيدة منها.
عامة  اإليرادات  إجمالي  أن  أعلن  المصرف  وكان 
بلغ 78.3 مليار دينار خالل األشهر الثامنة األولى من 
العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خالل الفترة 

نفسها.

طرابلس - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اقتصاد 09

أية  تسجيل  عدم   ،2021 العام  عن  السنوي  التقرير  في  المحاسبة  ديوان  كشف 
رسوم على مبيعات النقد األجنبي، حسب التقرير المعلن من الديوان، الثالثاء.

وكانت الرسوم بلغت ما قيمته 15.2 مليار دينار خالل العام 2020، دون أن تسجل 
أية إيرادات في العام 2021. وبالنسبة لإليرادات العارضة )خارج الترتيبات المالية(، 
فقد بلغت 220 مليون جنيه العام 2021 مقارنة بـ2.5 دينار في العام 2020، وفق 

الديوان.
وارتفعت اإليرادات الحكومية من 25.25 مليار دينار إلى 105.63 مليار دينار، وفق 
الديوان الذي أشار إلى ارتفاع اإليرادات النفطية إلى 103.3 مليار دينار مقارنة بـ5.3 

مليار دينار في العام السابق 2020.
وبخصوص اإلنفاق العام، فقد ارتفعت نفقات الباب األول )الرواتب( من 21.8 مليار 
دينار إلى 33 مليار دينار، والباب الثاني )النفقات التيسيرية( من 3.5 مليار دينار إلى 

7.9 مليار دينار.

»املحاسبة«: ال إيرادات على رسوم النقد األجنبي في 2021
إصالح تسرب نفطي بني حقل السرير وميناء الحريقة

تعاون في مجال العمل مع املغرب واألردن

أصحاب فنادق أردنية يطالبون بـ200 
مليون دوالر من الحكومة الليبية

أكبر خسارة للبورصة الروسية 

منذ الهجوم على أوكرانيا

قرر أصحاب فنادق أردنية التصعيد السترداد أموال مستحقة على 
الحكومة الليبية نظير إقامة نزالء ليبيين في األردن منذ العام 2011، 

وهي أموال مقدرة بنحو 200 مليون دوالر.
وأكد أصحاب الفنادق تنظيم اعتصام أمام سفارة ليبيا في العاصمة 
األردنية عمان، األربعاء، مشيرين إلى عدم سداد مستحقاتهم منذ 

أكثر من 10 سنوات، حسبما ذكرت وكالة »عمون« األردنية.
بصرف  بـ»المماطلة«  وصفوه  ما  على  رداص  االحتجاج  وجاء 
مستحقاتهم من الجانب الليبي رغم تعهد وتوقيع اتفاقية رسمية 
وفق  الفندقي  القطاع  على  السلبي  األثر  له  كان  ما  بذلك،  تقضي 

تصريحاتهم.
وتشير تقديرات ذكرتها وكالة »عمون« إلى أن المبالغ المستحقة 
على الجانب الليبي، ألكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية 
بينها مستشفيات وفنادق وشقق فندقية في األردن تقدر بأكثر من 

200 مليون دوالر.
الفنادق  أصحاب  فيها  يقرر  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
االعتصام أمام السفارة الليبية، بل سبق لهم االحتجاج على تخلف 
الحكومات المتعاقبة في طرابلس عن دفع مستحقات إقامة النزالء 
التي  الحرب  للعالج من إصابات  إلى األردن  الذين وصلوا  الليبيين 

لحقت بهم منذ العام 2011.

السلطات  إعالن  بعد   %  9 بنسبة  موسكو  بورصة  تراجعت 
قريبًا  استفتاءات  تنظيم  أوكرانية  مواقع  في  لروسيا  الموالية 

حول االنضمام إلى روسيا.
أوكرانيا  وجنوب  بشرق  مناطق  أربع  شملت  االستفتاءات 
 Moex تسيطر عليها موسكو. وبعد ذلك أغلق المؤشر الرئيسي
نقطة،   2215.67 عند   %  8.84 بنسبة  تراجع  على  )بالروبل( 
 %  9.31 بنسبة  بالدوالر(  )المقوم   RTS تراجع  بينما  الثالثاء، 
عند 1154.17 نقطة، وفقًا لألرقام الصادرة عن البورصة ذاتها.
ويعد هذا أكبر تراجع جرى تسجيله منذ بدء الهجوم الروسي 
على أوكرانيا في 24 فبراير عندما هبطت األسواق بنسبة %33. 
وقررت  واحد،  يوم  في  دوالر  مليار   190 تبخر  اليوم  ذلك  في 
البورصة في اليوم التالي تعليق معظم أنشطتها لعدة أسابيع.

ومنذ ذلك الحين، فرض البنك المركزي الروسي رقابة صارمة 
على التعامالت في األسواق، ال سيما على العمالت المتداولة.

التي  العمالقة  الروسية  »غازبروم«  شركة  سهم  وتراجع 
بنسبة  الثالثاء،  بغالبيتها،  الروسية  الدولة  عليها  تسيطر 
10.56%، على خلفية تصعيد جديد بين موسكو وكييف. ولم 
الدوالر  أمام  أشهر،  عدة  منذ  تحسن  الذي  الروبل  سعر  يتغير 

واليورو، وال يزال الدوالر يتداول مقابل نحو 60 روباًل.

التسرب  إصالح  للنفط  العربي«  »الخليج  شركة  أكدت 
بخط النفط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة.

الصيانة  فرق  أن  اإلثنين،  بيان  في  الشركة،  وأوضحت 
بميناء الحريقة النفطي في طبرق نجحت في إصالح التسرب 
وكذلك  الحريقة،  وميناء  السرير  حقل  بين  النفط  بخط 

بمحطة الضخ المساعدة البوستر.
والنقل  األنابيب  أقسام  إلى تمكن فرق عمل من  وأشارت 
والخدمات  الصناعي  واألمن  والفنية  والعمليات  والسالمة 
إصالح  من  والحريقة(  والسرير  )النافورة  بحقول  واالتصاالت 

التسرب فى وقت قياسي.
وذكر البيان أن اإلصالح جرى بإشراف المراقبين من حقلي 

اإلدارة  ومتابعة  الحريقة،  ميناء  ومراقب  والنافورة  السرير 
العامة للعمليات والصيانة وإدارة السالمة وعودة اإلنتاج إلى 

المعدالت السابقة قبل التسريب.
بدوره، وجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشكر 
بها  والعاملين  للنفط«  العربي  »الخليج  شركة  إدارة  إلى 
االمتياز  بمنطقة   »O7« بالبئر  تسرب  على  السيطرة  نتيجة 

80 بالقرب من حقل ماجد النفطي.
نفذ  الذي  والمتميز  الدقيق  العمل  »هذا  وأضافت: 
المهنية،  السالمة  لشروط  تامة  وبمراعاة  الوطنية  بالعناصر 
أثبتت  التي  الوطنية  بالكوادر  واالعتزاز  للفخر  مصدر  هو 

قدرتها وكفاءتها«.

1.2 مليار دوالر خسائر ليبية نتيجة التدفقات املالية غير املشروعة
مركز أميركي:

● مقر بورصة موسكو

القاهرة- الوسط

الموقتة  الوطنية  الوحدة  والتأهيل بحكومة  العمل  وزير  اجتمع 
نايف  واألردني  سكوري،  يونس  المغربي  نظيره  مع  العابد،  علي 

استيتية لمناقشة عدد من القضايا المشتركة في مجال العمل.
على  عقدا  اللقاءين  إن  اإلثنين،  بيان  في  العمل،  وزارة  وقالت 
هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، المنعقد في القاهرة 

خالل الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري.
الليبية  العالقات  تناول  سكوري  مع  اللقاء  أن  الوزارة  وأوضحت 
من  عدد  إلى  وتطرق  والتأهيل،  العمل  مجال  في  المغربية   -
تعزيزها  على  العمل  المشترك، وسبل  االهتمام  ذات  الموضوعات 
بين  تفاهم  مذكرة  تفعيل  آليات  مناقشة  جانب  إلى  وتطويرها، 

البلدين.
التعاون  تعزيز  سبل  مناقشة  جرت  استيتية،  مع  اللقاء  وفي 
المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، إضافة إلى 
واالستفادة  العمل،  تنظيم سوق  آليات  تطوير  في  الخبرات  تبادل 
الليبية  السوقين  في  وظائف  لخلق  التكنولوجي،  التطور  من 

واألردنية.
لفريق  رئيسًا  العابد،  العربي،  العمل  مؤتمر  انتخب  واألحد، 
الحكومات بالدورة 48 للمؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية 

التابعة لجامعة الدول العربية.
من  وفود  وأعضاء  ورؤساء  عمل  وزراء  المؤتمر  في  ويشارك 
دولة   21 من  العمالية،  واالتحادات  األعمال  وأصحاب  منظمات 
العربية،  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  ممثلي  من  وعدد  عربية، 
والشخصيات  السفراء،  من  وعدد  والدولية،  العربية  والمنظمات 

العامة.
 

10% من التحويالت تجرى 
خارج سيطرة البنك المركزي

التدفقات تشمل غسل أموال 
وفواتير مزورة وتهريب مهاجرين

الوسط- وكاالت

انتقادات سعودية ألفكار التحول للطاقة املتجددة: سبب في األزمة الراهنة
المملكة حققت 48.4 مليار دوالر أرباحًا في الربع الثاني من 2022 

السعودية  »أرامكو«  شركة  رئيس  انتقد 
الطاقة  لتحول  العالمية  الخطط  للنفط،  العمالقة 
للتوصل  داعيًا  واقعية«،  »غير  بأنها  وصفها  التي 
إلى »توافق عالمي جديد« بما في ذلك استثمارات 
كبيرة في الوقود األحفوري لمواجهة النقص الكبير 

في اإلمدادات.
وأعرب رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين 
سويسرا،  في  مؤتمر  أمام  كلمته  في  الناصر،  أمين 
الفهم  »سوء  إزاء  أسفه  عن  الماضي،  الثالثاء 
الحالية،  الطاقة  أزمة  في  تسبب  الذي  العميق« 
وقال إن »عامل الخوف« يعيق مشاريع النفط والغاز 
»فرانس  بحسب  الطويل،  المدى  على  »المهمين« 

برس«.

المستثمرين أمام  صعوبات 
توجيه  يتم  »عندما  باإلنجليزية:  الناصر  وقال 
وتوضع  والغاز  النفط  مستثمري  إلى  اللوم 
الكهرباء  محطات  تفكيك  ويتم  أمامهم،  الصعوبات 
في  تفشل  وعندما  والفحم،  بالنفط  تعمل  التي 
وتعارض  الغاز(،  )خاصة  الطاقة  إمدادات  تنويع 
المسال،  الطبيعي  الغاز  تسليم  محطات  إنشاء 
أن  التأكد  الضروري  فمن  النووية،  الطاقة  وترفض 

للتحول تقوم على أسس صحيحة«. خطتك 
وأضاف: »ولكن ما حدث كما أظهرت هذه األزمة، 
الرمال  التحول مجرد سلسلة من قصور  كانت خطة 
المليارات  الواقع.. واآلن هناك  التي جرفتها موجات 
الوصول  تحديات  يواجهون  العالم  حول  الناس  من 
وفي  معقولة،  وبأسعار  موثوقة  طاقة  إمدادات  إلى 
الوقت نفسه يواجهون ارتفاعًا في تكلفة المعيشة. 
وهذه الظروف ستكون على األرجح شديدة وطويلة 

األمد«.

لـ»أرامكو« قياسية  أرباح 
المملوكة  »أرامكو«  أعلنت  الماضي،  والشهر 
قدرها  قياسية  صافية  أرباحًا  رئيسي  بشكل  للدولة 
48.4 مليار دوالر في الربع الثاني للعام 2022، بعد 
الكبير  واالرتفاع  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  تسبب  ما 

أسعار  في  كبير  ارتفاع  في  الجائحة  بعد  الطلب  في 
الذهب األسود.

لكن حتى مع استفادتها من أزمة الطاقة الحالية، 
تغير  على  التركيز  أن  من  الرياض  اشتكت  لطالما 
المناخ على حساب أمن الطاقة سيزيد من التضخم 

االقتصادية. والمشاكل 

الشتاء الخوف من 
أوروبا  في  والشركات  المستهلكون  ويواجه 
الشتاء،  فصل  اقتراب  مع  مرتفعة  استهالك  فواتير 
بحسب  أوكرانيا  حرب  من  أعمق  األزمة  فأسباب 
كانت  التحذير  عالمات  إن  قال  الذي  الناصر، 
من  عقد  من  يقرب  لما  األحمر  باللون  »تومض 
الزمان«. وأوضح أن ذلك يشمل تراجع االستثمارات 
ونماذج   2014 العام  منذ  والغاز  النفط  مجالي  في 
إلى  العالم  انتقال  سرعة  لمدى  الخاطئة  االفتراض 

المتجددة. الطاقة  مصادر 
قوضتها  الطاقة  تحول  »خطة  إن  الناصر  وقال 
ألنه  خاطئة  وافتراضات  واقعية  غير  سيناريوهات 

أنها حقائق«. التعامل معها خطأ على  جرى 
وتوضح الوكالة الفرنسية أن المسؤول السعودي 
الطاقة  »توافق  سماه  ما  حدوث  ضرورة  اقترح 
يدرك  أن  ضرورة  إلى  داعيًا  الجديد«،  العالمي 
ال  التقليدية  الطاقة  إمدادات  أن  السياسات  صانعو 
زيادة كفاءة  الطويل، مع  المدى  تزال مطلوبة على 
وطاقة  متجددة  »طاقة  وإنتاج  الطاقة،  استخدام 
المصادر  مطرد  بشكل  تكمل  الكربون«  منخفضة 
إنه  الناصر  قال  ذلك،  ورغم  المعروفة.  التقليدية 
المناخ  أهداف  في  تغيير  هناك  يكون  أن  ينبغي  ال 

العالمي.
خارجية  لضغوط  تعرضت  الرياض  أن  إلى  يشار 
بما  النفط،  إنتاج  لزيادة  األخيرة  مكثفة في األشهر 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زيارة  خالل  ذلك  في 

الماضي. يوليو  في 

● منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية

السعر بالدوالرنوع الخام

93.18برنت

86.42غرب تكساس

91.90دبي

96.55سلة أوبك

91.28خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/21/ 2022

● العابد في اجتماعه مع وزير العمل المغربي يونس سكوري

● موظف يؤدي عمله داخل أحد المصارف الليبية

 765 إلى  مليونًا  بـ450  تقدر  سنوية 
 236 إلى  مليونًا   89 منها  دوالر،  مليون 

مليون دوالر في ليبيا وحدها.
»المركزي« خارج سيطرة 

وتجرى التحويالت خارج سيطرة البنك 
غير  بوسائل   %  10 بنسبة  المركزي 
أموال  غسل  عمليات  خالل  من  مشروعة 
التجارة  لعمليات  مزورة  فواتير  وإصدار 
على  الصعب  من  يجعل  وهذا  الخارجية، 
المالية  التحويالت  مراقبة  الحكومة 

المهاجرين. للعمال 
أن  ريفيو«  »أوراسيا  مركز  وكشف 
تهريب  ناتجة من  دوالر  مليون   30 نحو 
الليبية  المسلحة  الجماعات  مع  األسلحة 
بشكل  وتتكون  التهريب،  في  المتورطة 
والخفيفة،  الصغيرة  األسلحة  رئيسي من 
األراضي  على  الفعالة  السيطرة  قلة  مع 
الصحراوية الشاسعة في ليبيا، ما أسهم 
فيما  األسلحة،  لتهريب  مالذ  خلق  في 
في  الليبية  السالح  تجارة  قيمة  تراوحت 
بين  القذافي  معمر  نظام  بعد  ما  فترة 

15 و30 مليون دوالر سنويًا.

للميليشيات دخل  النفط  أموال 
من   %  20 النفط  تهريب  يشكل  كما 
ثمنها  يقدر  وكميات  الميليشيات.  دخل 
دوالر  ومليار  دوالر  مليون   750 بين  بما 
إلى  تهريبها  يجرى  الليبي  النفط  من 
مالطا كل عام. ففي العام 2017، اكتشفت 
تهرب  كانت  مجموعة  اإليطالية  الشرطة 
الوقود بالتعاون مع شبكة مافيا إيطالية، 
30 مليون يورو  وجرى بيع ما ال يقل عن 

من الوقود في محطات الوقود األوروبية.
تحويالت  إلى  األميركي  المصدر  ولفت 
تنظيم »داعش« في ليبيا، وهو ما اعتبره 
تمويل  بمصادر  تتمثل  ألنها  األخطر 
على  الحصول  التنظيم  بتمكين  اإلرهاب، 
ماليين  عشرة  بقيمة  شهرية  إيرادات 

دوالر.
ليبيا  في  السالم  أن  المعهد  ويرى 
كبيرة  اقتصادية  مكاسب  إلى  سيؤدي 
تصل إلى 162 مليار دوالر، نقاًل عن دراسة 
االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  أجرتها 
»اإلسكوا«  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
لدول  فوائد  ليبيا:  في  »السالم  بعنوان 
أهمية  الدراسة  وتؤكد  والعالم«.  الجوار 
وزيادة  االقتصادي،  النمو  معدالت  ارتفاع 
داخل  العمل  فرص  وخلق  االستثمارات، 

البالد.
 

خسائر  أن  أميركية  تقديرات  كشفت 
غير  المالية  التدفقات  من  السنوية  ليبيا 
المشروعة تناهز 1.2 مليار دوالر، في حين 
10 % من التحويالت خارج سيطرة  تجري 
من  قانونية  غير  بوسائل  المركزي  البنك 
خالل عمليات غسل أموال، وإصدار فواتير 

مزورة لعمليات التجارة الخارجية.
وقال مركز »أوراسيا ريفيو« للدراسات 
أوريغون  والية  ومقره  والبحوث، 
النار  إطالق  وقف  بعد  إنه  األميركية، 
أصدرت   ،2020 العام  خالل  ليبيا  في 
فيه  قدرت  بيانًا  الروسية  الخارجية  وزارة 
العام  بحلول  المتوقعة  الصراع  خسائر 
محملة  دوالر،  تريليون  بنحو   2025
وموضحة  الصراع،  هذا  مسؤولية  الغرب 
أن الخسائر المادية ناتجة عن التدخالت 
واشنطن  وحلفاء  األميركية  العسكرية 

في »ناتو«.
روسيا  اتهم  األميركي  المركز  لكن 
الحرب  لتصاعد  رئيسي  كداعم  بالتورط 
التدخل  خالل  من  ليبيا  في  والصراع 
لتحقيق  المرتزقة  فيه  بما  العسكري 

المنطقة. في  استراتيجية  أهداف 
موسكو  بين  العالقات  أن  إلى  وأشار 
العالمية  الحرب  نهاية  إلى  تعود  وليبيا 
مؤتمر  في  أنه  المركز  وشرح  الثانية. 
حاول   )1945 )ألمانيا  »بوتسدام« 
انتداب  على  االتفاق  ستالين  جوزيف 
بعد  ثم  طرابلس.  محافظة  على  روسي 
موسكو  دعمت   ،1969 العام  انقالبه 
الرئيس الراحل معمر القذافي بمساعدة 

كبيرة. عسكرية 

المهاجرين تهريب  تجارة 
ظل  في  األميركي،  المركز  واستطلع 
أساليب  التمويل  منابع  على  الحصار 
إلى  التمويل، مستندًا  الحصول على هذا 
ما كشفه معهد األمم المتحدة اإلقليمي 
مع  بالشراكة  والعدالة،  الجريمة  ألبحاث 
المعنونة  الدراسة  في  األوروبي،  االتحاد 
المشروعة  غير  المالية  بـ»التدفقات 
ليبيا«،  دولة  في  األصول  واسترداد 
السنوية  الخسارة  متوسط  قدرت  التي 
بـ1.2 مليار دوالر. ويمثلها مافيا تهريب 
مليون   236 نحو  تدر  التي  المهاجرين، 
عائدات  األنشطة  هذه  وتدر  دوالر. 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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رئيس »أرامكو« يتحدث عن فشل 
مشاريع تنويع إمدادات الطاقة بالعالم



العقل والروح...
 تكامل أم تنافر؟

هيا.. تفضلوا

آمنة القلفاط

جمعة بوكليب

رأي

التنظيمات السياسية في ليبيا
)6( 1969-1952 

»قصقاص«

سالم الكبتي

صالح الحاراتي

عمر  جمعية  أن  العموم  وجــه  على  حصل  ــذي  وال
اإلخوان  استقطاب  من  بالفعل  تحسست  المختار 
الذين تحولوا  الثالثة لمجموعات كبيرة من شبابها 
اإلخوان  مجموعة  إلى  الكشفية  فرقتها  ومن  منها 
السياسية.  الغيرة  هي  ربما  للنظر.  واضحة  بسرعة 
الواقع  ربما هي شيء آخر، وظل موقف الجمعية في 
مع  ببنغازي  حل  الــذي  الجديد  التنظيم  هذا  ضد 
وفقًا  منهم  )األسر(  وتكوين  الشباب  مزيد  انضمام 
لنشاط اإلخوان المعروف في تنظيمه لألفراد بشكل 

عام.
عنف  أي  يصاحبه  لم  حصل  الــذي  النفور  وهــذا 
الجميع  ظل  فقد  الطرفين،  بين  مصادمات  أو 
األمر  االنسجام،  في  غاية  ودية  بعالقات  يحتفظون 

الذي يناقض ذلك النفورعلى أرض الواقع.
لديه  الجمعية  من  تحول  ــذي  ال الشباب  كــان 
في  حالهم  على  بقوا  وأخــوة  وأقــارب  بل  أصدقاء، 
المصريون،  وظــل  )الجمعية(  لقمان«  »ابــن  دار 
الشربيني،  ومحمود  وجالل سعده  إبراهيم  عزالدين 
الكثير  ويحضرون  الجمعية  قيادات  من  تقدير  محل 
نطاق  على  ويتزاورون  االجتماعية  المناسبات  من 
لدى  يعتبر  ــر  األم ــدا  وغ الــظــروف،  كل  في  ــع  واس
الجمعية  بأن  للجمعية  المناقضة  األخرى  األطــراف 
وذلك  اإلخوان،  تنظيمات  نظامها  في  تشبه  نفسها 
الصحيح.  التقييم  عن  بعيدٌ  وهو  سليمًا  يكن  لم 
الجمعية  من  مجموعات  أن  على  التوكيد  ويكفي 
التنظيم  مع  تتفق  وال  تناقض  العبارة  كانت بصريح 

الطاريء على بنغازي وما حولها.
استقطبهم  المدينة  في  الشباب  من  الكثير  إن 
هؤالء الثالثة القادمون عبر الحدود، الذين ظلوا في 

ضيافة األمير وحمايته ال يمسهم أحد بسوء.
فشمل  االستقطاب،  هذا  ازداد  األيام  مرور  ومع 
كل المستويات التي تتلقى التعليم في كل مراحله، 
في  المواصلة  ثم  الثقافة،  مرحلة  أو  الثانوية  خاصة 
الذين  األفراد  عديد  ضم  كما  ليبيا،  خارج  الجامعات 
عوالم  فيه  رأوا  الذي  النشاط  واستهواهم  بهرهم 
قاريونس  في  الضواحي  إلــى  كالرحالت  جديدة، 
شط  على  الربع  وعــروق  خليفة،  وسيدي  وقنفودة 
الرياضة  وممارسة  وغيرها،  المدينة  شرق  البحر 
الثقافية  واألنشطة  التطوعية  والخدمة  الصباحية 
وسادت  المستمرة،  الرحالت  تلك  في  لألسر  وفقًا 
األجواء المصاحبة لكل ذلك روح الجماعة والتضحية 
في  المثل  هــؤالء  أغلب  وأعطى  اآلخرين  أجل  من 
في  وكان  المساجد،  في  الصالة  وحضور  االستقامة 
إبراهيم  تأسرهم خطب ومواعظ عزالدين  كل ذلك 
المدينة، إضافة  الدراوي وسط  المشهورة في جامع 
واإلرشاد  التوعية  في  دروس  بفتح  الثالثة  قيام  إلى 
واإلنجليزية  العربية  واللغتين  اإلسالمية  والثقافة 
بعد أن خصصت لهم شقة يقطنون بها في ميدان 
هذا  في  ولوحظ  الــعــرودي.  مقهى  أعلى  البلدية 
في  المداومين  الحاضرين  بين  من  بأن  المقام 
الغالب على هذه الدروس واللقاءات المستر )فنلي(، 
الذي يدير المباحث في بنغازي والمتزوج من سيدة 
أنه  البد  منه  الحرص  وهذا  فلسطين.  من  يهودية 
بعين  يدور  ما  ومتابعة  األمني  السياق  في  يندرج 

ــدت..  وج اللغة  قواميس  من  عــدة  في 
َقصَْقصَ الشيَء أي َكسَرَه

قصقص الورقَ: قطعه بالمَِقصّ
من  جـــرَّده  أي  ــالن  ُف ــحَ  جــواِن قصقص 

وَسائل العمل ومنعه عنه.
ريشهما  أزال  الطائر:  جناحيْ  قصقص 

يران. ليمنعه من الطَّ
ولكن في قاموس الرائد.

نجد: تقصقص أثره أي تتبعه.
ــرب  ــذا الــمــعــنــى األخــيــر هــو األقـ ــ وه
فـ  المحلية،  باللهجة  المقصود  للمعنى 
التي  العملية  تلك  يعني  »التقصقيص« 
يقوم بها إنسان كثير السؤال ويتطفل على 
اآلخرين بهدف معرفة أحوالهم وأسرارهم.. 
ويسمى حينها »قصقاص«.. وهو من يقوم 

بعملية حشر أنفه فى خصوصيات اآلخرين.
يستطيع  ال  غــالــبــا  ــاص«  ــق ــص ــق و»ال
وجوه  على  والملل  الضيق  عالمات  قــراءة 
األشخاص الذين يتطفل عليهم.. وإن انتبه 
يستطيع  ال  فهو  شعوره،  فيتجاهل  لذلك 
مقاومة رغبته الجامحة لمعرفة أسرار الناس 
ويعطي  المعيشية،  بحياتهم  يتعلق  وما 
دخل  ال  معلومات  على  التعرف  حق  لنفسه 
له بها وال يكف عن تدخله السخيف والمثير 

للحنق.
القصقاص ال يعرف احترام الحياة الخاصة 
خصوصياتهم  في  التدخل  وعدم  لآلخرين، 
من  يعنيه  ال  ما  وترك  الخاصة،  وشؤونهم 
التربية  منهج  في  قــرأ  أنــه  رغــم  أمــورهــم، 
حُسِن  »مِــن  أنــه..  االبتدائية  بالمدارس 
ال  ولكنه  يَعنيهِ«  ال  ما  تَرُكهُ  المَرِء  إسالِم 

يتوقف عن »التقصقيص«.

مباشرة وقريبة من الحدث في ميدان البلدية.
بالنهوض  والمبادرة  التطوع  هذا  أن  والحقيقة 
بالتعليم لدى سكان المدينة، شبابًا وكبارًا، شهدته 
كان  التي  الليلية  الفصول  خالل  من  قبلئذٍ  بنغازي 
إبراهيم  ومحمد  حويو  العالم  محمد  السيد  وراءها 
تكن  لم  برعاية  الشريف  مبارك  ومحمود  الفالح 
هذا  استمر  وقد  المختار،  عمر  جمعية  عن  بعيدة 
في  الليلية  المدارس  في  بالحماس  المليء  التطوع 
وأجدابيا  )فرزوغة  المجاورة  المناطق  وعديد  بنغازي 
والوطنية  النظير،  استمر بجهود منقطعة  واألبيار(.. 
الجامعة  وطلبة  والمثقفين  الليبيين  المعلمين  من 
عندما   1963 العام  حتى  تأسيسها  منذ  الليبية 
التطوعي  التعليم  ذلــك  الليبية  الحكومة  ضمت 

وجعلته رسميًا له إدارة تمنح المرتبات.
أيضًا:  بذلك  الثالثة  اهتمام  يبين  جانب  وفي 
اهلل  عبد  شركة  شرعت  حين   1951 العام  أواخر  في 
رأت  الختامية،  حساباتها  قفل  في  السنوسي  عابد 
باسم  ومجزيًا  محترمًا  مبلغًا  زكاتها  من  ترصد  أن 
الكثير  فهناك  الضرورة ذلك،  اقتضت  التعليم، حيث 
من  معينة  مرحلة  إلى  يصلون  الفقراء  التالميذ  من 
المعيشة  لظروف  عنها  ينقطعون  ثم  الــدراســة، 
القاسية، واضطرارهم إلى العمل، وهنا تكونت لجنة 
صار اسمها )لجنة التعليم الشعبي( برئاسة عبد اهلل 
والسنوسي  الكوافي  خليل  الشيخ  وعضوية  عابد 
ومحمد  المهدوي  إبراهيم  واألستاذين  األشهب 
محمود  اللجنة  سكرتارية  تولى  فيما  السعداوية، 
في  يعمل  كان  الذي  الثالثة  اإلخوان  أحد  الشربيني 
عملها  اللجنة  وبدأت  بالشركة،  ذاته محاسبًا  الوقت 
يدرس  ثانوية  ليلية  مدرسة  بفتح   1952 العام  في 
تعليمه  على  ويقوم  العادي،  الثانوي  المنهج  بها 
وصلت  قد  كانت  التي  المصرية  البعثة  من  أساتذة 
بنغازي العام 1948 كما فتحت اللجنة معهدًا تجاريًا 
الشربيني  سافر  وعندما  التجارية،  العلوم  لتعليم 
اللجنة األستاذ مصطفى  1954 ضمت  العام  ورفيقه 
نائبًا  وأصبح  المختار  عمر  جمعية  رئيس  عامر  بن 

لرئيسها.
الدائبة  الثالثة  هــؤالء  ألنشطة  مثال  والــواقــع 
إبراهيم  عزالدين  قام  والدروس  التعليم  خالل  من 
تالميذهما  من  متطوعين  مع  الشربيني  ومحمود 
عام  لمدة  بالتدريس  التنظيم  احتواهم  الذين 
اإلدارة  إلى  المدرسة  فترة الحقة ضمت  وفي  واحد، 
الرسمية، وأوفد بعض طلبتها الستكمال  الحكومية 
كما  بمصر.  حلوان  في  الثانوية  مرحلتهم  دراسة 
هؤالء  فيها  نشط  التي  الشعبية  اللجنة  هذه  قامت 
اإلخوان بتقديم مساعدات مالية شهرية عن طريق 
ومدت  منهم،  العديد  وإكساء  الفقراء  للطلبة  التبرع 
يد المعونة للطلبة الذين طردوا في العام الدراسي 
الرسمية  الثانوية  المدرسة  من   1952  -  1951
ومشاركتهم  السياسي  نشاطهم  بسبب  بنغازي  في 
عمر  جمعية  مع  التعاطف  أو  واالرتباط  التظاهر  في 
وسجن   1951 يوليو  في  أغلقت  كانت  التي  المختار 
لهم  المدرسة  فأعدت  الكبار،  رموزها  من  مجموعة 
دروسًا خصوصية ليلية في أحد بيوت عائلة بالروين 
سوق  من  المتفرع  اسمها،  يحمل  الذي  الزقاق  في 

إنسان  لكل  أن  يعلم  السوي  اإلنــســان 
ال  التي  الشخصية  وأســـراره  خصوصياته 
يحق  وال  عليها،  اآلخرين  إطالع  في  يرغب 
يجوز  ال  فكما  إذنه،  غير  من  اقتحامه  ألحد 
ألحد أن يقتحم دار غيره إال بإذنه، كذلك ال 
حياتهم  اآلخرين  على  يقتحم  أن  يجوز ألحد 
الشخصية  وقضاياهم  وشؤونهم  الخاصة 

من غير رغبتهم.
أو  فضولي  طبع  ذا  ليس  »القصقاص« 
بحسن نية أو يفعل ذلك بجهالة؛ ولكن قد 
يكون رجل أمن متخفيا ويريد الحصول على 
كان  وقد  أسياده،  إلى  بها  يتقرب  معلومة 
شائعًا يومًا ما أن يحذرك منه أصحابك ومن 

يعنيه أمرك ويلمحون لك بكلمة »يوك«
تعنى  بأنها  عليها  والمتعارف  احــذر،  أي 

اسكت فهناك مخبر أو رجل أمن.
يحضرني شعر شعبي يقول:

وفيه من عاش بصاص
... وخادم لسيده يطيعه

وفيه اللي عاش قصقاص
.. وسرك إن حصله يبيعه

في زمننا الحاضر ومع التطور التكنولوجي 
من  هــو  ــن  األم ــل  ورج الحكومة  تعد  لــم 
انتهاك  طرق  وتغيرت  الخصوصية؛  ينتهك 
التقنيات  بعض  حالة  وفــي  الخصوصية، 
على  القدرة  زيادة  فإن  واإلنترنت  الحديثة 
إلى  تؤدي  أن  يمكن  المعلومات  مشاركة 
الخصوصية  تنتهك  أن  يمكن  جديدة  طرق 

بشكل كبير.
هذه السطور ليست إال للتأكيد على الحق 
لإلنسان  أصيل  حق  وهو  الخصوصية،  في 
به  يحيط  ــذي  ال بالنطاق  االحتفاظ  فــي 

بوغولة حتى ال يحرموا من االمتحان ونجحوا جميعًا.
يهتمون  ظلوا  الوقت  ذات  في  الثالثة  ولعل 
هؤالء  من  المواهب  وأصحاب  البارزة  بالشخصيات 
به  يشعرون  الذي  فراغهم  اختفى  الذين  الشباب 
عمر  جمعية  في  السابق  نشاطهم  خالل  من  حتى 
الجديدة  األفكار  لهذه  أغلبهم  تحمس  لقد  المختار. 
وردًا  نفوسهم،  به  تحتفظ  عما  تعبيرًا  فيها  ووجدوا 
أعقب  الذي  والتربوي  األخالقي  الفساد  مظاهر  على 

فترة االحتالل اإليطالي بكل مافيها من مساويء.
أحاديثه  ضمن  إبراهيم  عزالدين  السيد  لي  ذكر 
في  ذكــرت  كما   ،2008 العام  أبوظبي  في  أيضًا 
هو  كان  الحقيقي  »الغرض  أن:  الماضية،  الحلقة 
وقيمه  باإلسالم  وربطهم  الشباب  بهؤالء  النهوض 
هذه  عن  وإبعادهم  األولـــى،  بالدرجة  ومنهجه 
وقوي  األمر  وازداد  المتوارثة،  والسلوكيات  المآثر 
بتكاتف الجهود الحقًا بين الجميع«، كما ذكر لي أن 
الطيبين  الشباب  بأولئك  النأي  هو  الثاني  »الهدف 
الخير  إلى  والدعوة  والعصبيات،  المهاترات  عن 
والصالة وتوجيههم الدائم ألدائها جماعة في جامع 
الدراوي في أوقات صالة الصبح وأيام الجمعة، حيث 

كان يقوم السيد عزالدين بالخطابة واإلمامة«.
األسطر  في  ذكرته  لما  تعزيزًا  لي  القول  أكد  ثم 
الدروس  وإلقاء  بالتعليم  االهتمام  أن  مضت  التي 
أعلى  مــن  كافة  المستويات  فــي  ومساعدتهم 
لطالب  مستوى  أدنــى  إلــى  ذكــي  لطالب  مستوى 
أو  الكهرباء  محطة  في  متواضع  عامل  أو  بسيط 
لم  مبادرتهم  أن  أيضًا  وأكــد  المقاهي.  أحد  في 
الدولة  مناهضة  أو  سياسي  غرض  أجل  من  تكن 
أي  أنهم،  إلى  وأشار  األخرى،  للتنظيمات  الترصد  أو 
الوسطية  مبدأ  الشباب  مع  ينتهجون  كانوا  الثالثة، 
قال  كما  ظروف  وسط  والحكمة  بالدين  وااللتزام 
والحكمة  اهلل،  شرع  ألنه  الدين؛  اإلســالم..  تشوه 
يؤت  »ومن  الكريمة  باآلية  واستشهد  العقل،  ألنها 

الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا«.
من  ومرأى  مسمع  وعلى  عالنية  األنشطة  كانت 
معروف  أو  ثابت  مقر  هناك  يكن  ولم  السلطات، 
تراقبه  وظلت  االنتباه،  استرعى  ــذي  ال للنشاط 
رجاله  بعض  ــان  وك بعيد،  مــن  أيــضــًا  السلطات 
االستمرار  من  خاص  مستوى  على  الشباب  يحذرون 
كانوا  على مستقبلهم، كما  النشاط حرصًا  ذلك  في 
يرددون من خالل النصح والتوجيه، وفي جانب مواٍز 
لألحداث المتالحقة حاولت الجهات األمنية المصرية 
وجندت  تتعقبهم  ظلت  بنغازي.  في  الثالثة  مطاردة 
ولم  الغتيالهم  المدينة  في  المحليين  عمالئها  أحد 
مباشرة  عليه  القبض  ألقي  فقد  ذلــك،  في  ينجح 
القاهرة  وفي  التاريخ،  أدراج  في  القضية  وحفظت 
البعيدة ردًا من حكومتها على إيواء الثالثة ارتهنت 
لنقي وعبد  بنغازي هما بشير  تجار  اثنين من  لديها 
تسلم  أن  مقابل  في  الوقت  من  فترة  الغناي،  ربه 
األمير  ورفض  إليها.  الثالثة  أولئك  برقة  حكومة 
والحكومة ذلك تمامًا، ونوقش األمر على مدى أيام 
لم  الذي  البرقاوي،  الوطني  المؤتمر  اجتماعات  في 
في  المنطقة  وظلت  المساومة،  لتلك  أيضًا  يستجب 

عمومها تغلي مثل مرجل فوق النيران بال توقف..

إن الكثير من 
الشباب في املدينة 

استقطبهم هؤالء 
الثالثة القادمون عبر 
الحدود، الذين ظلوا 

في ضيافة األمير 
وحمايته ال يمسهم 

أحد بسوء

القصقاص ال يعرف 
احترام الحياة 

الخاصة لآلخرين 
وعدم التدخل في 

خصوصياتهم 
وشؤونهم الخاصة 

وترك ما ال يعنيه من 
أمورهم
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جزءًا  تعد  التي  األشياء  كل  يشمل  والــذي 
منه، ابتداء من شؤون بيته وممتلكاته، إلى 
الخصوصية  في  والحق  ومشاعره..  أفكاره 
جزء  أي  اختيار  على  الــقــدرة  الفرد  يمنح 
الوصول  لآلخرين  يمكن  النطاق  هذا  من 
وتوقيت  وطريقة  مدى  في  والتحكم  إليه، 

استخدام األجزاء التي يتم الكشف عنها.
إليها  اإلشــارة  من  بد  ال  مالحظة  بقيت 
وهى أن »التقصقيص« ليس كله أمرًا مدانًا 
يكون  الحاالت  بعض  في  ولكن  ومستهجنًا، 

أمرًا إيجابيًا..
يعتبر  العلمي  البحث  مجال  في  وكمثال 
فالعالم  أمرًا مستحبًا ومحمودًا،  التقصقيص 
األسباب  وتتبع  والبحث  السؤال  عن  يكف  ال 

حتى يصل إلى مراده.
من  تأتي  التي  األسئلة  هو  آخر  ومثال 
أسئلة  من  عقولهم  تجترحه  وما  األطفال 
وجودية بغرض التعرف على العالم المحيط 
نسميه  أن  يصح  ذلــك  أن  وأعتقد  بهم.. 

»التقصقيص« اإليجابي.
ما  كذلك  اإليجابى  التقصقيص  ومــن 
التى  االستقصائية  بالصحافة  يسمى 
يجري  التي  ــور  األم عن  الكشف  مهمتها 
في  شخص  قبل  من  عمد  عن  إما  إخفاؤها 
وكشف  الخطأ  طريق  عن  أو  سلطة،  موقع 
حيث  للجمهور،  الصلة  ذات  الحقائق  جميع 
موضوع  في  بالتحقيق  الصحفيون  يقوم 
الفساد  أو  الخطيرة  الجرائم  مثل  معين 
وبهذه  مخالفات،  أي  وتقصي  السياسي 
االستقصائية  الصحافة  تساهم  الطريقة 
وتؤكد  التعبير  حرية  في  إيجابي  بشكل 
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ببعضها  المظاهر  تربط  التي  والسببية  االتزان  إطار  داخل  يعمل  الذي  العقل  يعتبر 
على  القدرة  له  الرياضي  العقل  الرياضي.  العقل  هو  منطقية،  قواعد  وفق  البعض 
التسلسل  مراعيًا  منطقية،  وأصــول  قواعد  وفق  محكم  نسيج  في  المظاهر  حياكة 
المعني.  ذاته  السياق  وفق  غيره  به  جاء  ما  على  المتقن  الهرمي  البناء  على  ومستندًا 

الروح. العاطفة وغذاء  لكنه خال من  بناء متكامل  المفاهيم ويصيغها في  يربط  إنه 
التجريبي،  البعد  مع  الرياضي  االبتكار  تكامل  بفعل  تطورت  التقنية  إن  القول  يمكن 
وهي  العقل  نتاج  هي  إذن  فالتقنية  التطبيق.  ثم  ومن  اإلدراك  مرحلة  إلى  وصواًل 

والروح. والعاطفة  اإلحساس  التمازج مع  لحد كبير عن  بعيدة، 
الهزات  إلى  يلتفت  ال  جامد  الرياضي  العقل  إن  ونستدرك  نعود  ألن  يقودنا  هذا 
تحت  المنهك  الجسد  تريح  التي  الواسع  الخيال  شطحات  إلى  القلب  وحاجة  الروحية، 
إطار  من  تخرج  ال  حصيلته  النفس،  حبيس  الرياضي  فالعقل  الرياضي.  الفعل  وطأة 
بالقلب  مؤديًا  وحيدًا،  إال  يعمل  ال  كونه  والروح  العقل  لوقود  مستنزفًا  كان  وإن  العقل 

الروح. اغتراب  القلب وتقلل من  للبحث عن خالص ونافذة تغذي 
اإلنسان  تجريد  في  يد  للرياضيات  لكن  الرياضية،  بالمعادالت  تقاس  ال  اإلنسانية 

إنسانيته. من 
القلب  راحة  عميت.  كلت  إذا  القلوب  فإن  ساعة،  بعد  ساعة  القلوب  عن  روحــوا 
مختلفة،  وقودًا  ويحتاج  بعينها  وظيفة  له  منهما  فكل  العقل،  لمحرك  اآلني  بالتوقف 

المنشود. التوازن  نحو  تكاماًل  لينتج 
التكامل  لحد  الوصول  لكن  ومبهمة،  خفية  عالقة  والوجدان  العقل  بين  العالقة 
لإلنسان  يمكن  ال  والخيال  بالعقل  العمل  دون  إدراكها.  دون  يتأتى  ال  والحكمة، 
الحركة  ديمومة  في  يتلخص  اإلنساني  الوجود  ذاته.  مع  وينفتح  وجوده  يدرك  أن 
به  جاء  ما  على  المبني  الفردي  واالستنباط  العقل  حركة  وليد  هو  والذي  والفعل، 
مع  به  نتشارك  وما  لإلنسانية  نقدمه  بما  يتحدد  وجودنا  معنى  اإلنسانية.  في  إخوتنا 

المشاعر. النفس وتغذية  راحة  الوجود ال يستقيم دون  إدراكنا لهذا  اآلخرين، لكن 
ينصت  ال  الرياضية،  الشفرات  بطالسم  انشغاله  ومع  جامد،  بمفرده  الرياضي  العقل 
بدوره  الخيال  الروح.  من  المعتمة  المساحات  على  الضوء  يسلط  وال  النفس  لحاجة 
يتبعهم  والشعراء  الكريمة،  اآلية  العقل. في  أداءه  يقنن  لم  إذا  يجمح وال سيطرة عليه 
توظيف  يفعلون،  ال  ما  يقولون  وأنهم  يهيمون،  واد  كل  في  أنهم  تر  ألم  الغاوون، 
عن  وابتعاد  جُموح  العقل،  عن  ابتعاده  في  الخيال  العقل.  دون  الخيال  وجموح  لتفرد 

للهوى. التابع  االستقامة،  عن  المائل  هو  فالغاوي  المحمود،  التوازن 
االعتبار،  قيد  الرياضية  األبعاد  تأخذ  لم  ما  اإلعجاب  تنال  أن  الفنية  للوحة  يمكن  ال 
وهدف  ومعنى  مقدمة  لها  يكن  لم  ما  صــدى،  لها  يكون  أن  للقصيدة  يمكن  وال 

منطقي. وتسلسل 
العقل  والخيال.  العقل  بين  االنسجام  وليد  والــتــوازن  الــتــوازن،  وليد  الحُسن 
الوصول  عن  يعجز  وحده  الخيال  بينما  الروح،  حاجة  إشباع  في  يفشل  وحده  الرياضي 

العقل. ميزان  دون  للحكمة 
ولكن  بأهلها  بالد  ضاقت  ما  لعمرك  يقول:  شعر  بيت  التميمي  األهتم  ابن  لعمر 
القصور  في  وليست  النفوس  في  والضيق  الِسعة  أن  البيت  مفاد  تضيق.  الرجال  أخالق 
الضالة  للحكمة،  وصــواًل  ــروح  وال العقل  بين  التوازن  في  إذن  العبرة  القبور.  وال 

المنشودة.

العزومة أنواع، ومن ضمنها ما اصطلح اجتماعيًا على تسميتها بالعزومة الكاذبة. 
المضيف صاحب  أن  يقينًا  يعلم  الضيف  تحققها، ألن  بالكاذبة الستحالة  وسُميت 
الدعوة ال يعنيها، واضطر إليها اضطرارًا إما خجاًل ورفعًا للعتب، أو بخاًل، من دون 
اإلنترنت،  زمن  القدرة على ذلك. وفي  لعدم  أيضًا  وربما  تحقيقها،  رغبة في  أدنى 
علينا  ظهر  اإللكتروني،  التكنولوجي  العصر  إنجازات  من  وغيرهما  والفيسبوك 
وجه  على  الليبية  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الكاذبة،  العزومة  من  جديد  نوع 

الخصوص.
أنك  هو  والسبب  نفسك.  إال  تلومن  فال  صباحًا،  المواقع  تلك  إلى  دخلت  إذا 
الصباحية،  الموائد  افتراضيًا على عشرات  لتكون ضيفًا  ستجد نفسك مدعوًا كذبًا 
التي تقدم مع إفطار الصباح:  من مختلف أنواع األطعمة والمأكوالت والمشروبات 
ومقروض  وكابتشينو  وشاي  قهوة  على  وبقالوة  غريّبة  على  كعك  على  بريوش 
ومقلي  مطبوخ  وبيض  وشكشوكة  وهريسة  تن  على  قاضي،  وزمالة  ودبلة 
عن  وحرصوا،  أصحابها  تفنن  صور  في  معروضة  وكلها  الخ،  مشوية...  وسالطة 
على  وعرضها  رائق،  وبمزاج  عديدة،  زوايا  التقاطها من  على  وترصد،  إصرار  سبق 
من يشاركونهم صفحاتهم تفاخرًا، وكلها مصحوبة بعزومة متبجحة وكاذبة: هيا 

تفضلوا.
الدسمة، صحون  الغذائية  القوم في عرض موائدهم  يتبارى  الغداء  فترات  وفي 
ومعاجن بكافة األلوان واألحجام. مشويات على مقليات. لحوم وأسماك ومصائب ال 
أعرف لها اسمًا، وكلها »مستّفه وتسّفه« مثيرة للشهية وكذلك للغيرة والحسد. 
أكثر  وبلسان  صفيق  وبوجه  وكذبًا  تبجحًا  تقل  ال  بعزومة  مصحوبة  وكالعادة، 

صفاقة: هيا تفضلوا!!
مثيرة  شخصيًا  أعتبرها  ظاهرة،  أضحى  حتى  واستفحل  انتشر  األمر  أن  الغريب 
للتقزز والشفقة والحزن على أصحابها وما تحلوا به من ضيق أفق. وتشعرني وكأن 
القوم ال همَّ لهم في الدينا الواسعة العريضة، وما يدور فيها من شؤون، إال التفاخر 
والتباهي والتبجح بما يطبخون ويأكلون. وكلما قابلتني تلك الصور أحسست بأن 
الظاهرة غير عادية، بل وتستحق البحث والدراسة، وفهم وتقصي األسباب وراءها. 

وهل هي مقتصرة على المواقع الليبية أم أنها تشكل ظاهرة عامة؟
واألفكار.  اآلراء  وتبادل  البشر  تواصل  بغرض  وجدت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
واوزو  السلوم شرقًا وحتى رأس جدير غربًا  الممتدة من  المنطقة  إخوتنا في  لكن 
جنوبًا، تمكنوا بقدرة قادرة من إدهاش الدنيا بفنون جنونهم اإلبداعي الفيسبوكي. 
لتكون  وجدت  كونها  االجتماعي من  التواصل  وسائل  وظيفة  غيروا من  أواًل  فهم 
إلكترونيًا  الدعاء  لنقل  مخصص  جسر  إلى  وتحويلها  البشر  بين  للتواصل  أداة 
بما  إلى اهلل  الدعاء  أساسيين:  يبدأون صباحاتهم بشيئين  إلى اهلل مباشرة. حيث 
أو عرض صور عديدة لموائد إفطار عامرة بما لذ وطاب من  يتمنّون ويشتهون، 
مأكوالت وأطعمة صباحية. وفي الفترة حتى حلول موعد وجبة الغداء يتفننون في 
نقل األكاذيب ويتبادلون الشائعات ويتقاذفون بالشتائم والسباب، إال من رحم ربي 
منهم. وحين يتعبون، يكون موعد حلول وجبة الغداء، عندها يغيرون البوصلة إلى 
وتوجيه  ومأكوالت،  أطعمة  من  طبخوا  ما  عرض  في  بتبجح  ويبدأون  أخرى،  جهة 

الدعوات الكاذبة مجددًا.
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بني تروندهايم وكرسا قصائد تهاجر

للسرد.  الشارقة  »ملتقى  عنوان  يحمل  كتاب  الماضية،  القليلة  األيام  القاهرة  في  صدر 
الدورة »18«: المتخيل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في الرواية المعاصرة« الذي جرت 
إلى  إضافة  نقدية،  أوراقًا  يضم  والكتاب  الحالي.  سبتمبر  و6   5 يومي  مدى  على  فعالياته 

شهادات بعض كتاب القصة والرواية*.
ورغم أن العنوان يحدد موضوع التناول بأنه »الرواية المعاصرة« بإطالق، إال أن األمر في 

الواقع كان منصبًا على الرواية العربية المعاصرة، خصوصًا المصرية.
وقبل التطرق إلى مالمح الرواية العربية المعاصرة ومتخيلها السردي في عالقتها بما بعد 

الحداثة، نود إعطاء لمحة مقتضبة عن سمات ما بعد الحداثة.
التمييز  ملغية  والعادية،  الراقية  الفن  أشكال  بين  الحدود  الحداثة  بعد  ما  ترفض 
 )pastiche( المعارضة  على  ذلك،  عن  بداًل  مركزة،  األدبية،  األجناس  بين  المانع  الجامع 
والمزاح   )irony( والسخرية   bricolage والترقيع   )parody( الساخرة  والمحاكاة 
 reflexivity(( الذاتي  االستبطان  يفضل  الحداثة  بعد  ما  )وفكر(  ففن   .)playfulness(
والتقطع  والتشظي   ،)self-consciousness( الذاتي(  الوعي   =( الذاتية  والمراقبة 
 )dehumanized( األنسنة  وعدم  والتزامنية  واإلبهام  السردية(،  البنى  في  )خصوصا 
من  خاٍل  الحداثة،  بعد  ما  نظر  وجهة  من  العالم،  أن  فبما  والتفكك.  المركز  وانعدام 
مع  فلنلعب  عليه،  معنى.  للفن  يكون  أن  يمكن  أنه  نزعم  أال  إذن،  فينبغي،  المعنى، 

الالمعنى1.
الدمار  أعقاب  في  الحداثة  على  فعل  ردة  أنها  على  الحداثة...  بعد  ما  فهم  »يمكن  وبذا 
ال  أوروبا  في  والفنانين  المثقفين  عديد  أصبح  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  خلفته  الذي 
من  عهود  وبعد  برمته،  الجمالي  والمشروع  واالقتصادية  السياسية  الحداثة  في  يثقون 
بالتشكك  الحداثة  بعد  ما  فعل  ردة  ترتبط  واليقين،  والسلطة  بالهوية  الحداثة  ارتباط 
ــاءات  االدع كافة  في  بالتشكك  إيجازًا  وصفها  يمكن  أنه  حتى  والتعدد،  واالنفصال 
أخالقية  قيم  أو  موضوعي،  واقع  وجود  إنكار  من  انطالقًا  الحياة  في  الكبرى  والسرديات 
موضوعية، لصالح النسبية المعرفية واألخالقية والميل إلى الوعي الذاتي واإلحالة الذاتية 

والتعددية«2.
لن نتعرض في هذا المقال إلى عرض بحوث الكتاب ومناقشتها، وإنما سنكتفي بإيراد ما 
زاوية صلتها،  المعاصرة من  العربية  الرواية  في  البحوث من ظواهر ومالمح  تلك  رصدته 

وتواصلها، مع مفهوم ومناخات ما بعد الحداثة.
نرى أن هذه المالمح يمكن إجمالها في »التشظي البنائي ]...[ وجدل الوحدة واالستقالل 
البنائي..  والتجريب  القصصية..  المتواليات  شكل  على  نهضت  التي  الروايات  بعض  في 
الرواية،  بناء  في  التقليدية  الحبكة  وتجاوز  أخرى..  فنون  من  مركبة  أشكااًل  يستعير  الذي 
السرد  الكبير في لغة  الواحدة.. والحراك  الرواية  الحبكات داخل  بما في ذلك إمكان تعدد 
ولغة  الشعر  لغة  بين  المسافة  نفي  مثل  مغامرة؛  تقنيات  بعضه  استكشف  الذي  الروائي، 
السرد...«3. إضافة إلى »هيمنة البعد البصري على سرد بعض الروايات ]...[ بأثر من آثار 
التقاطع بين )السرد الروائي( و)السرد السينمائي(.. والتوسع في اعتماد أبنية قائمة على 
المتحررة  الحركة  تتخطى   ]...[ الزمن  عالقات  تحطيم  في  واإليغال  الجانحة..  العجائبية 
]...[ واالمتداد في توظيف  االنتقال من عالقات االسترجاع واالستباق والمدة والتواتر  في 
التوثيق بطرائق مبتكرة«3، وسوى ذلك، حتى صار يمكن القول، مع البعض، إن رواية ما 

بعد الحداثة أضحت »شكاًل ال شكل له«!

* الكتاب وزع على المشاركين في الملتقى.

Mary Klages, Postmodernism. https://www.webpages.uidaho.  -  1
edu/~sflores/KlagesPostmodernism.html

الصفحات  )جميع   .78 الحداثة. ص-77  بعد  ما  إلى  الحداثة  إبراهيم طه. من  - محمد   2
المذكورة تحيل إلى الكتاب المذكور(.

3 - حسين حمودة. تحوالت البناء في الرواية المعاصرة. ص230.

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

في  مستجدة  لمهنة  محترف  خباز  ألنه  محمد،  الرايس  يدعى 
ووثق  وأعجبه  معه  عمل  إيطالي  من  مهنته  اتقان  تعلم  ليبيا، 
في  يفكر  جعله  ما  المال،  جمع  محترفيها  يندر  مهنة  من  فيه. 
ببيتهم  تنهض  امرأة  أراد  عشرة،  السادسة  يتجاوز  ولم  الزواج 
وتهتم بالعجوزين أمه وأبيه، وطفلهما الصغير. لم يفكر بالمرة، 
أكثر  عندئذٍ  أخته،  من  ــزواج  ال األقــرب  صديقه  على  طرح  لما 
الصديق،  أخت  خطب  الموقف.  سيد  والجوع  فقراء  زليتن  شباب 
مدينة  إلــى  قريب،  من  استعاره  جمل  على  معه،  ذهــب  من 
لم  كما  العرس،  حاجيات  لعروسه  ليشتري  الحاضرة،  طرابلس 

يفعل أحد.
خالته،  ابن  لكن  الخيال،  بنات  من  قصة  أنسج  أني  لي  بدا 
جلسة  في  ذكر  الخمر،  يعاقره  ومن  عمره  في  من  صديقه  على 
المقبورة، ما يشبه أسطورة، فما فيها غير  القصة  نتفًا من  عابرة 
لهذا  يوسف.  النبي  لقصة  انتحال  حقًا  وأنه  معقول،  وال  مترابط 
وال  داعي  دون  مختلقة،  بتفاصيل  ألم  أن  على  أعمل  لم  وغيره 
كالمعتاد،  حافلة  ركبت  المراهقة،  عند  مرة  وفي  ملحة.  دوافع 
يترصدني،  بل  يتبعني  شاب  من  وتوجس  خوف  انتابني  حيث 
محطة  في  نزلت  ثم  جزرته  ــح.  وق بشكل  وجهي  ويتفحص 
آخر  في  انتبهت  لكنني  ثانية،  مرة  هذا  حدث  وقد  مبتغاي،  غير 
له  أفطن  الثالثة قررت مواجهته، فتسلل ولم  المرة  المشوار، في 

أنه خارج الحافلة، ما تحركت مسرعة.
من  أبي،  سيرة  طبقات  في  للتنقيب  واضح  بشكل  أدفع  لم 
الناس،  عامة  من  الذين  البشر  كل  كما  له،  سيرة  ال  أن  يظن 
من  للبشر  يحدث  حدث  ما  ألن  ســرده،  يمكن  ما  ثمة  يرى  فال 
فهو  أنائه،  عن  يحكي  أن  مثابراتي  تنفع  ولم  اللحد.  إلى  الميالد 
من  يستعوذون  أنا،  كلمة  يذكرون  عندما  من  البالد،  أهل  كما 
كتوم  األمي  الخباز  فأبي  أنا.  قولة  من  باهلل  والعياذ  أنا  المفردة: 
يصح  ال  تفاخر  منها  الطيب  النفس،  أفعال  ذكر  وعنده  بالطبع، 
فاستتروا.  بليتم  إن  اإلسالمي:  الحث  عليه  يحق  والخبيث  لرجل، 
ومرة تجرأت وألمحت له أننا جميعًا تحت الثياب عراة، وأن العاري 

عن  وسكت  أقصد  مما  فضحك  يتعرَ،  لم  كمن  وجهه  غطى  من 
المباح. الكالم 

أو  أحد،  سيرة  مرة  قرأت  فما  أبي،  لحكمة  ملت  ونفسي  بيني 
الفضية  الشاشتين  على  شاهدته  ما  وحتى  لسارد،  استمعت 
أو  الشعرية  المختارات  كما  أجده  فيه  فكرت  كلما  والصغيرة، 
المدونة  السيرة  وراوي  يستهويه،  ما  يختار  فالمختار  الموسيقية، 
األشرطة  في  المونتير  أو  المختار،  مقام  في  الشفاهية،  أم 

والتلفزيونية. السينمائية 
المونتاج  الصدق  وأقول  الشريط،  محبة  من  هذا  يمنعني  لم 
كما المختارات في األغلب ما يحبذني فيما أقراء أو أشاهد: الجزء 
إال  القص  وليس  القصة.  هو  المقبورة،  القصة  من  أكمله  لم  ما 
نملة  حياة  حتى  معقولة،  غير  فالحياة  لإلقناع،  سبيال  كالحياة 
التي  أبي  بحياة  بالك  فما  نوح،  سيدنا  حمامة  أو  سليمان  سيدنا 
هجرته،  قصة  واحدة  مرة  حتى  يروي  لم  يروى،  ما  فيها  ير  لم 

وهومن يؤرخ حياته بالتاريخ الهجري اإلسالمي.
لماذا هجر أبي زليتن، متى نزل بنغازي؟، ألن االنسان كالطائر 
كابن  يتبعه،  زليتن  من  جاء  من  لكن  أبي.  قال  مهاجر  كائن 
أن  غاضهم  عمه،  وأبناء  أبي،  يقصد  محمد،  إن  قال:  على  خالته 
تحمل  كالرجال،  أصبحت  زوجها،  موت  بعد  اآلخــر،  عمهم  ابنة 
لتبيع  اللصوص، وتدخل السوق  السانية لتحميها من  بندقية في 
محصولها من خضروات وحبوب. لهذا كمنوا لها، بعد أن مرغت 
أردوها قتيلة.  بالعار، ثم أطلق ثالثتهم رصاصهم حتى  رؤوسهم 
فال  الحافلة،  في  لمالحقتك  ابنها  دفع  ما  ولعله  يشاع،  ما  هذا 

أظنه جاء من زليتن إال بواجب االنتقام.
باعتبارها  بالظهر،  يعطيها  ما  كالكذب،  حقائق  أبي  تالحق 
من  حوله  يــدور  بما  للحظة  يهتم  لم  الحقائق.  يشبه  كذبًا 
قصص، حتى ظننت أنه بتصرفه هذا يصب الزيت على النار، وأن 
هذه اللعبة تروق له. ولم أتيقن مرة بأن ما حدث ألبي قد حدث، 
أن  ما تشعرك، بل تؤكد لك  بالمتناقضات،  إنه شخصية تشع  بل 
أبي،  وما عرفته عن  الحياة.  لغز  لغز كما  وأنهم  البشر،  هكذا هم 

مع  يبهت  اليسير جعل فضولي  النزر  الثلج، هذا  نرى من جبل  ما 
وأن  الحياة،  أبناء  أننا  آمنت  ذلك،  وبعد  بل  مات،  حتى  الزمن، 

البحر. زبد  التفاصيل 
عند  الصغيرتين،  بيدي  ألمه  أن  جهدت  ما  كثيرًا  البحر  زبد 
أبي لحظتها  الصابري.  بيتنا بحي  الموج، حيث  الشاطئ مع هدير 
العمر  مع  من  وصديقه،  جاره  محمد  خالي  رفقة  السمك،  يصطاد 
لملمت  خصب،  خيال  وصاحب  ممتع  راٍو  وألنه  صديقي،  أمسى 
من  خروجي  عند  كثيرًا.  ويحبه  به  معجب  من  أبي،  بحر  زبد  منه 
أبيك،  إنك مثل  قلت  الزمان، علق في حبور:  دام عقدًا من  سجن 
أيامه،  سالف  في  أبي  سجن  فهل  محالة.  ال  الجب  من  الخارج 
وقد  الحال  بطبيعة  نفسه.  عن  داره  ولهذا  يعيبه  ما  ارتكب  هل 
حزب  إلى  انتميت  أني  بادعاء  السجن،  في  عشر  سنوات  قضيت 
ليس  لكن  كهذه،  معاناة  أعرف  كنت  الغاشمة،  للسلطة  مناهض 

عند أبي أي معاناة مشابهة.
أبي  توقظه.  ماء  فقطرة  المدفونة  البذرة  كما  المجهول 
الوقود  وأصبح  البالد،  النفط  اكتسح  أن  بعد  تاجرًا،  بات  الخباز 
فجعل  بحياتنا،  البترول  عبث  مخبزنا.  وقود  كان  ما  الحطب،  بدل 
الحرفية  المهن  وحديث.  قديم  شــيء  كل  تصيب  التحوالت 
الليبيين  معيش  في  المستحدثة  والمخباز  ماتت،  التقليدية 
حارس  نفسى  وجــدت  المخبز،  في  أبي  مالحقة  فمن  تطورت. 
لما  القيلولة  وعند  للمدرسة،  أذهب  أن  قبل  الصبح  في  دكان، 
يغادر أبي للغداء والراحة، وما تعلمت في المدرسة قليل أمام ما 

الدكان. علمني 
وزاد  أحب،  ما  األطفال  مجالت  لشراء،  المال  منحني  ما  كثيرًا 
»المصور«  كمجلة  له،  أقرأها  أن  يهوى  وجرائد،  مجالت  ثمن 
وجريدة  الحديثة«  »ليبيا  ومجلة  المصرية،  »األهــرام«  وجريدة 
بدقة،  الصور  يراجع  له،  أجلب  ما  يتصفح  الليبيتين.  »الحقيقة« 
عادة  له،  بالنسبة  مهمة  أنها  يحدس  مواضيع،  قراءة  يطلب  ثم 
لندن  إذاعة  عبر  أخبارها  يتابع  ما  السياسة،  مجال  في  تكون  ما 

العربية.

الذي  الطويبي  عاشور  الشاعر  وبين  بيني  الرسائل  إحدى  هذه 
أقصى  في  تروندهايم  بلدة  بين  أو  النرويج،  في  مقيمًا  كان 
األفريقي،  الشمال  أقصى  في  كرسا  وقرية  ــي  األوروب الشمال 
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10.3985. تبودلت هذه الرسائل العامين 2017 و2018، وهي 
بين  رسائل  القصائد:  تمضي  )كما  مسمى  مخطوط  من  جزء 
الشاعر  مقدمته  اآلن  يكتب  العوكلي(  وسالم  الطويبي  عاشور 

خالد مطاوع:
قصيًا  كنت  وإن  حتى  أغبطك  كم  عاشور،  عزيزي  طيب  يومك 
وتمتصه  الشعر  فيه  تتذوق  شهي  بإفطار  يومك  تبدأ  أن  على 

إلى روحك وتعيده بنكهتك ونكهة لغة حلمتَ بها وتألمت.
إلى  وأنقله  وأمدّه  الرومي  قاله  ما  كتابة  أعيد  »فأنا  تقول، 
الدين. فهل  ترجمتك لشعر جالل  أخرى«. عن  وثنيات  مستويات 
لتسمية  حاجة  في  أننا  أو  الترجمة  عنوان  تحت  يقع  هذا  مازال 
للرحيق  النحلة  امتصاص  يشبه  الذي  االمتصاص  لهذا  أخرى 

وتحويله إلى ماء حلو.
الشعر  لمترجم  الشاعر  يمنح  ماذا  راودنــي:  ما  كثيرًا  سؤال 
أجد  ما  كثيرًا  حالتك  في  للشاعر؟  الشعر  ترجمة  تمنح  ومــاذا 
أو  عاشور،  يخلقها  التي  القصيدة  أن  لدرجة  الخالصة  الشاعر 
عن  الشاعر،  ديوان  عن  تخرجان  ال  خلقها،  يعيد  التي  القصيدة 
نكهته، مالمحه، اهتمامه. ثمة كائن يسبح ويغوص في البحيرة 
يجعلنا  التي  وتكويناته  القاع  بجماليات  ومملوءًا  مبلاًل  ويخرج 

صفاء اللجة نراها بوضوح.
عن  تجيب  قد  القهري  بوسواسه  وإصابتك  الشعر  في  إقامتك 
استمتاعًا  الترجمة  تكون  حين  خصوصًا  والترجمة،  الشعر  سؤال 
من  يجعل  ما  وهذا  نقل،  أو  وظيفة  مجرد  وليس  إضافي  بخلق 

اختيار النصوص جزءًا من المهمة المقدسة.

من  مجموعة  مع  طرابلس  فنادق  أحد  في  ليلة  كنا  حين 
من  ألقيه  ما  ترجمة  ترتجل  وكنت  غرفتي،  في  العالم  شعراء 
تجيد  التي  مرسال  إيمان  الشاعرة  لي  قالت  محلية،  قصائد 
وكأنه  الشعر  فورًا  يترجم  إنه  تحفة،  معجزة..  دا  عاشور  اللغتين: 
أعرف كيف  بعناية، ال  المفردات  وانتقى  النص  جلس طوياًل على 
تسنى له هذا القاموس الحاضر. فقلت لها ال أعرف كيف تحولت 
في  ذخيرته  واللغة  بامتياز،  شعري  كائن  عاشور  لكن  كلماتي 
الجملة  )هذه  للنص  السابق  الفراغ  ومواجهة  النص  مواجهة 

األخيرة لم أقلها إليمان لكني أقولها لنفسي اآلن(.
ممكنة  لكنها  مربكة  عبارة  من  لها  يا  الفورية.  الشعر  ترجمة 
الفضاء  يكون  وحين  المغامر،  أمر  طوع  اللغتان  تكون  حين 

الشعري محل إقامته الدائم.
حيث  عقيلة،  يوسف  أحمد  الصديق  إلى  ذهبت  الفائتة  األيام 
الجبلية  القمة  تلك  في  الككلي  عمر  صحبة  يومًا  معك  التقينا 
يتناسلون  الذين  العامية  شعراء  من  حشد  بها  يحيط  التي 
وأحمد  والككلي  الطويبي  مع  يجمعك  الذي  الوقت  أما  كالذئاب، 
كفيلة  الوعرة  األرض  نادر، وألن  وثمين ألنه  ثمين،  فهو  يوسف 
اهلل  يا  قارة.  في  الصحبة  تلك  من  واحد  كل  ترمي  بأن  ما  يومًا 
وكم  قصيرة،  المنفى  أو  السجن  وبين  بيننا  المسافة  تبدو  كم 

تبدو بيننا وبين الوطن الذي حلمنا به طويلة.
يهرب  العبث،  سيدها  يصبح  التي  ــات  األوق هذه  مثل  في 
طقوس  وتصبح  األرض  تحت  ملجأ  في  يختبئ  أو  مني،  الشعر 
أصعب  وما  انتظارها،  من  أسهل  الحرب  وقوع  صعبة.  استعادته 
الوقت الذي تكون فيه الحرب مفزعة وضرورة في الوقت نفسه. 
بكامل  الصغار  الطغاة  اختطفها  التي  الحديقة،  درنــة،  قرب 
الطيور  وأن  الحرب  ســوى  األفــق  في  حل  ال  أن  يبدو  ركابها 
ما  بالحرق،  سوى  معها  للتعامل  طريقة  ال  باإلنفلونزا  المصابة 
إلى  تتسلل  قد  التي  األخيرة  الصورة  هذه  صورة  من  أبشعها 

المهنة  هو  االنتظار  أشالء.  وتجعلها  الناسف  بحزامها  قصيدة 
عاشت  صحراوي  مناخ  في  اآلن  حتى  نجيدها  التي  الوحيدة 
الحياة:  في  تستمر  كي  الغيم  رذاذ  تنتظر  القدم  منذ  سالالته 
انتظارات وكفى، ال أملك حيالها  اختبرت جميع أصناف االنتظار.. 
الخريف.  نهايات  في  المطر  انتظار  األفق.  في  التحديق  سوى 
جرس  انتظار  بيوم.  العيد  قبل  السوق  من  يعود  أبي  انتظار 
غروب  انتظار  الرحى.  فكي  بين  العشاء  انتظار  األخيرة.  الحصة 
مواعيد  انتظار  االمتحان.  انتظار  قائظ.  صوم  نهار  الشمس 
محطات  في  انتظار  الكهرباء.  عــودة  انتظار  المتردد.  الحب 
شجرة  إزهار  انتظار  لها.  موعد  ال  التي  القصيدة  انتظار  السفر. 

ليمون زرعتها على عجل.
وبقلق،  أحيانًا..  وبرهبة  بشغف  انتظرتها  االنتظار  ألوان  كل 

لكن ال انتظار يضاهي رعبًا.
انتظار حرب ال أعرف متى تبدأ وال أين تنتهي.

داخل  أو  الحرب  زمن  في  شعرًا  ألكتب  يكفي  بما  قويًا  لست 
مازلت  الذي  المنفى  أجرب  ولم  آخرون.  شعراء  فعل  كما  زنزانة 
كان  قرأته  الذي  الشعر  أجمل  ألن  بالغة  برومانتيكية  إليه  أنظر 
طرابلس  مهرجان  ضيوف  تذكر  كنت  وإذا  المنافي،  من  يتدفق 
وكثيرا  واحــدة،  مرة  وتحقق  حلمك  كان  الذي  العالمي  للشعر 
الشعراء  كل  تذكر،  كنت  إذا  أحدة،  مرة  الباب  الحلم  يطرق  ما 
وطنه  في  يعيش  منهم  أحد  وال  المنافي،  من  جاءوا  المشاركين 
فارق  ثمة  هل  األرض.  على  كالجنة  أوطانهم  نرى  أننا  رغم  األم 
وبين  الترف  من  ونوعا  اختياريا  المنفى  يكون  أن  بين  جوهري 
أن يكون إجباريا ونوعا من الخوف؟. ربما هذا ما يجعل جل شعر 
منافي  شعر  بينما  الماضي،  إلى  بالحنين  يعج  العربي  المهجر 
بأسئلته  المالحق  المستقبل، مستقبل اإلنسان  إلى  االختيار يحن 
الشائكة حتى وإن كان مقيما في الجنة. لكنك تنجو من سيطرة 
كل  وفي  وقت  كل  في  لإلنسان  وتكتب  التقليدي  الحنين  هذا 
حين  الحنين  نفسه  نصوصك  إلى  يتسلل  الذي  والحنين  مكان، 
الطغاة  حرقه  الذي  الطويبية  في  الجميل  الريفي  بيتك  في  كنت 
طفولة  إلى  حنين  الشعري  الكائن  أجنة  إلى  حنين  الجدد.. 

اللغة. الشاعر وطفولة 
مواسم  يعرف  كطائر  المهاجر  أو  االختياري،  المنفى  شاعر 
القش  البحر ومتى يجمع  العالم، ويعرف متى يشق  تصفح جمال 
أنثاه.  أمام  ويرقص  ألوانه  كرنفال  يستعرض  ومتى  عشه،  لبناء 
المقربة  الصورة  هذه  في  جيدًا  أراه  الوحيد  الغريب  الشاعر  هذا 
يحرّك  المبلولة  النافذة  خلف  »شاعر  األخيرة  قصيدتك  من 
يمر  الذي  اإلله  األحد،  الواحد  الشاعر  الكون«  مفاتيح  بأصابعه 

العابرون في طريقهم إلى المعابد دون أن يتعرفوا عليه. عليه 
العالم  في  السعادة  لجغرافيا  تقويم  آخر  في  أعلن  حين 
هذه  من  يعنيني  يكن  لم  األول،  الترتيب  على  النرويج  واحتازت 
يألفه  لم  برد  في  هناك،  المقيم  الشاعر  صديقي  سوى  النرويج 
وتحت  الباردة؟«،  بسهامه  الشتاء  يهجم  عندما  سيكون  »كيف 
أرض  من  انتقل  الذي  مواقيتها، صديقي  يومًا  يختبر  لم  شمس 
تستطيع  ال  أن  لدرجة  سريعة  شعرية  كومضة  الشفق  فيها  يمر 
إلى أرض يدوم فيها الشفق فترة  عدسات المصورين اصطياده 
في  سعيد  عاشور  صديقي  هل  نفسي  سألت  وحينها  طويلة. 
هل  الرياضيات؟  تقترحها  التي  المعايير  حسب  السعادة  أرض 
أن  أم  هناك؟  ولدوا  من  مع  السعادة  هذه  يتقاسم  أن  استطاع 
حتى  بسرعة  اكتسابها  السهل  من  ليس  هوية  نفسها  السعادة 
ووجع  ألم  من  صديقي  به  خرج  ما  وهل  قلبها؟  في  كنت  وإن 
الحزن تمشي على قدمين في وسط محيط  سيجعله جزيرة من 
المنفى.  داخل  منفاه  القصيدة  أن  أم  السعيدة؟  الكائنات  من 
دائمة  إقامة  الشعر  داخل  المقيمين  الشعراء  أن  يريحني  ما 
يصبحون تلقائيا خارج المكان وأن االغتراب عن الوطن هو جزء 
يغادرون سحر  الكبار  الشعراء  الذي يجعل  الشعري  من جوهرهم 
الطائر  »كأثر  قصيدة  وكل  االكتشاف،  غبطة  إلى  األلفة  هذه 

الذي حط على الوردة ورحل«.

يكن  لم   .1890 إلى   1871 سنة  من  كذلك  وظل  الحديدي،  المستشار  بسمارك  يسمون  األلمان 
أللمانيا في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر مستعمرات ذات قيمة تذكر قياسا لمستعمرات فرنسا 
وبريطانيا، ولذلك كان من الصعب منافسة بقية الدول األوروبية التي تمتلك مستعمرات توفر لها 

الثروة، وبالتالي النفوذ.
في تلك األثناء تولى بسمارك رئاسة وزراء ألمانيا. كان مؤيدا للحكم الملكي رافضا إلقامة دولة 
تميز  اقتصادا  أللمانيا  فأقام  األداء،  وحسن  للدقة  مثاال  تعتبر  صارمة  قوانين  فسن  ديمقراطية، 

بفاعليته وأيضا قوته، التي تأسس بها. فظل كذلك حتى يومنا هذا.
لقد حقق ذلك بعيدا عن الحروب، مؤسسا سياسة سالم أقامها بمعاهدات مع روسيا وإمبراطورية 
النمسا والمجر. وهو الذي قال: »المقاتلون وحدهم هم الذين يعرفون ويالت الحرب، ولذلك هم من 
ينادون، وبقوة، بالسالم« وقال أيضا: ».. إنني أبتهل إلى اهلل أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه األقزام 
وتزرع  األسلحة،  لكل  التاريخ  في  مقبرة  أكبر  ويحفروا  وطفل،  وامرأة  رجل  كل  وينطلق  عمالقة،  إلى 

أشجار الزيتون، التي ال تموت طالما بقيت المياه تروي جذورها.. » .
ليبيا اآلن، لديها األسس التي كانت وراء قيام ألمانيا الحديثة، وفوق ذلك ال تحتاج إلى مستعمرات 
ألمانيا في  التي تفوق في قدراتها، اآلن، قدرات  تبتزها لتقيم دولة. فما الذي يمنع قيام دولة ليبيا 
القرن التاسع عشر؛ ليبيا لها موقع جغرافي خرافي في مقدراته، ولها ثروة ال يمكن حصرها، وتعداد 
شعبها تستوعبه تماما، مساحته غير الطاردة كالصحراء، التي بفضل النهر الذي يجري أسفلها يمكن 

قهر جفافها.
نهاية سنة  استقاللها  ليبيا  نالت  قياسي.  زمن  في  فاعليته  أثبت  نظام  هو  بالدنا  تحتاجه  ما  إن 
1951 وسريعا ما قامت دولة حقيقية، انتبهت إلى اختالف ثقافات أقاليمها وتباعدها، فرأت أن نظام 
الواليات هو ما يناسبها، فكانت المملكة الليبية المتحدة، بوالياتها الثالث. وتحققت في زمن قياسي 
نهضة تعليمة بديعة، وما إن اكتشف النفطـ بعد عشر سنوات، حتى عمت نهضة قياسية، في التعليم 
فتأسست  النفط،  اكتشاف  بعد  لم يستمر سوى سبع سنوات من  الملكي  النظام  والعمران.  والرخاء 
جامعتان كبيرتان، ومدينتان رياضيتان، وارتبطت أقاليم الواليات الثالث بشبكة طرق مازالت قائمة 
أنني وصلت  العالم كافة، وأشهد اهلل  الليبية محترما في أقطار  المملكة  حتى اآلن. وظل جواز سفر 
مطلع سنة 1970 من أمريكا إلى كوبنهاجن وعبرت دول أوربا كافه بتحية من ضباط الحدود بمجرد 

أن أبرزت جواز سفري الذي كان حينها مازال مزدانا غالفة أألسود بتاج المملكة الليبية.
ومررنا بتجربة مريرة، تأسست على الديمقراطية، بل تجاوزتها فكان هدف الديمقراطية أن ينتقي 
الحمامة!  الشعب، فضاعت مشية  أحد يمثل  أنه ال  إلى  اتجه مباشرة  الشعب من يمثله، فقام نظام 
الوطن، واكتشفنا أن وطن  إلى  الحل، وإنما قناعة االنتماء  الديمقراطية هي  الحالتين لم تكن  وفي 
المرء هو المكان اآلمن له وألطفاله، وعرفنا أن ذلك ال يتحقق إاّل بالرخاء واألمن واالستقرار، ولذلك 
على  أشرف  الذي  بسمارك(  فون  )أوتو  الحديدى  المستشار  أو  الــوزراء،  رئيس  بفضل  ألمانيا  نجحت 
استقرار  األكثر  أنها  اآلن  لها  مشهود  لدولة  رخاء  وحقق  أكثر،  أو  ثالثة  تكون  قد  األقاليم،  توحيد 

واقتصادا وتقدما علميا، ولم تقم الديمقراطية إاّل بعد أن حقق الرخاء المنشود.
خالصة هذا الكالم، أن الديمقراطية ، غاية إنسانية عالية ال تتحقق إاّل بالعدل والرخاء والمساواة، 
وهي تحتاج إلى مستشار حديدي يقودها نحو بناء الوطن، وبدون )صريرات( وصفقات له، وأخرى على 
وجوهنا. مستشار حديدي يقودها نحو الرخاء من خالل العلم والثقافة، ونوافذ تستقبل الهواء الصحي 
من االتجاهات كافة، ومن دون أن يستحوذ أي منها على ما يراه هو وحده ما يناسبنا كافة، ويفرضه 

علينا أحيانا بالمغالبة.
مستشار  اتجاهاتهم.  بمختلف  إليها،  المنتمين  لكل  فبالدنا  للمغالبة،  يتصدى  حديدي  مستشار 
- مجرد  تقديري  - في  للجميع، وغير ذلك  أنه  ويراه  الوطن  حديدي مخلص ممتدة جذوره في هذا 

هراء. وتقليد لمشي الحمامة!

محمد عقيلة العمامي

مجرد هديل حمام

الرواية العربية املعاصرة 
وما بعد الحداثة
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على هامش معرضها في طرابلس

إيما مونتويا: ما زلت في منتصف الطريق والجزء اإليجابي في قائمة االنتظار

يسجل التقارب الفني بين مبدع 
وآخر وجها من وجوه االستزادة من 
التجربة والرؤية واكتشاف مفازات 
النظر المتداداتها وما تمثله من 
ضرورات التجديد، ينطبق هذا على 
الدائرة المصغرة في مستواها المحلي 
وكذا إشاراتها في أبعادها اإلقليمية 
والعالمية.
ولعل تواجد الفنانة التشكيلية 
اإلسبانية، إيما مونتويا، في طرابلس 
وحديثها عن تجربتها الخاصة ونماذج 
أعمالها في معرض »قصائد الماء« 
يمثل جانبا من هذا التقارب والتمازج 
الفكري، ولمعرفة بعض وجهات نظر 
إيما في المسائل المتعلقة بالقيمة 
الفنية وأسئلة النقد وإطاللتها على 
فنون العالم عبر السفر كان لـ»بوابة 
الوسط« حوار، بمساعدة المترجم 
مراد بكار جاء على النحو التالي:

حوار :  عبدالسالم الفقهي

تعجبها أعمال الفنان الكبير مايكل 
أنجلو غير املكتملة ومتأثرة بالفنان 

الفرنسي أوغوستي رودن

ينقصنا   ..« أنه:  الليبية  للسقيفة  اعترفت 
عن  بعيدًا  فنية  أسس  على  المبني  الفني  النقد 
المجامالت، وهو ما سوف يسهم في تطوير الفنان 
والحركة الفنية ويجعلها ترتقي«. ويتأسس العمل 
الفني في ذهنها، نحتًا كان أم تشكياًل قبل الشروع 

فيه.
سيطرًا عليها أعماال مشابهة ويتخلق العمل في 
ذهنها، ثم تنفذه في الحال. ترى أنها من الفنانين 
االنطباعيين، التعبيريين، وهي تحب تواصل تنفيذ 

العمل، محاولة أال ينجز عبر فترات متقاطعة.
غير  أنجلو،  مايكل  الكبير  الفنان  أعمال  تعجبها 
أوغوستي  الفرنسي  بالفنان  ومتأثرة  المكتملة، 
وتحترم  الكبار  ليبيا  فناني  أعمال  تحب  رودن. 

التجارب الفنية كافة.
ويرى الفنان علي العباني أنها من أفضل خريجي 
كلية الفنون واإلعالم، 
مقلة في  أنها  ويؤكد 
أن  والواقع  اإلنتاج، 
لوحاتها  من  لوحة 
هي التي دفعتني إلى 
أن أبحث عن سيرتها 
لم  ولكنني  وأعمالها، 
هذه  من  أكثر  أجد 
لم  التي  اللوحات 
أصابع  عدد  تتجاوز 
منه  لخصت  ما  هو  واحد،  وموضوع  واحدة،  كف 
البسيطة، وال أخفي سرًا إن قلت  المعلومات  هذه 

إنه كان شاماًل ومتكاماًل.
الشريف،  إيمان  والنحاتة  التشكيلية  الفنانة 
في  تخرجت  طرابلس.  مدينة  مواليد  من  فنانة 
األولى  وكانت   ،)1993( سنة  طرابلس  جامعة 
بامتياز  الماجستير  درجة  نالت  ثم  دفعتها،  على 
العام  للفنون  روما  جامعة  من  والرسم  النحت  في 

.2006
درست النحت والرسم في جامعة طرابلس حتى 
سنة 2013. شاركت في أعمال في مشروع المدينة 
القديمة العام 1994 وشاركت في معارض جماعية 

متعددة داخل وخارج ليبيا.

في معرض الفن بدبي ستجد أعماال 
من مصر وتونس وإسبانيا وأميركا 

تعكس روح التقارب

بين  الفرق  وجدت  كيف  والممارسة  التجربة  عبر   ●
والفضاء  المتوسط  وجنوب  األفريقية  التجاربة 

األوروبى؟
أتجه للتركيز على النقاط الجامعة، فمنذ مئة وخمسين 
سنة كانت الفوارق عديدة، لكن لو ذهبت اليوم مثال إلى 
معرض الفن بدبي ستجد أعماال من مصر وتونس وإسبانيا 
وأميركا تعكس روح التقارب، صحيح يوجد اختالف بحكم 

طبيعة كل بيئة إال أن الفجوة بينهما ليست كالسابق.
الذين  واألشخاص  محافظة  أوروبا  كانت  ما  زمن  في 
يملكون رؤوس األموال من خارجها هم من أسهموا في 
إخراج الفن من أوروبا إلى بقية العالم، وكنتيجة لمعادلة 
قدرا  الحالي  اإلسباني  الفنان  حقق  والتواصل  التراكم 
كبيرا من التفاعل في واقعه الذي يخلو تماما من عراقيل 
التجارب  انفتح على كل  أنه  الفني، كما  تحد من نشاطه 

العالمية ومدرك ألهمية التواصل.
● ما أهم نقاط التقارب من وجهة نظرك؟

التي تجمع كل فنان مع نظيره  هي األشياء األساسية 
في مكان آخر، األرض والسماء، الضوء والدم.

● تحدثت حول تجربتك وأهمية السفر لكنك أشرت إلى 
إمكانية أن تكون شبكات التواصل بديال عن التجربة 

الحية، كيف ذلك؟
المباشرة  الرؤية  بين  حسيا  فرقا  هناك  أن  صحيح 
إلى مكان  قد تذهب  المقابل  في  لكن  بعد،  والنظر عن 
ما لمرات عديدة دون أن تحقق إضافة أو كسب معرفي، 
المشاهدة  ال  األشياء  إلى  النظر  بكيفية  تتعلق  المسألة 
إشارتي  في  قصدته  وما  فقط، 
إمكانية  هي  التواصل  لوسائل 
تتيح  ال  أماكن  إلى  الوصول 
لذلك  إليها،  السفر  منا  للبعض 
االضطالع  التقنية  عبر  يمكنك 
خصوصية  على  ما  حد  إلى 
هنا  أنت  المستهدفة،  األماكن 
النافذة  أو  الفعلي  الذهاب  بين 
الفيسبوكية، وإذا لم تدخل في 
ستبقى  االتجاهين،  أحد  منجز 

wv.في دائرة الجمود
لك  مثل  الذي  البلد  ما   ●
محطة  العديدة  جوالتك  في 

ملهمة لمسيرتك الفنية؟
تجربتي  في  أثرت  التي  الدول  أكثر  من  اليابان 
التشكيلية، مع تطلعها أن يصبح مصدر اإللهام نابعا من 
ما  على  فقط  االعتماد  ال  رئيس  كمرتكز  الفني  منجزها 

تمنحه لك فرصة السفر.
● العالم ليس بخير، نحن تقريبا داخل مستشفى، ما 

الذي يستطيع الفنان فعله؟
ال بد من إيجاد طرق ربما تبدو »سحرية« لمؤازرة بعضنا 
البعض والكالم هنا يعجز عن وصف فاعلية هذه المسالك، 
الرسائل  إيصال  على  قادرا  الزاوية  هذه  من  الفن  ويبقى 
الواقع  عن  عميق  بشكل  والتعبير  والثقافية  النفسية 

وتحوالته، والتجربة تظل هي الخيار األفضل لإلجابة.
● قد يجد الفنان صعوبة في مسألة صعوده الفني، 

الموهبة ال تكفي للوصول إلى دائرة االنتشار؟
نقطة الوصول ألي فنان غير موجودة، ربما يكون لديك 
مرجعيات فنية، لكن يظل طريقه وطريقك مختلفين، وما 
وكذا  ألعمالي  متحف  شراء  مثال  هو  المصداقية  يمنحني 
إعجاب الجمهور بها، ربما أستمع إلى آراء فنانين ووجهات 
ال  لكنها  االحترام،  من  كنوع  بروفيسور  أو  دكتور  نظر 

تعنيني كثيرا، فرأي أحد أفراد الجمهور أهم.
● هل أنت راضية عن تجربتك الفنية؟

ما  اإليجابي  والجزء  الطريق  منتصف  في  نفسي  أعتبر 
زال في قائمة االنتظار.

»طيح سـعدك«.. درر اللهجة الليبية
من الكتاب الجديرة بالقراءة »طيّح سـعدك.. وأخواتها«، من 

تأليف فريدة الحجاجي، والغالف للفنان الساخر محمد الزواوي، 
الصادر عن دار الرواد.

وتجذبك تفاصيل غالف الكتاب وتزيد من رغبتك في سبر أغواره 
فتسرع في تقليب صفحاته، لكن 

بمجرد أن تبدأ في قراءة أول سطور 
منه تجده يأخذك في رحلة ليست 

كأي رحلة، يغوص بك الى االعماق 
لتكتشف دُرر اللهجة الليبية في طرح 

مشوق بسيط وممتع، لترى بعينيك 
اإلبداعات التي تحملها لهجتنا العامية، 

وباسلوبه السهل الممتنع -مع سرد 
سلس ال يخلو من فكاهة- تجده يسخر 
أحيانًا من بعض سلوكياتنا وتصرفاتنا 

المرتبطة بـ)أقوالنا(.
وتقول الكاتبة: »يحمل الكتاب عنوانًا مستفزًا ومثيرًا يجعلك 

تقف أمامه متعجبًا مندهشًا ومتحيّرًا، قد يلّفك الصمت لبرهة 
قصيرة ثم تتبعه بابتسامة مترددة بل ربما تجد نفسك تنفجر 

ضاحًكا دون أن تعي السبب، ثم تتمالك نفسك سريعًا وتعود من 
جديد متجهمًا وقورًا ومستنكرًا؛ لينتهي الموقف بوقوعك فريسة 

فضول جامح لمعرفة محتوياته«.

كتاب

تجربة نصرالدين القاضي
ضمن النشاط الثقافي للجمعية الليبية لآلداب والفنون، تقام 

الخميس، بدار حسن الفقيه للفنون بالمدينة القديمة في طرابلس، 
أمسية ثقافية حول الشاعر الراحل نصرالدين القاضي، تقدم خاللها 

قراءات في تجربته الشعرية، إضافة 
إلى قراءة نماذج من قصائده.

الشاعر نصرالدين القاضي، 
وُلد في منتصف مارس من العام 

1952 بمدينة طرابلس، وبها 
تلقى تعليمه فتحصل على دبلوم 
العلوم المالية، وعمل في اإلدارة 

المالية بالشركة العامة للكهرباء، 
وهو عضو في الرابطة العامة 

لألدباء والُكتاب، وشارك في عديد 
المهرجانات الشعرية في الداخل 

والخارج. نشر نتاجه الشعري 
في عديد الصحف والمجالت، 

من بينها: »الفصول األربعة«، مجلة »ال«، »الفجر الجديد«، »كل 
الفنون«، »المؤتمر«، »اإلذاعة«، و»البيت« وغيرها من المطبوعات.

صدر له ديوان بعنوان »من سيرة الصباح والمساء« عن مجلة 
المؤتمر، وكتب حول تجربته الشعرية عديد األدباء والشعراء والنقاد، 
بينهم محمد أحمد الزوي، جميل حمادة، مفتاح العماري، بشير زعبية، 

إبراهيم حميدان، يونس الفنادي، أحمد الفيتوري، عبداإلله الصائغ.

شاعر

»أنتايتلد« لباسكيا

باع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا المولع بجمع األعمال الفنية 
والذي سافر أخيرًا في رحلة سياحية إلى الفضاء، األربعاء، في نيويورك 

لوحة ضخمة لألميركي جان ميشال باسكيا بمقابل 85 مليون دوالر.
وخالل المزاد العلني في مانهاتن، باعت دار »فيليبس« لوحة 

»أنتايتلد« التي رسمها الفنان المنتمي إلى تيار التعبيرية الجديدة 
في العام 1982. وتوفي باسكيا عن سن 27 عامًا. وأعلن مايزاوا 

مطلع مارس الفائت نيته أن يبيع في مزاد هذه اللوحة الضخمة التي 
اشتراها في مقابل 57.3 مليون دوالر. وهو حقق تاليًا ربحًا قدره 

27.7 مليون دوالر. وحّطم الملياردير الياباني في مايو 2017 رقمًا 
قياسيًا بعدما اشترى لوحة أخرى لباسكيا في مقابل 110.5 مليون 
دوالر خالل مزاد لدار »سوذبيز«. وأصبح هذا العمل حينها من بين 

عشرة أعمال بيعت في المزادات بأكثر من مئة مليون دوالر.

لوحة

بالتزامن مع الذكرى 91 الستشهاد شيخ المجاهدين

افتتاح املركز الثقافي بضريح عمر املختار

افتُتح المركز الثقافي بضريح عمر المختار 
بوسط بنغازي بحضور لفيف من األكاديميين 
والمثقفين  والكتَّاب  واألدباء  والسياسيين 
أحفاد  من  وعدد  واإلعالميين  والفنانين 
في  العام  بالشأن  والمهتمين  المجاهدين 

المدينة.
عمر  بضريح  الثقافي  المركز  ويحتوي 
المختار على قاعة كبيرة تستخدم للمحاضرات 
إلى  إضافة  الفنية،  والمعارض  والندوات 

الستضافة  خارجية  وساحة  العامة  المكتبة 
فصل  فترة  خالل  والفنية  الثقافية  النشاطات 

الصيف.
وألقى محمد أحمد المختار، خالل المناسبة 
كلمة عن أحفاد المجاهدين، بينما قدم رئيس 
صور  عرض  نجم  فرج  الدكتور  السالم  مركز 
الشهداء عمر  ونبذة عن سيرة ومسيرة شيخ 
نجم  قدم  العرض  ختام  وفي  ورفاقه،  المختار 
جمال  المصرفي  الخبير  إلى  وتقديره  شكره 
عبدالملك وإدارة مصرف التجارة والتنمية على 
ورئيس  المركز«،  هذا  إنشاء  تكاليف  »تحمل 
على  الثني،  عبداهلل  األسبق  الليبية  الحكومة 

ونائب  الضريح«،  بناء  إعادة  قرار  »استصداره 
الحبري  علي  المركزى  ليبيا  مصرف  محافظ 

على »تمويل إعادة البناء«.
احتفاالت  ضمن  الثقافي  المركز  افتتاح   
البطل  91 الستشهاد  الضريح بالذكرى  إدارة 
المختار،  عمر  الشهداء  شيخ  الوطني  والرمز 
 16 في  الشهيد«  »يوم  ذكري  ليبيا  تحيي  إذ 
عمر  الشهداء  شيخ  استشهاد  تاريخ  سبتمبر 
الصادر عن  رقم »5«  القانون  المختار، وحدد 
 8 بتاريخ  السابق  االنتقالي  الوطني  المجلس 
عطلة  باعتباره  الشهيد«  »يوم   ،2012 يناير 

رسمية ضمن العطالت الوطنية.

يهدف إلى تعزيز قيمة الصناعات التقليدية

املوروث الشعبي محور النسخة األولى من مهرجان بندليف التراثي

األول  التراثي  المهرجان  فعاليات  اختُتمت 
للصناعات التقليدية، بمحلة بندليف في بلدية تراغن، 
والمقتنيات  للتراث  الجريد  جمعية  نظمته  والذي 

الشعبية. والفنون 
الصناعات  قيمة  تعزيز  إلى  المهرجان  ويهدف 
وترسيخ  الشعبي،  الموروث  ومفردات  التقليدية 
األسر  ودعم  العمل،  فرص  توفير  في  مساهمتها 
وتحفيزهم  بمنتجاتهم،  والتعريف  والحرفيين  المنتجة 
وزارة  صفحة  منشور  حسب  واإلبداع،  التطوير  على 
»فيسبوك«،  في  التقليدية  والصناعات  السياحة 

السبت.
عدد  تنظيم  شهد  »المهرجان  أن  المنشور  وأوضح 
اليدوية،  والحرف  التقليدية  الصناعات  معارض  من 
والفنون  األزياء  وعروض  القديمة،  والمقتنيات 
والمناسبات  اليومية  الحياة  وتجسيد مظاهر  الشعبية، 
التقليدية،  الزراعة  وطرق  التعليم  ووسائل  االجتماعية 
صناعة  مراحل  تجسيد  ولوحات  بندليف،  محلة  في 

السعفيات التي تعد المنطقة إحدى مراكزها الرئيسية 
في الجنوب«.

للمعالم  جوالت  نظمت  المهرجان،  هامش  وعلى 
وغدوة  وتراغن  بندليف  بمناطق  السياحية  والمزارات 
أم  جمعية  معرض  زيارة  شملت  والزيتونة،  ومعفن 
في  والتجول  التقليدية،  والصناعات  للتراث  الغزالن 
زار  حين  في  معروضاته،  أبرز  على  واالطالع  أروقته 
تساوة  بمحلة  الجرمنتية  المقبرة  موقع  المشاركون 
وادي عتبة، وعددًا من مواقع المدن القديمة والقصور 

األثرية والمنتزهات في بلدية تراغن ومحيطها.
وأضافت الوزارة في منشورها: »حظي المهرجان في 
وممثلي  الجمهور  من  واسعة  بمتابعة  األولى  نسخته 
ومنظمات  الخاص،  والقطاع  الحكومية  المؤسسات 
تراغن،  بلدية  عميد  طليعتهم  في  المدني،  المجتمع 
ومختار محلة بندليف وأعضاء ديوان السياحة بالمنطقة 
والمقتنيات  للتراث  الجريد  جمعية  ومديرة  الجنوبية، 
التقليدية  الصناعات  إدارة  ومدير  الشعبية،  والفنون 

بوزارة السياحة، ومدير مكتب السياحة مرزق«.
الصناعات  إدارة  مدير  عبر  المهرجان،  ختام  وفي 
التقليدية بوزارة السياحة، ناصر عبداهلل البريكي، عن 
على  عتبة  وادي  مناطق  ألهالي  واالمتنان  الشكر  بالغ 
والذي  والوفادة،  الضيافة  وحسن  االستقبال  حفاوة 
يعبر عن أثر متأصل يعبر عن روح الكرم الليبي العفوي 

الذي يشار إليه بالبنان.
للجمعيات  التقدير  وافر  »عن  عبر  وكذلك 
التقليدية  والصناعات  بالتراث  المهتمة  والمنظمات 
الذاكرة والهوية  في الجنوب، على جهدهم في صون 
الصناعات  دعم  في  المحمودة  ومساعيهم  الوطنية، 
الزاخر  المنطقة  وموروث  اليدوية  والحرف  التقليدية 
بالدالالت والمعاني المعبرة عن كفاح األجداد في بناء 
إلى  أحالوها  التي  الصحراء  وسط  مستقرة  مجتمعات 
جنان خضراء، ومواسم للفرح والبهجة، ويعتبر بمثابة 
القائمين  وإدراك  وفهم  وعي  عن  ينم  وطني  مشروع 

عليها لهذا العمل السامي والنبيل«. 

عرض ليبي في مهرجان
»مسرح بال إنتاج« بالقاهرة

يشارك العرض المسرحي الليبي »صور في الذاكرة« في فعاليات الدورة 
غانم(  سمير  الفنان  )دورة  إنتاج«  بال  »مسرح  مهرجان  من  عشرة  الثانية 
والتي تقام في مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية والتي تقام في 

 29 إلى  وحتى   22 من  الفترة 
سبتمبر.

من  الذاكرة«  في  »صور 
بنغازي،  الوطني  المسرح  إنتاج 
منعم  العراقي  تأليف  من  وهو 
وإخراج  وسينوغرافيا  سعيد، 
عوض الفيتوري، وبطولة حسين 
حمزة  قرقوم،  حاتم  العبيدي، 

القماطي، وهويدا.
الفيتوري  وقال المخرج عوض 
»بوابة  إلى  تصريحات  في 
المسرحي  العرض  إن  الوسط« 
يتناول  الذاكرة«  في  »صور 
اإلنسان  بين  الداخلي  الصراع 
ونفسه في أزمنة وأماكن مختلفة 
بين الداخل والخارج، بين األصل 

والصورة، في شكل ذكريات وهي من الفن الصامت »بانتومايم«.
مصر،  وهي،  دولة   12 من  مسرحيا  عرضا   15 المهرجان  في  يشارك 
رومانيا، الجزائر، العراق، الكويت، قطر، إسبانيا، السعودية، عمان، كوسوفو، 

تونس، وليبيا.

الحسين المسوري

بنغازي - مريم العجيلي

● »الوسط« تحاور إيما مونتويا  بحضور المترجم مراد بكار

● إيما مونتويا

● من أجواء المعرض

● منتجات من البيئة ● األزياء التقليدية حاضرة في المهرجان

● الصناعات اليدوية 

● جانب من الحضور● من أجواء  االفتتاح
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 ويجز ينافس في 5 تصنيفات 
مختلفة.. والجزائري سنايك ينافس 

على لقب أفضل »دي جي«

فيديو  يطرح  محسن،  محمد  المصري  المطرب 
عنوان  وتحمل  الليبية  باللهجة  الجديدة  أغنيته  كليب 
وألحان  األليم،  سالم  كلمات  من  وهي  القمر«،  »ضي 

العلواني،  خالد تامر  موسيقي  وتوزيع 
علي  إخراج  عز، 

السطوحي.

الفنانة التشكيلية 
السورية نور 
بازرباشي تستعد 
لخوض تجربة جديدة 
في مجال الغناء بعد 
تسجيل أغنيتها 
األولى بعنوان 
»حياتي ملونة« 
واألغنية باللهجة 
المصرية من كلمات 
وألحان عماد موسى 
وتوزيع موسى علي. 
ومن المقرر تصوير 
األغنية بين لبنان 
وتركيا خالل األسبوع 
المقبل على أن 
يجري طرح الفيديو 
كليب في بداية شهر 
أكتوبر المقبل.

صبري  هند  التونسية  النجمة 
الكوميدية  األدوار  لتقديم  تعود 

فيلمها  خالل  من  السينما  في 
المقرر  ونعمة«  »فضل  الجديد 
طرحه 5 أكتوبر المقبل، وهو من 

رامي  وإخراج  وتار  أيمن  تأليف 
إمام. وتجسد هند ضمن أحداث 

شخصية  الفيلم 
العميلة  »نعمة« 

وزوجها  هي  السرية 
يجسد  والذي  »فضل« 

المصري  النجم  شخصيته 
ماجد الكدواني.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بـ49 ترشيحًا

فنانو شمال أفريقيا يضعون بصمتهم على »جوائز املوسيقى األفريقية«
 All Africa( األفريقية«  الموسيقى  »جوائز  لجنة  أعلنت 
Music Awards( المشهورة عربيًا باسم »Afrima«، في وقت 
سابق من هذا األسبوع القائمة النهائية للفنانين المرشحين 
لنيل جوائز نسختها الجديدة للعام 2022، والمقرر إقامة حفل 

توزيع جوائزها في نوفمبر المقبل.
بالتعاون مع مفوضية  للجوائز  التنفيذية  اللجنة  واختارت 
االتحاد األفريقي ما مجموعه 382 ترشيحًا لفنانين وفنانات 
من مختلف بقاع القارة السمراء، من أصل ما يزيد على 9 آالف 
مشاركة، وهو ما يعد رقمًا تاريخيًا للجوائز، وتمثل الترشيحات 
أفريقيا  وشرق  غرب  أفريقيا،  في  الخمس  المناطق  المختارة 
العربية  والترشيحات  الوسطى،  وأفريقيا  األفريقي  والجنوب 

المرتكزة في منطقة شمال أفريقيا، وفقًا لبيان.
ويضع فنانو شمال أفريقيا بصمتهم التاريخية هذا العام 
بحصول المنطقة على 49 ترشيحًا، إلى جانب بروز عدد من 
النجوم العرب ودخولهم المنافسة ألول مرة أيضًا على أهم 

تصنيفات الجوائز، كأفضل فنان أفريقي للعام وأفضل أغنية.
وتستحوذ مصر على نصيب األسد من ترشيحات الشمال 
في  باختياره  ويجز  الراب  مغني  نجم  يلمع  حيث  األفريقي، 
القارة  خمسة تصنيفات للجوائز، كأفضل فنان على مستوى 
للعام 2022 وأفضل فنان في شمال أفريقيا، بجانب منافسته 
على لقب أفضل أغنية للعام عن أغنية »البخت«، وأفضل عمل 

أفريقي معاصر وأفضل أغنية تعرض في فيلم أو مسلسل.
في حين ينافس مغني الراب مروان موسى على أربع جوائز، 
أفضل فنان في شمال أفريقيا في منافسة مباشرة مع ويجز، 
بجانب أفضل مغني راب للعام وأفضل عمل أفريقي معاصر 
ينافس  حين  في  أفريقيا،  مستوى  على  صاعد  فنان  وأفضل 
علي لوكا على لقب أفضل فنان في الشمال األفريقي بأغنية 

»متخافيش ياما«.
وجذب الفنان أمير عيد مغني فرقة »كايروكي« األنظار هذا 
العام باختياره للمنافسة على جائزة أفضل أغنية تم عرضها في 
مسلسل وهي أغنية »أنا نجم«، بجانب منافسته على جائزة 
تنافس  كما  الروك،  لموسيقى  غنائي  عمل  أفضل  تصنيف 

المطربة روبي على لقب أفضل فنانة في الشمال عن أغنيتها 
»نمت ننة«.

وتكمل مصر مشاركتها في ترشيحات الجوائز من خالل 
النجم أحمد سعد، عبر اختياره للمنافسة على لقب أفضل فنان 
في الشمال األفريقي بجانب اختيار أغنيته »الملوك« بمشاركة 
عنبة ودبل زوكش، للمنافسة على جائزة أفضل عمل مشترك 
وأفضل أغنية عرضت في مسلسل أو فيلم، بعد عرضها في 

مسلسل »مون نايت« العالمي.
بينما تدخل المغرب المنافسة بخمسة فنانين، بداية من 
المطربة منال في ترشيحات أفضل فنانة في شمال أفريقيا 
وأفضل فنانة للعام وأفضل فنانة مؤثرة بأعمالها، ومغني الراب 
الجراند توتو في تصنيف أفضل فنان في شمال أفريقيا وأفضل 
فنان صاعد للعام. هذا باإلضافة لمنافسة المطربة فوزية على 
جائزة أفضل عمل غنائي في الشتات، بجانب لقب أفضل فنانة 
في شمال أفريقيا، بجانب المطربة مروة الود التي تنافسها في 
نفس التصنيفين، كما تنافس جيالن على لقب أفضل فنانة في 

الشمال األفريقي لهذا العام.
بين  منافسة  الجزائرية  المشاركة  تشهد  حين  في 
المطربتين لينا محيم وكنزة مرسلي على لقب أفضل فنانة 
في شمال أفريقيا، بينما يترشح النجم سولكينج في تصنيفات 
أفضل فنان في شمال أفريقيا وأفضل أغنية، وينافسه عليها 
دي جي سنايك بجانب ترشحه للقب أفضل دي جي في أفريقيا.
وتعد جوائز »الموسيقى األفريقية« أعرق جوائز موسيقية 
مفوضية  رعاية  تحت  وتأتي  السمراء  القارة  مستوى  على 
االتحاد األفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير الختيار 
وأفضل  ومطربة  مطرب  أفضل  مجاالت  في  أفريقيا  نجوم 
ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف األنواع 

الموسيقية كل عام.
جوائز  إن  أفريما،  رئيس  دادا،  مايك  قال  جانبه  ومن 
الموسيقى األفريقية تهدف لالحتفاء بالثقافة الموسيقية في 
القارة السمراء وتكريم إبداع مواهبها الفنية من المطربين 
والموسيقيين، ونقل إبداعهم ليراه العالم أجمع بالتعاون مع 
مفوضية االتحاد األفريقي احتفااًل باإلرث األفريقي الفني، كما 
إذاعته بشكل حي  العام ستجري  هذا  جوائز  أن حفل  كشف 
أكثر من 84 محطة تليفزيونية في 109 دول  ومباشر على 

حول العالم.
في حين كشفت جنات حدادي، المنسقة اإلقليمية للجوائز 
في شمال أفريقيا، أن المنطقة تحدث نقلة تاريخية بفنانيها 
هذا العام، حيث تعد هذه النسخة هي األكثر عدداً لترشحات 
فناني الشمال في الجوائز األفريقية، كما تعد هي المرة األولى 
التي ينافس فيها فنانون عرب على لقب أفضل فنان وأغنية 

في نفس العام.
بينما أوضح حسام الجمل، عضو لجنة تحكيم شمال أفريقيا، 
أنه جرى اختيار الترشيحات لألعمال التي صدرت في الفترة من 
20 أغسطس 2021 حتى 5 أغسطس هذا العام، مضيفًا أن 
صوت منطقة شمال أفريقيا كان أعلى وأكثر من أي وقت مضى 
هذا العام مع الكثير من األغاني التي كسرت حواجز المشاهدات 
والتريندات واألعمال التي لفتت األنظار، موضحًا أن المشاركة 
المصرية متألقة بشكل الفت هذا العام بدخولها المنافسة على 

كافة التصنيفات.

 القاهرة ـ الوسط

اعتراف كاردي بيمحمد محسن يغني بالليبي هند »عميلة سرية«نور بازرباشي: »حياتي ملونة«

كشف الممثل المصري عمرو يوسف تفاصيل مشاركته في مسلسل »وعد إبليس« والذي يجري عرضه 
.»MBC حاليًا على منصة »شاهد«، مؤكدًا حماسه للمشروع منذ االتفاقات األولية مع »استوديوهات

وأشار »ازداد حماسي مع انطالق التصوير، فقد الحظت اهتمامًا عاليًا بأدق تفاصيل العمل وفي كل 
مشهد من المشاهد، أضف إلى ذلك توفير جميع اإلمكانات للمخرج كولين تيج، فطبيعة العمل تتيح 
للمخرج تقديم هامش واسع من اإلبهار البصري وهو ما حرصت عليه الجهة المنتجة«، وفقًا لبيان من 
.»MBC« مجموعة
وكشف عمرو أنه يجسد شخصية »إبراهيم«، واصفًا إياه بالرجل الناجح الذي بنى نفسه بنفسه وتمكن 
من صعود سلم النجاح بثقة ووصل إلى مكان مرموق، وتزوج بالمرأة التي يحبها بجنون وهي بمثابة نصفه 
الثاني، فضاًل عن كونها تبادله المشاعر بالمثل.
ويضيف: »يجد إبراهيم أن كل ما حلم به بات واقعًا يعيشه يوميًا مع نجاح وتطور مستمر. وفجأة، تنقلب 
حياته رأسًا على عقب عندما تصاب زوجته زينة التي ال يستطيع أن يعيش بعيداً عنها بمرض خطير، فما 
الذي هو مستعد للقيام به والتضحية فيه من أجل المرأة التي يحب؟ وما هي الطريق الذي يمكن أن 
يسلكها للحفاظ على حياة زوجته؟ سيسير إبراهيم خلف الشيطان ولكنه سرعان ما يحاول العودة؟ فما 
هو ثمن القرار الذي اختاره؟ وما الذي سيقدمه إبراهيم للعودة عن الطريق الذي اختار المضي فيه بعد 

أن يكتشف أنه قد تعرض للخديعة؟ المسلسل مليء باألسئلة 
الوجودية والحياتية، فهو عمل درامي بامتياز يمتلك بُعداً خياليًا 
ويتيح أمام المشاهد أن يطرح على نفسه أسئلة على غرار: ما 
الذي سأقوم به لو كنت مكان إبراهيم؟«. وعن تعاونه مع المخرج 
اإلنجليزي كولين تيج أشار يوسف إلى أنه يعد مخرجًا متعبًا للممثل 
لناحية تفانيه وحرصه على إظهار إمكانات كل ممثل وطاقاته 
الكامنة فضال عن إضافة أدوات جديدة للممثلين تساعدهم على 
إبراز الشخصيات بأدق تفاصيلها النفسية والجسدية.
وحول انطباعه عن العمل مع النجمة األميركية بوال باتن، يوضح 
عمرو: »بوال باتن ممثلة هوليوودية عملت مع نجوم عالميين كبار 
أمثال توم كروز ودنزل واشنطن وغيرهما، وخاضت معنا اليوم 
تجربة غنية وجديدة بالنسبة لها، فقد صورنا معها في مناطق 
مختلفة من القاهرة، في الحطابة وخان الخليلي والقلعة وقاهرة 

المعز، وكانت سعيدة جداً بالتجربة، فهي ممثلة محترفة وأنا شخصيًا استمتعتُ بالعمل معها، فهي 
تشبهني من حيث اهتماهها بالمشروع ككل وليس فقط بدورها في العمل، لذا كانت تتناقش معي ومع 
المخرج في تفاصيل شاملة تتعلق بالسيناريو«.

وأكد الممثل المصري أن »وعد إبليس« مختلف عن أي عمل عربي آخر، موضحًا »من الناحية التقنية 
مثال قمت بتأدية الكثير من مشاهدي أمام الـGreen Screen )الشاشة الخضراء( وهي تقنية يجري عليها 
الحقًا تركيب خلفيات ألماكن مختلفة، لذا فقد اقتضى األمر أن أتخيل تلك األماكن والخلفيات أثناء التصوير. 
وهذا مجرد جزء من االختالف داخل عمليات التصوير.. أما بالنسبة للمشاهد فسيتابع صورة مختلفة، 
زوايا مختلفة، كادرات مختلفة، طريقة إخراج وحركة كاميرات مختلفة، أضف إلى ذلك أن القصة بحد ذاتها 
مختلفة إذ تتطرق إلى العالقة بين اإلنسان والشيطان، وقد حرص صنَّاع العمل على تقديمها بطريقة غير 
مسبوقة في الدراما العربية«  »وعد إبليس« يشارك في بطولته بجوار عمرو يوسف، األميركية بوال باتن، 
والسعودي يعقوب الفرحان، والمصريان فتحي عبدالوهاب، وأحمد مجدي، والتونسية عائشة بن أحمد، 
وآخرون، وبمشاركة ضيفة الشرف الفنانة نيللي كريم، وهو من تأليف الكتَّاب البريطانيين توني جوردان، 
وإنجي لومان فيلد، وريتشارد بيالمي، والمخرج البريطاني كولين تيج، والمؤلف توني جوردان.

 

عمرو يوسف:

 تحمست لـ »وعد إبليس« منذ اللحظات األولى
لمسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات

 تكريم الفنانة سعاد خليل بكلية اإلعالم بنغازي
بنغازي - الوسط: مريم العجيلي

كرمت كلية اإلعالم بنغازي الفنانة سعاد خليل، الخميس 
بالشأن  والمهتمين  الفنانين  من  عدد  بحضور  الماضي، 
والبحوث  الدراسات  قاعة  داخل  وذلك  والطلبة،  الثقافي 

بمنطقة الحميضة.
وقال اإلذاعي وعضو هيئة التدريس ومنظم حفل التكريم، 
جاء  »التكريم  إن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  النائلي،  أحمد 
مع انطالق إدماج كلية اإلعالم جامعة بنغازي في المجتمع، 
المشهد  في  المبدعين  وتكريم  اإلبداعي  المشهد  بمراقبة 
المليئة  خليل  سعاد  الفنانة  سيرة  على  اطالعنا  بعد  ذاته، 
أو  التلفزيون  أو  المسرح  كانت  الدراما سواء  في  بالنجاحات 
المسموعة باإلضافة إلى الترجمة، قررنا تكريمها في حضور 
أن  النائلي  وأضاف  بالدنا«.  في  الفنية  بالحركة  المهتمين 
»هذا التكريم جاء في إطار عدد من التكريمات، ومنها تكريم 
الفنان الملحن الكبير إبراهيم أشرف وعدد من الشخصيات 
المبدعين  تكريم  في  مستمرة  اإلعالم  وكلية  اإلبداعية، 
الذين أعطوا وأنجزوا طيلة السنوات الماضية، ونجاحهم هو 

من يحدد تكريم الكلية له«.
إلى أن »سعاد خليل تجربة فريدة ليس فقط في  وأشار 
وتنظيم  البرامج  وإعداد  الترجمة  في  كذلك  لكن  الدراما، 
من  الجوائز  على  وحصلت  التثقفية،  والفعاليات  األحداث 
الداخل والخارج من إيطاليا وتونس وعدد من الدول العالمية 
والعربية، شاركت في مهرجانات في البرازيل وغيرها، فهي 

تجربة كبيرة وتستحق الثناء«.
وتحدث عدد من المثقفين والفنانين أثناء حفل التكريم 
بجهود  أشاد  والذي  الفالح،  علي  المسرحي  الكاتب  ومنهم 
القائمين على كلية اإلعالم بجامعة بنغازي على ما يبذلونه 
الثقافي  محيطها  مع  الجامعية  الفاعلية  دمج  سبيل  في 
العملية  بين  الحواجز  وكسر  الثقافية  الحياة  على  واالنفتاح 

األكاديمية والحراك الثقافي.
خليل  سعاد  الفنانة  أسرة  قدمته  ما  إلى  الفالح  وأشار 

للحركة الفنية الليبية، في وقت اجتماعي صعب كان 
أخالقية، حيث قدمت هذه  كنقيصة  للفن  ينظر 
وهن  الكثير،  للفن  قدمن  فنانات  أربع  األسرة 
كريمان جبر وسعاد خليل والمرحومة فاطمة 

عبدالكريم وأمينة الشريف.
مسألة  إلى  كلمته  في  الفالح  وأشار 
األجيال، قائاًل، »ربطتها حسب رأيي بالعمل 
في  تواجدك  يحدد  الذي  وهو  المسرحي، 

أعمااًل  يقدمون  شبابًا  هناك  أن  بمعنى  انتفاءك  أو  الحاضر 
أعمااًل  يقدمون  كهول  هناك  والعكس  الشيخوخة،  تملؤها 
البيولوجي  فالعمر  والشبابية،  والتجديد  بالحيوية  تنبض 

ليس دلياًل على التصنيف في المجال«.
في  الطفولة  منذ  الفنية  حياتها  خليل  سعاد  بدأت 
بالمسرح  التحقت   1969 العام  وفي  اإليطالية،  المدارس 
لتبدأ مسيرتها مع التمثيل. قدمت عديد األعمال المسرحية 
األعمال  عديد  قدمت  كما  العربية،  واللغة  الليبية  باللهجة 
في اإلذاعة والتلفزيون وشاركت في عدة نشاطات ثقافية، 
من  ليبيا  حول  الثقافية  المواد  ترجمة  على  تعمل  فكانت 
اإليطالية إلى اللغة العربية، وذلك لكونها على دراية بعدة 
والفرنسية،  واإلسبانية  واإلنجليزية  اإليطالية  وهي  لغات 
بتنظيم  وقامت  عربية  تحكيم  لجان  عدة  في  شاركت  كما 
في  وشاركت  إيطاليا  في  الليبي  التشكيلي  للفن  معارض 

عدة ندوات ثقافية عبر الوسائل اإللكترونية.
األعمال  عشرات  ولديها  األدوار  مختلف  خليل  أدت سعاد 
الليبية  اإلذاعات  في  ومسلسالت  برامج  بين  ما  المسموعة 
المتنوعة، كما أنها من مؤسسي اإلذاعة األوروبية، فكانت 
نشرت  كما  والفرنسية،  اإليطالية  باللغة  البرامج  تقدم 
ترجماتها في جريدة »الشمس« أسبوعيًا ثم قامت بإعدادها 
مع  ترجمات  برنامج  في  تقديمها  ليجري  إذاعي  بشكل 
الجهمي«  المسموعة »خديجة  األعمال  النائلي، ومن  أحمد 
أصحاب  و»مقاعد  مخلوف«  و»يوميات  و»البسباسي« 

الصوب«.
كالمسرح  بنغازي  في  المسارح  كل  مع  تجاربها  كانت 
األدوار  عديد  وقدمت  والوطني،  والشعبي  والقومي  العربي 
و»عمتي  الليل«  و»جاك  صيف«  ليلة  »طاجين  أبرزها  من 

ونيسة« و»أصوات ووطن« و»يسقط شكسبير«.
»أشجار  منها  أعماال  خليل  سعاد  قدمت  التلفزيون،  في 
و»علم  و»عزيزة«  مدللة«  و»الحاجة  و»األقدار«  تموت«  ال 

وخبر«.
وترجمت سعاد خليل عديد الكتب في المجال المسرحي 
واإلخراج الموسيقي، إضافة إلى الشعر، وترجمت روايتين 
من اللغة اإلنجليزية إلى اإليطالية ثم إلى العربية، 
وترجمتها،  إعدادها  من  كتابًا   12 لها  وصدر 
اليوم« ومجلة »سما  وكتب في جريدة »رأي 
الليلية«  »الحياة  وجريدة  السعودية  ورد« 
 »CULTURA« اإلسبانية  والمجلة 
ومجلة »AIRL« اإليطالية وكتبت مقالة 
 »HUMANITY« بمجلة  شهرية 

اإلنجليزية.

 أحمد النائلي: 
تجربة فريدة في كل 

مناحي اإلبداع

 علي الفالح: أسرتها 
قدمت للفن الكثير 

في وقت صعب

القاهرة ــ محمد علوش

إحدى  أمام  تهمتين  في  بذنبها  تعترف  بي،  كاردي 
محاكم نيويورك، وذلك على خلفية تورطها في مشاجرة 
داخل نادٍ ليلي. وجاء ذلك االعتراف لتفلت مغنية الراب 
من عقوبة السجن، نتيجة تسوية أنهت قضية استمرت 
في  المالهي  بأحد  موجودة  بي  كاردي  كانت  سنوات. 
ُأفيد بأن مجموعة تابعة لها بدأت  2018 عندما  العام 
إلى إصابة  الزجاجات والكراسي، في تصرف أدى  برمي 

موظفة في ساقيها.

عودة ويل سميث
النجم األميركي ويل سميث يخطط للعودة للتمثيل 
الكوميدي  للممثل  صفعه  من  تقريبًا  أشهر  ستة  بعد 
توزيع  حفل  في  المسرح  خشبة  على  روك  كريس 
عامًا   53 العمر  من  البالغ  النجم  يتطلع  »األوسكار«. 
البطولة في الظهور األول للمخرج السينمائى  إلى دور 
بيكتشرز«،  »بارامونت  مع  تشينوى،  عبيد  شارمين 
طويلة،  فترة  منذ  مساعده  مع  أيضًا  المشروع  وسينتج 

المخرج أكيفا غولدسمان، الذي كتب السيناريو.

كنزة مرسلي تنافس روبي على لقب أفضل 
فنانة في شمال أفريقيا

 سعيد بالتعاون
مع النجمة األميركية 

بوال باتن



صدر عن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم 364 بشأن اعتماد ◆
انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي »الكواكب« الرياضي والثقافي 
واالجتماعي بمنطقة الشعواء، وتضم أمانة الجمعية العمومية محمد المبروك 

الشيباني رئيسًا وعضوية العبادي المهدي إبراهيم وعمر محمد أبوزيد، 
بينما ترأس مجلس إدارة النادي محمود أحمد كريدغ، ونائبه السعيد محمد 

التركي، وعضوية كل من محمد عبداهلل صالح وسالم محمد البوسيفي 
والجمالي محمد التركي ومحمد محمود التركي ومحمود محمد إبراهيم.
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فيفي
املرمىاملرمى

انطلقت بمتنزه طرابلس الترفيهي بطولة »سالم ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية«، ◆
تحت إشراف وتنظيم رابطة قدامى الرياضيين، بالتعاون والتنسيق مع مكتب 

الرياضة بطرابلس، وشارك في المنافسات فرق من بلديات طرابلس ومصراتة 
والزاوية وصبراتة وزوارة وترهونة واسبيعة والسواني والعامرية والعزيزية وصرمان 

والمعمورة والخمس، ويتكون كل فريق من أربعة العبين من غير الرياضيين 
المسجلين باألندية، منهم ثالثة داخل الملعب والعب واحد احتياط، واللجنة 

المشرفة على البطولة تضم أنور الطوباشي ووجدي القمبري ومحمد القاضي.

32 الماضي،  األحد  بنغازي،  مدينة  استضافت 
فعاليات ملتقى الحكام الدوليين والمساعدين 
تحت  ُأقيم  الذي  النخبة  وحكام  الدوليين 
إشراف لجنة التحكيم العامة برئاسة الحكم 
وشهد  قرين،  الدين  نصر  السابق  الدولي 
لدى  التحكيم  خبير  وتواجد  حضور  الملتقى 
عصام  المصري  الدولي  المحاضر  »فيفا« 
اليوم  حتى  الملتقى  ويتواصل  عبدالفتاح، 
من  حكمًا   30 من  أكثر  بمشاركة  الخميس 

مختلف مناطق ومدن ليبيا.
وعملية،  نظرية  محاضرات  الملتقى  وشهد 
التحكيم  لجنة  وحرص  اهتمامات  ضمن 
حيث  الليبي،  والتحكيم  بالحكم  العامة 
مستوى  رفع  أيضًا  الملتقى  استهدف 

التي  الثقة  بعد  خاصة  وتطويره،  التحكيم 
منحتها لجنة التحكيم العامة للحكم الليبي 
الذي أسهم خالل المواسم األخيرة في إدارة 

أبرز مباريات مسابقات كرة القدم المحلية.
الليبية  القدم  كرة  في  التحكيم  وينتظر 
عليه  االعتماد  بهدف  التطوير،  مزيد 
انتهى  أن  بعد  الجديد،  الموسم  في  أكثر 
الموسم الماضي بصافرة أجنبية، عبر طاقم 
في  الفاصلة  المباراة  إلدارة  صربي  تحكيم 
فريقي  بين  الممتاز  بالدوري  التتويج  لقاء 
الذي  و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي 
تونس،  في  رداس  بملعب  األخير  حسمه 
الممتاز  الليبي  الدوري  مشوار  ختام  في 

الماراثواني لموسم 2021 - 2022.

ملتقى الحكام الدوليني والنخبة تحت إشراف »فيفا« في بنغازي

● عبد الفتاح خالل اجتماع سابق للحكام

أيام الـ »فيفا« الدولية 
بنكهة أفريقية

الحدث

زين العابدين بركان

إلى  القدم  الوطني األول لكرة  عاد منتخبنا 
شهر  منذ  توقف  بعد  الدولية،  الواجهة 
خوضه  عقب  وتحديدًا  الماضي،  يونيو 
مباراتي الجولتين األولى والثانية لتصفيات 
الـ»كان«، بعد فوزه على منتخب بوتسوانا 
ببنغازي، ثم خسارته أمام غينيا االستوائية 
الديار، ليصبح ثاني ترتيب مجموعته  خارج 

مناصفة مع المنتخب الغيني.
الدولي  ظهوره  ليستأنف  منتخبنا  وعاد 
عبر بوابة ونافذة أيام الفيفا الدولية، حيث 
البطولة  مباريات  بنغازي  مدينة  تستضيف 
الودية الدولية التي تجمع منتخبنا الوطني 
مع منتخبي أوغندا وتنزانيا، حيث ستستمر 
سبتمبر  شهر  من   27 يوم  حتى  الدورة 
فريقنا  ستجمع  أخيرة  بمواجهة  الجاري، 
هذه  وتعد  التنزاني،  المنتخب  مع  الوطني 
للتحضيرات  منتخبنا  بعودة  إيذانًا  البطولة 
الجدية استعدادًا لالستحقاقات وااللتزامات 

الدولية المقبل.
نهائيات  في  الوطني  منتخبنا  سيشارك 
بطولة أفريقيا لالعبين المحليين »الشان« 
بالجزائر مطلع العام الجديد، ثم سيستأنف 
تحضيراته لخوض غمار تصفيات الـ»كان« 
الجولتين  مباراتي  سيخوض  حيث 
المجموعة  متصدر  أمام  والرابعة  الثالثة 
رادس  في  ذهابًا  تونس  منتخب  العاشرة 
القريبة  األيام  وشهدت  ببنغازي،  وإيابا 
المحلية لخوض غمار  الماضية عودة فرقنا 
وبطولة  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات 
»الكونفدرالية«، حيث ُأقيمت جميع مباريات 
الفني  المدير  أنظار  تحت  األربع  ممثلينا 
الذي  مارتينيز  األول  للمنتخب  الفرنسي 
الدوليين  العبيه  ومراقبة  متابعة  في  بدأ 
للوقوف على جاهزيتهم استعدادًا للمرحلة 
حد  لوضع  خاللها  يتطلع  التي  المقبلة 
إلخفاقات المرحلة الماضية وتعويض تعثره 

في ثاني جوالت »الكان«.
ونهائيات  الدولية  الدورة  وستمثل 
وتحديًا  حقيقيًا  اختبارًا  األفريقية  الـ»شان« 
من  استفاد  الذي  الفرنسي  للمدرب  جديدًا 
عامل الوقت، وأخذ متسعًا من الوقت إلعادة 
ترتيب أوراقه وخياراته واختياراته استعدادًا 

لما هو قادم على مختلف الوجهات.

األول  القدم  كرة  فريق  وسط  العب  جدد 
سليمان،  بن  صهيب  »األخضر«،  بنادي 
األفريقي،  العبور  فريقه في  بنجاح  إشادته 
من  الـ32  دور  إلى  الرسمي  التأهل  بعد 
األفريقية،  بطولة كأس »الكونفدرالية« 
وجاء تأهل »األخضر« بعد تعادله سلبيًا 
الخرطوم« السوداني،  مع نظيره »أهلي 
ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة  في 
فريق  أضاع  حيث  بنينا«،  »شهداء 
كانت  التي  الفرص  عديد  »األخضر« 
»أهلي  فريق  وكذلك  للتسجيل،  سانحة 
عكس  جيد  بمظهر  ظهر  الذي  الخرطوم«، 
»األخضر«  تفوق  شهدت  التي  الذهاب  مباراة 
بنتيجة مطمئنة أسهمت في العبور المبكر عبر 
فريق  تأهل  النتيجة  وبهذه  صفر(،   -  3( الفوز 
مباراة  في  فوزه  بعد  الـ32  الدور  إلى  »األخضر« 
واإلياب  نظيفة،  أهداف  ثالثة  بنتيجة  الذهاب 
بالتعادل السلبي، ليتأهل بمجموع المباراتين )3 - 
0(، ليواجه »األخضر« فريق »عزام« بطل تنزانيا، 
»الكونفدرالية«  كأس  من  الـ32  الدور  في 
سعادته  عن  أعرب  صيب  وكان  األفريقية، 
بعبور »األخضر«، مؤكدًا أن طموحات فريقه 
وسيطمح  الدور،  هذا  عند  تتوقف  لم 
الجميع داخل فريق »األخضر« إلى مزيد 
األفريقية  البطولة  في  االنتصارات 
الليبية،  الكبرى، لتشريف كرة القدم 

وتقديمها بأفضل صورة.

● صهيب

وتبدأ  البداية  ناقوس  ويدق  المربع  يعتلي  عندما 
سرعة  حيث  النبيل،  الفن  متعة  ترى  الجوالت، 
السريع  والتحرك  منها،  والمراوغة  اللكمات 
بالقدمين، إنها الموهبة واالستعداد البدني الذي 
مرسال  الرحيم  عبد  البطل  المالكم  في  تجسد 
العام  الكفرة  مدينة  مواليد  من  وهو  الوداوي، 
وهو  بنغازي،  الزراعة  بوزارة  سابق  1946موظف 
الوداوي  مرسال  المعروف  »األهلي«  العب  والد 
المصراتي«  »االتحاد  لفريق  انضم  الذي  )زمرينا( 

هذا الموسم.
اختارها  التي  المالكمة  لعبة  مع  كانت  بدايته 
الشديد  لحبه  الرياضية  األلعاب  من  غيرها  دون 
عالم  في  خطواته  وأولى  ألبطالها،  ومتابعته  لها 
ارحومه  السالم  عبد  المدرب  مع  كانت  المالكمة 
مدرب »األهلي« وبعدها مع عبد اهلل عثمان ومحمد 
وعبدالسميع  الشاعري  ومحمد  )جقرم(  البرناوي 
وجاب  العابدية  ومحمد  ميلود  وسليمان  مخلوف 
أولى  ولعب  المصري،  وعبدالحميد  السراوي  اهلل 
مبارياته المحلية أمام مالكم »الهالل« ناصر بن 
زبلح العام 1960 وأول مباراة دولية له كانت مع 
تعادل معه  الذي  اليونان  ميخائيل بطل  المالكم 
عند زيارة الفريق اليوناني للمالكمة »األهلي« في 

العام 1961.
 80 نحو  لعب  المالكمة  مع  رحلته  خالل  ومن 
مباراة محلية حقق الفوز في أغلبها، وكانت أصعب 
مبارياته مع مصطفى المسالتي ورافع األثرم وعلي 

وأحمد  ونشنوش  الحرك  ومصطفى  المحجوب 
أبوزيد وغيرهم، وأيضًا لعب نحو 50 مباراة دولية 
معرض  دورات  في  وشارك  ليبيا،  وخارج  داخل 
طرابلس الرياضية في 3 دورات تحصل فيها على 
ولعب  المتوسط،  الوزن  في  ذهبية  ميداليات   3
في دورة ألعاب البحر المتوسط في تونس العام 
1967 ونال الميدالية البرونزية، وكذلك في بطولة 
الميدالية  على  وتحصل  بتونس،  العربي  المغرب 
القاهرة  في  الرابعة  العربية  الدورة  وفي  الفضية، 
تحصل على الميدالية البرونزية، كما تحصل على 
الذهبية في بطولة المغرب العربي بالمغرب، بعدها 
انتقل للعب مع االتحاد العسكري بعد العروض التي 
قدمت له وهي التفرغ الكامل للمالكمة ومنحه رتبة 
عسكرية مع حوافز مادية أخرى لكن بعد انضمامه 
الوعود وأصبح  المسلحة تبخرت كل تلك  للقوات 
وخيبة  اإلحباط  له  مما سبب  عادي،  جندي  مجرد 
األمل، وقرر ترك اللعبة وتوقف عن التدريبات، لكن 
ومع  اللعب،  عن  التوقف  بعدم  نصحوه  أصدقاءه 
االتصاالت والوعود الجديدة عاد للتدريب واللعب 
العسكرية في نيجيريا،  العالم  وشارك في بطولة 
وتحصل فيها على الميدالية البرونزية، وفي دولة 
الباكستان تحصل على الميدالية الذهبية بعد فوزه 

بالضربة القاضية على المالكم األميركي تايلور.
والجزائر،  وإيطاليا  يوغوسالفيا  في  فاز  كما 
وبعد  األفريقية،  البطولة  ذهبية  على  وتحصل 
كل اإلنجازات الرياضية منح ترقية استثنائية مرة 

مما  عريف«،  »نائب  إلى  أول«  واحدة من »جندي 
جعله يترك اللعبة ويهرب من الجيش ويصر على 
االستقالة حتى قبلت بعدها فوجد نفسه في الشارع 
العمل  من  يخجل  لم  شهرته  ورغم  عمل،  دون 
الشريف، حيث عمل في مراكب صيد السمك وأفران 
النادي  داخل  للمالكمة  صالة  إعداد  وبعد  الخبز، 
»األهلي« عاد مع الرياضيين القدامى وبدأت الوجوه 
الجديدة تنضم إليهم وتمت استضافة فريق »أهلي 
مفتاح  البدري  يدربه  الذي  للمالكمة  طرابلس« 
وكذلك استضافة الفريق المصري للمالكمة، وأثناء 
االستعداد لرد الزيارات صدر الكتاب األخضر الذي 
اللعبة ونجومها  والمصارعة وقتل  المالكمة  حرم 
وجماهيرها، وهكذا انتهت المالكمة بجرة قلم بعد 

تاريخها الحافل باألمجاد.
المالكمة  بعودة  فرح  فبراير،   17 ثورة  وبعد 
وتعاون مع اآلخرين في إحيائها وإقامة المقابالت 
لها وظل معهم حتى فاجأه المرض ولم يعد قادرًا 
على المشي، وظل هذا البطل حبيس جدران غرفته 
معه  يقف  من  يجد  أن  دون  المرض  آالم  يعاني 
ويقدر تضحياته وما قدمه للرياضة والوطن، وحاليًا 
يعاني الزهايمر وعدة جلطات، وليس لنا إال الدعاء 
أما المسؤولون  له بالشفاء وأن يخفف اهلل آالمه، 
أنهم  أعتقد  العليا فال  المناصب  الرياضة في  عن 
يهتمون بمثل هؤالء األبطال علمًا بأنهم وصلوا 
لمناصبهم بفضل تاريخه مع غيره من الرياضيين 

القدامى في مختلف األلعاب والمدن.

تنطلق بعد غدٍ السبت، بطولة كرة القدم 
لمنتخبات مديريات األمن بالمنطقة الشرقية، 
التي ستقام تحت إشراف ودعم اتحاد الشرطة 

الرياضي، فرع المنطقة الشرقية، وستشهد 
البطولة مشاركة ثالثة عشر فريقًا جرى توزيعها 

على ثالث مجموعات، وقد حددت لجنة تنظيم 
المسابقات انطالق البطولة مساء السبت 

بانطالق منافسات المجموعة األولى بالملعب 
الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي.

وتقام مباراتان، تجمع األولى مديرية أمن 
بنغازي ومديرية أمن توكرة، بينما تجمع المباراة 

الثانية فريقي مديرية أمن سلوق قمينس 
ومديرية أمن األبيار، وستقام المباراة الفاصلة 

للتأهل عن المجموعة الثالثاء المقبل.
وتنطلق، األحد المقبل، مباريات فرق 

المجموعة الثانية، حيث سيشهد ملعب نادي 
الفتح بجالو مباراتين، تجمع األولى مديرية أمن 
الكفرة ومديرية أمن أوجلة اجخرة، بينما تجمع 

المباراة الثانية، الثالثاء المقبل، فريق مديرية 
أمن جالو ومديرية أمن ربيانة.

ويلتقي الفريق الفائز من المباراة األخيرة، يوم 
السبت الموافق األول من أكتوبر المقبل، فريق 
مديرية أمن أجدابيا بملعب المدينة الرياضية 

بأجدابيا، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد 
المتأهل عن المجموعة يوم األربعاء الموافق 

الخامس من شهر أكتوبر المقبل، بملعب نادي 
الفتح بجالو. وتقرر أن تنطلق مباريات المجموعة 

الثالثة، اإلثنين المقبل، حيث ستقام مباراتان، 
تجمع األولى فريقي مديرية أمن الساحل 

ومديرية أمن المرج بملعب بشير جودة بالمرج، 
بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أمن شحات 
ومديرية أمن البيضاء بملعب نادي الصداقة 

بشحات، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد 
المتأهل عن المجموعة الخميس المقبل.

منتخبات مديريات 
األمن تستعد للظهور 

بالمنطقة الشرقية

اتحاد الكرة يرسم مالمح املوسم الجديد بـ20 فريقًا في »املمتاز«
التأكيد على انطالق دور الـ16 لكأس ليبيا في األول من أكتوبر.. واعتماد نظام دوري الدرجة األولى بمشاركة 50 فريقاً

االتحاد  الجديد، خرج  للموسم  االستعداد  إطار  في 
مع  جديدة،  قرارات  بحزمة  القدم  لكرة  الليبي 
االجتماع  وهو  بنغازي،  بمدينة  اجتماعه  اختتامه 
الثالث عشر، حيث تضمن جدول االجتماع مناقشة 
التأكيد  أبرزها  لعل  المهمة  المواضيع  من  جملة 
السادس عشر  الدور  انطالق منافسات  على موعد 
لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم في األول من شهر 
أكتوبر المقبل، والتأكيد على موعد انطالق الدوري 
الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجديد بمشاركة 
20 فريقًا، موزعة على المجموعتين األولى والثانية، 
شهر  من  الخامس  في  االنطالقة  ستكون  حيث 
مسابقة  نظام  اعتماد  جانب  إلى  المقبل،  أكتوبر 
الجديد  الرياضي  للموسم  األولى  الدرجة  دوري 
بمشاركة 50 فريقًا على مستوى االتحادات الفرعية، 
لهذا  الليبية  المنتخبات  استحقاقات  إلى  إضافة 
في  سيشارك  الذي  الشباب  منتخب  وهى  العام، 
المقبل،  أكتوبر  خالل  بمصر  األفريقية  التصفيات 
والمنتخب الوطني األولمبي الذي سيواجه المنتخب 
ومشاركة  األولمبية،  التصفيات  ضمن  الرواندي 
في  المتوسط«  »فرسان  األول  الليبي  المنتخب 
بطولة  ونهائيات  ببنغازي،  الدولية  الودية  الدورة 
الـ»شان« بالجزائر، واستئناف خوض غمار تصفيات 

»الكان« خالل مارس المقبل.

بيان تفقد المالعب عبر اللجان العاملة
وأصدر بيانًا رسميًا، قال فيه: شهد قرار رئيس 
مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم 
تشكيل  بشأن   2022 لسنة   )65( رقم  الشلماني 
االطالع  »بعد  فيه:  وجاء  المالعب،  معاينة  لجان 
إنشاء  بشأن   1962 لسنة   )14( رقم  القانون  على 
النظام  وعلى  وتعديالته.  الليبية  األولمبية  اللجنة 
األساسي لالتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من 
قبل الجمعية العمومية بتاريخ 24 - 12 - 2016. 
وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول 
بها والقرارات المعممة والمعدلة لها. وعلى كتاب 
لجنة االنتخابات المؤرخ في 30 - 3 - 2021، بشأن 
إدارة  مجلس  النتخاب  النهائية  النتيجة  اعتماد 
مجلس  أقره  ما  وعلى  القدم.  لكرة  الليبي  االتحاد 
إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه الثالث 
عشر المنعقد بتاريخ 18 - 9 - 2022.. تقرر مادة 
لمعاينة  تفقدية  بزيارات  للقيام  لجان  تشكل   )1(
مسابقة  مباريات  إلقامة  المستهدفة  المالعب 
الموسم الرياضي 2022 - 2023 الخاضعة إلشراف 
الفنية  النواحي  المسابقات من حيث  تنظيم  لجنة 

واإلدارية واألمنية على النحو التالي«.

مصراتة  لمتابعة  الثانية  اللجنة 
وطرابلس والغربية

عبداهلل  محمد  األولى:  »اللجنة  البيان:  وأضاف 
محمد رئيسًا واألعضاء محمد مفتاح الزالوي ومحمد 

وتتولى  برشي،  سعيد  ومنير  الشلماني  إبراهيم 
المالعب  ومعاينة  بزيارة  القيام  األولى  اللجنة 
الواقعة في نطاق االتحادات الفرعية بمناطق طبرق 
اللجنة  أما  سرت،  وخليج  وبنغازي  األخضر  والجبل 
الثانية، فتضم رئيسًا علي أحمد العقربي واألعضاء 
عبدالفتاح محمد التريكي وعادل مصباح السويسي 
القيام  الثانية  اللجنة  وتتولى  عدال،  سالم  وخالد 
بزيارة ومعاينة المالعب الواقعة في نطاق االتحادات 
والغربية«.  وطرابلس  مصراتة  بمناطق  الفرعية 
رئيسًا  الثالثة:  اللجنة  »تضم  البيان:  وأكمل 

نصرالدين صالح قرين، وبعضوية عبدالسالم علي 
الكشكري وعبدالقادر إبراهيم الليفاوي والبسباسي 
محمد إسماعيل، وتتولى اللجنة الثالثة القيام بزيارة 
ومعاينة المالعب الواقعة في نطاق االتحاد الفرعي 
رؤساء  تضم   :)2( مادة  أما  الجنوبية،  بالمنطقة 
االتحادات الفرعية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي 
بهذا  المشكلة  باللجان  أعضاء  يعتبرون  المالعب 
القرار كل حسب منطقته، أما مادة )3(: يتولى سالم 
جمع  يتولى  بحيث  اللجنة  عام  مقرر  السويح  عمار 
كل التقارير الواردة من اللجان المشكلة وصياغتها 

بشكل نهائي وتقديمها لألمانة العامة خالل موعد 
الموحدة  النماذج  على   2022  -  9  -  30 أقصاه 
المحلية  الخاصة بالكشف على مالعب المسابقات 

لعرضها على المكتب التنفيذي العتمادها«.
االتحادات  تتولى   )4( »مادة  البيان:  وشمل 
نطاقه  في  الواقع  حسب  كل  بالمناطق  الفرعية 
موافاة لجنة تنظيم المسابقات بالمالعب الجاهزة 
التي  المسابقات  مباريات  إلقامة  والمستهدفة 
الخاضعة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  ينظمها 
لجنة  وعلى  المسابقات،  تنظيم  لجنة  إلشراف 

إلى لجان معاينة المالعب في  المسابقات إحالتها 
موعد أقصاه يوم 5 - 9 - 2022«.

منح مكافأة مالية ألعضاء اللجان
لجنة  كل  تتولى   )5( »مادة  البيان:  واختتم 
زياراتها،  المحدد لمواعيد  الزمني  البرنامج  تحديد 
وموافاة االتحادات الفرعية بالمناطق بها، على أن 
تقوم االتحادات الفرعية بإبالغ الجهات التابعة لها 
بمواعيد  اختصاصها  نطاق  في  الواقعة  المالعب 
األمين  مع  التنسيق  يتم   )6( مادة  أما  الزيارة، 
الالزمة للجان  العام لالتحاد في توفير االحتياجات 
تمنح   )7( مادة  وتشمل  عملها،  مهام  لتسهيل 
من  االنتهاء  بعد  اللجان  ألعضاء  مالية  مكافأة 
أعمالها تحدد قيمتها بناء على اقتراح من األمين 
للجنة االستعانة بمن   )8( أما مادة  العام لالتحاد، 
 )9( ترى ضرورة االستعانة به ألداء عملها، ومادة 
وعلى  تاريخ صدوره  اعتبارًا من  القرار  بهذا  يعمل 
أصحاب  به  ويخطر  تنفيذه،  العالقة  ذات  الجهات 
مجلس  رئيس  الشلماني  عبدالحكيم  الشأن.. 

اإلدارة.. صدر في: 18 - 9 - 2022«.
»بنينا«.. الوحيد المخصص للمباريات الدولية

وشهد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي عددًا 
هذه  خالل  والمحلية  الدولية  المباريات  من  هائاًل 
وتصفيات  الدولية  األفريقية  التصفيات  في  األيام 
حاليًا  المتاح  الوحيد  الملعب  وهو  المحلية،  الفرق 
لكرة  األفريقي  االتحاد  جانب  من  به  والمعترف 
القدم »كاف«، ويعد ملعب بنينا الوحيد المخصص 
وجود  لعدم  نظرًا  عليه  الدولية  المباريات  إلقامة 
ملعب آخر في الوقت الحالي، وفي انتظار استكمال 
ملعب  وكذلك  الدولي،  طرابلس  ملعب  صيانة 
مصراتة، الذي سيدخل في الصيانة إذا ما تم رصد 

ميزانية له حتى يتم االعتراف به من قبل »كاف«.
شهر  بداية  منذ  بنينا  شهداء  ملعب  وشهد 
التصفيات  في  الدولية  المباريات  الجاري  سبتمبر 
وأهلي  األخضر  مباراة  شهد  حيث  األفريقية، 
لمنتخبي  ودية  ومباريات  السوداني،  الخرطوم 
نظيريهما  مع  الليبيين  األولمبي  و  الشباب 
السودانيين، وسيشهد مباريات اإلياب بين فريقي 
الزنجباري، ومباراة  »أهلي طرابلس« و»كم وكم« 
اإلياب لفريق االتحاد أمام فريق »فالمبو« البورندي.

بطولة ودية مصغرة في طريق المنتخب
وستشهد أرضية الملعب أيضًا البطولة الودية 
وأوغندا  ليبيا  منتخبات  ستجمع  التي  المصغرة، 
للمنتخب  أفريقيا  تصفيات  وكذلك  وتنزانيا، 
أيضًا  رواندا، وسوف يشهد  أمام منتخب  األولمبي 
المقبل  أكتوبر  من  األول  في  ليبيا  كأس  مباريات 
وتحديدًا بالدور السادس عشر قبل انطالق الدوري 
العام الممتاز في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، 
الذي ستجرى عليه أغلب مباريات المجموعة األولى، 
أرضيته من  بنينا  ملعب شهداء  أن  إلى  يشار  كما 
العشب الصناعي، وتم تجديدها الموسم الماضي 
صالحية  ستصمد  فهل  األفريقية..  التصفيات  في 

العشب الصناعي لمدة طويلة في هذا الملعب.

● الشلماني يترأس اجتماع اتحاد الكرة في بنغازي

● الفرنسي مارتينز ● منتخب الشباب خالل تجمعه األخير

● آخر ظهور ودي لـ»فرسان المتوسط«

بنغازي – زين العابدين بركان

خالل اجتماع بنغازي الحاسم

خليفة بن صريتي يكتب
لـ »الوسط«: وجوه مشرفة 

أعطت للرياضة
انطلقت البطولة الودية الدولية في ليبيا أمس 
األربعاء، حيث استقبل المنتخب الليبي األول لكرة 
القدم »فرسان المتوسط« نظيره األوغندي على 
ملعب »شهداء بنينا«، ويلتقي بعد غدٍ السبت، 
منتخب تنزانيا مع أوغندا في تمام الساعة السابعة 
بنينا«  ملعب »شهداء  على  ليبيا  بتوقيت  مساًء 
يوم  المنافسات  تختتم  بينما  بنغازي،  بمدينة 
التوقيت  وتنزانيا في  ليبيا  بلقاء  المقبل  الثالثاء 

نفسه والملعب أيضًا.
ووصلت بعثة المنتخب األوغندي لكرة القدم 
ليبيا للمشاركة في الدورة الودية الدولية ضمن 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أيام  أجندة 
جديدة  عودة  الجاري  سبتمبر  شهر  ويشهد 
للمنتخب الوطني األول لكرة القدم إلى نشاطه 
يستضيف  حيث  الدولية،  »فيفا«  أيام  خالل 
دولية  ودية  دورة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
مصغرة تشهد مشاركة المنتخب الوطني األول 
الدورة حتى  إلى جانب تنزانيا وأوغندا، وتستمر 
السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وتقام 

بملعب »شهداء بنينا« الدولي ببنغازي.
األول  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  وعلق 
القائمة  على  مارتينز،  المدرب  القدم،  لكرة 
المصغرة،  الودية  البطولة  لخوض  المستدعاة 
الرسمي  للموقع  تصريحات  في  مارتينز  وقال 
لالتحاد الليبي لكرة القدم: »كما تعلمون أن هذه 
في  وواجهنا  المنتخب،  مع  الثانية  المباراة  هي 
المباراة الماضية منتخب بوتسوانا في التصفيات، 
وكما تعلمون اآلن االختالف بين القائمة الحالية 
التحقوا  جديداً  رياضيًا   12 السابقة،  والقائمة 
الالعبين  غياب بعض  مع  القائمة،  في هذه  بنا 
يعاني  الذي  التهامي  محمد  أبرزهم  لإلصابة، 

إصابة، وغياب كل من الشامخ وسند الورفلي«.

تنزانيا آخر بروفات »الفرسان«
في ودية بنغازي الدولية

● كريدغ
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

منعرج كروي جديد
قرار  بإحالة  العام  النائب  قرار  شكل 
انتخابات  بإلغاء  الليبي  والقضاء  المحكمة 
لجنة  تشكيل  على  والعمل  الكرة  اتحاد 
وملفتًا حتى موعد  منعرجًا مهمًا  تسييرية 

جديد النتخابات كروية جديدة.
القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي 
االنتخابات  من  فقط  ونصف  سنة  بعد 
صاحبها  وما  طبرق  مدينة  في  جرت  التي 
المرشحين  قبل  من  بالتزوير  اتهام  من 
شاكة  وإبراهيم  الطشاني  أنور  السابقين 
بسبب منع األول من دخول االنتخاب بحجة 
لالتحاد  رئيسًا  كان  عندما  التسليم  عدم 
الليبي لكرة القدم وتم منع إبراهيم شاكة 
من  أخرى  وقضية  االنتخابات  حضور  من 
نفس المرشحين بوجود تزوير أثناء عملية 

االنتخاب.
استشكااًل  الكرة  اتحاد  تقديم  ورغم 
الحكم  أن  إال  العليا،  للمحكمة  وتظلمًا 
قوة  األكثر  الخطوة  أن  غير  نهائي، 
اللجنة  اعتماد  المتابعون هى  يرى  حسبما 
العام  النائب  قرار  على  الليبية  األولمبية 
وإحالة القضية برمتها إلى االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« لتشكيل لجنة تسييرية.

أعطت  الخطوة  هذه  أن  كثيرون  ويرى 
ليتأكد  مهمًا  رياضيًا  وبعدًا  مهمة  شرعية 
وإنما  حكوميًا،  تدخاًل  ليس  الموضوع  أن 
والقضاء  للتنفيذ،  قابل  قضائي  قرار  هو 
فوق الجميع وأن »الفيفا« ال يرى أنه تدخل 

حكومي.
هذه  ملف  الرياضي  الوسط  ويترقب 
الكرة  اتحاد  سيتصرف  وكيف  القضية 
وكيف  األمر  سيتقبل  وهل  القرار،  هذا  مع 
التي  األولمبية  باللجنة  عالقته  ستكون 
أعطت الشرعية الرياضية للقرار القضائي، 
أهل  يقول  حسبما  العام  النائب  أن  كما 
لها  تخضع  وأحكامه  قوية  سلطة  القانون 
الدولة، واتحاد الكرة جزء من الدولة، وهذا 
حكم  هو  بل  حكوميًا،  تدخاًل  ليس  القرار 
قضائي، حيث إن القرار لو كان من رئيس 
هذه  فيف  الرياضة  وزير  من  أو  الحكومة 

الحالة يعتبر تدخاًل حكوميًا.
قضية شائكة تعيشها الكرة الليبية في 
ظل ما يروج له البعض من فزعة التجميد، 
الليبي  االتحاد  يجمد  قد  »الفيفا«  وأن 
لكرة القدم، وهو ما يراه عدد آخر أمرًا غير 

حقيقي وإنما هو ترويج ليتم إيقاف القرار.

رافعًا الراية بمفرده في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادي »األخضر« 
لمواجهة فريق »أزام« بطل تنزانيا، بينما يستعد 
الطرف الليبي الثاني في بطولة »الكونفدرالية« 
»كيغالي«  فريق  لمواجهة  »النصر«  فريق 
فريق  نجح  أن  بعد  الـ32،  دور  في  رواندا  بطل 
تيليكوم«  »أساس  فريق  إقصاء  في  »كيغالي« 
ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة اإلياب التي 
جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  لبطولة  التمهيدي 
وكان الفريق الرواندي تعادل في مباراة الذهاب 
دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني والثالثين، 
الكرة  ممثل  »النصر«  فريق  فيه  سيواجه  الذي 
مباراة  خوض  من  القرعة  أعفته  الذي  الليبية، 

الدور التمهيدي.
وتدور مباراة الذهاب األولى لفريق »النصر« 
شهر  من  التاسع  في  كيغالي  العاصمة  بملعب 
العودة  مباراة  ستدور  بينما  المقبل،  أكتوبر 
الحاسمة بملعب »شهداء بنينا« الدولي ببنغازي 
ويواصل  الشهر،  نفس  من  عشر  السادس  في 
فريق »النصر« تدريباته اليومية استعدادًا لهذه 
في  زوران.  الصربى  مدربه  بقيادة  المشاركة 

الوقت نفسه، أعلن نادي »األخضر«، قائمة فريقه 
كأس  منافسات  بها  سيخوض  التي  النهائية 
»الكونفدرالية«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
الدرسي  مفتاح  المرمى:  حراسة  في  وضمت 
خط  وفي  توفيق،  ورضوان  سلطان  وجمال 

الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن 
عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السالمي 
ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبداهلل جديدو، 
وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ 
والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن 

سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، 
والمحترف  اهلل  جاد  حمادي  الهجوم:  خط  وفي 
»روما«  المسالتي  وسالم  بابل  أري  األنغولي 
وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان 
وطلحة رزق. وانتهى االتحاد األفريقي لكرة القدم 
التي  »كاف« من قرعة بطولة »الكونفدرالية«، 
أسفرت عن وقوع ممثل ليبيا، فريق »األخضر«، 
في دور الـ64، مع »أهلي الخرطوم« السوداني، 
ليبيا  ممثل  يلعب  بينما  بسهولة،  وتجاوزه 
الثاني، فريق »النصر« )الفحامة( في دور الـ32، 
المحلية  الفرق  وتعود  الرواندي،  »كيغالي«  مع 
األربعة إلى الواجهة األفريقية من جديد لتمثيل 
األبطال  دوري  بطولتي  في  الليبية  القدم  كرة 
هذا  الليبية  الكرة  يمثل  حيث  والكونفدرالية، 

طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فرق  الموسم، 
بدوري األبطال، لكن »االتحاد« خرج مبكرًا، بينما 
يشارك »األخضر« و»النصر« في »الكونفدرالية«.
ونجحت لجنة التعاقدات بنادي »النصر« في 
 2022 الرياضي  للموسم  الفريق  إبرام صفقات 
- 2023 أبرزها مع الالعب المهدي عبد السالم 
الكوت لمدة موسمين قادمًا من نادي »األخضر« 
الكوت،  المهدي  ويعد  حر،  انتقال  صفقة  في 
الالعبين  من  األيسر،  الجناح  في  ينشط  الذي 
الشباب وسبق أن اختير للمنتخب الوطني، يأتي 
رحيل  لتعويض  »النصر«  نادي  جانب  من  هذا 
نجومه سالم المسالتي »روما« وعامر التاورغي 
إلى  والتاورغي  »روما«  ورحل  التهامي.  ومحمد 
»األخضر«، بعد أن نجحت إدارة نادي »األخضر« 
»النصر«  نادي  قادمين من  التعاقد معهما  في 
»أبوسليم«،  من  قادمًا  جديدو  عبداهلل  بجانب 
والعب الوسط محمد الكيستا من »األولمبي«، 
كما تعاقدت إدارة نادي »األخضر« مع المحترفين 
بهاء السالمي، قادمًا من نادي »النجم الساحلي« 
النيجيري  المحترف  الوسط  والعب  التونسي، 
عقود  »األخضر«  نادي  إدارة  وجددت  إيسيان، 
الالعبين حسن عباس وجمال سلطان ويونس 
حجازي ووجدي سعيد وميدي البرعصي وصهيب 

بن سليمان وأنس منقا.

»األخضر« يضرب موعدًا مع »أزام« التنزاني.. و»النصر« يظهر أمام »كيغالي« بالكونفدرالية

● األخضر أمام أهلي الخرطوم السوداني

● مباراة النصر الودية أمام األمن الرياضي

»األهلي طرابلس« يستعد لـ »املريخ« السوداني في دور الـ32 بعد وداع »االتحاد«

القمبري: مقترحان لدوري »الطائرة«.. واجتماع طرابلس لدراسة األمر

»األهلي بنغازي« يستعني بخبرة العمامي ملوسم واحد

»الزعيم« يتخطى بطل زنجبار بسداسية نظيفة.. والجبال: أمامنا مباراة من »العيار الثقيل«

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يستعد 
»المريخ«  لمواجهة  طرابلس«  »األهلي 
دوري  ببطولة  الـ32  دور  في  السوداني 
بعد  المقبل،  أكتوبر   8 في  أفريقيا،  أبطال 
في  الزنجباري  كم«  »كم  فريق  تجاوز  أن 
دور الـ64، برباعية نظيفة إيابًا على ملعب 
ليتأهل  ذهابًا،  وبهدفين  بنينا«،  »شهداء 
 -  6( بنتيجة  طرابلس«  »األهلي  فريق 
كرة  سمعة  عن  الدفاع  راية  رافعًا  صفر(، 
األبطال،  دوري  في  بمفرده  الليبية  القدم 
األخيرة  النسخة  لبطل  المبكر  الوداع  بعد 
من بطولة الدوري الممتاز فريق »االتحاد«، 
أمام فريق »فالمبو« البوروندي الذي تأهل 
إلى دور الـ32 بفارق األهداف، رغم خسارته 
إيابًا،  هدف  مقابل  بهدفين  »االتحاد«  من 
في المباراة التي ُأقيمت بينهما على ملعب 
»شهداء بنينا« ببنغازي، لسابق فوز الفريق 

البوروندي على أرضه بهدف نظيف.

طموحات الجبال قبل مواجهة »المريخ«
في  أفريقيا  أبطال  دوري  قطار  وانطلق 
 ،2023  -  2022 نسخة  الجديد  موسمه 
ناديي  الرهان،  لفرسي  ليبي  ترقب  وسط 
األخيرة  النسخة  بطل  »العميد«،  االتحاد 
من مسابقة الدوري المحلي، قبل أن يفجر 
األهلي  ووصيفه  المبكر،  الخروج  مفاجئة 
جيدًا،  استعد  واألخير  »الزعيم«،  طرابلس 
طرابلس«  »األهلي  بعثة  أقامت  حيث 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  معسكرًا 
وديتين،  مباراتين  الفريق  أجرى  كما 
فريق  مع  السلبي  بالتعادل  الثانية  انتهت 
فريق  على  فيها  فاز  واألولى  »أبوسليم«، 
أهداف  عشرة  بنتيجة  الزرقاء«  »األمواج 
نظيفة، وعبر التونسي فتحي الجبال المدير 
عن  رضاه  عن  طرابلس«  لـ»األهلي  الفني 
كم«  »كم  على  التفوق  بعد  فريقه  أداء 
حساب  نحسب  أن  »البد  قائاًل:  الزنجباري، 
وأخرى  سهلة  مباراة  توجد  وال  مباراة،  كل 
صعبة، فالبد أن تلعب بجدية وانضباط«، 
وأثنى الجبال على أداء الالعبين، حيث أشار 
مجال،  أي  المنافس  يعطوا  لم  أنهم  إلى 
بشكل  اللعب  خطة  تطبيق  في  ونجحوا 

ممتاز.
تصاعدي،  بنسق  »نمر  الجبال:  وقال 
العيار  من  مباراة  وأمامنا  جيد،  شيء  وهذا 
الثقيل، وسنحضر لها بشكل كبير، وأتمنى 
ونسعد  يومهم  في  الالعبون  يكون  أن 

لالستعداد  الكافي  الوقت  عندنا  جماهيرنا، 
لمواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا«.

السودان يجدد ذكرياته مع  بطل 
الكرة الليبية

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي 
»األهلي  مع  السوداني  »المريخ«  ستجمع 
رسميًا  الخامسة  المواجهة  هي  طرابلس«، 
التي تجمع ممثل الكرة السودانية »المريخ« 
أول  تعود  حيث  الليبية،  للكرة  ممثل  مع 
ألتقى  1990 حين  العام  إلى  مباراة رسمية 
بطبرق،  »الصقور«  بفريق  »المريخ«  فريق 
ذهابًا  الفوز  من  »المريخ«  فريق  وتمكن 
بثالثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء اإلياب 
جدد   2009 العام  وفي  النتيجة،  بنفس 
الليبية حين  الكرة  مع  مواجهاته  »المريخ« 
أبطال  دوري  ضمن  »االتحاد«  فريق  التقى 
أفريقيا، وأسفر لقاء الذهاب األول عن تعادل 
فريق  تمكن  ثم  لهدف  بهدف  الفريقين 
اإلياب  لقاء  في  الفوز  تحقيق  »المريخ« من 
بثالثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني 

على حساب ممثل الكرة الليبية.
المرتقبة  الكروية  المواجهة  تعد  كما 
طرابلس«  »األهلي  لفريق  الخامسة  هي 
بدأت  حيث  السودانية،  للكرة  ممثل  مع 
األندية  فرق  مع  الرسمية  المباريات  أولى 

السودانية العام 1974 حين التقى »األهلي 
»الهالل«  بفريق  مرة  ألول  طرابلس« 
األفريقية  األندية  بطولة  ضمن  السوداني 
عن  األول  الذهاب  لقاء  وأسفر  البطلة، 
تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما 
تفوق »الهالل« السوداني في مباراة اإلياب 
أم درمان بثالثة أهداف لصفر، ثم  بملعب 
فريق  مع   2016 العام  في  الحوار  تجدد 
ضمن  الثانية  للمرة  السوداني  »الهالل« 
حيث  أفريقيا،  أبطال  لدوري  الثاني  الدور 
تفوق »األهلي طرابلس« في مباراة الذهاب 
اإلياب  مباراة  وفي  لصفر،  بهدف  األولى 
الثانية تفوق »الهالل« السوداني بهدفين 
في  لينجح  الغنودي  محمد  أحرزه  لهدف، 
آخر  تعود  فيما  السوداني،  الفريق  إقصاء 
األخيرة  النسخة  بطولة  إلى  المواجهات 
تمكن  حيث  »الكونفدرالية«  بطولة  من 
حي  فريق  إقصاء  من  طرابلس«  »األهلي 
واحدة،  مباراة  من  السوداني  نياال  الوادي 
ُأقيمت ببنغازي حسمها ممثل الكرة الليبية 

لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل.

في  األفريقية  المشاركات  تاريخ 
بطوالت األندية

المحلية  الفرق  مشاركات  أولى  ترجع 
العام  إلى  األفريقية  األندية  ببطوالت 

أولى  »االتحاد«  فريق  قص  1967حين 
المشاركات الليبية بإقصائه فريق »دينمو« 
كما  الثاني،  الدور  إلى  ليتأهل  النيجر  بطل 
نجح »االتحاد« فيما بعد في بلوغ دور نصف 
األفريقية  األندية  بطوالت  في  النهائي 
الثالث، كأس الكؤوس العام 2000، ودوري 

األبطال 2007، و»الكونفدرالية« 2010.
ظهور  آخر  الماضي  الموسم  وشهد 
من  غادرها  التي  بـ»الكونفدرالية«  للفريق 
الدور ربع النهائي أمام »األهلي طرابلس« 
أفريقية  مشاركة  آخر  صاحب  كان  الذي 
النهائي،  نصف  الدور  ببلوغه  ناجحة  ليبية 
فريق  أمام  الماضي  الموسم  غادره  لكنه 
أفريقيا،  جنوب  بطل  بيراتس«  »أورالندو 
طرابلس«  »األهلي  حقق  ذلك  قبل  وكان 
نجاحات أفريقية مدوية، لعل أبرزها بلوغه 
المباراة النهائية لبطولة األندية األفريقية 
دور  وبلوغه   ،1984 العام  الكؤوس  حاملي 
المجموعات بـ»الكونفدرالية« العام 2016، 
 ،2017 العام  األبطال  دوري  نهائي  وربع 
ويعد فريق »األهلي طرابلس« صاحب أول 
انتصار ليبي أفريقي خارج الديار حين تفوق 
عقر  في  بهدف  »اإلسماعيلي«  فريق  على 
األول  األفريقي  ظهوره  في  بالقاهرة  داره 
من  إقصائه  في  نجح  كما   ،1972 العام 

السباق األفريقي.
أفريقية  مشاركة  »النصر«  فريق  وقدم 
ببطولة  النهائي  قبل  الدور  ببلوغه  متميزة 
العام  الكؤوس  حاملي  األفريقية  األندية 
1985، كما تأهل الفريق للدور ربع النهائي 
 ،2020 العام  »الكونفدرالية«  بطولة  في 
فيما نجح فريق »األهلي بنغازي« الغائب عن 
الواجهة األفريقية هذا الموسم في بلوغ دور 
الثمانية من دوري أبطال أفريقيا العام 2014.

تــقــديــم الــصــفــقــات الــجــديــدة 
لـ»األهلي طرابلس«

وأقامت اللجنة التسييرية لنادي »األهلي 
بطرابلس  »المهاري«  بفندق  طرابلس«، 
الجدد  الالعبين  عقود  توقيع  مراسم  حفل 
فرج  التسييرية  اللجنة  رئيس  بحضور 
الرئيس عمار عبيد والمدير  أدريس ونائب 
الفريق  ومدرب  الترهوني  ناجي  التنفيذي 
خالل  وتم  الجبال،  فتحي  التونسي  األول 
وهم:  الجدد،  الالعبين  عقود  توقيع  الحفل 
ومحسن  الشماخي  وياسين  عياد  أيوب 
أنجيمة  وياسين  تانديا  وإبراهيما  متولي 
أن  قبل  القجدار،  وعالء  الغنودي  ومحمد 
في  للدخول  مصر  إلى  الفريق  بعثة  تغادر 

معسكر قصير.

بنغازي – زين العابدين بركان

● األهلي طرابلس أمام فريق »كم كم« الزنجباري

● االتحاد أمام فالمبو في دوري األبطال

بنغازي – زين العابدين بركان

بطل رواندا يقصي ممثل جيبوتي 
ليواجه »الفحامة« في دور الـ32 

وسط ترقب للصفقات الجديدة

للكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  أكد 
إلى  خاص  تصريح  في  القمبري،  وجدي  الطائرة، 
جريدة »الوسط« أنه استعدادًا لدوري الكرة الطائرة 
للموسم الرياضي 2022 - 2023 سيعقد اجتماعًا مع 
مندوبي أندية الدرجة األولى، ويعقد االجتماع بقاعة 
الدوري  نظام  لمناقشة  بطرابلس  الليبية  األولمبية 
وأضاف  القرعة،  مراسم  وإجراء  انطالقته  وموعد 
بإقامته  الجديد  للدوري  مقترحان  »هناك  القمبري: 
مستوى  على  أو  التنقل  وبنظام  مجموعتين،  من 
المدعوة  األندية  أن  إلى  يشار  الثالث«،  المناطق 
للحضور هي: »األهلي بنغازي« و»النصر« و»الهالل« 
المصراتي«  و»االتحاد  و»السويحلي«   » و»المروج 

و»البشائر« و»األفريقي زليتن« و»األهلي طرابلس« 
و»أساريا« و»الجزيرة« »واالتحاد«.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  وأكد 
ليبيا  نهائيات  أن  القمبري،  وجدي  الطائرة،  للكرة 
للكرة الطائرة تحت 17 عامًا، ستقام بمدينة بنغازي، 
في  وأضاف  الجاري.  سبتمبر   26 اإلثنين  من  بداية 
تقام  البطولة  أن  »الوسط«،  جريدة  إلى  تصريح 
وبمشاركة  دوري،  نصف  ومن  التجمع  بنظام 
»النصر«  الثالث،  المناطق  من  المتأهلة  الفرق 
و»الهدى«  و»السويحلي«  المروج«  و»الكأس 
و»الكأس الجزيرة« و»الهدف«، وأوضح أن البطولة 
»المروج«  فرق  بمشاركة  الكأس  نهائيات  يعقبها 

و»السويحلي« و»الجزيرة«.
وشهدت بنغازي انطالق نهائيات بطولة كأس ليبيا 
للكرة الطائرة للبراعم تحت 14 عامًا، وبنظام التجمع 

بنغازي«  ومن نصف دوري، وبمشاركة فرق »األهلي 
و»الهدى« و»الجزيرة«، وانتهت أولى المباريات بفوز 
شوطين  بنتيجة  بنغازي«  »األهلي  على  »الجزيرة« 
)25 - 10، 25 - 18(، وأدار  لصفر، كانت نتيجتهما 
البرغثي،  واعبيد  المسالتي،  سعد  الحكمان  المباراة 
والمسجل علي األوجلي، ومراقبا الخطوط عبدالحميد 
في  العب  أفضل  بجائزة  وتوج  الجبالي،  وأحمد  نجم 
المباراة العب »الجزيرة« امناي عصام. وانتهت ثاني 
بنغازي«،  »األهلي  على  »الهدى«  بفوز  المباريات 
وأدار   ،)14 - 25  ،23 - 25( بنتيجة شوطين لصفر 

المباراة الحكمان أحمد الجبالي، وفرج بوعربية، 
والمسجل سعد المسالتي، ومراقبا الخطوط 

وتوج  البرغثي،  واعبيد  األوجلي،  علي 
العب  المباراة  في  العب  أفضل  بجائزة 

»الهدى« عبدالباري فرج.

إدارة  مجلس  عن  صدر 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
قرار  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
باالتحاد  المسابقات  لجنة  بتشكيل 
الشحومي،  علي  عبداهلل  برئاسة 
منصب  في  المسابقات  لجنة  وتضم 
النائب فيصل بشير بادي، وعضوية كل 
عيسى  وإسماعيل  يونس  عبدربه  من 
وأحمد  نوح  ومحمد  المرابط  وحسين 
وتباشر  مصباح،  وعقيلة  أبوشعالة 
المنظمة  للوائح  وفقًا  مهامها  اللجنة 
للعبة كرة القدم المعمول بها لدى 

والقرارات  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
المتممة لها.

األوجلي  عادل  الشحومي  ويخلف 
نهاية  عقب  بالرحيل  تمسك  الذي 
مجلس  أعلن  حيث  الماضي،  الموسم 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة 
لجنة  رئيس  استقالة  باإلجماع،  رفضه 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  المسابقات 
بها  تقدم  التي  األوجلي،  عادل  لالتحاد 
األوجلي  وكان  الماضية،  األيام  خالل 
رسالة  في نص  قائاًل  باستقالته،  تقدم 
مكتوبة إلى اتحاد الكرة: »السيد رئيس 

الجمعية العمومية باالتحاد الليبي لكرة 
القدم، إني مستقيل«. ليتمسك الدكتور 
عضوية  من  باستقالته  األوجلى  عادل 
مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم.
ويبدأ الشحومي في التجهيز واإلعداد 
للموسم الكروي المحلي الجديد، المقرر 
انطالقه في شهر أكتوبر المقبل، بينما 
بدأ الماراثون األفريقي للرباعي األفريقي 
في  و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي 
دوري األبطال، إال أن األخير فجر مفاجأة 
بالوداع المبكر، بينما ينافس »األخضر« 

و»النصر« في بطولة »الكونفدرالية«.

»العميد« يرحل سريعاً من »العميد« يرحل سريعاً من 
البطولة القارية الكبرى البطولة القارية الكبرى 
بعد أن شق أول الطريق بعد أن شق أول الطريق 

في العام في العام 19671967

الشحومي رئيسًا جديدًا للجنة املسابقات خلفًا لألوجليطرابلس - محمد ترفاس

التعاقد  كشف نادي »األهلي بنغازي« 
مع قائد فريق »األخضر«، عبدالرحمن 
حر  انتقال  صفقة  في  العمامي 
ويعد  واحد،  موسم  لمدة 
الالعبين  أبرز  أحد  العمامي 
الممتاز  الليبي  الدوري  في 
والمنتخب  القدم  لكرة 
بخبرة  يتمتع  كما  الوطني، 
في  اللعب  ويجيد  كبيرة 
وسبق  مركز،  من  أكثر 
لـ»األهلي  اللعب  للعمامي 
ولـ»األهلي  بنغازي« 
طرابلس«، وتوج مع منتخب 
ليبيا بكأس األمم األفريقية 
العام  المحليين  لالعبين 

2014 بجنوب أفريقيا.
كرة  فريق  ويواصل 
بنادي  األول  القدم 

للموسم  االستعداد  بنغازي«  »األهلي 
الودية،  المباريات  إقامة  عبر  الجديد 
على  نظيفين  بهدفين  أخيرًا  فاز  حيث 
السوداني،  الخرطوم«  »أهلي  فريق 
على  جمعتهما  التي  المواجهة  خالل 
استعدادًا  ببنغازي  بنينا«  »شهداء  ملعب 
الجديد، وسجل هدفي »األهلي  للموسم 
بنغازي« أحمد كرواع ومعتز المهدي، كما 
يستعد الفريق لخوض سلسلة أخرى من 
في  الدخول  قبل  التجريبية،  المواجهات 
فريق  تواجد  حيث  الرسمية،  المنافسات 
لمواجهة  ليبيا،  في  الخرطوم«  »أهلي 
بطولة  في  الليبي  »األخضر«  نادي 

»الكونفدرالية«.
من  بمباركة  العمامي  انضمام  وجاء 
الفني  المدير  الليلي  شهاب  التونسي 
الجديد لفريق كرة القدم األول، الذي كشف 
بـ»صاحب  الملقب  النادي  مع  طموحاته 

المشوار الطويل«، مؤكدًا سعيه للمنافسة 
إعالن  وجاء  الجديد،  الموسم  في  بقوة 
تشكيل الجهاز المعاون لـ»الليلي«، ليضم 
كمساعد  المغربي  ناجي  تعيين  التكليف 
مدرب ثانٍ، كما جاء التكليف ليشمل خالد 
الناشئين  قطاع  رئيس  لمنصب  العبدلي 
تولى  الليلي  وكان  بالنادي،  القدم  لكرة 
»النصر«  فريق  وتدريب  قيادة  مهمة 
خالل مرحلة اإلياب من مسابقة الموسم 
السداسي  للدور  الفريق  وقاد  الماضي، 
باللقب، غير أن مسيرته  التتويج  ومرحلة 
مع الفريق انتهت بتأهله للدور السداسي 

ليحل محله مساعده، كريم التواتي.
بنغازي«  »األهلي  لفريق  سبق 
خالل  التونسية  بالخبرات  االستعانة 
مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم 
أبرز هؤالء عبدالجبار  المحلية، ولعل من 

مشوش وطارق ثابت.

● العمامي
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ماذا استفادت ليبيا منها؟
من يحدد جدول أعمالها؟

متى تنعكس تلك االجتماعات بالفائدة على الشعوب؟

أين تأثيرها على األزمة الليبية؟
لماذا تظل قراراتها حبرًا على ورق؟

كيف يشعر الليبيون بأهميتها على واقع حياتهم اليومية؟

اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة
++HH55

 كل شيء كل شيء

األستاذ طالب الرويعي
في مثل يوم أمس ولد وترعرع في حي سوق الحشيش ببنغازي، األستاذ 
طالب الرويعي. نال الشهادة الثانوية، التي كانت حينها مؤهِلة للتدريس، 
وفي  التعليم،  مجال  في  باقتدار  أسهم  الصابري.  مدرسة  إدارة  تولى  ثم 
مناشط الحركة العمالية، وانتسب إلى جمعية عمر المختار منذ تأسيسها 
وأسهم  بنغازي،  في  المعلمين  نقابة  مؤسسي  من  وكان   ،1943 العام 
نشر  القصيرة،  القصة  كتب   .1958 العام  النسائية  الجمعية  تأسيس  في 
روز  »الوطن،  بينها:  من  والمجالت،  الصحف  من  عدد  في  األدبي  إنتاجه 
اليوسف المصرية، اآلداب البيروتية، الزمان، ليبيا الحديثة، الفجر الجديد، 
نسبة  )الحشيشي(  باسم  يكتبها  وكان  العمل«،  الضياء،  الغرب،  طرابلس 
واألعمال  عددا من  لإلذاعة  قدم  واعتزازه.  رأسه  الحشيش مسقط  لسوق 
لجريدتي  صحفيا  محررا  وعمل  العرب(.  و)قالت  )الشبردق(  منها:  الفنية، 
حال  لسان  خاللها  من  فكان  العمل،  بعدها  ومن  و»الحقيقة«،  »الزمان« 
الحركة العمالية، وله مساجالت أدبية مع األديب الصادق النيهوم تمثلت 
في مقالتين أسبوعيتين مثيرتين في جريدتي »الزمان« و»الحقيقة«، وكان 

القراء ينتظرونها بلهفة. وسد ثرى بنغازي 1994/9/21.

ليبيا األمسليبيا األمس

حمدي الحسيني

في  للمشاركة  الجزائري،  المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد  من  دعوة  تلقيت  أيام  قبل 
العربية  للقمة  المرصد في مدينة وهران، تمهيدًا  الذي نظمه  األجيال«  منتدى »تواصل 

المقبل. نوفمبر  مطلع  الجزائر  في  المرتقبة 
إلى  مسقط  ومن  صنعاء،  إلى  بغداد  من  األشقاء  للقاء  ذهبية  فرصة  المنتدى  كان 
الكويت،  إلى  تونس  ومن  طرابلس،  إلى  دمشق  ومن  بيروت،  إلى  الخرطوم  ومن  عمّان، 

المنامة وأبوظبي. ومن جيبوتي إلى دمشق، ومن الدوحة إلى 
19 دولة عربية، كان يحدوها األمل في طرح أفكار ورؤى تُسهم  وجوه المشاركين من 
ينقصها  وال  حدود،  بال  خصبة  وأراضي  هائلة  ثروات  اهلل  حباها  أمة  عن  الغمة  إزاحة  في 
سوى إخالص النية في التعاون والتكامل البيني، للعيش في رخاء وأمن بعيدًا عن سيطرة 

اتجاه. بها من كل  المتربصين  م خصومها  وتحكُّ
مدينة  إلى  االنتقال  جرى  ومنها  بالطبع،  الوفود  وصول  محطة  الجزائر  العاصمة  كانت 
توقفنا  وفجأة  كلم.   400 نحو  إلى  تصل  مسافة  لنقطع  مريحة،  حافالت  عبر  غربًا  وهران 
صغيرة  مدينة  وهي  سابقًا(  )األصنام  الشلف  مدينة  عند  وبالتحديد  الطريق،  منتصف  في 
تشتهر بزراعة الفاكهة، وصمم والي الشلف على االحتفاء بالوفود على وليمة طعام عامرة، 
بالكامل، بعد  بناؤها  ُأعيد  التي  المدينة  الحديث عن تلك  تبادل معنا  المأدبة  وخالل هذه 

60 % من مبانيها قبل أكثر من عشرين عامًا. أن ضربها زلزال مدمر هدم 
حرة  والحوارات  النقاشات  كانت  أيام،  أربعة  من  أكثر  مدار  وعلى  المنتدى،  أروقة  في 
التي تصب  المنعشة، طرحنا عديد األفكار والمبادرات  ومفتوحة وثرية وسط أجواء وهران 
كلها في هدف واحد يتعلق بكيفية إثراء التعاون والتكامل العربي، والتغلب على العقبات 

في  الكبير،  الهدف  هذا  دون  تحول  التي 
عصر لم يعد يعترف سوى باألقوياء.

سألت  الجانبية،  الجلسات  إحدى  في 
حمزاوي  عبدالرحمان  المنتدى  رئيس 
تواصل  منتدى  المغرب عن  غياب  عن سر 
األجيال؟ فكان رده أنه وجه الدعوة لكافة 
بالطبع،  المغرب  فيها  بما  العربية  الدول 
رد،  أي  المنظمة  الجهات  تتلق  لم  لكن 
تسمح  لم  ربما  الظروف  أن  وتفسيره 

الشقيق. المغرب  بمشاركة وفود من 
جلسات  أغلب  في  الفتًا  والتالقي  والتعاون  للتقارب  والحنين  التعطش  كان  ذلك،  رغم 
والعراقي  الجيبوتي،  مائدة  على  الغداء  تناول  على  فالمصري حرص  المشاركين،  ونقاشات 
أنواع  العماني عن  مع  الحديث  أطراف  تجاذب  والسوداني  الحلوى،  تناول  إلى  الكويتي  دعا 

وهكذا. الشعبين،  بين  المشتركة  والعادات  الطعام 
ملمحًا  كانت  وتنوعًا  عددًا  الفاعلة  الليبية  المشاركة  فإن  ليبيا؛  في  األزمات  قطار  ورغم 
الليبي وإصرارها  المنتدى، وغبطتني قوة وفاعلية منظمات المجتمع المدني  بارزًا في هذا 
على العمل وتقديم الدعم والمشورة والتدريب للسكان المحليين في مدن ليبيا المختلفة 

التي يعملون في ظلها. والصعبة  المعقدة  الظروف  رغم 
لملوم،  وطارق  األلغام،  صائد  الجواشي  ربيع  الليبيين،  المشاركين  بين  من  وأذكر 
خالد  سبها  بجامعة  القانون  وأستاذ  القنيدي،  موسى  مصراتة  بجامعة  القانون  وأستاذ 
حمزة،  وأحمد  المبروك،  وميسم  العاقل،  وسن  حقيق،  وعيسى  عويدات،  وإيمان  إبزيم، 

الليبية. المدن  الليبي، من طرابلس وغيرها من مختلف  المدني  المجتمع  قادة في  كلهم 
سجلتها  التي  العربية–العربية  النقاشات  أن  الصدر  يثلج  مما  كان  الزخم،  هذا  وسط 
العكس  على  بل  المجالس«؛  لـ»فض  عربية  »مكمالت«  مجرد  تكن  لم  المنتدى  أروقة 
القادة  يحيي  أن  بينها  ومن  للمنتدى،  الختامي  البيان  في  اقتراحاتي صداها  وجدت بعض 
وإلغاء  العربي،  الصف  توحيد  شأنها  من  التي  القرارات  كافة  المقبلة  قمتهم  في  العرب 
العربية،  الدول  بين  األموال  ورؤوس  األفراد  انتقال  على  حاليًا  المفروضة  القيود  كافة 
إلى  الوصول  أمل  على  األوروبي«،  »اليورو  غرار  على  موحدة  عربية  عملة  إليجاد  والتمهيد 
مرصد  وإنشاء  التعليم،  منظومة  إصالح  وضرورة  العربية«،  المتحدة  »الواليات  إنشاء  حلم 
في  واألخالق  القيم  وضرب  العربية  األسرة  هدم  شأنها  من  التي  لألفكار  للتصدي  عربي 

العربية. المجتمعات 
تنظيم  على  المنتدى  على  القائمون  حرص  فقد  الماضي،  عن  ينفصم  ال  الحاضر  وألن 
وهو  كروز(،  )سانتا  حصن  منها  التاريخية  وهران  مدينة  لمعالم  المشاركة  للوفود  زيارات 
البناء الذي يعانق السماء في أعلى قمة الجبل المطل مباشرة على ساحل المتوسط، الذي 

شيَّده اإلسبان، بعد غزوهم المدينة في القرن السادس عشر.
المغربية– الحدود  على  القابعة  الهادئة  المدينة  تلك  تلمسان،  إلى  وهران  ومن 

التي  المنصورة  قلعة  منها  وحصونها،  قالعها  لبعض  خاطفة  زيارة  لنا  كانت  الجزائرية، 
الغزاة األوروبيين. انتصار قادتها على  سميت بهذا االسم بعد 

الكبار  أبرز علمائها  أمام مرقد سيدي بومدين شعيب، أحد  قبل وداعنا تلمسان توقفنا 
صالح  لمشاركة  القدس  إلى  به  والتوجه  المنطقة  أهل  من  جيش  إعداد  على  حرص  الذي 
وافته  عودته  وبعد  القبلتين،  أولى  استهدفت  التي  الصليبية  الهجمات  صد  في  الدين 

البقاع. تلك  فدُفن في  المنية 
الوطن  حلم  التاريخ، جمعنا  وروعة  الواقع  تطلعات  استثنائية عشناها وسط  أيام  أربعة 
الدهور،  ومقدراتها من مصائب  األمة  الخليج، يحمي شعوب هذه  إلى  المحيط  الواحد من 

الحلم؟ يتحقق هذا  فهل 

أربعة أيام في وهران

الكالسيكية  للسيارات  طرابلس  نادي  نظم 
لنزالء  طرابلس  شوارع  في  ميدانية  جولة 
والمسنين«.  العجزة  لرعاية  الوفاء  »دار 
وأضفت  ومميزة،  مختلفة  الجولة  كانت 
الدار..  نزالء  قلوب  على  والفرحة  البهجة 
أطفااًل  تحولوا  لحظات  في  أجــالء  شيوخ 
تفارق  لم  واالبتسامة  لعبة  حول  يطوفون 
أربع  على  ليزورنا  عاد  الزمن  وكأن  المحيا، 
وريحًا  والذكرى  الفرح  معه  حاماًل  عجالت، 

الماضي. من عبق 
للسيارات  طرابلس  »نادي  الدار:  وقالت 
جولة  في  ليأخذنا  اليوم  يزورنا  الكالسيكية 
رحلة  في  طرابلس،  وأزقة  بشوارع  ميدانية 
فرحًا  صنعت  ولكنها  ساعات  سوى  تدم  لم 
الحكايات  عديد  ويجلب  وأيام  أليام  سيدوم 
بالشكر  الدار  وتقدمت  الماضي«.  خبايا  من 
الكالسيكية،  للسيارات  طرابلس  نادي  إلى 
رافقوا  الذين  والنجدة  المرور  رجال  وكذلك 

الجولة.

 رغم قطار األزمات في ليبيا 
فإن املشاركة الليبية الفاعلة 

عددًا وتنوعًا كانت ملمحًا 
بارزًا في هذا املنتدى

جولة كالسيكية لـ »الكبار« في شوارع طرابلسجولة كالسيكية لـ »الكبار« في شوارع طرابلس

أكبر فطيرة 
روستي

سجل رقم قياسي جديد لفطائر 
التقليدية السويسرية  روستي 

المصنوعة من البطاطا، إذ بات 
الطبق األكبر في العالم منها 
هو ذلك الذي أعد، في مقالة 

يبلغ حجمها 13.7 مترا مربعا، 
على ما أعلن اتحاد المزارعين 

السويسريين في عيده الـ125.
وأقام االتحاد بالساحة الفدرالية 

أمام مبنى البرلمان في برن 
مقالة عمالقة على شكل صليب 

سويسري، وضعت على خلفية 
حمراء مقاومة للحريق، فشكلت 

معها لوحة علم سويسرا.
وتولى رئيس اتحاد المزارعين 

السويسريين ماركوس ريتر 
بنفسه اإلعالن عن الرقم 

القياسي الجديد الذي حطم 
الرقم المسجل العام 1994 في 

ثون بوسط سويسرا.

20 مليون مليار 
نملة في العالم

يوجد ما ال يقل عن 20 مليون 
مليار نملة على كوكب األرض، 
على ما أظهرت دراسة جديدة 

توفر تقديرا قد يكون أقل 
من العدد الحقيقي لهذه 

الحشرات.
ويُعتبر تعداد النمل الذي 

يعيش في العالم أمرا مهما 
يسمح بتقويم العواقب التي 

قد يحدثها أي تعديل على 
موطنها، بما في ذلك تغير 

المناخ.
يؤدي النمل دورا مهما حيثما 

كان إذ يعمل كوسيلة لنشر 
بذور النباتات وكمضيف لبعض 

الكائنات الحية وكمفترس أو 
فريسة لحيوانات أو حشرات 

أخرى.
وفي هذه الدراسة الجديدة 

التي نُشرت في المجلة العلمية 
 Proceedings of the«

 National Academy of
Sciences«، حلل الباحثون 

نتائج 465 دراسة حددت عدد 
النمل محليا، على األرض.

أقوالهمأقوالهم

ندعو جميع األطراف الليبية إلى 
تهدئة التوترات، واالنخراط في حوار 
حقيقي إليجاد طريق توافقي إلجراء 

االنتخابات«

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

»الليبيون بحاجة إلى العمل مع 
عبداهلل باتيلي، على المسار الذي 

تقوده األمم المتحدة إلجراء 
االنتخابات دون تأخير«

مستشار وزارة الخارجية األميركية 
ديريك شوليت

 »نواصل مساعدة األشقاء الليبيين 
على تجاوز الخالفات والتوصُّل إلى 
حل يعيد األمن واالستقرار لليبيا 

ويحفظ وحدتها وسيادتها«

وزير الخارجية التونسي
 عثمان الجرندي

مقتنعون بأن األزمة في ليبيا ال 
يمكن حلها إال من طرف الليبيين 

أنفسهم، ودون تدخل خارجي«

رئيس حكومة المغرب
 عزيز أخنوش

اعتبرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الحائزة جائزة أوسكار، على هامش 
مشاركتها في مهرجان »سان سيباستيان السينمائي« اإلسباني حيث ستحصل 
على جائزة تقديرية عن مسيرتها التمثيلية، أن الممثلين يجب أن يتعلموا أن 

يقولوا كلمة »ال« لألدوار التي تسلع المرأة.
وقالت بينوش، وهي من أشهر الممثالت الفرنسيات، »يجب أن 

تعرف كيف تقول )ال( حتى ال ينتهي بك األمر في نوع من 
المواقف يُنظر فيها إليك بطريقة معينة«.

أدوارا  الماضي  في  رفضت  أنها  إلــى  ولفتت 
»امــرأة  بصورة  تصورها  كانت  عليها  عُرضت 

شخص ما، أو تنطوي على تسليع لها كامرأة«.
»قلت  للصحفيين  عاما(   58( الممثلة  وقالت 
مقرة  بالدور،  مهتمة«  أكن  لم  ألني  )ال(  للتو 
لكونها  للغاية«  »محظوظة  بأنها  تشعر  بأنها 

حياتها  طــوال  كثيرة  مهمة  أدوارا  أدت 
المهنية.

فــازت  الــتــي  بينوش  وقــالــت 
فئة  فــي  ــار«  ــك »أوس بجائزة 

ثانوي  بــدور  ممثلة  أفضل 
»ذي  فيلم  في  أدائها  عن 
سنة  بايشنت«  إينغلش 
األمــر  »لــيــس   ،1996
ولكن  ــا،  ــم دائ سهال 
كيف  تعرف  أن  عليك 
المجهول  إلــى  تقفز 
لهذه  يعود  ال  حيث 
الشوفينية  القواعد 

قيمة«.

جولييت بينوش.. 
وتسليع المرأة
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