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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

طرابلسنا.. حملة لوقاية العمالة األجنبية 
من »كورونا«

ص16

12 دوالرا

فضاء

توقعات سلبية أطلقها بنك »باركليز« لسعر 
النفط لعام 2020، إذ توقع ضغطا نزوليا 

كبيرا في السوق ناجما عن حرب األسعار بين 
روسيا والسعودية واضطراب الطلب بسبب 

فيروس »كورونا«. وقلص البنك توقعاته 
لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وغرب 
تكساس الوسيط األميركي بواقع 12 دوالرا 

إلى 31 دوالرا و28 دوالرا للبرميل على 
الترتيب، وفق وكالة »رويترز«.

وكتب محللون لدى البنك في مذكرة »من 
المرجح أن تظل األسعار تتعرض لضغط 

لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس.

مليار 3.5
دوالر

خسائر إغالق المنشآت والموانئ النفطية 
منذ 18 يناير إلى 23 مارس

نفط

كل شيء

نصائح «الحجر»

قريبا في ليبيا
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05 أول إصابة بالفيروس وتطمينات حكومية للمواطنني

08

ـا» يضــــاعف أزمـــــــات الليبييــــن شـــبح «كورونــــــ

أمراء وفقراء

قذيفة على منزلهما بمنطقة باب بن غشير مساء 
التابعة  الغضب«  »بركان  عملية  وفق  السبت، 
)األحد(  التالي  اليوم  صباح  وفي  الوفاق.  لحكومة 
قتل أب وُأصيب اثنان من أبنائه جراء سقوط قذائف 
العاصمة  )جنوب  زارة  عين  في  الكحيلي  بمنطقة 

طرابلس(.
القيادة  قوات  باسم  الناطق  اتهم  المقابل،  في 
الوفاق  حكومة  قوات  المسماري،  أحمد  العامة، 
جنوب  الهيرة  منطقة  في  المعلنة  الهدنة  بخرق 

طرابلس، وقصف قواته بالمدفعية.
المجلس الرئاسي، من جهته، اتهم قوات القيادة 
احتفاظه  االعتداءات«، مؤكدًا  بتنفيذ »هذه  العامة 
بحق الرد على »ما تتعرض له عاصمتنا ومواطنونا 
من اعتداءات وانتهاكات في إطار حقنا المشروع في 
الدفاع عن النفس«. و»شكك« المجلس في التزام 
القيادة العامة بوقف القتال، قائاًل: »قلنا مرارًا إننا لم 
نجد شريكًا حقيقيًا للسالم. تؤكد تجربتنا الطويلة 
يتراجع  ولن  السالم،  يعنيه  ال  العامة(  )القيادة  أنه 

عن سعيه للسلطة وإعادة الحكم الشمولي«.
يوم  الخروقات،  تواصلت  ــع،  أوس نحو  وعلى 
اإلثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مزيد القتلى 

والجرحى، إذ أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق 
عبدالجليل  سمر  تدعى  عشرينية  مواطنة  مقتل 
كما  النور،  بخلة  منزل  استهداف  في  الشريدي، 
من  اثنين  مقتل  الغضب«،  »بركان  عملية  كشفت 
جزيرة  طال  مدفعي  قصف  في  الوافدة  العمالة 
معيتيقة، ومقتل سيدتين جراء سقوط قذيفة على 

منزلهما بمنطقة عين زارة.
قوات  العامة،  القيادة  اتهمت  المقابل،  في 
حكومة الوفاق باستهداف منطقة الشرشارة شمال 
مدينة ترهونة بصواريخ »غراد«. وأشار المسماري 
إلى »استمرار سقوط قذائف عشوائية من مدفعية 
غشير  بن  قصر  منطقة  أحياء  على  الوفاق  قوات 
ووفق  طرابلس«،  العاصمة  شرق  الربيع  ووادي 
من  أكثر  وقع  فقد  األممية،  البعثة  أجرته  توثيق 
13 انتهاكًا للهدنة اإلنسانية خالل 48 ساعة، مما 
وإصابة  األقل  على  مدنيين  ثالثة  مقتل  عن  أسفر 

آخرين«.
لم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل كان يوم 
تعرض خالله سجنا  جديد  النتهاك  موعدًا  الثالثاء 
عين زارة »أ« و»ب« لقصف أسفر عن وقوع إصابات 
وبعض  المؤسستين  في  العاملة  العناصر  بين 

الخاصة  الممثلة  من  بإدانة  قوبل  ما  وهو  النزالء، 
األمم  بعثة  رئيسة  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز 
التي اتهمت في بيان، »قوات تابعة للجيش الوطني 

الليبي« بتنفيذ هذا القصف.
عملية  إعالن  كان  األسبوع،  هذا  األبرز  التطور 
الوطية  قاعدة  على  السيطرة  الغضب«  »بركان 
فيما  السالم«،  »عاصفة  عملية  وإطالق  الجوية 
ألحياء  المتواصل  القصف  على  »رد  بأنه  وُصف 
من  قليل  بعد  ــالن  اإلع هــذا  وكــان  طرابلس«، 
الموجود  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  مبنى  تعرض 
في منطقة السبعة، ومناطق باب بن غشير ورأس 
العاصمة  في  التوتة  وبئر  السور  وطريق  حسن 

طرابلس.
الدولية لهدنة  العملي للدعوات  ورغم اإلخفاق 
بالجائحة  العالمي  واالنشغال  ليبيا،  في  إنسانية 
تغب  لم  والمصابين،  الوفيات  آالف  حصدت  التي 
ليبيا عن أجندة االهتمام الدولي، إذ يبدي محللون 
في  األميركي  السفير  بتصريحات  بالغًا  اهتمامًا 
المتحدة  الواليات  بأن  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
دورها  ساعد  خارجية  فاعلة  جهات  مع  تتواصل 
أحيانًا في »تأجيج الصراع« في ليبيا، مشددًا على 

أنه »حان الوقت لتسمية األشياء بأسمائها«.
مجلس  يجتمع  أن  المقرر  من  المقابل،  في 
األولــى  للمرة  األوروبــي  االتحاد  خارجية  وزراء 
منسق  يقدم  أن  المقرر  من  حيث  اإلثنين،  يوم 
جوزيف  ــي،  األوروب باالتحاد  الخارجية  السياسة 
الذي  األسلحة  حظر  تطبيق  حول  إحاطة  بوريل، 
حين  في  ليبيا،  على  المتحدة  ــم  األم تفرضه 
فالديمير  األوروبــي  باالتحاد  روسيا  سفير  يدعو 
تشيزهوف إلى تفويض جديد من األمم المتحدة 
لالتحاد  القادمة  الجديدة  البحرية  للمهمة 

األوروبي »إيرين« لفرض حظر األسلحة.
وقال تشيزهوف لمحطة »فيليت« األلمانية إنه 
إذا أطلق االتحاد األوروبي عملية جديدة في البحر 
األبيض المتوسط لمراقبة حظر األسلحة في ليبيا 
تتوقع  السابقة،  »صوفيا«  البحرية  المهمة  بعد 

روسيا أن يتم إبالغها في الوقت المناسب.
بين  المتبادلة  واالتهامات  التصعيد  بين  وما 
جديدة  عسكرية  عملية  وإطــالق  القتال،  طرفي 
الحرب  حالة  تزال  مال  الوفاق،  حكومة  طرف  من 
»كورونا«،  برعب  العالم  انشغال  خارج  ليبيا  في 
من  الليبيين  برعب  وقذائفها  صواريخها  تأبه  وال 
قائمًا  التساؤل  ليبقى  الغامض،  القادم  تسلل هذا 

حول فرص الحل وسط هذا الجنون الدامي؟

سكان العاصمة في حالة ذعر 
وحيرة بين مطرقة الحرب 

وسندان «كورونا»

بعثة األمم المتحدة عبرت عن األمل 
في أن «يلتزم الطرفان بوقف فوري 

لالقتتال على جميع الجبهات»

الترتيبات املالية ٢٠٢٠ حائرة بني الدعم والرسوم
لحكومة  الرئاسي  المجلس  إعــان  رغــم 
للعام  المالية  الترتيبات  اعتماد  الوفاق 
2020، وذلك في منتصف مارس الحالي، إال 
أن بندي رسوم الصرف على النقد األجنبي 
المحروقات ال  الدعم عن  ومصروفات ورفع 
يزاالن قيد النقاش بين المجلس الرئاسي 
محاوالت  ظل  في  المركزي،  والمصرف 
المالية  الترتيبات  في  اإلنفاق  تقليص 

الجديدة.
إن بعض  لـ»الوسط«  قال  مالي  مصدر 
ال   2020 للعام  المالية  الترتيبات  بنود 
تزال قيد المناقشة بين المجلس الرئاسي 
إعان  بعد  ــك  وذل المركزي،  والمصرف 
فائز  المجلس،  لرئيس  اإلعامي  المكتب 
وأوضح  الترتيبات.  هذه  اعتماد  السراج، 
أن  اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  المصدر، 
»المجلس الرئاسي اعتمد الترتيبات المالية 
بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليار دينار، عاوة 
طــوارئ«،  كميزانية  مليارات  خمسة  على 
لكنه أشار إلى »إجراءات أخرى، ال تزال قيد 
سعر  وتغيير  الدعم،  نفقات  مثل  النقاش 

صرف النقد األجنبي«.
الرئاسي  المجلس  وجه  اإلثنين،  يوم 
إلى  عاجلة  طلبات  أربعة  تحمل  رسالة 
المصرف المركزي، تنفيذا لقرار إعان حالة 

الطوارئ لمواجهة تبعات فيروس »كورونا«. 
من بينها »اتخاذ اإلجراءات العاجلة لتنفيذ 
المعتمدة   2020 للعام  المالية  الترتيبات 
تعليماتكم  وإصدار  الرئاسي  المجلس  من 
أذون  لتنفيذ  لكم  التابعة  اإلدارات  إلى 
الصرف الصادرة عن وزارة المالية«. وعلى 
يزال  ال  المحروقات،  دعم  رفع  بند  صعيد 
تدور  التي  بالمداوالت  يحيط  الغموض 
تصريح  أي  يصدر  ولــم  الشأن،  هــذا  في 
رسمي سوى إشعار مقتضب عن رفع الدعم 
البنود  كأحد  به،  النقدي  الدعم  واستبدال 
وزراء  مجلس  اجتماع  خــال  المطروحة 
حكومة الوفاق الوطني، الذي ناقش تقرير 
استكمال  لبحث  المشكلة  الوزارية  اللجنة 

اإلصاحات االقتصادية.
أما بخصوص زيادة رسوم النقد األجنبي 
اقتصاديون  تــداول  فقد   ،163% البالغة 
تكهنات عن احتمال رفع سقف هذه الرسوم 
لم  التي  األنباء  وهي   ،200% فوق  ما  إلى 
تقريرا  لكن  صحتها.  من  التأكد  يتسن 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  عن  صادرا 
النقد  على  الرسوم  معدل  بزيادة  أوصى 
الفارق  للمحافظة على   198% إلى  األجنبي 
بين سعر الصرف الرسمي مع الرسم وسعر 
 30 بمقدار  الموازية،  السوق  في  الصرف 
 4.5 عند  الدوالر  ليكون سعر صرف  قرشا، 
إضافية  إيــرادات  تتحقق  أن  متوقعا  دينار، 

بمقدار 2.8 مليار دينار عن كامل السنة.

القاهرة - الوسط

طرابلس - الوسط

لم يكن يدر بخلد رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، حين أطلق 

دعوته »ابقوا في منازلكم« بأن كلماته 
هي نداء ناقص، فالبقاء في القصور أيضا 

أمر ال يحتاج إلى استثناء.
ولي عهد بريطانيا، األمير تشارلز )71 

عاما(، كان أحدث ضحايا وباء »كورونا«، إذ 
كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس 
»كورونا«، وأجريت له التحاليل الالزمة، 

التي أثبتت إصابته بالمرض.
لم ال؟.. فالوباء ال يفرق بين األمراء 

والفقراء، وال يميز القابعين في 
القصور وساكني األكواخ، 

فالكل بات مشروع مصاب 
بالفيروس اللعين.

مرض تشارلز عمق 
الرعب في نفوس 

البريطانيين، وصدره 
إلى العالم بأكمله 

بتساؤالت حول مدى 
حصانة أي إنسان من 

هذا الموت المتنقل، 
وإن أحكمت منافذ 

دخوله.
ووسط هذه الدراما 

اإلنسانية مفتوحة النهايات، 
التي قد تكتب آخر كلماتها 
بين أبواب القصور والقبور، 

تتمدد مساحة المخاوف 
وانتظار المجهول.

العروض املوسيقية 
املباشرة عبر اإلنترنت جرعة 

أمل في زمن «كورونا»
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حجر صحي  إلى  العالم  تحول  أن  بعد 
لوباء  الكارثية  اآلثار  لعزل  كوني 

سكوت  الفضاء  رائد  قدم  »كورونا«، 
 520 خبرة  واقع  من  مهمة  نصائح  كيلي 
الدولية،  الفضاء  محطة  في  قضاها  يوما 
وأن  زمني،  جدول  بوضع  كيلي  ويوصي 

يحتفظوا  وأن  هواية،  لديهم  يكون 
المسلسالت  مشاهدة  اقترح  كما  بمجلة، 
وافر  قسط  على  والحصول  التلفزيونية، 

في  للبقاء  االضطرار  عند  النوم  من 
المنازل. 

طرابلس، بنغازي، نيويورك: الوسط

واقعًا  أمرًا  بات  »كورونا«  فيروس  خطر  أن  رغم 
حالة  أول  اكتشاف  مع  خصوصًا  الليبيون،  يعيشه 
إصابة لمسن قادم من المملكة العربية السعودية، 
جنوب  القتال  محاور  في  المدافع  أصــوات  أن  إال 
التي  كورونا«  »هدنة  نسفت  طرابلس  العاصمة 
لنداءات  استجابة  بها،  االلتزام  الحرب  طرفا  أعلن 
المجتمع الدولي وعلى رأسه األمم المتحدة، وسجل 
مسبوق  غير  عسكريًا  تصعيدًا  المنصرم  األسبوع 
منذ إعالن وقف إطالق النار في 12 يناير الماضي، 
بين  وحيرة  ذعر  حالة  في  العاصمة  سكان  جعل 

مطرقة الحرب وسندان »كورونا«.
القتال  طرفي  من  المتبادل  الترحيب  ومــن 
وصواًل  الدولية،  النداءات  بتلك  الدولية  بالدعوة 
الوطية  قاعدة  شهدتها  التي  االشتباكات  إلى 
مسرحًا  األســبــوع  ــذا  ه ــان  ك ــاء،  ــع األرب الجوية 
الجنوبية  المحاور  على  يومية  عسكرية  لخروقات 
الداعية  األصــوات  كل  أمامها  تالشت  للعاصمة، 
إلى قصر االهتمام على مواجهة فيروس »كورونا 
الوباء  المواطنين بين مطرقة  المستجد«، وعزلت 

وسندان االشتباكات.
تفاؤل  محل  الماضي،  األسبوع  بداية  كانت 
ترحيب  بعد  الكثيرين،  لــدى  بالترقب  محفوف 
لوقف  الصادرة  بالدعوة  السبت  العامة  القيادة 
وباء  إنسانية لالستجابة لمواجهة  القتال ألغراض 
إعراب  من  يومين  بعد  جاء  ما  وهو  »كــورونــا«، 
تقديره  »عن  رسمي،  بيان  في  الرئاسي  المجلس 
اهتمامًا  أبدت  التي  والمنظمات  للدول  الكامل 
داعيًا  المآسي«،  مزيد  البالد  تجنيب  على  وحرصًا 
التصدي  في  جهوده  دعم  إلى  الدولي  »المجتمع 

لهذه الجائحة«.
أن  في  األمل  عن  المتحدة  األمم  بعثة  وعبرت 
جميع  على  لالقتتال  فوري  بوقف  الطرفان  »يلتزم 
الجبهات«، كما أعرب بيان صادر عن األمين العام 
»األمل  عن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
إلى وقف فوري وغير مشروط  يترجم ذلك  أن  في 
باسم  الناطق  وجــه  فيما  العدائية«،  لألعمال 
رسالة  أورتاغوس،  مورغان  األميركية،  الخارجية 
أولوية عاجلة لصحة  بإعطاء  الليبيين  إلى »القادة 
الوحيدة  المسؤولية  هي  »هذه  الليبي..  الشعب 

التي يجب االضطالع بها«.
ولم تكد تمر ساعات على هذا التطور اإليجابي، 
بالقصف  القتال،  محاور  على  التصعيد  بدأ  حتى 
سقوط  جراء  طفالن  وُأصيب  المتبادل،  المدفعي 

تصعيد غير مسبوق منذ يناير.. وتحرك أميركي مع جهات فاعلة

حرب العاصمة تنسف «هدنة كورونا»

»رويترز« < مدرعة تابعة لقوات القيادة العامة . 2020/03/17       

الكلمات  بهذه  العمل«،  وبدأت  اهلل..  على  توكلت  »أنا 
اختتم طبيب بأحد مستشفيات مدينة بنغازي روايته حول 
لفيروس  تحسبًا  طــوارئ  حالة  ظل  في  العمل  من  يوم 
»كورونا«، مؤكدًا عدم تردده في أداء واجبه رغم النقص 
بالوباء  لإلصابة  عرضة  يجعله  بما  اإلمكانات  في  الحاد 
القاتل. وتعمل األطقم الطبية وسط ظروف بالغة الصعوبة 
في المستشفيات بمختلف أنحاء الباد، مع نقص حاد في 
اإلمكانات الطبية، حيث أدرج مؤشر أمن الصحة العالمي، 
ليبيا  األميركية،  هوبكينز«  »جونز  جامعة  اعتمدته  الذي 
من  والحد  األوبئة  لمواجهة  جاهزية  األقل  الدول  ضمن 
ضمن  من  عالميًا   168 المرتبة  على  وحصلت  انتشارها، 

195 دولة حول العالم.
ويقول أبوبكر علي موسى، أحد الكوادر التمريضية في 
»نعمل  لـ»الوسط«:  الطبي،  سبها  بمركز  العدوى  قسم 
اإلمكانات خصوصًا  فى  نقص  حيث  تذكر،  إمكانات  دون 
مواد التطهير والتعقيم«، مضيفًا: »موظفو القسم يعملون 
أجل  من  بحياتهم  ويخاطرون  الظروف  هــذه  ظل  فى 

تحت  المرض  انتشار  مخاطر  تزال  وال  المواطن«.  صحة 
واحدة،  إصابة  حالة  سوى  الباد  تسجل  لم  إذ  السيطرة، 
الثاثاء الماضي، وكانت لمسن قادم من المملكة العربية 
السعودية، لكن المخاوف من انتشار المرض دفعت رئيسة 
فتحية  د.  الوباء،  لمكافحة  واالستشارية  الطبية  اللجنة 
العريبي، إلى التحذير من إصابة 80 % من المجتمع الليبي 

إذا ما تسلل المرض إلى الباد.
التي  الحرب  أجــواء  وسط  األطباء  معاناة  وتتضاعف 
الذي  التصعيد  ظل  في  طرابلس،  العاصمة  تشهدها 
شهدته محاور القتال هذا األسبوع، ويقول أحد األطباء الذي 
امتنع ذكر اسمه لـ»الوسط«: »الموت يداهمنا من الوباء، 
المفر؟«  »أين  متسائًا:  لحظة«،  أية  في  ننتظره  وقصف 
ووسط هذه الدائرة المحكمة من المعاناة لألطقم الطبية، 
»كورونا«،  لمكافحة  نوعية  مبادرات  ليبيون  أطباء  قدم 
ومن بينها فرق التطوع للكشف على المرضى في البيوت، 
وُأنشئت صفحة على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
بهذا االسم، وبث البعض اآلخر رسائل توعية عبر وسائل 
التواصل، ليثبت األطباء أنهم جنود ليبيون مجهولون في 

معركة محور »كورونا«.

االقتصاد الليبي من الضحايا الهامشيني لحرب األسعار

<طبيبة توقع الكشف الطبي بجهاز املاسح احلراري

املعطف األبيض يقود الحرب على محور «كورونا»

ضربة غير متوقعة 
للمحترفني في 
دوريات الجوار

موسكو تطالب أوروبا بتفويض
أممي لحظر األسلحة

دعا سفير روسيا لدى االتحاد 
األوروبي، فالديمير تشيزهوف، إلى 
تفويض جديد من األمم المتحدة 
للمهمة البحرية الجديدة القادمة 
لالتحاد األوروبي »إيرين« لفرض 

حظر األسلحة على ليبيا.
ومن المقرر أن يكون حظر 

األسلحة على ليبيا من بين الملفات 
الرئيسية المطروحة على اجتماع 

مجلس وزراء خارجية االتحاد 
األوروبي عبر الفيديو، اإلثنين 

المقبل.
وأضاف تشيزهوف لمحطة 

»فيليت« األلمانية: »إذا أطلق 
االتحاد األوروبي عملية جديدة في 

البحر األبيض المتوسط لمراقبة 
حظر األسلحة في ليبيا بعد المهمة 
البحرية صوفيا السابقة، فإن روسيا 
تتوقع إبالغها في الوقت المناسب«.
وأردف: »أصبحت ليبيا اآلن دولة 
منقسمة، واالتحاد األوروبي ساهم 

بشكل كبير في ذلك«، مضيفًا: 
»أصعب شىء اآلن هو التوصل إلى 

حل سياسي«.



شعر الحكمة

ألغى مهرجان القاهرة لألفام 
ى« جلسات  القصيرة »ر

المشاهدة الحية في قاعاته، 
ولكن دون إلغاء الفعاليات، 

وكشفت إدارة المهرجان 
طريقة استمرار العروض، 

من خال بيان لها عبر 
»فيسبوك«، حيث ستكون 
هناك حفات مشاهدة عبر 

الصفحة الرسمية للمهرجان 
في نفس أوقات وترتيب 

الجدول الذي جرى إعانه، 
على أن تبقى هذه الحفات 

متاحة للجميع.
وأشارت إدارة 

المهرجان إلى أن األفام 
ستظل معروضة عبر 

الصفحة لمدة العرض فقط، على أن يتم 
رفعها بعد انتهاء حفل عرض الفيلم من أجل تفادي تعريض مجهود أي 

فنان لخطر السرقة.
كما أوضحت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم مستمرة في مشاهدة األفام، 

وسيتم إعان النتائ في نفس موعد حفل الختام، الجمعة 20 مارس الساعة 
7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وأعلن المهرجان أيض إلغاء جائزة الجمهور 

بسبب صعوبة تجميع األصوات من خال التعليقات أو الرسائل.
وكشفت إدارة المهرجان أيضا أنه جار العمل على تحضير احتفال صغير 

لتوزيع الجوائز على الفنانين الفائزين، وسيتم اإلعان مع إعان الجوائز، ودعا 
المهرجان الجميع للمشاركة في حفات المشاهدة الجماعية من أجل تقدير 

مجهود الفنانين المشاركين في المهرجان حق قدرها، كما سيتم عمل دعوات 
لمناقشة األفام التي سيتم عرضها عبر الصفحة مع مبدعي األفام.

تواصـل 02

والصاحـب اللي م ايـبان في ساعتها
الشـده الغايه ينتسا م البــال

 والمــركب انفات اعداد بحارتهـا
يغــرق ايرسي في غريق الحــال

 واللـي سلكها اطاول اتريح ابرتهـا
والحــاجب عليه العين ما تنــشال

هشتاغ «#هي_تلهمني» احتفاال 
بيوم املرأة العاملي

«إنستغرام» تتيح تصفح املنشورات 
مع األصدقاء عبر محادثة الفيديو

العالم  أنحاء  في  موظفيها  من  »تويتر«  شركة  طلبت 
تفشي  مــن  للحد  محاولة  فــي  منازلهم  مــن  العمل 
ظهوره  منذ  العالم  في  انتشر  الذي  »كورونا«  فيروس 
وأعلمت  الماضي،  العام  ــر  أواخ في  الصين  وســط  في 
وكوريا  كونغ  هونغ  فــي  موظفيها  »تويتر«  شركة 
وقت  في  المنزل  من  العمل  بوجوب  واليابان  الجنوبية 
الضروري  غير  السفر  علقت  فيما  الشهر،  هذا  من  سابق 

ونشاطاتها في فبراير.
جنيفر  »تويتر«  في  البشرية  الموارد  مديرة  وقالت 
»لقد  األربعاء:  مدونتها  على  نشرته  تعليق  في  كريستي 
أنحاء  كل  في  موظفينا  وأعلمنا  السابقة  إجراءاتنا  عدلنا 
الخطوة  أن هذه  نعلم  المنزل،  العمل من  العالم بوجوب 

غير مسبوقة، لكننا نعيش في أوقات غير مسبوقة«.
العالم  في  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  وبــادرت 
من  موظفيها  لحماية  خــاصــة  سياسات  ــرض  ف ــى  إل
على  قيودا  »غوغل«  فرضت  السياق،  هذا  وفي  العدوى، 
فرانسيسكو  وسان  فالي  سيليكون  في  مكاتبها  زيــارات 
على  الموظفين  »أبل«  شجعت  فيما  اإلثنين،  ونيويورك، 
مكاتبها  »فيسبوك«  شركة  وأغلقت  المنزل،  من  العمل 
والتعقيم  التنظيف  عمليات  بسبب  ولندن  سنغافورة  في 
إصابة  اكتشاف  بعد  الماضي  األسبوع  بها  قامت  التي 

موظفة بالفيروس.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين
info@alwasat.ly :الربيد اإللكرتوين
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«فيسبوك» تسخر ماسنجر ملحاربة الوباء

«آبل» تتخذ خطوات إضافية لحماية زبائنها

$لمة1000

الشركة  خارج  من  برمجيات  بمطوري  »فيسبوك«االستعانة  باشرت 
بمساعدة  »ماسنجر«  للدردشة  لخدمتها  تسمح  طرق  إلى  للتوصل 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  محاربة  الصحة  تعنى  التي  المنظمات 

في  خبراء  أيضا  االجتماعي  التواصل  شبكة  ودعت 
اإلنترنت  عبر  حملة  في  المشاركة  إلى  البرمجيات 
»ماسنجر«  الستخدام  طــرق  إيــجــاد  ــى  إل تهدف 
البعض  بعضهم  عن  األشخاص  ابتعاد  لزوم  لجعل 
الــوبــاء،  حــول  دقيقة  معلومات  وتوفير  أســهــل، 
ستان  »ماسنجر«  رئيس  نائب  ــال  ق مــا  بحسب 

شدنوفسكي.
صحة  منظمات  بين  الربط  إلى  يهدف  عالمي  برنام  عن  وكشف 
ابتكار  يمكنهم  مطورين  مع  المتحدة  لألمم  تابعة  ووكاالت  رسمية 
وتسريع  دقيقة  معلومات  تشارك  في  »ماسنجر«  الستخدام  سبل 

سبيل  على  البرمجيات  لمطوري  ويمكن  ــراد،  األف أسئلة  على  الــرد 
األسئلة  على  الردود  أتممة  على  والهيئات  الوكاالت  مساعدة  المثال 

المتكررة للسما للعاملين لديها بالقيام بمهام أصعب.
الصحة  ووزارة  ــســف«  ــي ــون »ي وتــســتــخــدم 
اطاع  على  الشعب  إلبقاء  »ماسنجر«  الباكستانية 
ما  بحسب  ــد19-«،  ــي ــوف »ك وبــاء  تــطــورات  على 
وأطلقت  »فيسبوك«،  تملكها  التي  الخدمة  قالت 
نظام  أيضا  »فيسبوك«  تملكها  التي  »واتساب« 
على  للرد  العالمية  الصحة  لمنظمة  مجانيا  تنبيه 
وفضح  المستجد«  »كورونا  فيروس  حول  أسئلة 
باللغة  الخدمة  وبوشرت  كورونا«،  بفيروس  المرتبطة  »األساطير 
والصينية  العربية  لتشمل  المقبلة  األسابيع  في  وستوسع  اإلنجليزية 

والفرنسية، فضا عن الروسية واإلسبانية.

متاجر  إغاق  كوك،  تيم  بل«  « رئيس  أعلن 
مارس،   27 حتى  الصين  خارج  كافة  المجموعة 
»كورونا  فيروس  تفشي  من  للحد  مسعى  في 
من  تعلمت  الشركة  إن  كوك  وقال  المستجد«، 
أعادت  حيث  الصين،  اتبعتها  التي  الخطوات 
متاجرها،  فتح  أخيرا  العماقة  األميركية  المجموعة 

حسب »فرانس برس«.
أن  هي  العبر  هذه  »إحدى  أن  إلى  كوك  ولفت 
الفيروس  تفشي  مخاطر  من  للحد  األنجع  الطريقة 
المسافة  وزيادة  األشخاص  كثافة  تقليص  تكمن في 
ظل  »في  مضيفا:  المجتمع«،  في  بينهم  الفاصلة 
نتخذ  أخرى،  أماكن  في  اإلصابات  نسبة  ازدياد 

خطوات إضافية لحماية العاملين لدينا والزبائن«.
أن  إلى  األميركية  المجموعة  رئيس  أشار  كذلك 
فيما  مفتوحة،  ستبقى  اإللكترونية  بل«  « متاجر 
مهامهم  ممارسة  الصين  خارج  العاملون  سيواصل 
المجموعة  وتضم  اإلمكان،  عند  المكاتب  خارج 
 500 نحو  األميركية  كاليفورنيا  والية  في  ومقرها 
قرار  رغم  وعلى  العالم.  حول  بلدا   24 في  متجر 
بالساعة  العاملين  أن  إلى  كوك  أشار  اإلغاق، 

سيستمرون في تقاضي رواتبهم بصورة طبيعية.

وسعت  المجموعة  أن  إلى  بل«  « رئيس  ولفت 
الظروف  »لتشمل  اإلجازات  مجال  في  سياستها 
فيروس  من  المتأتية  العائلية  أو  الشخصية  الصحية 
باألقارب  االهتمام  ذلك  في  بما   »19 كوفيد  
والعناية باألطفال  اإللزامي  الصحي  المرضى والحجر 

بمبلغ  بل«  « تبرعت  كذلك  المدارس.  إغاق  بسبب 
إلى  الوباء، مشيرا  تفشي  لمكافحة  دوالر  مليون   15
يؤثر  العالم  حول  كوفيد19-  فيروس  »تفشي  أن 

على كل شخص منا«.
و أنهى كوك بيانه بأن شكر »األبطال في الخط 

وممرضين  أطباء  من  الفيروس  لمواجهة  األمامي 
في  وعاملين  العامة  الصحة  في  وخبراء  وباحثين 

الخدمة العامة« حول العالم.
فتح  الصين  في  الـ42  بل«  « متاجر  وأعادت 
أبوابها بعد إقفالها ألسابيع منذ األول من فبراير في 
المستجد«  »كورونا  لفيروس  السريع  التفشي  ظل 
على  الصين  متاجر  أعادت  كما  حينها،  الباد  في 
الماضية  األيام  في  تدريجيا  أبوابها  فتح  اختافها 
ببطء.  الطبيعية  الحياة  عجلة  تستعيد  الباد  وبدأت 
مصانع  الجماعية  الصحي  الحجر  حاالت  وأرغمت 

كثيرة على تعليق أنشطتها وإغاق متاجر.
بصورة  تعتمد  إذ  الوباء،  جراء  بل«  « تضررت 
ضخمة  سوق  ولديها  صينيين  مزودين  على  كبيرة 
المجموعة  أعلنت  الفائت،  الشهر  ففي  الصين،  في 
للربع  المتوقعة  إيراداتها  تحقق  لن  أنها  األميركية 
المعروضة  الكميات  أن  كما  العام  من  الثاني 
وباء  بسبب  ستتراجع  فون«  ي  « هواتف  من  للبيع 
تتراو  إيرادات  تتوقع  بل«  « وكانت  »كورونا«. 
يناير  بين  ما  للفترة  مليارا  و67  دوالر  مليار   63 بين 
التراجع  مستوى  تكشف  لم  لكنها   ،2020 ومارس 

المتوقع في هذه المداخيل.

بنغازي - مريم العجيلي
متابعة  »الباس«  مغربي  علي  الليبي  الفنان  أغنية  حققت 
الفيديو  بموقع   »Awakening Music« قناة  على  كبيرة 
مليون  من  أكثر  إلــى  وصلت  حيث  »يوتيوب«،  األشهر 

مشاهدة في أقل من 15 يومًا.
األغنية  إن  اإلثنين،  لـ»الوسط«،  مغربي  علي  الفنان  وقال 

إمري  التركي  الفنان  وتوزيع  اليافعي،  أحمد  »كلمات  من 
مولكوتش، واإلخراج للفنان باسل ناصر«.

ولفت الفنان علي مغربي إلى أنه »سيبدأ في تصوير كليب 
يطر  أن  المفترض  من  الــذي  الحب  رســول  بعنوان  جديد 
إلى  مغربي  علي  الفنان  وأشار  المبارك«.  رمضان  شهر  بداية 

أن أغنية »رسول الحب« من ألحانه، وكلمات أحمد اليافعي.

«ال بأس» تتخطى مليون مشاهدة
موظفو «تويتر» 

يعملون من املنزل

#هشـتاغ

تلهمني«،  هي دشن عدد من رواد موقع التواصل االجتماعى هاشتاج »»
احتفاال باليوم العالمي للمرأة، حيث تصدر الهاشتاج قائمة األكثر تداوال على 
موقع التواصل االجتماعى، وتفاعل رواد صفحات التواصل االجتماعي مع هذا 
الهشتا حيث تحدثوا عن النساء اللواتي كن مصدرا لإللهام طوال حياتهن 

الشخصية والمهنية.
كما وجه البعض التحية والتقدير لكل امرأة قوية وضعت بصمة في 

سيرتها الذاتية ولكل من ربت وخدمت بيتها ومجتمعها وسعت وراء 
إنجازاتها في مختلف جوانب الحياة، بينما رأى البعض أن المرأة العظيمة ال 

تحتاج ليوم يعظمها، هي عظمة األيام جميعها وجمالها. وفي الثامن من 
شهر مارس من كل عام ، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ، وهو احتفال 

تتوي إلنجازاتها ومساهمتها في المجتمع وحجم مجهوداتها.

أعلنت منصة »إنستغرام«عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفح 
التطبيق مع األصدقاء عبر دردشة الفيديو كوسيلة إلبقاء األشخاص على 
اتصال أثناء فترة الحجر الصحي في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا 
المستجد، الذي يمنع الكثيرين من التفاعل وجها لوجه في جميع أنحاء 

العالم.
وتسمى هذه الميزة المشاهدة المشتركة »Co-Watching«، وتسمح 

للمستخدمين الموجودين سويا ضمن محادثة االطاع على الصور ومقاطع 
الفيديو المحفوظة والمقترحة أثناء المحادثة المرئية، ويمكن الوصول إلى 

هذه الميزة عن طريق بدء محادثة فيديو من خال عامة تبويب رسائل 
إنستاجرام المباشرة »Instagram Direct« والنقر على أيقونة الصورة 
في أسفل يسار شاشة محادثة الفيديو، وتعد الميزة الجديدة جزءا من 

جهود»إنستغرام« وفيسبوك األوسع لدعم المستخدمين ومجتمعاتهم خال 
جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، في األسبوع 
الماضي: إن »أكبر دور يمكن أن تلعبه فيسبوك اآلن هو تشجيع األشخاص 

على التعامل مع أوامر التباعد االجتماعي بجدية«.
وباإلضافة إلى ميزة المشاهدة المشتركة »Co-Watching«، فقد أعلنت 

»إنستغرام« أيضا عن خطط لتوسيع كمية الموارد التعليمية التي يعرضها 
التطبيق في نتائ البحث والسما للمستخدمين بالتبرع للمنظمات غير 

الربحية ذات الصلة.

محل جزار ببنغازي يطبق اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لكل  يتيح  إلكترونيا  موقعا  »غوغل«  مجموعة  تطور 
لفحص  للخضوع  حاجة  في  كان  إذا  ما  معرفة  أميركي 
المسجلة  لألعراض  تبعا  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
األميركي  الرئيس  وقال  مكان،  ألقرب  وتوجيهه  لديه، 
من  صحفي  مؤتمر  خالل  الجمعة،  ترامب،  دونالد 
تطوير  في  تساعد  »غوغل  األبيض:  البيت  حديقة 
إلجراء  حاجة  ثمة  كانت  إذا  ما  لتحديد  إلكتروني  موقع 

فحص وتسهيل ذلك في مكان ميسر في الجوار«.
يعمل  الذي  اإللكتروني  الموقع  هذا  وسيغطي 
الواليات  ترامب،  بحسب  مهندس   1700 إنجازه  على 
»فرانس  حسب  العالم«،  من  كبيرا  و»جزءا  المتحدة 
واجه  الذي  األميركي  الرئيس  وأوضح  برس«، 
الصحية  األزمة  هذه  خطورة  من  بالتقليل  اتهامات 
يقضي  األول  »هدفنا  أن  أولى،  مرحلة  في  العالمية 
األميركيين  جميع  ومساعدة  الفيروس  تفشي  بوقف 

المصابين«.
هذه  »تويتر«  عبر  تغريدة  في  »غوغل«  وأكدت 
فرز  في  للمساعدة  أداة  »نطور  قائلة  المعلومة 
فحص  إلى  للخضوع  يحتاجون  الذين  األشخاص 
وكلفت   ،»19  - كوفيد  بفيروس  اإلصابة  عن  الكشف 
»ألفابت«  مجموعة  في  الصحية  الوحدة  »فيريلي«، 

المالكة لـ»غوغل«، إنجاز هذه المهمة.
المراحل  بدأت  »فيريلي  أن  »غوغل«  وأوضحت 
المباشرة  تعتزم  وهي  )الموقع(  لتطوير  األولى 
في  أمال  فرانسيسكو،  سان  منطقة  في  بتجربته 
من  »ستتمكنون  ترامب  وقال  الحقا«،  نطاقه  توسيع 
تشعرون  التي  األعراض  وإدخال  الموقع  هذا  تصفح 
بحاجة  كنتم  إذا  عما  معلومات  على  وستحصلون  بها 
أقرب  إلى  اإلرشاد  قبل  ال«،  أم  فحص  إلى  للخضوع 
بنس  ولفت  الفحوص،  لهذه  للخضوع  متاحة  نقطة 
السيارات  مواقف  استخدام  ستتيح  شركات  أن  إلى 
من  الفحوص  إجراء  من  الناس  يتمكن  لكي  فيها 

داخل سياراتهم.

موقع إلكتروني يحدد 
حاجتك لفحص «كورونا»

«رؤى لألفالم القصيرة» يحول 
فعالياته إلكترونيا بسبب كورونا
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أعل- نسبة وفيات عالمية

ليبيا خارج دائرة املأساة املغاربية مع «كوفيد ١٩»
سجل معدل وفيات المصابين بفيروس »كورونا المستجد« 
العالم، مع أنها كانت من  في الدول المغاربية أعلى نسبة في 
مثلها  الوباء  لمكافحة  احترازية  تدابير  تطبيق  إلى  السباقين 
مثل ليبيا التي تبقى حتى اليوم بمنأى عن التأثر بما يقع لدى 
البلدان  في  مرعب  بشكل  »كورونا«  جائحة  وتنتشر  جيرانها. 
الجزائر والمغرب مع تسجيل ما مجموعه  المغاربية، خاصة في 
وموريتانيا  والمغرب  الجزائر  األربع:  الدول  في  إصابات   403
تضررًا  األكثر  الجزائر  كانت  اإلثنين  يوم  غاية  والى  وتونس. 
ا المغرب مع 115 إصابة،  بعدما سجلت إصابة 201 شخص تلى

وتونس 75 إصابة وموريتانيا إصابتين.
اآلن  المنطقة بعدم تسجيلها حتى  استثناء في  ليبيا  وتبقى 
أهمها  عوامل  لعدة   »19 »كوفيد  بفيروس  إصابة  حاالت  أي 
تداعيات االضطرابات األمنية والسياسية المستمرة منذ سنوات 
على توافد األجانب برًا وجوًا وبحرًا، وما يعزز من احتمال تجنبها 
المجاورة حدودها  الدول  إغاق  للجائحة  المستوردة«  »الحاالت 

البرية والبحرية ووقف الرحات الجوية.

ا ر  ا 
األشخاص  يمثل  مؤشر  سوى  ليست  األرقام  ن  ف ذلك،  ومع 
المشتبه  الحاالت  حين  في  بالفيروس،  م  إصابت تبين  الذين 
ا كثيرة جدًا في البلدان المغاربية، إذ على سبيل المثال، في  ب
صابتهم، أما  تونس، تتم متابعة 12 ألف شخص حالة مشتبه ب
وبالنسبة  الطبي.  للعزل  شخص   500 أخضعت  فقد  موريتانيا 
24 مصابًا في الجزائر تماثلوا للشفاء و3  ن  للجانب العاجي ف

في المغرب و2 في موريتانيا و1 في تونس.
عن  الناجمة  الوفيات  قادم  هو  لما  القلق  يطر  ما  لكن 
في  حالة   17 تسجيل  مع  المغاربية  المنطقة  في  الفيروس 
. % حالة  الجزائر، و4 في المغرب و3 في تونس، أي بمعدل 
وفاة من إجمالي أعداد المصابين. وهذا المعدل مرتفع للغاية 
إجمالي  . % من  نحو  يبلغ  الذي  العالمي  بالمتوسط  مقارنة 
عدد اإلصابات مع تسجيل 340 ألفًا ووفاة 14689 شخصًا حتى 

صبا اإلثنين في 169 دولة.
للوفيات  معدل  أعلى  ن  ف الت  تسا عدة  تطر  وألسباب 
بسبب الفيروس في العالم يسجل في الجزائر بـ 17 حالة وفاة 
مع  مقارنة   ،%  . وفيات  بمعدل  أي  مؤكدة،  إصابة   201 لـ 
إيطاليا البلد الذي يسجل أكبر عدد من الوفيات في العالم مع 

59138 إصابة لـ5476 وفاة بنسبة 9 %.
ويرجع أخصائيون األمر إلى تناقض اإلحصاءات الرسمية مع 
يرفض  حيث  الجزائر،  في  خصوصًا  للمصابين  الحقيقي  العدد 
اإلصابة  أعراض  ظهور  رغم  الصحي  للحجر  االمتثال  كبير  عدد 

بجنوب   »19 »كوفيد  بفيروس  أشخاص  عدة  وفاة  تبين  فيما 
أثبتت  التي  الطبية  التحاليل  نتائ  ظهور  قبل  حتى  الباد 
في  بالعاصمة  الوحيد  باستور  معهد  لتأخر  نظرًا  به  إصابتهم 

استخراج الفحوصات.
في  السباقة  كانت  المنطقة  دول  أن  مع  النتائ  وتأتي هذه 
فيروس  لمكافحة  احترازية  تدابير  تطبيق  إلى  األفريقية  القارة 
»كورونا« بلجوئها إلى إغاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، 
الجماعة  صلوات  وتعليق  والرياضية،  الثقافية  التجمعات  ومنع 

والجمعة وإغاق المقاهي والمطاعم.

ال ي ال با ل ال ر لغا ال يا  ا لي ا
انتشار  من  الثالث  المستوى  بلو  أعلنت  التي  الجزائر  وفي 
الوباء أقرت حزمة من اإلجراءات الجديدة بدءًا من األحد، بينها 
إغاق المطاعم والمقاهي بالمدن الكبرى، ووقف النقل الحضري 

بين المدن، إضافة إلى منح عطلة لـ% من الموظفين.
مقابل إعان السلطات المغربية إعان حالة الطوارئ الصحية 
حتى 20 أبريل 2020. وعلى غرار دول أخرى في المنطقة، قررت 
إغاق المساجد ودعت السلطات الدينية المواطنين إلى الصاة 

في بيوتهم. كما أعلنت المملكة منذ مساء السبت الماضي نشر 
قوات األمن لمراقبة تطبيق التدابير، وعاوة على الحجر العام، 
والتنقات  المشترك  النقل  وسائل  تحركات  على  قيود  ُأضيفت 

بين المدن مع معاقبة المخالفين.
دخول  إعان  استبقت  تونس  في  الصحة  لوزارة  وبالنسبة 
عان حجر صحي عام في  الثالثة ب الوبائية  المرحلة  الباد في 
الباد بدءًا من األحد، وحظر تجوال ليلي بدأ سريانه من األربعاء 
ال  الواليات،  بين  العدوى  انتشار  للحد من  الماضي في مسعى 
وهي  المستجد«،  »كورونا  لفيروس  بؤر   4 تسجيل  بعد  سيما 
أريانة،  والية  في  وسكرة  تونس،  بوالية  والبحيرة  المرسى 

وجزيرة جربة بوالية مدنين.
أكثر  فكانت  موريتانيا  في  »كورونا«  وباء  انتشار  حالة  أما 
الخارج  من  القادمتين  المؤكدتين  الحالتين  بمثول  استقرارًا 
اإلجراءات  تشديد  من  الحكومة  يمنع  لم  ذلك  أن  غير  للشفاء، 
الوقائية، حيث نقلت الداخلية توقيت سريان حظر التجوال من 
الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا وهو ما يمنح السكان اثنتي 
عشرة ساعة فقط لقضاء ضروراتهم. موازاة مع إغاق موريتانيا 
حدودها البرية أمام األشخاص دون البضائع باتفاق مع جارتها 

السنغال التي تزداد حاالت اإلصابة فيها، كما أغلقت حدودها مع 
مالي لمدة 24 ساعة قبل أن تعاود فتحها ومع المغرب أيضًا.

القتال  وقف  لدعوات  الحرب  طرفا  استجاب  حيث  ليبيا  وفي 
ألهداف إنسانية، فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقوبات 
الباد،  في  المفروض  التجوال  حظر  لقرار  المخالفين  على 
بسبب فيروس »كورونا المستجد«. وذكرت حكومة الوفاق في 
أمرت بفرض حظر تجول »على كامل  أنها  بيان  طرابلس، في 
التراب الليبي« يوميًا، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة 

صباحًا، اعتبارًا من األحد.
حظر  فرض  إلى  الموقتة  الحكومة  وزراء  مجلس  وعمد 
المناسبات  وصاالت  التجارية  المحال  كافة  وإغاق  التجوال، 
التي  والبرام  األنشطة  كافة  وإيقاف  والجامعات،  والمدارس 

تسبب التجمعات.
وفي غياب تنسيق إقليمي حكومي لحصر الوباء أبرم الهال 
الوطنية لدول  الجمعيات  الليبي وكذا  الجزائري ونظيره  األحمر 
الطارئة  االستجابة  بتعزيز  تقضي  اتفاقية  مالي  ودولة  الجوار 
فيروس  المشترك في مكافحة  والتعاون  الحدودية  المدن  على 

»كورونا المستجد«.

تونس تقترح على 
الجزائر إنشاء محطة 

كهرباء موجهة إلى ليبيا

ا  ال زا  ر  ا
ا  ير ل  ي  ال

ربا  م  ا  ري  ا الج
ي  يا  ل لي  م 

را  ا  ل ل  ل  مر
ي ا  ال 

ا  ال زير  ا 
مرز  منجي  ي  ال م  نا ال
ري  ا الج ا  ال زير  يا م  ا
ي  ا  مجا  ر م 

ا  ي  ل ال بي  عا  ال
ي  زم ال ي   ا

ي  ي  ل ال ي  ا  ا ا ع ا
ا  ي  ا ا الجا 

ي  ال ا  ال زا  ر 
ا ال بيا  ي 

ل  ل م زيرا  ر ال  
زي  ا  ي  عا  ال

ر  ا الج بي   ربا  ال
را  ا  ل يا  لي غر  ال

ا ي  ال 
ير ال ي  ير  م 

ي  ر ل ال   
مرز  ر  ربا  بال يا  لي

ا  ي من ا ا م  
ي  ير  ربا  ا م 

ل  م  ير   ال
ل ل  ي مر يا  لي

بي  غا ع اللجن ال
ا  ا ل  ال ربا  لل

بي  غا ا بال ال ال
ي   ربا ال ر لل ال

ي العا 2025  ي  ن ي ال
راير  ي  ع اللجن  ا
يري  ي ب ال ا ال

ربا  ا ال العامي ل
ر  ا الج غر  ي  م ال

ا  ا م يا  ا ي م يا  لي
ر ي م ربا

الليبيين،  ياحق  واقعا  أمرا  بات  »كورونا«  فيروس  خطر  أن  رغم 
خصوصا مع اكتشاف أول حالة إصابة لمسن قادم من المملكة العربية 
العاصمة طرابلس نكصت  القتال في جنوب  أن محاور  إال  السعودية، 
وسجلت  اإلنسانية،  الهدنة  باحترام  العالم  نداءات  أمام  بتعهداتها 
تصعيدا عسكريا غير مسبوق منذ اإلعان عن وقف إطاق النار في 12 

يناير الماضي.
التي  الدولية  بالدعوة  القتال  طرفي  من  المتبادل  الترحيب  ومن 
أطلقتها 8 دول والبعثة األممية لوقف إطاق النار أو ما يعرف بـ»هدنة 
كورونا«، وصوال إلى االشتباكات التي شهدتها قاعدة الوطية الجوية 
على  يومية  عسكرية  لخروقات  مسرحا  األسبوع  هذا  كان  األربعاء، 
إلى  الداعية  أمامها كل األصوات  للعاصمة، تاشت  الجنوبية  المحاور 
قصر االهتمام على سبل مواجهة فيروس »كورونا« المستجد، وعزلت 

المواطنين بين مطرقة الوباء وسندان االشتباكات.
لدى  بالترقب  محفوف  ل  تفا محل  الماضي،  األسبوع  بداية  كانت 
العامة السبت بالدعوة الصادرة لوقف  القيادة  الكثيرين، بعد ترحيب 
مؤكدة  »كورونا«،  وباء  لمواجهة  لاستجابة  إنسانية  ألغراض  القتال 
أنها »أكثر األطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة«، وهو 
ما جاء بعد يومين من إعراب المجلس الرئاسي في بيان رسمي، »عن 
على  وحرصا  اهتماما  أبدت  التي  والمنظمات  للدول  الكامل  تقديره 
سي«، داعيا »المجتمع الدولي إلى دعم جهوده  تجنيب الباد مزيد الم

في التصدي لهذه الجائحة«.
عن  صدرت  التي  اإليجابية  اإلشارات  التقط  الدولي  المجتمع 
عن  المتحدة  األمم  بعثة  عبرت  إذ  حذر،  نحو  على  لكن  الجانبين 
جميع  على  لاقتتال  فوري  بوقف  الطرفان  »يلتزم  أن  في  األمل 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  عن  صادر  بيان  أعرب  كما  الجبهات«، 
فوري  وقف  إلى  ذلك  يترجم  أن  في  »األمل  عن  غوتيريس  أنطونيو 
الخارجية  الناطق باسم  العدائية«، فيما وجه  وغير مشرو لألعمال 
عطاء  ب الليبيين  »القادة  إلى  رسالة  أورتاغوس،  مورغان  األميركية، 
الليبي »هذه هي المسؤولية الوحيدة  أولوية عاجلة لصحة الشعب 

التي يجب االضطاع بها«.
االلتزام  إلى  تدعو  ليبية  أصوات  ظهرت  نفسه،  الوقت  في 
قالت  التي  البرقاوية،  للهيئة  التأسيسية  اللجنة  بينها  من  بالهدنة، 
في  برقة  في  أهلنا  على  يحتمان  والواجب  »المعطيات  إن  بيان  في 
طرابلس  في  القتال«  محاور  من  أبناءنا  نسحب  أن  المرحلة  هذه 
الرضا  الحسن  محمد  األمير  دعا  فيما  »كورونا«،  لمواجهة  والتفر 
الماضي،  أخطاء  تجاوز  »إلى  ليبيا  في  الجميع  السنوسي،  المهدي 

وأن  المدمرة،  والصراعات  الحروب  ولدتها  التي  والفتن  واألحقاد 
إلى  نحتكم  وأن  تخريبه،  عن  والمخرب  اعتدائه  عن  المعتدي  يكف 

كورونا. فيروس  لمواجهة  الليبيون  ليتفر  والحكمة«،  العقل  لغة 
بدأ  حتى  اإليجابي،  التطور  هذا  على  ساعات  تمر  تكد  ولم 
قذيفة  سقو  جراء  طفان  أصيب  إذ  القتال،  محاور  على  التصعيد 
عملية  وفق  السبت،  مساء  غشير  بن  باب  بمنطقة  منزلهما  على 
التالي  اليوم  صبا  وفي  الوفاق.  لحكومة  التابعة  الغضب  بركان 
بمنطقة  قذائف  سقو  جراء  أبنائه  من   2 وأصيب  أب  قتل  األحد 
المقابل،  في   . طرابلس العاصمة  جنوب  زارة  عين  في  الكحيلي 
قوات  المسماري،  أحمد  العامة،  القيادة  قوات  باسم  الناطق  اتهم 
جنوب  الهيرة  منطقة  في  المعلنة  الهدنة  بخرق  الوفاق  حكومة 

بالمدفعية. قواته  وقصف  طرابلس، 
المجلس الرئاسي، ومن جهته، اتهم قوات القيادة العامة بتنفيذ 
تتعرض  »ما  على  الرد  بحق  احتفاظه  مؤكدا  االعتداءات«،  »هذه 
حقنا  إطار  في  وانتهاكات  اعتداءات  من  ومواطنونا  عاصمتنا  له 
التزام  في  المجلس  و»شكك«  النفس«.  عن  الدفاع  في  المشروع 
شريكا  نجد  لم  إننا  مرارا  »قلنا  قائا:  القتال،  بوقف  العامة  القيادة 
يعنيه  العامة ال  القيادة  أنه  الطويلة  تجربتنا  للسام تؤكد  حقيقيا 

الحكم الشمولي«. السام، ولن يتراجع عن سعيه للسلطة وإعادة 
وعلى نحو أوسع، تواصلت الخروقات يوم اإلثنين الماضي، والتي 
وزارة  أعلنت  إذ  والجرحى،  القتلى  من  مزيد  سقو  عن  أسفرت 
سمر  تدعى  عشرينية  مواطنة  مقتل  الوفاق  حكومة  في  الصحة 
كشفت  كما  النور،  بخلة  منزل  استهداف  في  الشريدي،  عبدالجليل 
عملية »بركان الغضب«، مقتل اثنين من العمالة الوافدة في قصف 
قذيفة  سقو  جراء  سيدتين  ومقتل  معيتيقة،  جزيرة  طال  مدفعي 

زارة. منزلهما بمنطقة عين  على 
في المقابل، اتهمت القيادة العامة، قوات حكومة الوفاق استهدفت 
وأشار  »غراد«.  بصواري  ترهونة  مدينة  شمال  الشرشارة  منطقة 
قوات  مدفعية  من  عشوائية  قذائف  سقو  »استمرار  إلى  المسماري 
الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة 
طرابلس«، ووفق توثيق أجرته البعثة األممية، فقد وقع أكثر من 13 

48 ساعة، مما أسفر عن مقتل ثاثة  انتهاكا للهدنة اإلنسانية خال 
خرين«. مدنيين على األقل وإصابة 

موعدا  الثاثاء  يوم  كان  بل  الحد،  هذا  عند  الخروقات  تتوقف  لم 
سجني عين  النتهاك جديد تعرضت خاله مؤسستي اإلصا والتأهيل 
ب  لقصف أسفر عن وقوع إصابات بين العناصر العاملة في  زارة  أ  و
دانة من الممثلة الخاصة  المؤسستين وبعض النزالء، وهو ما قوبل ب
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز التي اتهمت ويليامز في بيان، »قوات 

تابعة للجيش الوطني الليبي« بتنفيذ هذا القصف.
التطور األبرز هذا األسبوع، وغير المسبوق منذ إعان وقف إطاق 
النار في يناير الماضي كان إعان عملية »بركان الغضب«: السيطرة 
فيما  السام«،  »عاصفة  عملية  وإطاق  الجوية  الوطية  قاعدة  على 
المتواصل ألحياء طرابلس«، وكان هذا  القصف  بأنه »رد على  صف  و
اإلعان بعد قليل من تعرض مبنى جهاز اإلسعاف والطوارئ الموجود 
في منطقة السبعة، ومناطق باب بن غشير ورأس حسن وطريق السور 

وبئر التوتة في العاصمة طرابلس.
ليبيا،  في  إنسانية  لهدنة  الدولية  للدعوات  العملي  اإلخفاق  ورغم 
والمصابين،  الوفيات  الف  التي حصدت  بالجائحة  العالمي  واالنشغال 
اهتماما  يبدي محللون  إذ  الدولي،  االهتمام  أجندة  ليبيا عن  تغب  لم 
بأن  نورالند،  ريتشارد  ليبيا،  في  األميركي  السفير  بتصريحات  بالغا 
الواليات المتحدة تتواصل مع جهات فاعلة خارجية ساعد دورها أحيانا 
في »تأجي الصراع« في ليبيا، مشددا على أنه »حان الوقت لتسمية 

األشياء بأسمائها«.
االتحاد  خارجية  وزراء  مجلس  يجتمع  أن  المقرر  من  المقابل،  في 
األوروبي للمرة األولى يوم اإلثنين، حيث من المقرر أن يقدم منسق 
السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيف بوريل إحاطة حول تطبيق 
ليبيا، في حين يدعو  المتحدة على  الذي تفرضه األمم  حظر األسلحة 
سفير روسيا باالتحاد األوروبي فاديمير تشيزهوف إلى تفويض جديد 
من األمم المتحدة للمهمة البحرية الجديدة القادمة لاتحاد األوروبي 
»فيليت«  لمحطة  تشيزهوف  وقال  األسلحة.  حظر  لفرض  »إيرين« 
البحر  في  جديدة  عملية  األوروبي  االتحاد  أطلق  إذا  إنه  األلمانية 
األبيض المتوسط لمراقبة حظر األسلحة في ليبيا بعد المهمة البحرية 

»صوفيا« السابقة، تتوقع روسيا أن يتم إباغها في الوقت المناسب.
وما بين التصعيد واالتهامات المتبادلة بين طرفي القتال، وإطاق 
عملية عسكرية جديدة من طرف حكومة الوفاق، يبدو أن محاور حرب 
العاصمة ال تزال خارج حدود هذا العالم، الذي يعيش رعب »كورونا«، 
القادم  هذا  تسلل  من  الليبيين  برعب  وقذائفها  صواريخها  تأبه  وال 
الجنون  هذا  وسط  الحل  فرص  حول  قائما  ل  التسا ليبقى  الغامض، 

المتبادل؟

محاور القتال ال تعترف 
بـ «كورونا»

تصعيد عسكري غير مسبوق منذ يناير.. 

الجزائر ــ الوسط

طرابلس ــ بنغازي ــ  الوسط

●    نيران متصاعدة جراء قصف جنوب العاصمة طرابلس األربعاء

●    أطباء في أحد المستشفيات المغربية

السفير األميريكي يعلن عن تحرك مع 
جهات فاعلة خارجية لحل األزمة
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 «كورونا» شبح يضاعف معاناة الليبيني

بنغازي.. إجراءات احترازية ودعوات لألخذ بأسباب الوقاية والتطهير

معاناة مضاعفة

ليبيون تحت رحمة الخوف من املرض وترقب «غراد»
العاصمة  جنوب  أحياء  بأحد  صغير  بيت  في 
قبل   ، الفا مصطفى  أسرة  استيقظت  طرابلس، 
أيام، على أصوات قصف واشتباكات متقطعة اخترقت 
سكون الليل وأثارت رعب أسرته، التي لزمت البيت 

على خلفية انتشار فيروس »كورونا المستجد«.
تخوم  تشهده  الذي  المتقطع  القصف  وفاقم 
هلع  من  الماضي،  األسبوع  طرابلس،  العاصمة 
ومعاناة المواطنين في مناطق االشتباكات ومحيطها، 
وسط مخاوف واسعة من وباء »كورونا« الذي أصاب 
دول الجوار، وبات على مرمى حجر من حدود الباد، 
إلى  وعربية  غربية  ودول  المتحدة  باألمم  حدا  مما 
الباد،  في  لاقتتال  ونهائي  عاجل  لوقف  الدعوة 
خطر  لمواجهة  المجال  تتيح  إنسانية«  »ألغراض 
»كورونا«، وهي الدعوات التي قوبلت بموافقة من 

المجلس الرئاسي والجيش الوطني.

ر ا ال  ا
45 عامًا لـ»الوسط« ومامح القلق  ويقول مصطفى 
البشر  احتمال  فاقت  »معاناتنا  وجهه:  على  ظاهرة 
تنهمر  التي  والصواري   ، كورونا من  الرعب  بين 
وسنا في جوف الليل«، مضيفًا: »الخوف أصبح  على ر
لصيقًا بحياة افتقدنا فيها األمل بالمستقبل، وأصبحت 
أنفاس الحياة أقصى أحامنا«، وتساءل: »هل نحمي 

.» ؟ أنفسنا من الوباء أم من قصف الصواري
ورغم اإلعان المتبادل عن الموافقة على الهدنة 
محيط  إلى  عاد  النيران  صوت  أن  إال  اإلنسانية، 
العاصمة طرابلس مع إعان عملية بركان الغضب، 
التابعة لقوات حكومة الوفاق، األحد مقتل أب وإصابة 
اثنين من أبنائه جراء سقو قذائف بمنطقة الكحيلي 
، وهو ما جاء بعد أيام  جنوب العاصمة في عين زارة 
قصف  مع  التعامل  الوفاق  حكومة  قوات  إعان  من 
بالسكان  المكتظة  زارة  عين  منطقة  على  بالهاون 
العامة  القيادة  قوات  واتهمت  القتال،  خلف خطو 
بمحور  بـ»العنيف«  وصفته  هجوم  وصد  بتنفيذه، 
الرملة جنوب العاصمة طرابلس، في المقابل، بثت 
إنه  قالت  لما  مصورة  مشاهد  الغضب«  »بركان 
النيران من  الثقيلة لمصادر  قصف شنته مدفعيتها 
عربة راجمات تابعة لقوات القيادة العامة في محيط 

. غرب سرت  الوشكة 
روسية، بدأ في 12 يناير الماضي  وبمبادرة تركية
وقف إلطاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق 
وقوات القيادة العامة، لكن هذه الهدنة الهشة تشهد 
خروقات متقطعة ال يسلم منها المدنيون، إذ ُأصيب 
ثاثة مواطنين إثر سقو ثا قذائف على منطقة 
الماضي،  الجمعة  يوم  العاصمة  في  الشوك  طريق 
كما تعرضت منازل مدنيين في منطقة سوق الجمعة 

لـ»القصف بالمدفعية وصواري غراد«.
في الوقت نفسه، ورغم عدم تسجيل إصابات حتى 
حالة  تشهد  الباد  أن  إال  »كورونا«،  بفيروس  اآلن 

استنفار وخططًا احترازية للحيلولة دون انتشار الوباء، 
المرض في  في ظل ظهور إصابات ووفيات بسبب 
تونس ومصر المجاورتين، والمخاوف الواسعة التي 
التواصل  وسائل  في  المواطنين  تعليقات  عكستها 
االجتماعي، بما يضاعف المعاناة مع عمليات القصف 

المتكررة.
لكن، ومع استمرار القصف في ظل المخاوف من 
ظهور »كورونا«، دعت ثماني دول واالتحاد األوربي، 
إلى إعان  الليبية  الماضي، جميع األطراف  األسبوع 
وقف فوري وإنساني للقتال، وطالبت سفارات الجزائر 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة 
والواليات المتحدة وبعثة االتحاد األوروبي، باإلضافة 
الصراع  أطراف  التونسية، جميع  الخارجية  وزارة  إلى 
الليبي بوقف النقل المستمر لجميع المعدات واألفراد 
للسلطات  السما  أجل  من  ليبيا  إلى  العسكريين 
غير  العامة  الصحة  لتحدي  باالستجابة  المحلية 
المسبوق الذي يشكله الفيروس، حسب بيان نشره 

موقع السفارة األميركية.
التي  الدعوة  إلى  األممية  البعثة  وانضمت 
األطراف  جميع  البعثة  وحثت  الدول  تلك  أطلقتها 
في  الشجاعة«  »الخطوة  اتخاذ هذه  على  ليبيا  في 
توحيد جهودهم لمواجهة هذا الوباء، »في الوقت 
الذي تواصل فيه البعثة جهودها في تسيير الحوار 
السياسية  المسارات  في  الليبية  األطراف  بين 
أن  على  وشددت  واالقتصادية«.  والعسكرية 
فيروس »كورونا« ال يعترف بأية حدود أو انتماءات، 
الجبهات، »لذا ندعو جميع  اختراق كل  وقادر على 
فوات  وقبل  فورًا  صفوفهم  توحيد  إلى  الليبيين 
وسريع  المهول  التهديد  هذا  لمواجهة  األوان، 

االنتشار«.
المجلس  عبر  الدعوات،  هذه  على  فعل  رد  وفي 

»عن  الماضي،  الخميس  رسمي  بيان  في  الرئاسي 
تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتمامًا 
داعيا  سي«،  الم مزيد  الباد  تجنيب  على  وحرصًا 
»المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه 
الجائحة« كما رحبت القيادة العامة بالدعوة الصادرة 
القتال ألغراض إنسانية لاستجابة لمواجهة  لوقف 
التزامًا  األطراف  »أكثر  أنها  مؤكدة  »كورونا«،  وباء 
بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة«، وذلك وفق بيان 

صادر عن القيادة العامة السبت.

عا  ا
في الوقت نفسه، تتزايد وتيرة المخاوف مع بدء موجة 
المثال  فعلي سبيل  األسعار،  ارتفاع في  جديدة من 
بني  مدينة  في  التجارية  والمحال  األسواق  شهدت 
وليد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية ومواد 
فيروس  وصول  من  المخاوف  تزايد  مع  التنظيف، 
»كورونا المستجد« إلى الباد. وقال أحد المواطنين 
مرتفعة  باتت  األسعار  إن  لـ»الوسط«  المدينة  في 
للغاية، مطالبين الجهات الرقابية بالقيام بدورها للحد 
من ارتفاع األسعار ومحاسبة التجار الذين يستغلون 
حاجات المواطنين في رفع األسعار بأعلى من قيمتها 

الحقيقية.
يتساءل  األسعار،  وارتفاع  الوباء  هلع  بين  وما 
بالضرورة  اإلحساس  »غياب  سبب  عن  محللون 
هذه  ظل  في  واإلنسانية«  الوطنية،  اإلنسانية 
تدعو  »اليوم  محلل  ويقول  المضاعفة،  المعاناة 
والبعثة  األوروبي  االتحاد  ومعها  دول،  ثماني 
األممية إلى وقف إطاق النار واالتفاق على هدنة، 
فهل  كورونا،  جائحة  مع  التعامل  يتسنى  حتى 
سيستجاب لدعوة الخارج، ما دامت اآلذان ال تسمع 

.» دعوات الداخل؟

الوقائية  اإلجراءات  الليبية مجموعة من  الحكومة  إعان  رغم 
ومنها  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  لمنع  واالحترازية 
والجوية  والبحرية  البرية،  المنافذ  ومراقبة  المدارس،  إغاق 
خطورة  من  مكان  كل  في  التوعية  ونشر  بنغازي،  بمدينة 
للشوارع  الخروج  من  الناس  يمنع  لم  ذلك  كل  أن  إال  الوباء، 

واألسواق والمتنزهات.
ورصدت »الوسط« زحاما من المواطنين في األسواق، دون 

اتخاذ أية إجراءات وقائية.
قال  باألسواق،  المتبعة  اإلجراءات  حول  سؤال  على  وردا 
السيد محمد أحد التجار بأسواق بنغازي إنهم ال يتخذون أية 
للعاملين  البسيطة  األشياء  ببعض  يقومون  وإنما  إجراءات، 

بالسوق، من لبس القفازات، والكمامة واستخدام المعقم.

وقالت إحدى المواطنات: »الراعي ربي. أنا أتوكل على اهلل في 
كل شيء«، ولكن ماذا عن الوقاية؟ أجابت: »نرو نغسل يدي 
فقط«. مواطنة أخرى تدعى الحاجة فاطمة، فقالت إنها تقوم 

بغسل علب المواد الغذائية، كما تستخدم معقما ليديها.
وتحدثت فتاة تدعى سهام قائلة: أنا متحشمة نلبس القفاز 
معي  لكن  الحقيبة،  في  معي  األشياء  هذه  أن  مع  والكمامة 
المعقم في السيارة أستخدمه للتعقيم، وقبل أن أمسك العربة 

مسحت الممسك بمناديل معطرة.
كميات  إن  محمد  ويدعى  الصيادلة  أحد  قال  بدوره، 
لديهم  كانت  التي  األيدي  ومعقمات  والقفازات  الكمامات 
نفدت، مضيفا في استنكار: رغم نفاد الكمية بسرعة، إال إنني 

لم أشاهد أحدا يرتديها.
وفي أحد محال بيع المواد الغذائية، قال بائع يضع كمامة 
على فمه، وفي يديه قفازات: البد من المحافظة على أنفسنا 
خر ونتمنى  ألن هذا وباء يجتا العالم، ونحن لسنا في كوكب 

أثناء  الوقاية  إجراءات  وتتخذ  بيوتهم،  في  الناس  تظل  أن 
خروجها. في المقابل قال بائع خضار وفواكه ساخرا: »األمور 

هانية والناس متوكلة على اهلل«.
والفواكه،  الغذائية،  المواد  علب  تعقيم  كيفية  وعن 
بنغازي  بمركز  الصحي  التثقيف  مسئول  تقول  والخضراوات 
الطبي، الدكتورة أماني فرج الشاعري،: بالنسبة ألي سطح ينظف 
التعقيم  وطريقة  بالماء،  جيدا  يغسل  الخضار  لكن  بالكحول، 

الناجعة للقضاء على الفيروس تكون من خال تطهير األسطح.
الوفيات،  من  كورونا  فيروس  ضحايا  دفن  طريقة  وحول 
دون غسل أو تكفين، أو الصاة عليهم، أوضح المتخصص في 
علوم البيئة الدكتور رمضان ساطي أن الفيروس »يعيش على 
الخايا الحية ألنها توفر له البروتينات لكي تتضاعف، وتموت 
بموت الخايا التي توفر لها منا التضاعف، لكن قد يبقى في 
الجثة فترة ثم ينتهي عكس البكتيريا التي تعيش على الجثث، 
ومن الممكن للفيروس أن يعيش ليوم واحد بعد الوفاة حيث 

يظل يقتات على سوائل الجسم«.
لجنة  عضو  يقول  األزمة،  مع  للتعامل  الدينية  ية  الر عن 
عليه  الرسول  »قال  باألشهر:  إبراهيم  الشي  الفرعية  اإلفتاء 
الصاة والسام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما 
ابتاءات من  إنما هي  واألمراض  ليخطئك«  يكن  لم  أصابك 
عند اهلل سبحانه وتعالي، تحد بأمر اهلل، ولكن لها حكمة ال 

يعلمها اال اهلل سبحانه وتعالى.
منها  تقيه،  التي  باألسباب  األخذ  المسلم  على  وأضاف: 
األسباب الشرعية، واألسباب العاجية فيتحذ من األسباب التي 
تقيه من األذكار واألدعية المباحة، وكذلك يتداوى فالرسول 
تتداووا  وال  اهلل  عباد  تداووا  يقول:  والسام  الصاة  عليه 

بحرام.
من  يسخر  أن  المسلم  على  ينبغي  ال  باألشهر:  وتابع 
تجري  األمور  هذه  إنما  ويعلم  باألسباب،  يأخذ  بل  األمراض 
وانتشار ضرر  وتعالى، وال يشارك في نشر  بقدر اهلل سبحانه 

الناس، إنما عليه اتخاذ اإلجراءات االحترازية المتبعة من جانب 
مؤسسات الدولة، وال يكون ناقا لإلشاعات، فكثير من الناس 
ال  كاما  ينقل  أنه  بسبب  الناس  بين  وفزعا  هلعا،  سبب  قد 

أصل له.
فهو  الطاعون  أو  بوباء  مات  من  بأن  القول  يخص  وفيما 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  اإلفتاء:  لجنة  عضو  قال  شهيد، 
يموت  الذي  المطعون  منهم  وذكر  خمسة«،  »الشهداء  قال 
بداء الطاعون، ومعنى الشهادة هنا أن له أجر الشهداء لكنه 
يغسل ويكفن ويصلى عليه. وردا على سؤال عما يحد في 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  نشره  تم  وما  الدول،  بعض 
كما  دفنه  وال  وتكفينه  الميت  تغسيل  يتم  ال  بأنه  فيسبوك، 
يليق أجاب: ستصدر فتوى من لجنة اإلفتاء بهذا الخصوص، 
فيه  كان  إذا  وخاصة  للعلماء،  التغسيل كام  في مسألة  نعم 
لكن  تغسيله،  يتم  فا  العدوى  بانتقال  المغسل  على  مضرة 

هذا من اختصاص اللجنة العليا لإلفتاء.
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 استنفار في البلديات

و في بنغا وار بنغا●      أحد      ●

ال أماكن مخصصة للحجر

الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد الوباء
سبها ــ رمضان كرنفودة

الليبي،  الجنوب  يواجه  تذكر  إمكانات  دون 
مع  مفتوحة  برية  حدود  في  يتشارك  الذي 
الهجرة  قوافل  منها  تتوافد  أفريقية  دول  عدة 
»كورونا  فيروس  تسلل  خطر  الشرعية،  غير 
تحركات  على  منعقد  واألمل  المستجد«، 
تئن  وباء  من  المواطنين  لحماية  المسؤولين 

منه دول كبرى.
ومنهم  المواطنون،  يشكو  المنطقة،  في 
يوسف عبدالرحمن من غياب اإلجراءات الوقائية 
لمنع تسلل »كورونا« إلى منطقتهم، حيث يقول 
والجنوب  »في سبها  لـ»الوسط«:  عبدالرحمن 
عامة ال توجد أي استعدادات للتعامل مع الوباء، 
صًا للحجر والعزل، كما ال توجد  فا مكان مخص
مع  للتعامل  صة  المخص والمعدات  األجهزة 

الفيروس«.
واضح  تقصير  »هناك  عبدالرحمن:  ويتابع 
نحن  الجنوب.  تجاه  الليبية  الحكومات  من 
أفريقية  دول  حدود  على  مفتوحة  منطقة  في 
وال  الشرعية،  غير  الهجرة  قوافل  منها  تتوافد 

استعدادات«.

ا ا  ا م ا
لمكافحة  الوطني  للمركز  الوحيد  الفرع  في 
هذا  عـقد  الجنوبية،  بالمنطقة  األمراض 
األسبوع اجتماع لبحث تدابير مواجهة فيروس 
»كورونا«، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة 
العالمية فى الجنوب، ومديري المراكز الصحية 

والمستشفيات القروية بالمنطقة.
أزمة  لجنة  تشكيل  إلى  االجتماع  وخلص 
مركزية في المنطقة الجنوبية، إلى جانب لجان 
طوارئ في كل بلدية بهدف مواجهة الفيروس، 
الصحة  منظمة  مندوبة  تصريح  حسب  وذلك 
العالمية فى الجنوب، الدكتورة راضياء الجداوي، 

إلى »الوسط«.
وقالت الجداوي إن المشاركين في االجتماع 
اتفقوا على تخصيص أماكن للحجز الصحي من 
أجل حجر أي حاالت اشتباه بفيروس »كورونا«، 
إطاق  على  الصحة  منظمة  عزم  إلى  الفتة 
برام توعية وتوزيع نشرات ومطويات للتوعية 

بالفيروس.
مدير  يرسم  »الوسط«  إلى  حديثه  في 
العام، سليمان علوة، مامح  أوباري  مستشفى 
العالم،  اجتا  وباء  مع  متكافئة«  »غير  معركة 
فيقول: »نواجه خطرًا كبيرًا دون إمكانات« في 
والطواقم  الطبية  المعدات  نقص  إلى  إشارة 
العاجية في مشفاه، لدرجة عدم احتوائه على 

جهاز كشف الفيروس.
ويشير علوة إلى خطورة الوضع في المنطقة 
التي يسكنها قرابة الـ120 ألف نسمة، وتمتد 
، خاصة  140 كلم من قرية األبيض إلى أوباري 
الشرعيين،  غير  بالمهاجرين  مليئة  لكونها 

يدعوه  ما  وهو  المفتوحة،  بحدودها  وتمتاز 
وجه  على  االهتمام  ضرورة  على  التشديد  إلى 
وإدري  غات  مثل  الحدودية  بالمناطق  السرعة 

والقطرون.
وفي السياق نفسه، يشير المسؤول بالمركز 
خالد  الدكتور  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
قلة  بالمنطقة  المركز  إلى معاناة فرع  أبوبكر، 
جانب  إلى  أجهزته،  أغلب  وتعطل  اإلمكانات 
عدم احتوائه على جهاز كشف الفيروس، ولكنه 
مع ذلك يوضح في تصريح إلى »الوسط« أنه 
تم تجهيز غرفتين للحجر الصحي، وفى انتظار 
مواد التحاليل واألجهزة وكذلك األطقم الطبية 

الازمة«.
وكغيرها من مدن الجنوب، تعاني سبها في 
مواجهة »كورونا«، حيث يرصد عميد بلديتها، 
الشاوش غربال، في حديثه إلى »الوسط« عديد 
تسلل  لمنع  المدينة  تحتاجها  التي  النواقص 

الفيروس.
أية  بها  توجد  ال  »سبها  الشاوش:  يقول 
ناحية  من  سواء  للفيروس  للتصدي  إمكانات 
األطقم الطبية أو األجهزة والمعدات«، ويشير 
سلطاتها  استخدمت  البلدية  أن  إلى  ذلك  مع 
لتنفيذ بعض اإلجراءات األولية مثل غلق مقاهي 

النرجيلة بمراقبة جهاز الحرس البلدي.
لمواجهة  أزمة  لجنة  البلدية  شكلت  كما 
بعض  وعضوية  الشاوش،  برئاسة  »كورونا« 
الجهات المختصة، إلى جانب اتخاذ قرار يقضي 
بتقليل العبء عن مركز سبها الطبي، وتقليل 
االزدحام عليه، عبر تشكيل خمسة مراكز فرعية 

داخل المدينة.
ولكن األمر الخطير، كما يشير عميد بلدية 
سبها، أنه حتى اآلن »لم نجد أي مكان إلقامة 

مكان للحجر الصحي حتى خارج المدينة«، الفتًا 
رغم  التعاون  رفضت  الجهات  بعض  أن  إلى 
قدرتها على إنشاء أماكن مخصصة للحجر على 
أراضيها إلى جانب عدم استجابة »أصحاب القرار 

في الدولة الليبية لدعوات مساعدة سبها«.
واألسبوع الماضي، شن جهاز الحرس البلدي 
والمخابز  المقاهي  على  تفشية  حملة  ببلدية 
التدابير  إطار  في  بالمدينة،  والصيدليات 

االحترازية لمواجهة »كورونا«.
 ، مقاه عدة  غلق  عن  الحملة  وأسفرت 
الشيشية،  بتدخين  تسمح  التي  تلك  خصوصًا 
الخبز  وبائعي  الحاقين  توعية  جانب  إلى 
األيادي  قفزات  استعمال  بضرورة  واللحوم 
رئيس  تصريح  وقال  حسب،  وذلك  والكممات، 
إلى  امبارك،  الرائد حمد  البلدي،  الحرس  جهاز 

»الوسط«.
كذلك  شملت  الحملة  إن  امبارك  وقال 
التأكد من  التفتيش على الصيدليات من أجل 
»المعقمات  وأسعارها، خاصة  األدوية  صاحية 
والكممات« التي يحتاجها المواطن هذه األيام.

عمل  إلى  لفت  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس 
الحرس  يمتلك  حيث  إمكانات«،  »دون  الجهاز 
فحسب،  سيارات  ثا  المدينة  في  البلدي 
للدرجة  واألجهزة،  المعدات  نقص  يعاني  كما 
سياراتهم  الستخدام  الجهاز  أفراد  تدفع  التي 

الشخصية في الجوالت.
العامة  الناطق باسم اإلدارة  إلى ذلك، أشار 
لجهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، إلى صدور 
ومراقبة  الرياضية  األنشطة  بوقف  تعليمات 
مقاهي  جميع  غلق  جانب  إلى  العام،  النقل 
الشيشة، ومراقبة المحال التجارية وإعداد تقارير 

بشأن ارتفاع األسعار.

نوب الليبي نا بال ور ة م فير  ●    مناقشات مستمرة للوقا ة  ة معيتي ار قصف من    ●
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أول إصابة بفيروس «كورونا» وتطمينات حكومية للمواطنني

 تدابير  تستهدف منع تفشي الوباء

حظر  تجول وإغالق املدارس واألسواق

بالتزامن مع تشكيل لجان متابعة للمستجدات

مساع إلنتاج عبوات مطهرة ومطالب 
بإيقاف تداول العمالت الورقية باملصارف

ال صوت يعلو فوق صوت مواجهة فيروس كورونا.. هذا هو 
ومؤسساتها  أجهزتها  بمختلف  ليبيا،  في  البلديات  حال  لسان 

والعامة. الطبية 
للطواقم  الوقائي  الصعيد  على  المواجهة،  مظاهر  أبرز 
الطبية، ما أعلنته مديرة إدارة الصيدلة بمركز بنغازي الطبي، 
في  الكحول  مادة  تجهيز  يجري  إنه  قالت  حيث  هدية،  غادة 
للعاملين  وتسليمها  الصيدلة،  أطباء  قبل  من  المركز،  معمل 
طارئ،  أي  من  لهم  حماية  تخصصاتهم  مختلف  في  بالمركز 

الف عبوة مطهر. مستهدفة توفير خمسة 
وأشارت إلى مجهودات طبيبة صيدلة نجوى البرعصي، في 
للكحول الشخصي، معتمدة من منظمة الصحة  إعداد تركيبة 
العالمية، وتوفير مواد التركيبة والمباشرة في تجهيزه، حسب 

الثاثاء. بنغازي،  الليبية في  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات 
والوقاية  للتوعية  الطبي  الفريق  نظم  متصل،  سياق  وفي 
من فيروس، اجتماعا في قسم التعقيم بالمركز، لبحث إطاق 

المجمعة. والعيادات  المستشفيات  داخل  توعية  حمات 
أطباء  من  الفريق  إن  بوليفة،  سعدة  الفريق  رئيس  وقالت 
لدورة  يخضعون  العدوى  مكافحة  تخصص  عامة  صحة 
وعددهم  العنايات،  أقسام  داخل  للعمل  لتجهيزهم  تدريبية 
اللجنة  إلى  رسميا  الفريق  ضم  وقد  عامة،  صحة  طبيب   85

كورونا. وباء  لمكافحة  االستشارية  الطبية 
تخصص  العامة  الصحة  أطباء  أن  إلى  بوليفة  وأشارت 
الدفاع األول داخل أي مرفق طبي،  العدوى، هم خط  مكافحة 
في حال ظهور المرض، منوهة بأن جزءا من الفريق سيخضع 
التابعة  والممرات  العنايات  غرف  تعقيم  في  متقدمة  لدورة 

العزل. التنفس واألسرة وغرف  لها، وتعقيم أجهزة 
جمعية  لفرع  التابع  الطوارئ  فريق  قام  نفسه،  السياق  في 
األولية  الصحة  لرعاية  مركز  مقر  بتعقيم  األحمر سرت  الهال 
الصحي  للحجر  إيوائي  مركز  أول  ليكون  بسرت،  الجديد 

فيهم. والمشتبه  للمحتجزين 
»الوسط«،  إلى  بسرت،  الهال  جمعية  مسؤول  وحسب 
بالكامل،  المقر  الهال األحمر سرت قاموا بتعقيم  ن شبيبة  ف
ضمن اإلجراءات االحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية بلجنة مكافحة فيروس كورونا، 
ابن  بمستشفى  العزل  قسم  رئيس  األحول،  عبداهلل  الدكتور 
من  العائدين  المواطنين  من  حاالت  أربع  بأن  بسرت  سينا 
حجزهم  تم  سرت،  مدينتهم  إلى  وصلوا  بمصر  كانوا  السفر 
كالغدد  مزمنة  أمراضا  تعاني  امرأة  بينهم  الصحي،  للحجر 
كوكبة  بفندق  فردية  حجر  في  وضعهم  إلى  الفتا  والسكر، 

الذي تم االستفادة منه للحجر الصحي. الصحراء 
وتمريض  طبية  فرق  تخصيص  تم  األحول،  وبحسب 
قسم  إلى  إضافة  اإليوائي،  الصحي  الحجر  بمراكز  للمناوبة 
التعليمي  سينا  بن  بمستشفى  السارية  واألمراض  العزل 

4 غرف عناية. 14 سريرا، منها  بسرت، بسعة 

ابع م لجن 
من جانبه، قرر المجلس البلدي نالوت تشكيل لجنة لمتابعة 

المستجد«. الوقاية من فيروس »كورونا  إجراءات  تنفيذ 
عن  وممثلين  المجلس  أعضاء  من  عددا  اللجنة  وتضم 
صفحتها  على  البلدية  بيان  حسب  وصحية،  أمنية  جهات 

الثاثاء. »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
االستعداد  درجات  رفع  منها  أخرى  إجراءات  المجلس  واتخذ 
الصحية  الخدمات  وإدارة  المركزي،  نالوت  مستشفى  في 
السارية  لألمراض  الوطني  المركز  وفرع  نالوت،  بمنطقة 

نالوت.
كما خاطب فرع الدعم المركزي نالوت، للقيام بمهام ضبط 
الرحمة،  محطة  وهي  الوقود  توزيع  بمحطات  العمل  حركة 
عملية  على  واإلشراف  تكويت،  ومحطة  المدينة،  باب  ومحطة 

التوزيع، وبأال تتجاوز قيمة التعبئة عشرة دنانير للمواطن.
بالمحافظة  التجارية  المحال  وأصحاب  التجار  جميع  ووجه 
العامة  الصحة  بشرو  لالتزام  الجميع  داعيا  التسعيرة،  على 
التعقيم  بعمليات  والقيام  الكمامات،  ووضع  القفازات،  وارتداء 

والحاقين. والمسال  والمقاهي  المخابز  في  خاصة 
وعدم  االستهاك  ترشيد  إلى  المواطنين  المجلس  ودعا 
العائدين  مطالبين  المنازل،  في  والبقاء  والفزع  الهلع  إثارة 

لمدة  بيوتهم  في  غرفة  في  أنفسهم  بعزل  السفر  من 
والمناسبات  األعراس  وتأجيل  وصولهم،  تاري  من  أسبوعين 

المقبرة. في  الجماعية  بالتعزية  واالكتفاء  االجتماعية، 

مني ر 
أمنية  غرفة  فيها  األمن  مديرية  شكلت  حيث  أجدابيا،  وإلى 
»كورونا  وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  قرارات  لتفعيل  مشتركة 
جميع  وعضوية  األمن  مدير  برئاسة  وذلك  المستجد«، 

بالقرار. والمحددة  والعسكرية  األمنية  األجهزة 
الشكري،  أحمد  ونيس  العقيد  أجدابيا  أمن  مدير  واجتمع 
األجهزة  ساء  ر ومعاونو  والعسكرية  األمنية  األجهزة  ساء  ور
أجدابيا  أمن  بمديرية  االجتماعات  قاعة  في  أجدابيا  بمدينة 
العليا  اللجنة  قرارات  وتفعيل  اللجنة،  تشكيل  لمناقشة 
لمكافحة »كورونا«، حسبما ذكرت مديرية األمن عبر صفحتها 

فيسبوك. بموقع 
بالحكومة  الداخلية  بناء على قرار وزير  الغرفة  وتم تشكيل 
والخاص  اإلثنين،  ببنغازي  صدر  الذي   340 رقم  الموقتة 
بتشكيل غرفة أمنية مشتركة بكل بلدية يكون رئيسها مدير 

الفيروس. لمواجهة  األمن بكل منطقه 
وتم إنشاء مقر للغرفة وتوفير جميع المعدات لها بمديرية 
تم  كما  الثاثاء،  اليوم  من  بداية  عملها  باشرت  وقد  األمن، 

تكليف ناطق رسمي لها هو المازم أول غيث محمد قنديل.

ي ال الع  ا   
من  اإلثنين  بنغازي،  في  المركزي  المصرف  طلب  جهته،  من 
فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية إيقاف صرف وقبول 
الضوابط  كأحد  والمعدنية،  الورقية  العمات  من  اإليداعات 

االحترازية لعدم تفشي وباء »كورونا«
وقال مدير عام جنا الرقابة المصرفية إدريس اإلحيمر في رسالة 
اليوم  من  »اعتبارا  يسري  القرار  إن  الفروع  مديري  إلى  رسمية 
الدفع  وسائل  تفعيل  على  العمل  ضرورة  مع  خر،  إشعار  وحتى 

اإللكتروني«.
وأوضح أن هذا القرار جاء بناء على االجتماع الذي عقد اليوم مع 
اللجنة العليا واللجنة االستشارية الطبية لمواجهة أزمة فيروس 
بنغازي  في  المركزي  أصدر  الماضي،  األربعاء  »كورونا«. ويوم 
االحترازية  اإلجراءات  بشأن  التجارية  المصارف  إلى  تعليمات 
مدة  تحديد  منها  المستجد،  »كورونا«  فيروس  من  للوقاية 

اليومي بواقع ثا ساعات. العمل 

نا في ليبيا ور صابة بفير  فاصي أ حالة  ن ع  ع ار  ا ة األمرا أ بدر الد بشير الن اف ر عا المر الوطني لم ●   مد

ور  ة النا ا نا بر ور باء  ة  اف نة العليا لم ●    الل

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

في  للمشتبه  سلبية  فحوصاتها  جميع  جاءت  حالة   59 بعد 
إصابتهم على مدى األيام الماضية، دخل فيروس »كورونا« 
المستجد ليبيا، الثاثاء، في جسد مسن عمره 73 عاما، عائد 

من السعودية.
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض في وقت متأخر، 
»كورونا«  بفيروس  إصابة  حالة  أول  تسجيل  الثاثاء، 
المعلومات  مزيد  عن  يفصح  أن  دون  الباد،  في  المستجد 
حول الحالة، فيما أوضحت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة 
حاليا  وأنها موجودة  الخارج،  قادمة من  المصابة  الحالة  أن 
في الحجر الصحي، الفتة إلى أنها بـ»صحة جيدة واحتماالت 

شفائها كبيرة«.
وصبا األربعاء، قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة 
الحالة المصابة تعود إلى رجل  الوفاق، أمين الهاشمي، إن 

من مدينة الجميل، عاد من السعودية في 5 مارس الجاري.
الرجل  أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  الهاشمي  وأضاف 
يبلغ من العمر 73 عاما، وأجري الكشف عليه في مستشفى 
الوطني  المركز  إلى  التحليل  عينة  إرسال  قبل  طرابلس، 

لمكافحة األمراض.
وتوجه مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض، الدكتور 
األربعاء،  صبا  من  األولى  الساعات  في  النجار،  الدين  بدر 
المحجوز  المصاب  لتفقد  المركزي،  إلى مستشفى طرابلس 

بالمستشفى.
حاليا  تتابع  والتقصي  الرصد  فرق  أن  النجار  وأكد 
وستتخذ  الخارج،  من  وصوله  منذ  المصاب  المخالطين 
حسب  الصحي،  العزل  أو  بالحجر  سواء  اإلجراءات  حيالهم 
مقطع فيديو له من المستشفى، منشور بصفحة المركز على 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
لدى  الحالة  مع  المهني  األطباء  بتعامل  النجار  وأشاد 
إلى  احترافية، وصوال  بطريقة  العينة  وأخذهم  به،  االشتباه 

التأكد من إيجابيتها.
المركز  إعان  أعقاب  في  جاء  اإليجابية  الحالة  إعان 
مستشفى  من  باغا  تلقيه  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
وبحسب  بالفيروس.  باإلصابة  اشتباه  حالة  بوجود  الجميل 
تماما  وخالية  سالبة  الحالة  أن  تبين  الثاثاء،  المركز،  بيان 
من فيروس »كورونا« المستجد بعد فحص العينة مختبريا. 
وأعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، في اليوم نفسه، 

تدشين موقع إلكتروني لمتابعة إحصاءات فيروس »كورونا« 
خر أخبار الوباء. المستجد في ليبيا، و

أية  تسجيل  نفى  قد  البلدية  المجالس  من  عدد  وكان 
باستيقاء  المجالس  تلك  وطالبت  بالفيروس،  إصابات 
المعلومات من المركز الوطني، الذي يصدر نشرة مستمرة 

بشأن حاالت االشتباه بالفيروس.
الموقتة، األربعاء،  بدورها، دعت وزارة الصحة بالحكومة 
الباد أول  المواطنين إلى عدم الشعور بالذعر من تسجيل 
الحالة  أن  موضحة  المستجد،  »كورونا«  بفيروس  إصابة 

الحجر  الخارج، وأنها موجودة حاليا في  المصابة قادمة من 
الصحي.

واالرتباك«،  للخوف  داعي  »ال  بيان:  في  الوزارة  وقالت 
شفائها  واحتماالت  جيدة  بـ»صحة  الحالة  أن  إلى  الفتة 
كبيرة«، وطالبت بمزيد االلتزام بكل تعليمات اللجنة العليا، 
تفشي  لمنع  التجول  بحظر  وااللتزام  المختصة  والجهات 

الفيروس في الباد.
شاملة  إجراءات  جملة  الحكومة  اتخاذ  إلى  البيان  ولفت 
على  المحافظة  إلى  تهدف  »كورونا«،  فيروس  مواجهة  في 

سامة المواطنين وتحقيق أعلى معدالت األمن لهم.

ي ا ال ي ال
والحكومة  الوطني،  الوفاق  حكومة  استعدادات  إطار  وفي 
العالم  دول  منه  تعاني  الذي  الوباء  لمواجهة  الموقتة، 
مجتمعة، قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنها تلقت عرضا 
برنام  الخارجية إلقامة  وزارة  عبر  الصينية  من نظيرتها 
تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكوالت التي 
المصابة  الحاالت  وعاج  تشخيص  في  الصين  استخدمتها 

بفيروس »كورونا« المستجد.
بموقع  للوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرته  بيان  وحسب 
»البرنام  ن  ف اإلثنين،  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
بعد،  عن  التدريب  تقنيات  باستخدام  سيجرى  التدريبي 
التعامل  في  الصين  اتبعتها  التي  بالطرق  تعريفا  ويعطي 
الممرات  انسداد  مع  التعامل  طرق  »كورونا«،  تفشي  مع 
التنفسية خال مرحلة العدوى، ويمنح أيضا تعريفا بالحاالت 

الحادة«.
قامة  ب يسمح  التدريبي  »البرنام  أن  الوزارة  وذكرت 
حلقات نقاش وتبادل األسئلة بين المحاضرين والمتدربين«. 
»تشونغ  الخبير  التدريبي  البرنام  تقديم  في  ويشارك 
مكافحة  فريق  ورئيس  صدرية  أمراض  أخصائي  نانشان« 
جائحة »كورونا« ومتخصص في األمراض الوبائية، والخبيرة 
»لي نانجوان« أخصائية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس 

»كورونا« والوبائيات.
رئيس  جي«  »جياو  الخبيرة  البرنام  في  تشارك  كما 
الدعم  فريق  ورئيس   3 رقم  الجامعي  بكين  مستشفى 
والمساعدة لمدينة ووهان، والخبير »تشانغ جونهوا« نائب 
بمدينة  الدعم  فريق  ورئيس  زونقشان،  مستشفى  رئيس 
ووهان والخبير »تشو تشوين« المدير العام للموارد البشرية 

الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.
إن  محمود:  بن  محمود  الوزارة  وكيل  مكتب  مدير  وقال 
الوطني  الصينية للمركز  الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة 
التدريبي.  البرنام  لتلقي  خبراء  لترشيح  األمراض  لمكافحة 
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعث كتابا 
رسميا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية، طلب فيه 

االستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع وباء »كورونا«.
لمكافحة  الوطني  المركز  استهدف  نفسه،  السياق  وفي 
العدوى  مكافحة  مجال  في  طبيبا   20 الثاثاء،  األمراض، 
تدريبية  عمل  ورشة  خال  »كورونا«،  فيروس  ومواجهة 

أقيمت بمقر المركز الوطني لمكافحة األمراض.
والتوعية  للتدريب  الوطني  البرنام  ضمن  ذلك  وجاء 
حسب  هومر،  شركة  برعاية  المركز  أطلقه  الذي  والوقاية، 

بيان صدر عن المركز الثاثاء.
»كورونا«  فيروس  من  الوقاية  أساليب  الورشة  وتناولت 
األطباء  قبل  من  اتخاذها  الواجب  والخطوات  المستجد، 
بالمستشفيات،  العدوى  مكافحة  مجال  في  العاملين 
االشتباه  حاالت  مع  التعامل  على  وتدريبهم  لتأهيلهم 

بفيروس »كورونا« المستجد.
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 الحبس ستة أشهر وغرامة
 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين 

ينتظر المخالفين

 دعوة للتبرع
 باالحتياجات العينية إلى جهاز 

اإلمداد الطبي في بنغازي

من  الصادرة  والقرارات،  التدابير  تفاوت  رغم 
مسؤولي حكومتي الوفاق والموقتة، خال األسبوع 
إال  المستجد،  »كورونا«  فيروس  لمواجهة  الجاري، 
أنها جاءت مستهدفة أمرا واحدا: منع تفشي الوباء 

الليبي. التراب  فوق 
من  سلسلة  والموقتة  الوفاق  حكومتا  وأعلنت 
التجول  حظر  فرض  منها  االحترازية،  اإلجراءات 
الشعبية  األسواق  وإغاق  الدراسة  وتعليق 

والمطاعم. والمقاهي 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  واتخذ 
الماضية  األيام  مدى  على  تدابير  عدة  الوطني 
في  التجول  حظر  فرض  منها  الوباء،  من  للوقاية 
 6 حتى  مساء   6 الساعة  من  الباد،  أنحاء  كامل 
عدد  وتقليل  الماضي،  األحد  من  اعتبارا  صباحا، 
بنظام  الحضور  وجعل  الحكومي  العمل  ساعات 
والصاالت  المقاهي  إغاق  أقر  كما  التناوب، 
تقليل  بهدف  الترفيهية  واألماكن  الرياضية 

االزدحام.
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  وكيل  وبحث 
الغرفة  أعضاء  مع  اإلثنين،  ظهر  مازن،  خالد  عميد 
الرئيسية إلدارة األزمة لمكافحة فيروس »كورونا« 
المجلس  قرار  تفعيل  ليات  بالوزارة،  المستجد 
التجول،  حظر  بشأن  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
األمنية  بالتدابير  المتعلقة  األمنية  الخطة  وتفعيل 

»كورونا«. وباء  لمكافحة 
عقد  الذي  االجتماع  ن  ف للوزارة،  بيان  وبحسب 
ضم  بطرابلس،  الوطنية  السامة  هيئة  بمقر 
األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  مساعد 
العامة  اإلدارة  ومدير  المداغي،  محمد  عميد 
للدعم المركزي ومديري أمن »تاجوراء والجفارة«، 
األمنية،  للشؤون  طرابلس  أمن  مدير  ومساعد 
ورئيس  والمتابعة،  المعلومات  مكتب  ورئيس 
الوكيل،  بمكتب  األداء  وتقييم  المتابعة  مكتب 

ورئيس مكتب اإلعام األمني.
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اإلثنين، 
يوما  التجول  حظر  بشأن  تعليمات  تصدر  لم  أنه 

كاما.
لمجابهة  العليا  للجنة  بيان  في  الوزارة  ونوهت 
يسري  التجوال  حظر  بأن  »كورونا«،  فيروس 
حتى  مساء  السادسة  الساعة  من  ساعة   12 لمدة 
السادسة صباحا، وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 

21 مارس الحالي. )215 الصادر بتاري 
وقالت وزارة الداخلية، إن الحبس لمدة ال تزيد 
أو  دينار،   200 تتجاوز  ال  وغرامة  أشهر  ستة  على 
تدابير  يخالف  من  كل  ينتظر  العقوبتين  حدى  ب
التجول  حظر  إلعان  المخالفين  أو  الصحي  الحجر 

الرئاسي. المجلس  أقره  الذي 
لمجابهة  العليا  اللجنة  رفعت  جانبها،  من 
إلى  توصيتين  المستجد،  »كورونا«  فيروس 
المدن،  التنقل بين  إيقاف  الرئاسي وهما  المجلس 

خر. الدراسة حتى إشعار  وتعليق 
مساء  عقد  الذي  االجتماع  خال  ذلك  جاء 
في  المواطنين  ملف  مناقشة  وشهد  اإلثنين، 
بيان  حسب  لهم،  المقدمة  والتسهيات  الخارج، 
صفحتها  على  الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة 

»فيسوك«. االجتماعي  التواصل  بموقع 
توزيع  مقتر  مناقشة  االجتماع  وتناول 
رئيس  على  لتحويلها  البلديات  مخصصات 
صندوق  دور  إلى  تطرق  كما  الرئاسي،  المجلس 
التضامن االجتماعي في تجهيز غرف العزل والحجر 
الحدود  العالقين على  المخصصة، كما ناقش ملف 
الباد. إلى  البضائع  الجزائرية وملف دخول  الليبية 

الداخلية  وزارة  أصدرت  نفسه،  السياق  في 
التجول  بحظر  قرارا  اإلثنين،  الموقتة،  بالحكومة 
الجمعة  وحتى  مارس   25 األربعاء  يوم  من  التام 
االحترازية  الخطة  ضمن  اإلجراء  وجاء  أبريل.   3
إلى  المستجد  »كورونا«  فيروس  وصول  لمنع 

 ،2020 للعام   339 رقم  القرار  صورة  حسب  ليبيا، 
التواصل  بموقع  الوزارة  صفحة  على  المنشورة 

»فيسبوك«. االجتماعي 
»كورونا«  وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  ودعت 
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  بقرار  المشكلة 
حفتر »الجميع إلى االلتزام بالقرار حماية لصحة كل 
المواطنين وضمان عدم وصول المرض إلى ليبيا«.

إبراهيم  المستشار،  الداخلية  وزير  وقال 
سيكون  عنه  المعلن  التجول  حظر  إن  بوشناف، 
أية  تقبل  لن  العليا  اللجنة  أن  إلى  مشيرا  كاما، 
باالحتياجات  المتبرعين  كل  ودعا  نقدية.  تبرعات 
الطبي، الفتا  إلى جهاز اإلمداد  التوجه بها  العينية 
فتح  عليها  الخاصة  الطبية  المؤسسات  أن  إلى 
األمراض  مختلف  في  المواطنين  لعاج  أبوابها 

رمزية. بأسعار 
العليا  اللجنة  قالت  الغذائي،  الملف  وفي 
المخزون  إن  اإلثنين،  »كورونا«،  وباء  لمكافحة 
قادمة،  أشهر  لثمانية  يكفي  للسلع  االستراتيجي 

مشددة على أن األوضاع مطمئنة حتى اآلن.
عبدالرازق  الفريق  األركان،  رئيس  وأشار 
إلى  اللجنة  اجتماع  سه  تر خال  الناظوري، 
التداول  لتسهيل  المصارف  مديري  مع  »ترتيبات 
أخرى  حلول  ووضع  األزمة  خال  اإللكتروني 
للمواطنين«، مطالبا »كل رجال األعمال بالتضامن 

مع الشعب خال هذه األزمة«.

ي ا  ي ج
لمساعدة  الجنوب  من  استغاثة  لنداء  واستجابة 
نائب  قال  »كورونا«،  لمواجهة  بأجهزة  البلديات 
بسبها،  الفيروس  لمكافحة  األزمة  لجنة  رئيس 
أرسلت  الموقتة  الحكومة  إن  خزام،  أبو  محمد 
إلى  لفت  لكنه  الطبية،  التجهيزات  من  بعضا 
عن  للكشف  جهازا  تشمل  ال  التجهيزات  هذه  أن 

الفيروس.
الثاثاء،  صحفي،  مؤتمر  خال  خزام،  أبو  وتابع 
بالدولة  المسؤولين  تطالب  الجنوب  بلديات  أن 
هذه  فى  تجاهها  بالمسؤولية  الشعور  الليبية، 
»الوسط«  سؤال  على  وردا  الحرجة.  المرحلة 
وقناة »wtv«، حول ما إذا كان هناك تدابير خاصة 
المدينة  أن  خصوصا  الشرعيين،  غير  بالمهاجرين 
استدعت  اللجنة  إن  خزام،  أبو  قال  بهم،  تكت 
منه  وطلبت  البلدية  في  األفريقية  الجالية  مسؤول 
في  لوضعهم  تمهيدا  بالمدينة،  األفارقة  حصر 

حجر صحي واالهتمام بهم.

نا  ور ة فير  اب نة م ●    جان م اجتما ل

بي  و بمر بنغا ال لو ال ي م ●   جان م أعما 
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● حارس يرتدي قناعًا ويفحص حرارة الداخلين إلى مقهى في شنغهاي● حي مقفر في قرية فيرتوفا اإليطالية في منطقة لومبارديا

2.6 مليار شخص يطالهم العزل الصحي

تحذير من مخاطر االدعاءات حول األدوية

العالم في سباق مع الزمن لتجنب مأساة إيطاليا جراء «كورونا» 
يحاول العالم جاهدا تجنب المأساة التي تشهدها 
تعزيز  عبر  المستجد  »كورونا«  وباء  جراء  إيطاليا 
عدد  تخطي  مع  الفيروس  أكثرلمكافحة  قيوده 
األشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول 
حول  األبحاث  وتسريع  نسمة،  مليار   2,6 العالم 
الوباء،  انتشار  عالجات ولقاحات. وعلى أمل وقف 
دعت السلطات في أكثر من 50 دولة أو منطقة 
في  مليون   700 بينهم  شخص،  مليار   2,6 نحو 
يواجهون  وهم  منازلهم،  في  البقاء  إلى  الهند، 
غرامات أو حتى عقوبات بالسجن في حال مخالفة 

أوامر البقاء في المنازل.
معاودة  مع  بالتزامن  اإلجراءات  هذة  وتأتي 
عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعها، 
بعد  وفاة   743 تسجيل  مع  إيطاليا  في  الثالثاء، 
يومين من التراجع، وفق حصيلة للدفاع المدني. 
لعدد  ارتفاع  إلى  أشارت  الحصيلة  هذه  لكن 
ألف  سبعين  نحو  أصل  من   8% بنسبة  اإلصابات 
النسبة األدنى منذ  حالة على غرار اإلثنين، وهي 

بدء انتشار الوباء في إيطاليا.
العالم  سكان  ثلث  من  أكثر  يصبح  وبذلك 
بـ7,8  عددهم  حاليا  المتحدة  األمم  تقدر  الذين 

مليار نسمة، في العزل المنزلي.
إلزاميا  عزال  المعنية  الدول  معظم  وأعلنت 
لسكانها، أي أنه بات على األقل 2,24 مليار نسمة 
في 42 بلدا ومنطقة على األقل في العزل المنزلي. 
وقد فرض هذا التدبير في عدد كبير من الدول 
وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة  كالمملكة  األوروبية 
واألرجنتين  كولومبيا  في  أيضا  إنما  وإسبانيا، 
ومدغشقر.  والنيبال  األميركية  كاليفورنيا  ووالية 
قائمة  إلى  ونيوزيلندا  الهند  انضمت  والثالثاء 
ستطبقه  الذي  التدبير  هذا  فرضت  التي  الدول 
هذه  غالبية  وفي  الخميس.  أفريقيا  جنوب  أيضا 
لألشخاص  التدبير  هذا  يتيح  والمناطق  الدول 
األساسية  الحاجيات  وشراء  العمل  إلى  التوجه 

والذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية.

في  تضررا  األكثر  الدولة  إيطاليا،  وتتمسك 
العالم مع 5476 وفيات ونحو 60 ألف إصابة، بأي 
يوم  في  الوفيات  عدد  انخفاض  مثل  أمل  بارقة 
تباطؤ  إلى  يشير  ما  األحد،  سجل،  الذي  واحد، 

الوباء.

عالج أسوأ من المشكلة
رئيس  دعا  وفيما  المتحدة،  الواليات  في  أما 
إلى  اإلثنين،  بالسيو،  دي  بيل  نيويورك،  بلدية 
انتشار  الحتواء  البالد  أنحاء  كل  في  إغالق  فرض 
األميركي،  الرئيس  أشار  »كورونا«،  فيروس 
إلى رأي مخالف، معبرا  دونالد ترامب، مرة أخرى 
عن شكوكه في القيود المفروضة وعن قلقه إزاء 
على  إن  بالسيو  دي  وقال  االقتصاد.  على  أثرها 
الحكومة الفدرالية أن تصدر أوامر، مثل أمر »البقاء 
مشابهة  وإجراءات  كاليفورنيا،  في  المنازل«  في 
يتم تطبيقها في نيويورك، في جميع أنحاء البالد. 

في المقابل، كتب ترامب على »تويتر«: »ال يمكن 
المشكلة  من  أسوأ  العالج  يكون  بأن  نسمح  أن 
قرارا  يوما سنتخذ  الـ15  فترة  نهاية  في  نفسها. 

بشأن الطريق الذي نريد أن نسلكه«.
التي  اإلغالق  فترة  إلى  يشير  ترامب  وكان 
سلسلة  وإطالق  يوما،   15 لمدة  اإلثنين،  بدأت، 
االجتماعي  التباعد  حول  الفدرالية  التوصيات  من 
وغيرها من اإلجراءات لمواجهة فيروس »كورونا«، 

وتنتهي بعد أسبوع من الثالثاء.
ويبدو أن الدول باتت تدرك واحدة تلو أخرى 
الواقع: هذه األزمة الصحية غير المسبوقة ستكون 
يكون  لن  الذي  للقاح  بالنسبة  وكذلك  طويلة، 
شهرا،   18 إلى   12 بين  تمتد  فترة  قبل  متوافرا 

وفق قول شركات األدوية الكبرى.
ويستمر تفشي الوباء في إسبانيا التي تجاوزت 
عتبة األلفي وفاة )462 وفاة في 24 ساعة(. فقد 
ازداد عدد الوفيات أكثر من ضعفين خالل ثالثة 

أوروبا  في  تضررا  األكثر  الثاني  البلد  في  أيام 
بالمرض بعد إيطاليا.

المستشارة  باسم  الناطق  قال  ألمانيا،  في 
»بحالة  إنها  اإلثنين،  ميركل،  أنغيال  األلمانية، 
جيدة« في إطار العزل الذي فرضته على نفسها، 
فيروس  من  خلوها  الفحص  نتائج  وأظهرت 
األلمان  ماليين  إلى  انضمامها  بعد  »كورونا«، 
في العمل من المنزل. وقررت ميركل عزل نفسها 
كإجراء احترازي بعدما علمت، األحد، أنها خالطت 
طبيبا مصابا بالفيروس المستجد. من جانب آخر، 
توفي موظف أربعيني في البرلمان األوروبي جراء 
ليكون  المستجد،  »كورونا«  بفيروس  إصابته 
الوباء داخل المؤسسات  أول شخص يموت جراء 

األوروبية، كما أفادت مصادر متطابقة اإلثنين.

عالجات تجريبية
ضد  معتمد  عالج  أو  لقاح  أي  حاليا  يوجد  وال 

ألف   15 من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  الفيروس، 
ألف   324 من  أكثر  وأصاب  اآلن  حتى  شخص 
وكالة  أعدته  تعداد  وفق  العالم،  في  شخص 
الرسمية  األرقام  إلى  استنادا  برس«  »فرانس 

المعلنة.
فقد  تتسارع.  عالج  إليجاد  المبادرات  أن  إال 
أطلقت  األحد،  أوروبية،  سريرية  تجارب  بدأت 
عليها تسمية »ديسكوفري« في سبع دول أوروبية 
على األقل، الختبار أربعة عالجات محتملة لفيروس 

»كورونا« المستجد تشمل 3200 شخص.
اإلصابات  بسبب  ثانية  عدوى  لموجة  وتحسبا 
»المستوردة« )39 حالة اإلثنين(، بات يفترض أن 
يتوقف ركاب الرحالت الجوية المتوجهة إلى بكين 

في مدينة صينية ليخضعوا إلى فحوص طبية.
وفي إجراء أكثر صرامة، ستمنع هونغ كونغ كل 
الخارج  من  والوافدين  المقيمين  غير  األشخاص 
من  اعتبارا  أراضيها  دخول  من  الطائرات،  عبر 

قسرية  إجراءات  الدول  بعض  واتخذت  األربعاء. 
واألرجنتين ووالية  وإسبانيا  وإيطاليا  فرنسا  مثل 
كاليفورنيا في الواليات المتحدة، فيما اكتفت دول 
أخرى مثل إيران وبريطانيا حتى الساعة بتوصيات.
في بريطانيا، حيث حذر رئيس الوزراء، بوريس 
من  طلب  وحيث  األعداد،  تسارع  من  جونسون، 
أبوابها،  إغالق  السينما  ودور  والحانات  المدارس 
مشروع  في  اإلثنين،  البحث،  يتم  أن  يفترض 
قانون متعلق بمنح السلطات صالحيات استثنائية 
حيث  فرنسا،  في  وكذلك  الفيروس.  لمكافحة 
إلى  السكان  عزل  مدة  لتمديد  الحكومة  تحضر 
طبيبان  توفي  فيما  مارس،  نهاية  تاريخ  بعد  ما 
الذين  األطباء  عدد  يرفع  ما  الفيروس،  بسبب 

توفوا أثناء عالجهم إلى ثالثة.

فشل في مجلس الشيوخ األميركي
إلى  وفاة(   15( اليونان  انضمت  واإلثنين 
وكانت  العزل.  فرضت  التي  الدول  مجموعة 
عاصمتها أثينا أشبه بمدينة أشباح. وكذلك فعلت 
نيوزيلندا فيما قررت السعودية فرض حظر تجول 

ليلي على مدى ثالثة أسابيع.
حتى  المجاورة  اإلمارات  اكتفت  جهتها،  من 
تكون  التي  الفخمة  التسوق  مراكز  بإغالق  اآلن 
توفي  حيث  المتحدة  الواليات  في  مكتظة.  عادة 
416 شخصا بوباء »كوفيد19-« حتى اآلن وأصيب 
الديموقراطيون  ألف شخص، فشل   33 من  أكثر 
التوافق،  في  الشيوخ  مجلس  في  والجمهوريون 
دوالر  تريليون  بقيمة  إنعاش  خطة  على  األحد، 

لدعم االقتصاد.
ونتيجة ذلك، تراجعت البورصات وأسعار النفط، 
التراجع  أوروبا، هيمن  في  االفتتاح.  عند  اإلثنين، 
في  المسجلة  الضئيلة  األرباح  بعد  األسواق  على 
نهاية األسبوع الماضي. فخسرت بورصات باريس 

وفرانكفورت ولندن أكثر من 4%.
وتوقع وزير االقتصاد االلماني أن تشهد بالده 
يقارن  الفيروس  بسبب  انكماشا   2020 العام 
بحجمه إلى ذلك الذي سجل أثناء األزمة المالية، 

حين تراجع النشاط االقتصادي بنسبة 5%.

على الرغم من تحذير العلماء من مخاطر اإلفراط 
عليها  مصادق  غير  أدوية  بشأن  االدعاءات  في 
علمياً بعد، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
يخضع  الذي  للمالريا  المضاد  العقار  أن  اإلثنين، 
لالختبارات حالياً لمعالجة مرضى فيروس »كورونا 

المستجد« قد يكون »هبة من اهلل«.
وكان ترامب أعلن األسبوع الماضي أن إدارته 
الحصول  إمكانية  توسيع  على  كبير  بشكل  تعمل 
إثر  وكلوروكين  كلوروكين،  هيدروكسي  على 
دراسات أولية واعدة في فرنسا والصين وجدت أن 
حالة مرضى بــ»كوفيد19-« تحسنت بعد استعمال 

العقارين.
خبراء  كبير  فيهم  بمن  العلماء،  عديد  وناشد 
أنتوني  المتحدة  الواليات  في  المعدية  األمراض 
من  التثبت  يتم  أن  إلى  التريث  الناس  فاوتشي، 
على  تصادق  أشمل  سريرية  اختبارات  عبر  األمر 
ترامب  لكن  الضيق.  النطاق  الدراسات ذات  نتائج 
لم يظهر مثل هذا التحفظ خالل مؤتمر صحفي في 

البيت األبيض.
وقال: »يبدو أن هيدروكسي كلوروكين وكذلك 
زي-باك يشكالن توليفة جيدة جدًا جدًا«. وأضاف: 
تأثير هائل،  »هناك احتمال كبير بأن يكون لهما 
وسيكون ذلك هبة من اهلل. إن كانا فعالين فسيغير 
ذلك قواعد اللعبة بشكل كبير«، مشيرًا الى مثال 
بالدواء  معالجته  إثر  تعافى  بالفيروس  لمريض 

المذكور.
لكن شبكة »إن بي سي« األميركية ذكرت أن 
في  المطاف  بها  انتهى  أريزونا  والية  في  امرأة 
المستشفى، بينما توفي زوجها إثر تناولهما جرعة 

سمكة  لمعالجة  يستخدمانه  كانا  كلوروكين  من 
يربيانها في المنزل بعدما سمعا حديث ترامب عن 
األمر. ونقلت القناة عن المرأة التي لم يذكر اسمها: 
أليس هذا هو  وتساءلت  الرف  على  الدواء  »رأيت 

الدواء الذي يتحدثون عنه في التلفاز؟«.
الصحية  الخدمات  بتزويد  تعنى  وذكرت شركة 
مقرها فينيكس وتدعى »بانر هيلث« على موقعها 
أن »رجالً توفي ونقلت زوجته إلى المستشفى في 
الستينات من عمرهما،  في  حالة حرجة، وكالهما 
مادة  وهو  كلوروكين،  فوسفات  تناوال  بعدما 
السمك«.  أحواض  تنظيف  في  عادة  تستخدم 
للمادة  العامة  استخدام  من  الشركة  وحذرت 
لدرء  أو  »كوفيد19-«  من  أنفسهم  لمعالجة 

اإلصابة به.
بما  للعقارين،  لترويجه  ترامب  علماء  وانتقد 
الذين  لألميركيين  بالنسبة  نقص  إلى  يؤدي  قد 
بحاجة إليهما لمعالجة داء الذئبة الجلدي والتهاب 

المفاصل.
سريرية  تجارب  الثالثاء،  نيويورك،  وباشرت 
كلوروكين  مزج هيدروكسي  عبر  لمعالجة مرضى 
يستخدم  حيوي  مضاد  وهو  أزيثرومايسين  مع 

للقضاء على عدوى بكتيرية ثانوية.
مايك  الرئيس  نائب  أعلن  منفصل،  وبشكل 
بنس توفر أجهزة فحص ذاتي للكشف عن المرض 
عن طريق أخذ عينات من األنف هذا األسبوع بما 
يخفف عن كاهل النظام الصحي الذي يتحمل أعباء 
فوق طاقته. وفي الوقت الحالي، فإن الفحص يتم 
من خالل فريق طبي يتوجب عليه ارتداء مالبس 

واقية غير متوفرة بالشكل الكافي.
شخص  ألف   44 ُأصيب  بينما   ،560 وتوفي 
إلحصاءات  المتحدة طبقاً  الواليات  بالفيروس في 

مستشفى جامعة جونز هوبكنز.

ترامب يصف عقاقير غير مثبتة 
لـ «كوفيد-١٩» بـ «هبة من الله»

●  الرئيس األميركي دونالد ترامب

مصنعو أجهزة التنفس يسعون إلى تطوير حلول مبتكرة ملواجهة الطلب املتزايد
بعد النقص الكبير في القفازات واألقنعة الواقية، يزداد الطلب 
على أجهزة التنفس على وقع اتساع انتشار فيروس »كورونا« 
المستجد، ما يحمل مصنعي هذه التجهيزات الطبية على تنظيم 

عملهم لمحاولة تطوير حلول مبتكرة.
رئيس مجلس إدارة شركة »جي إي هيلث كير« األميركية 
الوباء  تطور  »مع  إن  قال  مورفي،  كيران  الطبية،  للتجهيزات 
ال  الطبية  التجهيزات  على  غير مسبوق  هناك طلب  العالمي، 
سيما منها أجهزة التنفس«، ما دفع شركته إلى أن تزيد قدرتها 
على صنع هذه التجهيزات وتعزز طواقمها التي باتت تعمل على 

مدى الساعة.
زادت  أنها  السويدية  »غيتينغي«  شركة  أفادت  كذلك 
فرنسا  في  المتزايد  الطلب  مواجهة  »في  اإلنتاجية  قدراتها 
والعالم«. وقالت في بيان: »تم وضع كل تجهيزاتنا المستخدمة 
أو خالل مؤتمرات، على  أو تدريبات  عادة في سياق عروض 
الفور في تصرف زبائننا«. وأفادت شركة »إير ليكيد« الفرنسية 

إنتاجها لالنتقال من  إذ وسعت سلسلة  عن مجهود مماثل، 
صنع 500 جهاز تنفس صناعي لإلنعاش في الشهر حاليا، إلى 
1100 جهاز في أبريل، وكذلك زيادة أجهزة التنفس الصناعي 
ألمانيا،  في  ذاتها.  الفترة  خالل   600 إلى   200 من  المنزلية 
أنها  الطبية  للتكنولوجيا  العمالقة  دراغر«   « شركة  أوردت 
»ضاعفت« إنتاجها ألجهزة التنفس في األسابيع األخيرة، فيما 
تلقت شركة »لوفنشتاين« طلبية من الحكومة بـ6500 جهاز 
تنفس لألشهر الثالثة المقبلة. وكانت الشركة باشرت بزيادة 
إنتاجها بشكل كبير في مطلع فبراير استجابة لطلب الصين 

بصورة خاصة.

الحاجة إلى طواقم طبية
لكن هل سيكون هذا المجهود كافيا لتلبية الطلب؟ إذ إن 
وباء »كوفيد19-« يؤدي إلى تهافت المرضى إلى المستشفيات 
التي باتت بعض أقسام اإلنعاش فيها عاجزة عن استقبال أعداد 
الوافدين. وحذر مسؤولو مستشفيات فرنسية أخيرا من خطر 
حصول نقص في أجهزة التنفس الصناعي. في إيطاليا، حيث 
استنفدت قدرات المستشفيات على استقبال المرضى، كانت 

»الشركة اإليطالية لمواد التخدير واإلنعاش والعناية المركزة« 
تدرس في مطلع مارس فرض سقف ألعمار المرضى الذين 
يمكن إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة. وتتجه السلطات 
العامة إلى صناعات أخرى قادرة على مساعدة المستشفيات، 
األحد، »ضوءا  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  أعطى  فقد 
أخضر« لشركات »جنرال موتورز« و»فورد« و»تيسال« للسيارات، 
حتى تباشر صنع أجهزة تنفس أو تسهم في زيادة إنتاجها. 
إس  »بي  مجموعة  أفادت  األميركيين،  نظرائها  غرار  وعلى 
آي« الفرنسية للسيارات أنها تدرس »بجدية كبيرة إمكانية« 

المشاركة في صنع أجهزة تنفس صناعي.
بين  التعاون  من  النوع  هذا  في  تزايدا  العالم  ويشهد 
االبتكار  في  متخصصة  أيضا شركات  إليه  وتنضم  الشركات. 
السياق،  الثالثية األبعاد. وفي هذا  الطباعة  التكنولوجي مثل 
ومصمميها  خبراءها  الهولندية  »أولتيميكر«  شركة  وضعت 
المستشفيات.  تصرف  في  األبعاد  الثالثية  للطباعة  ومراكزها 
طلبا  »هناك  أن  برغر  يوس  إدارتها  مجلس  رئيس  وأوضح 
خاصة  بصورة  تسمح  التقنية  هذه  أن  إلى  مشيرا  هائال«، 
بطباعة صمامات ألجهزة التنفس. في شرق فرنسا، المنطقة 

التي تسجل عددا كبيرا من اإلصابات، يعمل »مختبر التعاون 
المفتوح« في جامعة بيلفور مونبيليار للتكنولوجيا على تطوير 
نموذج لجهاز تنفس. وقال المهندس في الجامعة والمسؤول 
عن المختبر أوليفييه الموت: »ما زال المشروع في مرحلة إنتاج 
النموذج األولي. لكن في وضع األزمة، قد يكون األمر مفيدا«. 
وتابع: »يقول العالم بأسره منذ أيام إنه يتعين طباعة قطع 
ألجهزة التنفس أو األقنعة الواقية. لكن يجب التثبت من هذه 
المعلومات: دورنا يكمن في االختبار والتحقق مما يعمل بشكل 
قدر  أقصى  نحاول جمع  الحاضر،  الوقت  مجد«، مضيفا: »في 
ممكن من المعلومات حتى ال نتعطل إذا ما تحتم إنتاج« لوازم.
لكن ما قد تفتقد إليه المستشفيات أكثر من أجهزة التنفس 
هو الطواقم الطبية وأجهزة الحماية، وهو ما لفت إليه األمين 
واإلنعاش  التخدير  ألطباء  الوطنية  للنقابة  السابق  العام 

الفرنسيين، أوليفييه دو كوك.
بفيروس  المصابين  تمديد  يتم  وقت  في  أنه  إلى  وأشار 
»كورونا« المستجد على البطن في أقسام اإلنعاش، فإن »وضع 
مريض على بطنه يتطلب خمسة أشخاص«، مضيفا: »نحتاج 

إلى فرق طبية، إنما كذلك إلى أجهزة حماية لها«.

المأزق السياسي في أفغانستان

بيونغ يانغ ال يوقفها «كورونا»

واشنطن تقتطع مليار دوالر من مساعدتها لـ «كابل»

كوريا الشمالية تطلق صاروخني بالستيني في البحر

في  السلطة  على  النزاع  استمرار  بسبب 
ومنافسه  غني،  أشرف  الرئيس  بين  أفغانستان 
الخارجية األميركي،  أعلن وزير  عبداهلل عبداهلل، 
ستقتطع  المتحدة  الواليات  أن  بومبيو،  مايك 
مليار دوالر من مساعدتها المقررة لكابل لهذا 
العام. وصدر في أعقاب زيارة مفاجئة إلى كابل 
استمرت ثماني ساعات، وفشل خاللها في إقناع 
وطنية  وحدة  حكومة  بتشكيل  األزمة  طرفي 
المتحدة اقتطاع مليار  الواليات  بيان قررت فيه 
المقررة ألفغانستان هذه  دوالر من مساعدتها 
مليار  القتطاع  أيضا  »مستعدة  وهي  السنة، 
دوالر إضافي في 2021«. وأضاف أن »الواليات 
)القادة  منهم  أمل  بخيبة  تشعر  المتحدة 
ألفغانستان  سلوكهم  يعنيه  ومما  األفغان( 

المشتركة«. ولمصالحنا 

اجتماعين  كابل  في  األميركي  الوزير  وعقد 
الفائز  غني،  أشرف  الرئيس  مع  منفصلين 
 28 في  جرت  التي  االنتخابات  في  الرسمي 
السلطة  رئيس  وخصمه  الفائت،  سبتمبر 
أيضا  أعلن  الذي  عبداهلل،  عبداهلل  التنفيذية 
فوزه باالنتخابات ونصب نفسه رئيسًا. وبحسب 
إلى  بومبيو  نقل  فقد  األميركية  الخارجية  بيان 
كل من غني وعبداهلل »رسالة عاجلة« وحضهما 
الشعب  خير  فيه  لما  تنازالت  »تقديم  على 

األفغاني«.
تأسف  المتحدة  »الواليات  أن  البيان  وأضاف 
»أبلغا  وعبداهلل  غني  أن  لواقع  األسف«  عميق 
اتفاق  إلى  التوصل  عن  بعجزهما  بومبيو  الوزير 

على حكومة جامعة«.
للخطر  »يعرض  الذي  »الفشل«  هذا  وبسبب 
واشنطن  قررت  األميركية«  القومية  المصالح 
وأضاف  لكابل.  مساعدتها  »فورا«  تقتطع  أن 
مليار  القتطاع  أيضا  مستعدون  »نحن  البيان: 

دوالر إضافي في 2021«، مهددا بأن األمر قد ال 
يقف عند هذا الحد وقد يشمل خفض مساعدات 
االنسحاب  أن  بومبيو  أعلن  بالمقابل  أخرى. 
التدريجي للقوات األميركية من أفغانستان، الذي 
بدأ بعد االتفاق التاريخي الذي أبرمته واشنطن 
الدوحة  في  فبراير   29 في  طالبان  حركة  مع 

سيتواصل كما هو مقرر.
انسحاب  على  »طالبان«  مع  االتفاق  ونص 
األميركية  القوات  لكل  14 شهرا  خالل  تدريجي 
يفي  أن  بشرط  أفغانستان،  من  واألجنبية 
ينخرطوا،  وأن  األمنية  بالتزاماتهم  المتمردون 
للمرة األولى في تاريخهم، في مفاوضات سالم 

مباشرة مع حكومة كابل.
لكن بسبب المأزق السياسي في كابل تأخرت 
السجناء  تبادل  تأخر  وكذلك  المفاوضات،  هذه 
االذي نص  و»طالبان«،  األفغانية  الحكومة  بين 
العنف  أعمال  تتواصل  فيما  الدوحة،  اتفاق  عليه 

في أفغانستان. ●  وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

كابل - وكاالت

في آخر حلقة من سلسلة عمليات إطالق مشابهة، 
العالم جاهدا  يحاول  يانغ في وقت  بيونغ  قامت 
المستجد بإطالق  التعامل مع فيروس »كورونا« 
صاروخين بالستيين قصيري المدى قبالة ساحلها 
عمليات  دان  الجنوبي  الكوري  الجيش  الشرقي. 
اإلطالق واصفا إياها بـ»غير مناسبة على اإلطالق 
العالم  يشهده  الذي  الصعب  الوضع  إلى  بالنظر 
جراء )كوفيد19-( نناشدهم بالتوقف فورا«. ولم 
تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالة إصابة بالوباء 

الذي تحول إلى أزمة عالمية.
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 
في مطلع األسبوع الجاري أن الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي 
كيم كونغ أون يقترح فيها تطوير العالقات بين 
مكافحة  في  واشنطن  مساعدة  عارضا  البلدين، 

وباء »كورونا المستجد«.
الزعيم  لشقيقة  بيان  عن  الوكالة  ونقلت 
الرسالة  في  )ترامب(  »شرح  الشمالي  الكوري 
خطته للدفع قدما بالعالقات بين جمهورية كوريا 
الديموقراطية الشعبية والواليات المتحدة، وأعرب 
األوبئة«،  مكافحة  تقديم مساعدة في  نيته  عن 

في إشارة واضحة إلى وباء كوفيد19-«.
تجربة  اليابانية  الدفاع  وزارة  أكدت  كما 

القيادة  وواجهت  الشمالية،  الكورية  الصواريخ 
في بيونغ يانغ على مدى عقود انتقادات المجتمع 
والنووي  العسكري  اإلنفاق  لوضعها  الدولي 

كأولوية بدال من اإلنفاق على مواطنيها.
ضرورة  العسكري  اإلنفاق  يانغ  بيونغ  وتعتبر 
أمنية لمواجهة ما تصفه بـ»العدوان األميركي«، 
خلفية  على  العقوبات  من  لحزمة  وتخضع 
أمل  بريق  وخف  والصاروخي.  النووي  برنامجها 
أي اختراق بعد لقاءات زعيم كوريا الشمالية كيم 
ترامب،  دونالد  األميركي  والرئيس  أون،  كونغ 
إثر إخفاقهما في التوصل إلى أي تقدم جوهري 

الجزيرة  شبه  من  النووية  األسلحة  نزع  بشأن 
مذاك  يانغ  بيونغ  واصلت  حين  في  الكورية، 

تطوير قدراتها العسكرية.

قيود صارمة
األنباء  وكالة  ذكرت  اإلطالق،  عملية  وقبيل 
الشعب  مجلس  بأن  الرسمية  الشمالية  الكورية 
األعلى، الذي يعتبر واجهة تصادق على القرارات 

ليس إال، سيلتئم في 10 أبريل.
المسؤولين  من   700 نحو  أن  محللون  وأفاد 
سيجتمعون في مكان واحد بهذه المناسبة، في 

حين تم حظر تجمعات مشابهة في أجزاء عديدة 
»كورونا«  فيروس  انتشار  لمكافحة  العالم  من 
كبيرة  لي،  مينيونغ  راشيل  وقالت  المستجد. 
إن  الشمالية«  كوريا  »أخبار  موقع  في  المحللين 
»كوريا الشمالية لن تجازف بعقد حدث سياسي 
على هذا المستوى الواسع لو لم يكن النظام واثقا 

من إمكانية منع أو احتواء انتشار الفيروس«.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجه كيم كونغ أون 
مون  الجنوبية  كوريا  رئيس  إلى  تضامن  رسالة 
انتشار  أسوأ  األخير  بالد  كافحت  بينما  جاي-إن 
لفيروس »كورونا« المستجد خارج الصين حينها. 
ومذاك، نجحت كوريا الجنوبية إلى حد كبير في 
وكالة  وذكرت  الفيروس.  انتشار  على  السيطرة 
األنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أشرف 
على »مباراة إطالق مدفعية« بين مختلف وحدات 
جانب ضباط من  الى  له  ونشرت صورا  الجيش 
الجيش ولم يكن أي منهم يضع االقنعة الواقية 
على وجهه. وفي وقٍت تزداد المخاوف من انتشار 
الفيروس في كوريا الشمالية، دعا المقرر الخاص 
أوخيا  توماس  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  لألمم 
فتح  إلى  يانغ  بيونغ  الشهر  كوينتانا، مطلع هذا 
اإلنسانية  والمساعدات  الصحة  لخبراء  المجال 
الشهر  الدولي  األمن  مجلس  وأكد  الخارج.  من 
الماضي عزمه استثناء المساعدات اإلنسانية من 
العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لمساعدتها 

في مكافحة الفيروس.

● الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون (وسط) لدى تفقده تجارب عسكرية بين وحدتين للجيش

بيونغ يانغ - وكاالت

واشنطن–وكاالت

روما ، واشنطن، برلين–وكاالت

أمستردام، واشنطن - وكاالت

●  أحد أفراد الطاقم الطبي لمواجهة كورونا
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● جنود أردنيون في العاصمة األردنية عمان● غلق مسجد الحسين في العاصمة المصرية القاهرة

إجراءات صارمة بالدول العربية ضد وباء «كورونا»

بعد إعالن دمشق عن أول إصابة«الحراك الجزائري» يوق: مسيراته

حظر تجول جزئي في مصر  والسعودية.. والجيش ينزل الشارع في األردن وتونس
»كورونا«  وباء  تفشي  مواجهة  سبيل  في 
من  كبير  عدد  أرواح  حصد  الذي  المستجد، 
من  العديد  اتخذ  العربية،  الدول  في  المواطنين 
التصدي  شأنها  من  حازمة  إجراءات  الدول  هذه 
النتشار الفيروس، واإلبطاء من معدالت اإلصابة 
والوفاة بين صفوف المواطنين على مدى األسبوع 
العربية  الدول  داخل  األحوال  وتتذبذب  الجاري، 
حول انتشار فيروس »كورونا«، حيث تقل معدالت 
دول  في  تتزايد  بينما  الدول  بعض  في  اإلصابة 

أخرى، وسط إعالن حاالت شفاء من الفيروس.

ر تجو ليلي
حظر  فرض  الثالثاء،  الحكومة،  قررت  مصر  في 
تجول ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا 
( لمدة 15 يوما اعتبارا من  )17.00 إلى 4.00 ت 

األربعاء، حسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.
وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي عن مجموعة 
 15 لمدة  جميعها  تطبق  الجديدة  اإلجراءات  من 
أبرزها  »كورونا«،  فيروس  تفشي  للحد من  يوما 
العامة  الطرق  كل  على  المواطنين  حركة  »حظر 
( حتى صباح اليوم  من السابعة مساء )19.00 ت 
كذلك  تقرر  أنه  الوزراء  رئيس  وأضاف  التالي«. 
»إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص 

خالل الفترة نفسها«.
السيسي،  عبدالفتاح  المصري،  الرئيس  وعلق 
»جموع  داعيا  »تويتر«  على  القرارات  هذه  على 
المصريين إلى االلتزام الكامل بهذه اإلجراءات«. 
أجهزتها  بجميع  المصرية  الدولة  إن  وقال 
بها  لإلخالل  محاوالت  أي  وتواجه  ستتصدى 

وبمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون.
غلقا  أنه ستغلق  المصري  الوزراء  رئيس  وأكد 
كامال طوال هذه المدة )أسبوعين( جميع المقاهي 
جميع  وغلق  الليلية،  والنوادي  والكافيتريات 
المطاعم، على أن يقتصر العمل فيها على توصيل 

الطلبات إلى المنازل.
العقوبات  تطبيق  »سيتم  أنه  مدبولي  وأكد 
على  الطوار  قانون  في  عليها  المنصوص 
المخالفين، وهي عقوبات تبدأ بغرامة أربعة آالف 
الحبس«.  إلى  وتصل  دوالرا(   670 )قرابة  جنيه 
وزارة  إلى  الصادرة  »التوجيهات  أن  وأضاف 

الداخلية هي التعامل بكل الحسم والحزم مع أي 
 20 اآلن  حتى  الصحة  وزارة  وسجلت  مخالفات«. 
مصر  في  المستجد  »كورونا«  بسبب  وفاة  حالة 
من أصل 400 حالة مؤكدة. وقد أغلقت الحكومة 
الحركة  وأوقفت  والجامعات  المدارس  بالفعل 
بين  الجائحة  تفشي  لوقف  محاولة  في  الجوية، 

سكان البالد البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
السودان يوقف الحافالت

بالسودان  الحاكم  السيادة  مجلس  وأعلن 
فرض حظر للتجول على مستوى البالد من الثامنة 
المحلي(  )بالتوقيت  السادسة صباحا  مساء وحتى 
كبح  في  للمساعدة  الثالثاء،  من  اعتبارا  يوميا، 
انتشار فيروس »كورونا«، وأوقف السودان أيضا 
من  بدءا  والواليات  المدن  بين  الحافالت  رحالت 

اليوم الخميس.

ي في الشار و الجي ال
الدوريات  مضاعفة  التونسي  الجيش  وأعلن 
العسكرية، الثالثاء الماضي، إلى جانب تنفيذ الطلعات 
الجوية في أرجاء البالد، لفرض حظر التجوال والحجر 
الصحي الشامل للحد من تفشي فيروس »كورونا« 

أن  التونسية  الدفاع  وزارة  وذكرت  تونس.  في 
الدوريات بلغ عددها 300 دورية وسيتم مضاعفتها، 
إضافة إلى القيام بطلعات جوية على مدى الساعة 
بقطاعات كل من تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس 
أنه  إلى  وأشارت  وجربة.  قردان  وبن  وقابس 
بدعوة  العسكرية  للوحدات  تعليمات  إصدار  تم 
المواطنين عبر استعمال مكبرات الصوت إلى مالزمة 
منازلهم، حفاظا على صحتهم وسالمتهم وانتهاج 

الصرامة مع المخالفين للقانون.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 
حاالت  وثالث  الفيروس  بهذا  مؤكدة  إصابة   89
وفاة، وضبط الحرس الوطني التونسي 300 شخص 
لم يلتزموا بتطبيق حظر التجول المفروض في إطار 

الوقاية من فيروس »كورونا«.
»كورونا«  فيروس  إصابات  حصيلة  تزايد  ومع 
اتخاذ  وتيرة  تتسارع  »كوفيد19-«،  المستجد 
القرارات بدول الخليج، فبعدما قررت الكويت فرض 
حظر التجوال لحقت بها المملكة العربية السعودية 
العالمية  الصحة  منظمة  وأعربت  حظرا.  لتفرض 
التي  السعودية،  للمملكة  وشكرها  امتنانها  عن 
نقلت إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بفيروس 

»كورونا« المستجد »كوفيد19-« جوا إلى اليمن.

ات صارمة إجرا
وفي المملكة األردنية تنفذ السلطات إجراءات 
فيروس  تفشي  لمنع  عمان  العاصمة  في  صارمة 
»كورونا« المستجد بين المواطنين، حيث تواظب 
السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين 
الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول 
العدوى،  لنقل  شبهة  أي  لمنع  القادمة  األسابيع 
الشأن  هذا  في  أردنية  إعالم  وسائل  وعرضت 
فيديوهات جديدة توثق جانبا من أعمال التعقيم 
وبرنامج  لخطة  تنفيذا  عمان،  وأحياء  شوارع  في 

تعقيم أعدته أمانة عمان.
 1600 من  أكثر  توقيف  الحكومة  وأعلنت 
شخص وذلك لمخالفتهم حظر التجول المفروض 
»كورونا«  فيروس  تفشي  من  للحد  البالد  على 
إلى  المواطنين  األمني  الناطق  ودعا  المستجد. 
ظرف  أي  تحت  الخروج  وعدم  منازلهم  »التزام 
مخالف  كل  ضبط  »سيتم  أنه  مؤكدا  كان«، 

وستتخذ بحقه اإلجراءات القانونية«.
في  أكد  حماد،  سالمة  الداخلية،  وزير  وكان 

لحظر  »المخالفين  أن  اإلثنين  صحفي  مؤتمر 
التجول سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، 
إلى  مشيرا  القانون«،  وفق  عقابهم  ينالون  ثم 
جديدة  وتأهيل  إصالح  مراكز  »أربعة  تخصيص 
لمن يخالف قرار حظر التجول«. وأعلنت الحكومة 
الماضي  السبت  من  اعتبارا  التجول  حظر  فرض 
اتخذتها  إجراءات  إطار  في  آخر،  إشعار  وحتى 

لمواجهة جائحة فيروس »كورونا« المستجد.
وقال وزير الصحة األردني خالل مؤتمر صحفي 
الثالثاء  المملكة  في  »سجل  إنه  الثالثاء  مساء 
»كورونا«.  بفيروس  لإلصابة  جديدة«  حالة   26
وأضاف أن عدد الحاالت المسجلة بلغ 153 حالة، 
المؤشر  ضمن  زالت  »ما  األرقام  هذه  أن  معتبرا 

غير الخطير لكن تدعونا إلى مزيد من الحذر«.
»قانون  تفعيل  األردنية  الحكومة  وأعلنت 
الدفاع« الذي يفعل فقط في حاالت الطوار ضمن 
قررت  كما  الفيروس.  انتشار  من  الحد  إجراءات 
تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات 
عند  الجيش  انتشر  بينما  ألسبوعين،  الصحية 
األسبوع  عمان  وقررت  ومخارجها.  المدن  مداخل 
الماضي وقف الرحالت الجوية من المملكة وإليها 

وتعليق المدارس والفعاليات الرياضية والصالة في 
العزاء  ومجالس  والتجمعات  والكنائس  المساجد 

وغلق صاالت السينما والمطاعم.

ي ي ال
السعودية حيز تنفيذ  العربية  المملكة  ودخلت 
فيروس  لمواجهة  الجزئي  التجول  حظر  قرار 
اإلثنين،   ،»19 »كوفيد  المستجد  »كورونا« 
الناطق  الشلهوب،  طالل  المقدم  وأكد  الماضي، 
باسم وزارة الداخلية السعودية، أن أجهزة األمن 
المملكة  داخل  التجوال  منع  تنفيذ  متابعة  بدأت 
األمن  رجال  كل  أن  موضحا  يوما،   21 لمدة 
يتم  ولن  التنفيذ  لمتابعة  الشارع  في  موجودون 

السماح بالخروج إال للحاالت القصوى فقط.
لعدة  صحفي  مؤتمر  خالل  الشلهوب  وأضاف 
فيروس  مستجدات  آخر  حول  سعودية  وزارت 
أنه سيتم فرض غرامة قدرها  اإلثنين،  »كورونا«، 
التجوال،  حظر  قرار  يخالف  لمن  ريال  آالف  عشرة 
المخالفة وصوال  تكرار هذه  وسوف تتضاعف حال 
إلى السجن لمدة 21 يوما، وذلك في إطار إجراءات 

السيطرة على انتشار فيروس »كورونا«.

ر د الح را يم ال
وقررت السلطات المركزية في بغداد تمديد حظر 
التجول وتعليق الدراسة والرحالت الجوية الداخلية 
والخارجية في عموم العراق حتى 28 مارس الجاري، 
لكنها تركت لإلدارات المحلية حرية اتخاذ القرارات 
حالة   23 اإلثنين،  حتى  بغداد،  وسجلت  المناسبة. 
وفاة و226 إصابة، لكن ثمة تضارب بين الحصيلة 
اإلجمالية التي تعلنها السلطات المركزية ومجموع ما 

تعلنه كل محافظة على حدة.
قرارا  كذلك  الكويتي،  الوزراء  مجلس  وأصدر 
الساعة  من  البالد  على  جزئي  تجول  بفرض حظر 
اإلجراءات  تشديد  إطار  في  فجرا،   4 حتى  مساء   5

لمواجهة تفشي وباء »كورونا«.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، 
أنس الصالح في مؤتمر صحفي: »كنا نريد تجنب 
هذا اإلجراء، لكن عدم االلتزام باإلجراءات المفروضة، 
دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار«. وأعلنت وزارة الصحة 
الكويتية تسجيل 17 حالة مؤكد إصابتا بفيروس 
»كورونا« المستجد خالل الـ24 ساعة الماضية في 
البالد، ليرتفع بذلك عدد اإلصابات المسجلة حتى 

اآلن إلى 176 حالة.

«كوفيد-١٩» يهدد شرق سورية وسط نقص التجهيزات الطبية«كورونا» ينجح فيما فشلت فيه السلطة منذ ١٣ شهرا
نجح فيروس »كورونا« المستجد، على األقل موقتا، 
مسيرات  فأوقف  الجزائري..  النظام  فشل  حيث 
»الحراك« الذي يهز أركان السلطة منذ 13 شهرا، 
رغم توقع المحللين أن االنتفاضة السلمية ستستمر 
بشكل مختلف لتشتعل من جديد مع انتهاء الوباء.

في  األستاذ  فيليو،  بيير  جان  المؤرخ،  وحذر 
معهد العلوم السياسية بباريس، من أنه »إذا كان 
الرئيس عبدالمجيد تبون يستفيد من هذه األزمة 
في  نشطا  دولة  رئيس  بظهوره  المسبوقة  غير 
الوقت الحاضر، فإنه يخاطر في المقابل بدفع الثمن 
باهظا في حالة أي قصور في التعامل مع الجائحة. 
وعندما يحين الوقت من الممكن أن تعود الحركة 
الجزائر،  رئيس  وأمر  متجددة«.  بقوة  االحتجاجية 
وتام  للعاصمة  جزئي  بإغالق  تبون،  عبدالمجيد 
»كورونا«  بفيروس  تضررا  األكثر  البليدة  لوالية 
األراضي  على  وفاة   17 أوقع  الذي  المستجد، 

الجزائرية.
البليدة قرر المجلس األعلى لألمن  وفي والية 
الذي يرأسه تبون، القائد األعلى للقوات المسلحة 
البيوت لمدة  تام في  الدفاع، فرض »حجر  ووزير 
عشرة أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من وإلى 
الحراك  نشطاء  الوباء  تطور  وأجبر  الوالية«.  هذه 
على الدعوة إلى تعليق المسيرات والتجمعات من 
تلقاء أنفسهم. وألول مرة منذ بداية الحراك في 
22 فبراير 2019، كانت شوارع العاصمة الجزائرية 
السابعة  المسيرة األسبوعية  الجمعة، يوم  فارغة، 
والخمسين، في حين نزل اآلالف إلى الشوارع في 

األسبوع الذي سبق.

المتظاهرين، كان من  لبعض  بالنسبة  وحتى 
الضروري تقبل فكرة أن الفيروس لم يكن »من 
على  قيل  كما  الحراك،  لكسر  السلطة«  صناعة 
شبكات التواصل االجتماعي. والواقع أنه بعد مرور 
ثالثة أشهر على االنتخابات الرئاسية، التي شهدت 
تبون،  عبدالمجيد  وانتخاب  كبيرة  نسبة مقاطعة 
لم ينجح النظام حتى اآلن في التغلب على هذه 

التي  سورية،  شرق  شمال  منطقة  تواجه 
توقف  ومن  حاد  طبي  نقص  من  أساسا  تعاني 
يفرضه  الحدود، تهديدا جديدا  عبر  المساعدات 
فيروس »كورونا« المستجد، فيما تحذر منظمات 
انتشار  احتواء  عن  العجز  من  أكراد  ومسؤولون 
في  إصابة  أي  تسجل  لم  أنه  ورغم  المرض. 
أكثر  يقيم  وحيث  بالسكان،  المكتظة  المنطقة 
إعالن  أن  إال  مخيما،   11 في  نازح  ألف  مئة  من 
دفع  إصابة،  أول  عن  األحد،  السورية،  الحكومة 
إلى  إنسانية  ومنظمات  الكردية  الذاتية  اإلدارة 
دق ناقوس الخطر في ظل عدم توافر الفحوص 
»كوفيد19-«  فيروس  عن  للكشف  المخبرية 

سوى في دمشق.
ويقول مدير هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية 
كانت  كورونا  فيروس  »قبل  مصطفى  جوان 
الى  الظرف نحتاج  مطالبنا كبيرة واآلن في هذا 
واستنزفت  الدولي.  المجتمع  من  أكبر«  دعم 
في  الصحية  المنظومة  الحرب  من  تسع سنوات 
ونقص  المستشفيات  دمار  مع  سورية،  أنحاء 
الكوادر الطبية، إال أن الوضع يبدو أكثر هشاشة 
الحكومة،  سيطرة  عن  الخارجة  المناطق  في 
وإدلب  األكراد  سيطرة  مناطق  في  خصوصا 

)شمال غرب(.
األمم  مساعدات  تدخلها  التي  إدلب  وبخالف 
بات  المجاورة،  تركيا  من  الحدود  عبر  المتحدة 
إيصال المساعدات، وغالبيتها طبية، إلى مناطق 
نفوذ األكراد يتطلب موافقة مسبقة من دمشق.

العام وبضغط  األمن مطلع  واستثنى مجلس 
على  مبقيا  المساعدات،  إليصال  معبرين  روسي 
دمشق التي لم تبد تعاونا بعد وتمارس ضغوطا 
مناطق  الستعادة  الكردية  الذاتية  اإلدارة  على 

سيطرتها.
وحذرت لجنة اإلنقاذ الدولية في بيان، اإلثنين، 
من  المتحدة  األمم  تمكن  عدم  »مع  أنه  من 
قدرة  فإن  الحدود،  عبر  الطبية  اإلمدادات  توفير 
العديد من المنظمات اإلنسانية على تلبية حاجات 
المخيمات كالهول  الصحية لمن هم في  الرعاية 

ال  والتي  والتعددية  السلمية  االحتجاجية  الحركة 
تملك أي قيادة. وكل شيء يشير إلى أن الحراك 
سوف يتكيف مع الظروف الجديدة التي فرضتها 
لالحتجاجات  الرسمي  الحظر  ورافق  الجائحة. 
الذي أعلنته الحكومة قرار نشطاء الحراك بتعليق 
وأشارت  له.  استجابة  يكن  لم  لكنه  التظاهرات، 
لويزة  الجزائر،  بجامعة  السياسة  العلوم  أستاذة 
دريس آيت حمادوش، إلى أن ذلك »يكشف عن 
نضج وضمير سياسي يسمح بتصنيف األولويات«.

صحية سلمية إلى  من 
الصحة  في  المتخصصين  من  الكثير  ويخشى 
من  أصال  تعاني  التي  المستشفيات  أن  من 
بالمرضى  التام  التكفل  من  تتمكن  لن  الضغط 
في حال تفشي واسع للوباء في هذا البلد الشاسع 
تم  حيث  نسمة،  مليون   45 نحو  يقطنه  الذي 

تسجيل 17 وفاة وأكثر من 200 حالة مؤكدة.
في  البحوث  بمركز  الباحثة  وقالت 
وهران  في  والثقافية  االجتماعية  األنثروبولوجيا 
يقتل  لن  كورونا  فيروس  إن  رحو  يمينة  )غرب( 
الحراك بل سيكشف عن مشاكل القطاع الصحي 
في بالدنا«. وبحسبها، فإن الحراك »سيفكر في 

اآلالف  عشرات  ويعيش  أساسا«.  مهددة  مثال 
من النازحين، بينهم أفراد من عائالت المقاتلين 
وسط  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  في  األجانب 

ظروف إنسانية سيئة للغاية في مخيم الهول.

يمات اجس الم
الصحي وفق  للحجر  مراكز  تحديد تسعة  وتم 
ذكرت  بينما  سورية،  شرق  شمال  في  مصطفى 
ثالثة  أصل  من  اثنين  أن  الدولية  اإلنقاذ  لجنة 
مجهزين  ليسا  لذلك  مخصصة  مستشفيات 
سريرا   28 أن  اللجنة  وأوضحت  بالكامل. 
في  الفائقة  العناية  وحدات  في  متوافرة  فقط 
على  فقط  طبيبين  تدريب  وتم  المستشفيات، 

كيفية التعامل مع أجهزة التنفس.
من  الثالثاء،  بيان،  في  الصحة  هيئة  وحذرت 
واألدوية  األساسية  التجهيزات  في  حاد  نقص 
المخبرية  الفحوص  بينها  المصابين،  لعالج 
للكشف عن الفيروس، وفق ما قال مدير الهيئة، 
آر تحصل في  موضحا أن »كل فحوص سي بي 
الفحوص  عينات  ترسل  ذلك،  ونتيجة  دمشق«. 
إلى مختبرات في دمشق لتحليلها، وهو ما يجعل 
السورية،  الحكومة  على  تعتمد  الذاتية  اإلدارة 

الحراك  أعضاء  يفتقر  وال  نفسه،  بلورة  إعادة 
أنفسهم  عن  وسيعبرون  الذكاء  أو  البراعة  إلى 

بأشكال أخرى وبأفعال أخرى«.
شعار  الناشطون  انتقل  المثال،  سبيل  وعلى 
الحراك  في  واسع  بشكل  انتشر  الذي  »سلمية« 
التوعية  لعمليات  المرافق  »صحية«  شعار  إلى 
بدأ  ما  وهذا  التضامن.  وحركات  الوقائية 
الواد  باب  حي  في  كما  فعال،  به  القيام  الشباب 
قام متطوعون  العاصمة، حيث  بالجزائر  الشعبي 
األبنية  بتطهير مداخل  الصحية«  »التعبئة  باسم 

والشوارع وبالقرب من المحالت المغلقة.
وسجلت الجزائر بحسب الناطق الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة فيروس »كورونا« بالجزائر، د.جمال 
أن  وأضاف  مؤكدة.  حالة   230 اإلثنين،  فورار، 
»%45 من الحاالت تخص الفئة العمرية ما بين 25 
و49 سنة ونحو %30 تخص األشخاص أكثر من 
60 سنة«، مشيرا إلى أن 32 حالة مشتبه إصابتها 
بالفيروس موجودة حاليا بالمستشفيات في انتظار 
نتائج التحاليل. وعن عدد الوفيات، أكد فورار أن 
»العدد لم يتغير فهو باق في حدود 17 وفاة من 
بينها ثماني حاالت في البليدة ما يعادل %47 من 

مجموع الوفيات«.

التي باشرت مفاوضات مع األكراد بشأن مستقبل 
مناطق سيطرتهم، لم تثمر بعد، بسبب رفضهم 
خالل  بنوها  ومؤسسات  مكتسبات  عن  التخلي 

سنوات الحرب التسع.
هاجس  المخيمات  تبقى  ذلك،  موازاة  في 
تطبيق  يمكن  ال  إذ  األكبر،  الذاتية  اإلدارة 
العالم  أنحاء  في  المتبعة  الوقائية  اإلجراءات 
كمنع االختالط والحفا على مسافة معينة بين 
األشخاص. ويقول مصطفى: »المخيم هو نفسه 
موضحا  مشكلة«،  ذاته  بحد  وهذا  للناس  تجمع 
أنه »تم منع الدخول والخروج من المخيمات إال 
في الحاالت الضرورية والقصوى«. ويضيف: »في 
حال انتشر المرض، سيتم تخصيص خيمة كبيرة 
ال  ذلك  عدا  وما  مخيم،  كل  في  الصحي  للحجر 

إمكانية لدينا«.

ق الميا
فرضت  االحترازية،  اإلجراءات  إطار  وفي 
اإلدارة الذاتية حظر تجول بدأ، اإلثنين، ويستمر 
سوريا  لقوات  العام  القائد  وحذر  ألسبوعين. 
»خطر  أن  من  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية، 

انتشار الفيروس لدينا وارد جدا«.

ر–وكاالت ا –وكاالتال دم

- وكاالت ون اد،  ، ب ، الريا ر ا ال

ماليني بال «مياه نظيفة».. اليمنيون ال يستطيعون غسل أيديهم وقاية من «كورونا»
يكرر خبراء الصحة نصيحة غسل اليدين بالمياه 
والصابون كسبيل الوقاية من فيروس »كورونا 
المستجد« الذي ينتشر حالياً في العالم، لكن كيف 
يمكن لماليين اليمنيين القيام بذلك وسط شح 

شديد للمياه؟
لم تسجل في اليمن، حيث أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، أي إصابة بعد، وفقاً لمنظمة الصحة 
العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبب 
الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية 
بكارثة بشرية. فبعد خمس سنوات من تصاعد 
الصحي،  انهيارًا في قطاعه  اليمن  النزاع يشهد 
فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس 
ومخيمات تتفشى فيها األمراض كالكوليرا بفعل 

شح المياه النظيفة.
بال  »أطباء  منظمة  مشاريع  مديرة  وتقول 
كارولين  واألردن،  والعراق  اليمن  في  حدود« 
سيغين، لوكالة »فرانس برس« إن اليمنيين »ال 
يمكنهم الحصول على مياه نظيفة، وبعضهم ال 
وسألت:  الصابون«.  على  حتى  الحصول  يمكنه 
»يمكننا أن نوصي بغسل اليدين، ولكن ماذا لو 

لم يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به؟«.
عمليات  لبدء  الخامسة  الذكرى  حلول  ومع 
18 مليون نسمة  إن  اليونيسيف  التحالف، تقول 

بينهم 9.2 مليون طفل في اليمن ال قدرة لديهم 
والصرف  اآلمنة  »المياه  إلى  مباشرة  للوصول 

الصحي والنظافة الصحية«.
طيب  علي  محمد  األطفال،  هؤالء  بين  ومن 
في محافظة حجة شمال غرب صنعاء، الذي يخرج 
كل صباح مع شقيقته على ظهر الحمار ال للذهاب 
إلى المدرسة، بل لجلب مياه، قد تكون ملوثة، 
الستهالك العائلة اليومي. ويقطع الطفالن أحيانًا 
مسافات تصل إلى ثالثة كيلومترات للحصول على 
في صف  دوره  عاماً(   11( الفتى  وينتظر  المياه. 
طويل لتعبئة العبوات البالستيكية التي كانت في 
المحركات، من  زيوت  لتخزين  تستخدم  السابق 

بئر زراعية عبر خرطوم يبدو قذرًا.
ويقول: »في الصباح، أقوم بتحضير الحمار ثم 
من الساعة السابعة والنصف أذهب )لجلب المياه( 
نقل  في  العاشرة«  حتى  وإياباً  ذهاباً  واستمر 

العبوات البالستيكية.
دول  أفقر  في  الوحيدة  العائلة  هذه  وليست 
الجزيرة العربية التي تعتمد على مياه غير صحية 
المياه  شح  بسبب  اليومية  احتياجاتها  لتغطية 

النظيفة ومياه الشرب.
فرع  اليونيسيف،  في  االتصال  مدير  ويقول 
»فرانس  لوكالة  سوانجين  بيسمارك  اليمن، 
برس«: »إن الوصول إلى مياه الشرب تأثر بشدة 
نتيجة سنوات من قلة االستثمار في أنظمة المياه 
الدائر الذي قضى على  والصرف الصحي والنزاع 

سكان  ثلث  سوى  يرتبط  وال  المياه«.  أنظمة 
نسمة،  مليون   27 نحو  عددهم  البالغ  اليمن، 

بشبكات أنابيب المياه، بحسب سوانجين.

أمرا كوليرا 
قتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف 
في 26 مارس 2015 آالف المدنيين، فيما انهار 
قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في 

الذي  كالكوليرا  لألمراض  انتشار  ومن  األدوية، 
ماليين  يواجه  وقت  في  مئات،  بوفاة  تسبب 

السكان خطر المجاعة.
وساهم في تفشي الكوليرا شح المياه النظيفة. 
والكوليرا التهاب معوي تسببه جراثيم تتنقل في 
التأخر  النظيفة. وللمرض عالج، لكن  المياه غير 
في االستحصال عليه قد يؤدي للوفاة. وفي مركز 
الجعدة الطبي في حرض في محافظة حجة، يؤكد 

يتعامل  المركز  إن  عقيل  محمد  الطوار  طبيب 
يومياً مع نحو 300 حالة.

إلى  تحضر  التي  الحاالت  غالبية  إن  ويقول 
المركز تكون في الغالب »متعلقة بأمراض منقولة 

بسبب المياه غير الصالحة للشرب«.
المياه  إلى  »الوصول  فإن  لسينجوين،  ووفقاً 
انتشار  لمنع  األهمية  بالغ  أمرًا  يعد  النظيفة 
األمراض التي تنقلها المياه«. وكان اليمن عانى 
الحاد  واإلسهال  للكوليرا  انتشار  أكبر   2017 في 
في العالم، إذ تسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص. 
أن  من  »أوكسفام«  منظمة  حذرت  والثالثاء 
موسم األمطار المقبل قد يشهد موجة جديدة 
كبير في ظل  تتفاقم بشكل  أن  للكوليرا يمكن 
تهديد فيروس »كورونا المستجد.« ورأى محسن 
»بعد  أنه  للمنظمة  اإلقليمي  المدير  صديقي، 
والنزوح،  والمرض  الموت  من  سنوات  خمس 
عالمي،  وباء  من  متزايد  تهديد  مواجهة  وفي 
يحتاج اليمنيون بشدة إلى موافقة جميع األطراف 

المتحاربة على وقف فوري إلطالق النار«.

ة كار
وينذر احتمال وصول وباء »كورونا المستجد« 
بفعل  المنهار  الصحي  القطاع  تطال  بكارثة 
سنوات الحرب، بحسب منظمة »أطباء بال حدود«.

وكتبت اللجنة الدولية لـ»الصليب األحمر« على 
»تويتر« »يقال أن غسل األيدي بشكل متكرر هو 

ماذا  كورونا.  فيروس  من  األبرز  الوقاية  سبيل 
يفعل أكثر من نصف الشعب اليمني، الذي يفتقر 

إلى الوصول للمياه اآلمنة؟«.
على  يسيطرون  الذين  الحوثيون  وبدأ 
العاصمة، صنعاء، ومناطق أخرى في شمال البالد، 
باستعدادات وقائية بينها إغالق مدارس وتعليق 
رحالت األمم المتحدة التي تحط في صنعاء، فيما 
حيث  البالد،  جنوب  في  أقل  بدت  اإلجراءات  أن 

المقر الموقت للسلطة المعترف بها.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية في اليمن أنه 
الهش  الصحي  النظام  إرهاق  يمكن  يعد  »لم 
»دخول  أن  إلى  مشيرة  اليمن«،  في  بالفعل 
المستشفيات  كاهل  سيثقل  اليمن  المرض 
المستجد«  »كورونا  وأسفر  الصحية«.  والمرافق 
عن وفاة أكثر من 15 الف شخص منذ ظهوره 
في ديسمبر، غالبيتهم في أوروبا، حيث أصبحت 
مستوى  على  تطورًا  األكثر  المستشفيات  بعض 
الخليج  وفي  الوباء.  على  للسيطرة  تنازع  العالم 
سجلت الدول الست أكثر من 1900 إصابة، وأربع 
وفيات. وسجلت السعودية 562 إصابة حتى اآلن.
وقالت سيغين: »نرى بالفعل كارثة في أوروبا، 
أفضل  لدينا  يكون  أن  المفترض  من  حيث 
أن  نعرف  اليمن  العالم، وفي  انظمة صحية في 
هناك نظاماً )صحياً( منهارًا، والكثير من مخيمات 
الشخصية  النظافة  في  نقصاً  تعاني  النازحين 

والمياه النظيفة«.

–وكاالت ا ن

● عدد من األشخاص يملؤون أوعيتهم بالماء في مخيم للنازحين في محافظة حجة شمال اليمن

● عناصر من الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء يحضرون لتعقيم مستشفى في إدلب ● أشخاص يهتفون بشعارات خالل التظاهرات األسبوعية في الجزائر العاصمة
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كالم في األرقام

استحقاقات الديون الدوالرية على 
األسواق الناشئة هذا العام.

»جولمان ساكس«

قالوا
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اإللكترونية  الخدمات  استخدام  على  زبائنه  الجمهورية  مصرف  حث 
البيع  التى يقدمها المصرف مثل بطاقة »ATM« وخدمة نقا  المختلقة 
الهاتف  عبر  المقدمة  بلس«  »مصرفي  وخدمة  ليبيا  ربوع  في  المنتشرة 
دون  المصرفية  معاماتهم  النجاز  بعد  عن  أخرى  وسائل  أي  أو  النقال 

الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها إال في حاالت الضرورة القصوى.
كما دعا المصرف، في بيان، عماءه إلى استخدام البطاقات المصرفية 
فيروس  للوقاية من  إطار خطته  النقدية، في  بالسيولة  التعامل  بدال من 

كورونا وعدوى الوباء وتداعياته الخطيرة.
انتشار  لمنع  وقائية  تدابير  تنفيذ  في  بدأ  إنه  الجمهورية  وقال مصرف 
لية  وتنفيذ  والمطهرات  المعقمات  توفير  خال  من  »كورونا«  فيروس 
الت الصراف اآللى، والتطهير المستمر والمتكرر لمباني  التعقيم للفروع و

الفروع وصاالت تقديم الخدمات في شبكة فروعه.

 «الجمهورية» يطالب باستخدام الخدمات اإللكترونية

» السلع متوفرة .. ال 
داعي للقلق والفزع«.

وزير االقتصاد 
بحكومة الوفاق
علي العيساوي

٣٤

إجراءات اقتصادية ضرورية

وا
ا

وا

واجتماعيا  صحيا  واقعا  فرض  المستجد  »كورونا«  وباء  تفشي 
عدد  ارتفاع  أهم مامحه  ولعل  غير مسبوق،  عالميا  واقتصاديا 
الوفيات يوميا في مختلف الدول، وإغاق حدود الكثير من الدول، 
برا وبحرا وجوا، وتوقف المصانع والنشاطات التجاري، وإفاس 
الدول  من  العديد  اقتصادات  وانكماش  الشركات،  من  الكثير 
بما في ذلك الدول المتقدمة، وتقييد حركة السكان في مختلف 
الدول، وإغاق الجامعات والمدارس، وتوقف المناشط الرياضية 

واالجتماعية.
وفوق كل ذلك حالة الهلع التي انتشرت بين الناس، واإلقبال 
مختلف  في  الغذائية  والمواد  السلع  اقتناء  على  المسبوق  غير 
اليومية،  الدول تفاديا للخروج من بيوتهم لتوفير احتياجاتهم 
وكان ذلك نتيجة للتوجيهات التي صدرت عن الحكومات للتقليل 
العالمية أن هذا  أعلنت منظمة الصحة  الوباء. وقد  انتشار  من 

الفيروس »جائحة عالمية«.
اقتصاداتها  على  ثارها  و األزمة  حدة  من  التقليل  وبهدف 
وسكانها، اتخذت العديد من الدول إجراءات وتدابير استثنائية 
فرضها هذا الواقع، وقدمت الحكومات تضحيات كبيرة ورصدت 
الطبية  والمستلزمات  االحتياجات  لتوفير  ضخمة  ميزانيات 
الوقائية والعاجية، وشهدت هذه الدول تعاونا كبيرا وتنسيقا 
أن  فمعلوم  العام،  والقطاع  الخاص  القطاع  مؤسسات  بين 
تسهم  لم  ما  األزمة  مواجهة  تستطيع  لن  وحدها  الحكومات 
من  الكثير  توفير  في  وشركاته  الخاص  القطاع  مؤسسات 
وتوفير  وتصنيعها،  الطبية  المستلزمات  واستيراد  المتطلبات 
لمواجهة  سلعي  استراتيجي  مخزون  لبناء  الغذائية  االحتياجات 
المستجدات، قبل أن تقفل األسواق العالمية أبوابها نتيجة لهذه 

الجائحة العالمية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
ورغم عدم اإلعان عن حاالت إصابة كثيرة بهذا الفيروس في 
، وهلل الحمد ، إال أن الوضع يستوجب  بلدنا ليبيا حتى هذا التاري

جملة من اإلجراءات االقتصادية واالحترازية التي ينبغي 
ثار  من  للتخفيف  عليها  العمل  الليبية  السلطات  على 
المتأزم أصا،  الليبي،  المواطنين واالقتصاد  األزمة على 
والتصدي لها، ومن أهم هذه اإلجراءات التي ينصح بها 

ما يأتي:
والمعدات  األدويــة  استيراد  عن  القيود  كافة  رفع   
الطبية الازمة لمواجهة هذا الوباء امام مؤسسات القطاع 
الخاص والقطاع العام، وتوجيه القطاع المصرفي إلعطاء 
األولوية لتوفير هذه المستلزمات، وفتح كل وسائل الدفع 
االعتمادات  المصرفي 
الـــمـــســـتـــنـــديـــة، 
والـــمـــســـتـــنـــدات 
التحصيل،  بــرســم 
الخارجية  والحواالت 
المتعارف  المباشرة 

الــمــورديــن  أمـــام  عليها 
المستلزمات،  هذه  لتوفير 
دخول  ــراءات  إج وتسهيل 
هذه المستلزمات والسما 
المنافذ  عبر  بالدخول  لها 
البحرية  المنافذ  قفال  ب صدرت  التي  التعليمات  من  استثناء 

والبرية والجوية.
المصرفية  البطاقات  استخدام  في  التوسع  على  التشجيع   
وإعفاء  البيع،  ونقا  الذاتي  السحب  الت  عبر  اإللكترونية 
موقتا،  استعمالها  على  المترتبة  الرسوم  من  المستخدمين 
ناقلة  تكون  قد  التي  الورقية  النقود  استخدام  من  للتقليل 
للعدوى، للحد من عدد المترددين على المصارف قدر اإلمكان.

لكل  مجانا  وتقديمها  والقفازات،  الطبية  الكمامات  توفير   
توفرها،  التي  الصيدليات  الحكومة  تعوض  وأن  المواطنين، 

وتمنع االتجار فيها.
الكمامات  تصدير  إعادة  أو  تصدير  منع  ومتابعة  التأكيد   
والقفازات الطبية ومحاليل التطهير، وفقا للقرارات التي صدرت 

بالخصوص.
النفط  تصدير  واستئناف  النفطية،  والموان  الحقول  فتح   
الخسائر  ولتقليل  اإليــرادات  في  الفاقد  لتعويض  والغاز  الخام 
األخيرة،  اآلونة  في  النفط  أسعار  انخفاض  على  ترتبت  التي 
فيروس  لجائحة  التصدي  على  المترتبة  االلتزامات  ولمواجهة 

كورونا المستجد.
القطاع  يتواله  استراتيجي  غدائي  سلعي  مخزون  توفير   
الخاص الليبي المتخصص ممن له الخبرة في هذا المجال لفترة 
السلع  االستيراد ودخول  إجراءات  10 سنوات، وتسهيل  تتجاوز 
المنافذ  بقفل  صدرت  التي  التعليمات  من  استثناء  والبضائع 

البحرية والجوية والبرية، وتوفير النقد األجنبي الازم لذلك.
إجراءات  أو  المواطنين  على  للتضييق  مناسب  غير  الوقت   
مستحقاتهم  أو  مرتباتهم  على  الحصول  في  سواء  التقشف، 
المالية، وغير مناسب لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، ويشمل 
المفاسد  درء  الخاص  والخدمي  اإلنتاجي  والقطاع  األفراد  ذلك 

. أولى من جلب المنافع
 الدول األخرى التي تعاملت مع هذه الجائحة اتخذت إجراءات 
الناس، على  اقتصاداتها، والتخفيف على  غير مسبوقة إلنعاش 
الفائدة  الفيدرالي خفض سعر  االحتياطي  البنك  المثال،  سبيل 
المركزي  البنك  األميركي،  االقتصاد  إلنعاش  الصفر  نحو  إلى 
المصري طالب المصارف بتمديد فترات استحقاق الديون على 
الموردة  للشركات  ائتمان  خطو  ومنح  الصغرى،  الشركات 
من  وغيرها  االقتصاد،  على  الصدمة  حدة  من  التقليل  بهدف 

اإلجراءات األخرى الملزمة للقطاع المصرفي.
لسداد  النهائية  المواعيد  بمد  الحكومة  قامت  إيطاليا  وفي 
لجوء  إلى  باإلضافة  المتضررة،  المجاالت  الشركات في  ضرائب 
والمطاعم  والشركات  المؤسسات  تعويض  إلى  الحكومات 
نتيجة  لخسائر  وتعرضت  نشاطاتها  تعطلت  التي  والمتاجر 

لإلجراءات التي فرضتها الدول في مواجهة هذا الوباء.
الغذائية،  المواد  خصوصا  األسعار،  على  الرقابة  تشديد   
السلع  ويحجب  الظرف  يستغل  على من  كبيرة  غرامات  وتوقيع 

ويرفع أسعارها، أو يخزنها لخلق ندرة باألسواق.
 الموقف يتطلب إعادة توجيه الموارد المتاحة، والمبرمجة 
مسبقا في ميزانيات أو ترتيبات مالية، إلى استعماالت تستجيب 

لمتطلبات مواجهة هذه الجائحة.
 أخيرا، الموقف يتطلب تجاوز الخافات وتوحيد الجهود شرقا 
الليبيين  فحياة  واحد،  كفريق  العمل  من  والبد  وجنوبا،  وغربا 

في خطر.

ليبي مصرفي  خبير   

و ا

رغم عدم اإلعالن عن حاالت إصابة 
بهذا الفيروس حتى هذا التاريخ  
إال أن الوضع يستوجب جملة من 

اإلجراءات االقتصادية واالحترازية

مقابل الدينار الليبي
أسعار العمالت

1.43دوالر أميركي
1.5435يورو

1.6652الجنية االسترليني
0.3804الريال السعودي
0.3893درهم إماراتي

0.2018االيوان الصيني

2020 25 مارس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليار دوالر

االقتصاد الليبي من الضحايا الهامشيني لحرب األسعار و«كوفيد ١٩»
على ليبيا اتخاذ تدابير تقشفية شديدة إذا لم ترتفع أسعار النفط

ليبيا  أن  الفرنسية  »التريبون«  جريدة  رأت 
»كورونا«  لفيروس  الجانبيين  الضحايا  من 
وموسكو  الرياض  بين  والصراع  المستجد 
مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة تفرض 
عليها تدابير تقشفية جديدة مع توجه سعر 
برميل النفط نحو مزيد من الهبو إلى ما 

دون 20 دوالرا.
االثنين  تقرير،  في  الجريدة  ــزت  وع
سعر  فــي  السريع  الــتــدهــور  الــمــاضــي، 
إلى  الماضي  يناير  منذ  النفط  برميل 
تفاقمت  طلب  صدمة  مزدوجة،  صدمة 
على  ــا«  ــورونـ »كـ وبـــاء  تــأثــيــر  بسبب 
الصراع  بسبب  إمداد  وصدمة  االقتصاد، 
رفضت  أن  بعد  وروسيا،  السعودية  بين 
كان  النفط،  من  إنتاجها  خفض  موسكو 
بيع  أسعار  بتخفيض  الــريــاض  فعل  رد 

إنتاجه بشكل حاد. نفطها وزيادة 
الناشئة  الــدول  إن  »التريبون«  وقالت 
على  كبير  بشكل  ميزانيتها  تعتمد  التي 
ليبيا  مثل  بالنفط  المرتبطة  ــرادات  اإليـ
وإيران  والعراق  وأنغوال  ونيجيريا  والجزائر 
وإذا  وخيمة.  عواقب  تحمل  عليها  سيكون 
على  فسيتعين  بسرعة  األسعار  ترتفع  لم 
ليبيا اتخاذ تدابير تقشفية شديدة، مما قد 
من  تفاقم  أو  اجتماعية،  أزمات  إلى  يؤدي 

حدة األزمة السياسية حسب المصدر ذاته.
منذ  ليبيا  في  المالية  الخسائر  وتراكمت 
ت  المنش إغــاق  جــراء  الماضي  يناير   17
اإلنتاج  وحقول  موان  توقف  و  النفطية 
رسمية،  أرقــام  خــر  وحسب  العمل.  عن 
ت  المنش إقفال  الناتجة من  الخسائر  بلغت 
3.53 مليار دوالر، بعدما  ليبيا  النفطية في 
تراجع إنتاج الخام إلى 95 ألفا و837 برميا 
وفق  الماضي،  اإلثنين  بحلول  اليوم  في 

المؤسسة الوطنية للنفط.
أظهرت نشرة المؤسسة الوطنية للنفط 

إغاق  منذ  التراكمية  اإلنتاج  خسائر  أن 
و  مليون   67 نحو  بلغت  والحقول  الموان 
يناير   18 من  الفترة  في  برميل،  الف   176
مارس   22 أمس  من  أول  وحتى  الماضي 

. الجاري
بخصوص  الفرنسية  الجريدة  وتوضح 
تداعيات الصراع بين الرياض وموسكو أن 
النفط  باعت  إذا  ماال  تخسر  ال  السعودية 
ال  إنتاجها  ألن  للبرميل  دوالرا   20 بسعر 
حكومتها  لكن  دوالر،   2.80 سوى  يكلفها 

 80 على  يزيد  برميل  سعر  ــى  إل تحتاج 
خططها  وتنفيذ  ميزانيتها،  لموازنة  دوالرا 

الطموحة لتنويع االقتصاد.
اإلنتاج  تكاليف  حيث  لروسيا  وبالنسبة 
نها يمكن أن  أعلى بكثير من 20 دوالرا، ف
بين  يتراو  الميزانية بسعر  بموازنة  تقوم 

40 و50 دوالرا للبرميل.
رغم  البلدين  إن  المراقبون  ويــقــول 
يكونا  لن  للمناورة،  بمجال  ماليا  تمتعهما 
الوقت،  مــرور  مع  المقاومة  على  قادرين 

أوال،  سيستسلم  أيهما  نــرى  أن  ويبقى 
بحسب »التريبون«. وإضافة إلى العماقين 
ن انخفاض  في السوق السعودية وروسيا ف
على  عواقب  له  يكون  أن  يمكن  األسعار 

الواليات المتحدة.
بفترة  األميركي  الصخري  النفط  ويمر 
يكون  أن  يمكن  األسعار  انهيار  ألن  صعبة 
قاتا للعديد من الشركات في هذا القطاع، 
سعر  إلى  المتوسط  في  تحتاج  بأنها  علما 
. ومع  برميل بنحو 50 دوالرا لتحقيق األربا
أن الجهود المبذولة بشأن خفض التكاليف 
مثل تلك التي بذلت العام -2014 يمكن 
ن  ف العتبة،  هذه  تخفيض  في  تساهم  أن 
سداد  عليه  يتعين  بالديون  مثقل  القطاع 
مدى  على  القروض  من  دوالر  مليار   86
لحسابات  وفقا  المقبلة،  األربــع  السنوات 

وكالة »موديز«.
الشركات يجب  إلى ذلك أن هذه  يضاف 
أن تحفر باستمرار للحفا على إنتاجها، مما 
يعني استمرار االستثمار، وعلى أساس ذلك 
لمساعدة  األميركية خطة  الحكومة  تدرس 
على  للحفا  هشاشة  األكــثــر  الجهات 
تقرير  حسب  األميركية،  الطاقة  استقال 

الجريدة.
ــى  األول النتيجة  أن  الصحيفة  وتــرى 
هي  الغربية  النفط  لشركات  بالنسبة 
انخفاض حاد في سوق األسهم، إذ تراجعت 
 50 بين  ما  إلى  العام  بداية  منذ  أسهمها 
عند  البرميل  سعر  بقاء  ويهدد  و60%. 
إلى  يترجم  وقد  ربحيتها،  اآلن  دوالرا   20
على  االستثماري  اإلنفاق  في  حاد  انخفاض 

المدى القصير بانتظار انتعاش األسعار.
وإذا لم ترتفع األسعار فستظهر بالتأكيد 
للمساهمين،  السخية  األربا  دفع  صعوبة 
من  المزيد  لمنع  المناورة  مجال  وسيضيق 
التراجع في سوق األسهم. إال أن األثر األكثر 
الخدمات  مجموعات  على  سيكون  كارثية 
انخفاض  مــن  ستعاني  الــتــي  النفطية 

االستثمارات.

تقرير فرنسي:

اب ل الشرارة نتا  ●   موق 

الجزائر - عبدالرحمن أميني

 صدمة الطلب تفاقمت بسبب 
تأثير وباء «كورونا» على 

االقتصاد

فيروس  انتشار  مــن  المخاوف  انعكست 
»كورونا« على االقتصاد الليبي، خصوصًا حركة 
منذ  مستمرة  معاناة  حجم  وضاعفت  التجارة، 
التاسع  في  النفطية  والموان  ت  المنش إغاق 
عشر من يناير الماضي، وهي األزمة التي كبدت 
الباد خسائر تقدر بنحو أكثر من ثاثة مليارات 

دوالر.
خصوصًا  الخارجية،  التجارة  حركة  وكانت 
بتداعيات  المتأثرين  أول  هي  السلع،  استيراد 
»كورونا« ، إذ تواجه الباد صعوبات كبيرة في 
الحدود  غلق  إثر  االستهاكية  بالسلع  التزود 
ويقول  وتونس،  الجزائر  من  كل  مع  البرية 
رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد الرعيض إن 
الغرفة استبعدت االستيراد من الصين والبلدان 
األوروبية نظراً لألخطار الصحية التي قد تنجم 
أن  موضحًا  منها،  المواد  تلك  استيراد  عن 
الصين كانت تقتصر  المستوردة من  البضائع 
على الكماليات وبعض السلع الزراعية النخفاض 

أسعارها بالمقارنة مع دول أخرى.
الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزارة  وتتوقع 
انخفاض حجم الواردات الصينية إلى ليبيا، التي 
خر اإلحصاءات العام 2018 أكثر من  بلغت في 
1.3 مليار دوالر، مشيرة إلى أن الواردات الصينية 
تمثل 10.6 % من إجمالي ما تستورده ليبيا من 
الخارج، وتحل رابعة بعد الواردات اإليطالية أواًل 

ثم التركية ثم الواردات من اإلمارات.
وشاعت حالة من الهلع في األسواق المحلية 
من نقص السلع، تخوفًا من انتشار وباء »كورونا«، 
»الوفاق«  حكومتي  من  مسؤولون  يقول  فيما 
االستهاكية  السلع  احتياطي  إن  و»الموقتة« 
االقتصادي  المحلل  يكفي ألشهر مقبلة. ويرى 
محمد أحمد أن حالة الهلع »مبررة«، خصوصًا 
أن ليبيا تغطي وارداتها من الخارج بنسبة 85%، 
ن األزمة الحاصلة عالميًا لها تأثيرات  وبالتالي ف
أكيدة على األسواق المحلية. ويضاف إلى ذلك، 

توقف صادرات النفط منذ 18 يناير الماضي.
التابعة  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  وحذرت 
الخطيرة  االنعكاسات  من  المتحدة  لألمم 
لفيروس »كورونا المستجد على نمو االقتصاد 
الليبي المعتمد على صادرات النفط بنسبة 88%، 
فيما وضعت ليبيا في المرتبة الخامسة أفريقيًا، 
من  األساسي  الغذاء  استيراد  على  المعتمدة 
الخارج، مما يطر مشكلة على المدى المتوسط.

لكوفيد  االقتصادي  »األثر  تقريرها عن  وفي 
االقتصادية  اللجنة  فسرت  أفريقيا«  على   19

القاهرة ــ الوسط

ألفريقيا أسباب انعكاس الوضع الصحي العالمي 
الدول  أكبر  من  بكونها  الليبي  االقتصاد  على 
المصدرة النفط، التي تبلغ حصتها من إجمالي 
الصادرات %88.4. كما حذر التقرير من أزمة غذاء 
في أفريقيا وانعكاسها على ليبيا بسبب تفشي 
سيا وأميركا،  »كورونا« في دول القارة األوروبية و
كون ثلث دول القارة السمراء تستورد أغذيتها 
األساسية، وهو مؤشر خطير فيما يتعلق باألمن 

الغذائي.
ووسط هذه التحذيرات الدولية، يقر محاف 
الحبري،  علي  البيضاء،  في  المركزي  المصرف 
بأن ليبيا تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة وحادة، 
مشيراً إلى أن وباء »كورونا« أثر بصورة كبيرة 
في  الحبري،  ــوه  ون العالمي.  االقتصاد  على 
تصريحات تليفزيونية، إلى أن أول تأثير جوهري 
بالنسبة لليبيا هو سعر النفط باعتبار أن الدول 
التي تعتمد في اقتصادها على النفط ستكون 

األزمة  إثر  أسعاره  هبو  من  المتضررين  أول 
االقتصادية التي يمر بها العالم. ويشير محاف 
»المركزي« بالبيضاء إلى إن الوضع المالي سيمر 
حول  استراتيجية  نظرة  ويحتاج  حرجة  بمرحلة 

كيفية التعامل مع المستقبل.
الخسائر  بلغت  رسمية،  أرقــام  خر  وحسب 
ليبيا  في  النفطية  ت  المنش إقفال  عن  الناتجة 
3.36 مليار دوالر بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 
91 ألفًا و221 برميًا في اليوم، وفق المؤسسة 

الوطنية للنفط.
المستجد  »كــورونــا  فيروس  تأثير  ومــع 
بشكل  المعتمد  الليبي  االقــتــصــاد  على 
االقتصاد  وزيــر  يطر  النفط،  على  مفر 
العيساوي  علي  الوفاق  بحكومة  والصناعة 
حوار  في  أعلن  إذ  الــمــدى،  بعيدة  حلواًل 
»عزم  الفرنسية  »ليبراسيون«  جريدة  مع 
من  المشكلة  هذه  حل  على  الوفاق  حكومة 

القطاعات  من  الدخل  مصادر  تنويع  خال 
الخاص  القطاع  على  باالعتماد  النفطية،  غير 
النات  مــن  فقط   6% الــيــوم  يمثل  ــذي  ال

اإلجمالي«. المحلي 
على  عازمون  »نحن  العيساوي:  ويضيف 
تطوير قطاع الخدمات واإلنتاج الوطني، كجزء 
في  األعمال  لتحسين  الوطني  المشروع  من 
ليبيا مع االعتماد على شركائنا«، في إشارة إلى 
المشاريع الممولة من طرف االتحاد األوروبي 

وفرنسا وبريطانيا.
االقتصادية  التداعيات  إن  محللون  ويقول 
أزمة  في  بالباد  تدخل  »كورونا«  لفيروس 
التحديات  حجم  من  تضاعف  أخرى،  مفتوحة 
والموان  ت  المنش إغــاق  عــن  الناجمة 
ــات  األزم من  الــخــروج  يجعل  بما  النفطية، 
المديين  على  صعبة  مسألة  االقتصادية 

القريب والمتوسط.

تقرير أممي يحذر من 
انعكاسات أزمة غذاء على 

ليبيا بسبب تفشي «كورونا»

 العيساوي: خطط لتنويع مصادر 
الدخل من القطاعات غير النفطية

الجائحة العالمية تضاع7 معاناة االقتصاد الليبي

«كورونا» يغلق أسواق ليبيا أمام الصني وإيطاليا

وا الليبية حد األ ●   متسوقون في 

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

السنة اخلامسة
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طلب المصرف المركزي في بنغازي من فروع المصارف التجارية بالمنطقة 
الشرقية إيقاف صرف وقبول اإليداعات من العمات الورقية والمعدنية، كأحد 

الضوابط االحترازية لعدم تفشي وباء »كورونا«
رسالة رسمية  في  اإلحيمر  ادريس  المصرفية  الرقابة  جنا  عام  وقال مدير 
مع  خر،  إشعار  وحتى  اليوم  من  »اعتبارا  يسري  القرار  إن  الفروع  مديري  إلى 

اإللكتروني«. الدفع  العمل على تفعيل وسائل  ضرورة 
اللجنة  مع  اليوم  عقد  الذي  االجتماع  على  بناء  جاء  القرار  هذا  أن  وأوضح 

فيروس »كورونا«. أزمة  لمواجهة  الطبية  االستشارية  واللجنة  العليا 
ويوم األسبوع الماضس، أصدر المركزي في بنغازي تعليمات إلى المصارف 
التجارية بشأن اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس »كورونا« المستجد، 

اليومي بواقع ثا ساعات. منها تحديد مدة العمل 

 «املركزي» ببنغازي يوقف تداول العمالت باملصارف

قال البنك الدولي إنه قد يسخر موارد تصل إلى 150 مليار دوالر 
على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على 

محاربة جائحة فيروس كورونا والتعافي منها.
لدول  المركزية  البنوك  ومحافظي  المالية  وزراء  إلى  بيان  وفي 
البنك  مجموعة  رئيس  مالباس  ديفيد  دعا  العشرين،  مجموعة 
للبلدان  السما  إلى  المجموعة  في  الدائنة  الدول  مالباس  الدولي 
تحارب  بينما  الثنائية  الديون  مدفوعات  جميع  بتعليق  فقرا  األشد 
الفيروس.وقال إنه ينبغي السما للدول األفقر بتركيز مواردها على 

اإلجراءات الصحية في مواجهة األزمة.
البيان أضاف »أدعو قادة مجموعة العشرين أن يسمحوا للبلدان 

إلى  الرسمية،  الثنائية  الديون  مدفوعات  جميع  بتعليق  فقرا  األشد 
تقييم  إجراء  من  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  ينتهي  أن 

شامل لحاجاتها على صعيد إعادة البناء والتمويل«.
دولة   49 في  مشاريع  حاليا  يجهز  البنك  إن  مالباس  ــال  وق
سريع  ائتماني  تسهيل  بموجب  الفيروس  محاربة  في  للمساعدة 
ما  بشأن  األسبوع  هذا  قرارات  اتخاذ  المتوقع  ومن  جديد،  المسار 
الصين  مع  يتشاور  البنك  إن  وأردف  منها.  مشروعا   16 إلى  يصل 
التصنيع  أجل  من  المساعدة  على  للحصول  أخرى  رئيسية  ودول 
الــدول  تحتاجها  التي  الطبية  ــدادات  اإلمـ من  للعديد  السريع 

وتوصيلها إليها.

البنك الدولي قد يسخر ١٥٠ مليار دوالر لـ «كورونا» السعر بالدوالرنوع الخام

28.92بر

ا 32.96ر 

28.81بي

ب 24.72ل 

21.25ا

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 25 مارس 2020

فيورس  جائحة  تسبب  أن  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
ذلك  أسوأ من  يكون  قد   2020 في  عالميا  ركودا  »كورونا« 
 2008 في  العالمية  المالية  األزمــة  شرارته  أوقــدت  الذي 
في  سيتعافى  العالمي  االقتصادي  النات  لكن  و2009، 

.2021
النقد  صندوق  مديرة  جورجيفا  كريستالينا  ورحبت 
من  اآلن  حتى  المتخذة  االستثنائية  المالية  بالخطوات 
الشركات  وحماية  الصحة  أنظمة  لتدعيم  عديدة  بلدان 
لتيسير  المركزية  البنوك  اتخذته  وبما  المتأثرين،  والعمال 
المزيد،  إلى  حاجة  »هناك  قالت  لكنها  النقدية.  السياسة 

المالي«، حسب وكالة »رويترز«. الصعيد  والسيما على 
مؤتمر  عقب  الجديدة  التوقعات  جورجيفا  وأصــدرت 
لدول  المركزية  البنوك  ومحافظي  المالية  لوزراء  بالهاتف 
أهمية  على  اتفقوا  إنهم  قالت  الذين  العشرين،  مجموعة 
لجائحة  البشرية  »التكلفة  وأضافت  العالم.  دول  تضامن 
وعلى  بالفعل  للقياس  قابلة  غير  هي  كــورونــا  فيروس 
األضرار  من  والحد  الناس  لحماية  سويا  العمل  الدول  كل 

االقتصادية«
الحتواء  ــاق  إغ ــراءات  إجـ ــدول  ال من  المزيد  وتفرض 
و500  ألفا   337 أصاب  والــذي  االنتشار،  سريع  الفيروس 
ألفا   14 من  أكثر  بحياة  وأودى  العالم  أنحاء  في  شخص 
سلبية  العالمي  النمو  توقعات  إن  جورجيفا  وقالت  و600. 
صاحب  عما  سؤا  يقل  ال  »ركودا  اآلن  يتوقع  الصندوق  وإن 

أو أسوأ«. العالمية  المالية  األزمة 
أن  من  جورجيفا  حذرت  الشهر،  هذا  سابق  وقت  وفي 
البالغ   2019 معدل  عن  سيقل   2020 في  العالمي  النمو 
التجارة  حروب  كانت  ركودا.  تتوقع  لم  لكنها  بالمئة،   2.9
مستوياته  أدنى  إلى  الماضي  العام  العالمي  النمو  دفعت 

.2009 0.7 % في  منذ انكماش بنسبة 
في  متوقعا  تعافيا  إن  االثنين  يــوم  جورجيفا  وقالت 
األولوية  الــدول  تعطي  أن  يستلزم  تحقيقه  لكن   ،2021

الصحية. األنظمة  وتقوية  لاحتواء 
كلما  لكن  حــادا،  سيكون  االقتصادي  »التأثير  وقالت 
وأقوى«.  أسرع  التعافي  كان  سريعا،  الفيروس  توقف  كان 
زيادة  الطوارئ  تمويات  سيزيد  الصندوق  أن  وتابعت 
بالفعل  المساعدة  طلبت  دولة   80 أن  إلى  مشيرة  كبيرة، 
اإلقراضية  طاقته  كامل  الستخدام  مستعد  الصندوق  وأن 

دوالر. تريليون  البالغة 

شبح الركود يالحق 
اقتصادات العالم

باركليز: ١٢ دوالرا سعر 
برميل النفط في ٢٠٢٠

 2020 لعام  النفط  لسعر  توقعاته  »باركليز«  بنك  خفض 
حرب  عن  ناجم  السوق  في  كبير  نزولي  ضغط  إلى  مشيرا 
بسبب  الطلب  واضطراب  والسعودية  روسيا  بين  األسعار 

كورونا. فيروس 
من  لكا   2020 في  الخام  لسعر  توقعاته  البنك  وقلص 
دوالرا   12 بواقع  األميركي  الوسيط  تكساس  وغرب  برنت 
31 دوالرا و28 دوالرا للبرميل على الترتيب، وفق وكالة  إلى 

»رويترز«.
أن  المرجح  »من  مذكرة  في  البنك  لدى  محللون  وكتب 
فيما  الوضع  تحسن  لحين  لضغط  تتعرض  األسعار  تظل 
لتوازنات  المتوقع  المسار  استمر  وإذا  بالفيروس،  يتصل 
تداعيات  عن  بمنأى  وروسيا  السعودية  تكون  فلن  السوق، 

السعر«.
توقعاتها  خفض  في  أخرى  بنوك  إلى  »باركليز«  وينضم 
بين  اإلنتاج  لكبح  اتفاق  انهيار  إلى  استنادا  النفط  لسعر 
وحلفاء،  أوبك  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  أعضاء 
من  الطلب  تضرر  وكذلك   ، أوبـــك باسم  عرف  ي ما  أو 

الفيروس.
العالمية  التخزين  قدرات  تبلغ  أن  »باركليز«  يتوقع  كما 
أن  قدر  وي برميل  مليار   1.5 نحو  األرض  على  المتاحة 
برميل  مايين  خمسة  عن  سيزيد  اإلمــدادات  في  الفائض 
في  يوميا  برميل  مايين  عشرة  يبلغ  وأن  العام  هذا  يوميا 

الثاني. الربع  المتوسط في 
مشتريات  »تخفف  أن  البنك  استبعد  ذلك،  غضون  في 
من  االستراتيجي  البترول  الحتياطي  األميركية  الحكومة 

المنتجين«. مصاعب 
االحتياطي  فــي  المتاحة  التخزين  طاقة  أن  وأضـــاف 
وفقا  برميل،  مليون   80 عن  تقل  االستراتيجي  البترولي 
عن  يقل  تدفقا  ذلك  وسيعادل  األميركية،  الطاقة  لــوزارة 
أشهر،  ستة  مدى  على  يمتل  حين  يوميا  برميل  مليون   0.5
مايين  عشرة  قرابة  يبلغ  اإلمدادات  في  فائض  مع  مقارنة 

الثاني. الربع  برميل يوميا خال 

فرانس بر  د   نا المست ور وفا م انتشار فير  ور في  مار   ر في نيو و م  ا احة  ●     امرأة  قناعا في 

 تقرير صادر عن «مالية الوفاق» يوصى بزيادة 
معدل الرسوم على النقد األجنبي إلى 198 %

3.53 مليار دوالر خسائر إقفال 
المنشآت النفطية مع تراجع إنتاج 
الخام إلى 95 ألفا و837 برميال

الوسط ــ عالء حموده

لحكومة  الرئاسي  المجلس  إعان  رغم 
للعام  المالية  الترتيبات  اعتماد  الوفاق 
إال  الحالي،  مارس  منتصف  في  وذلك   2020
األجنبي  النقد  على  الصرف  رسوم  بندي  أن 
ال  المحروقات  عن  الدعم  ورفع  ومصروفات 
الرئاسي  المجلس  بين  النقاش  قيد  يزاالن 
محاوالت  ظل  في  المركزي،  والمصرف 
المالية  الترتيبات  في  اإلنفاق  تقليص 

الجديدة.
إن  الوسط«  لـ»بوابة  قال  مالي  مصدر 
 2020 للعام  المالية  الترتيبات  بنود  بعض 
ال تزال قيد المناقشة بين المجلس الرئاسي 
واحد  يوم  بعد  وذلك  المركزي،  والمصرف 
من إعان المكتب اإلعامي لرئيس المجلس 
وأوضح  الترتيبات.  هذه  اعتماد  السراج  فائز 
أن  اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  المصدر، 
المالية  الترتيبات  اعتمد  الرئاسي  »المجلس 
عاوة  دينار،  مليار   33 تبلغ  إجمالية  بقيمة 
طوارئ«،  كميزانية  مليارات  خمسة  على 
قيد  تزال  ال  أخرى،  »إجراءات  إلى  أشار  لكنه 
سعر  وتغيير  الدعم،  نفقات  مثل  النقاش 

األجنبي«. النقد  صرف 
الماضي،  مارس  من  عشر  السادس  وفي 
منشور  في  للسراج،  اإلعامي  المكتب  أعلن 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  عبر 
المجلس  »رئيس  أن   ، فيسبوك االجتماعي 
 ،»2020 للعام  المالية  الترتيبات  اعتمد 
واإلنفاق.  بالدخل  مفصلة  أرقام  ذكر  دون 
االقتصاد  وزير  قال  السياق،  هذا  وفي 
العيساوي  علي  الدكتور  المفوض،  والصناعة 
الترتيبات  خفض  على  ُأرغمت  الحكومة  إن 
بعدما  دينار،  مليار   38 نحو  إلى  المالية 
وأرجع  دينار،  مليار   55 بنحو  تحددها  كانت 
المزدوجة«  »الصدمة  إلى  ذلك  العيساوي 
وتراجع  النفطية  ت  المنش إقفال  الناجمة عن 

النفط. أسعار 
المالية  الترتيبات  نفقات  أن  إلى  يشار 
»الرئاسي«  بين  جدل  موضع  كانت 
العام  من  األول  الربع  خال  و»المركزي« 
النفقات  بترشيد  مطالبات  ظل  في  الجاري، 
ت  والمنش الموان  إغاق  استمرار  نتيجة 

وحسب  الماضي.  يناير   19 منذ  النفطية 
الناتجة  الخسائر  بلغت  رسمية،  أرقام  خر 
 3.53 ليبيا  في  النفطية  ت  المنش إقفال  عن 
مليار دوالر، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 95 
اإلثنين  بحلول  اليوم  في  برميا  و837  ألفا 

للنفط. الوطنية  المؤسسة  وفق  الماضي، 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  نشرة  أظهرت 
إغاق  منذ  التراكمية  اإلنتاج  خسائر  أن 
و  مليون   67 نحو  بلغت  والحقول  الموان 
يناير   18 من  الفترة  في  برميل،  الف   176
مارس   22 أمس  من  أول  وحتى  الماضي 

. الجاري
المحروقات  دعم  رفع  بند  صعيد  وعلى 
ال  اآلن،  بشأنه  المناقشات  تجري  الذي 
التي  بالمداوالت  يحيط  الغموض  يزال 
تصريح  أي  يصدر  ولم  الشأن،  هذا  في  تدور 

الدعم  رفع  عن  مقتضب  إشعار  سوى  رسمي 
البنود  كأحد  النقدي،  بالدعم  واستبداله 
وزراء  مجلس  اجتماع  خال  المطروحة 
تقرير  ناقش  الذي  الوطني،  الوفاق  حكومة 
استكمال  لبحث  المشكلة  الوزارية  اللجنة 

االقتصادية. اإلصاحات 
األجنبي  النقد  رسوم  زيادة  بخصوص  أما 
، فقد تداول اقتصاديون تكهنات  البالغة %
عن احتمال رفع سقف هذه الرسوم إلى ما فوق 
، وهي األنباء التي لم يتسن التأكد من  %
المالية  وزارة  عن  تقريرا صادرا  لكن  صحتها. 
بحكومة الوفاق، أوصى بزيادة معدل الرسوم 
على النقد األجنبي إلى % للمحافظة على 
الرسم  مع  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الفارق 
بمقدار  الموازي  السوق  في  الصرف  وسعر 
عند  الدوالر  صرف  سعر  ليكون  قرشا،   30

إيرادات إضافية  4.5 دينار، متوقعا أن تتحقق 
بمقدار 2.8 مليار دينار عن كامل السنة«.

االقتصاد  أعدته وحدة  الذي  التقرير  وحسب 
ن االنخفاض  الكلي والتحليل المالي بالوزارة ف
نتيجة  الموازية،  السوق  في  الدينار  قيمة  في 
إقفال الموان والحقول النفطية أدى إلى تحفيز 

المضاربة خال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وحذر من »تزايد احتمال تراجع قيمة الدينار 
الليبي بشكل أكبر بعد أن بلغت مبيعات النقد 
مقابل  فبراير  في  دوالر  مليار   2.54 األجنبي 
في  النفط  مبيعات  دوالر سجلتها  مليون   550
ن  الشهر نفسه«. ووفق بيانات وزارة المالية ف
»المتوسط الشهري للطلب على النقد األجنبي 
مايين   910 إلى  ارتفع  الشخصية  لألغراض 
 495 مقابل  الماضي،  فبراير  شهر  في  دوالر 
مليون دوالر في يناير الماضي، مشيرا إلى أن 
متوسط الطلب على النقد األجنبي سجل 162 

مليون دوالر في يناير من العام 2019«.
الصرف  سعر  بين  الفارق  »أن  وأوضح 
الرسمي مع الرسم وسعر الصرف في السوق 
في  قرشا   30 إلى  انخفض  الذي  الموازية 
قرشا   60 إلى  تضاعف   2019 العام  نهاية 
أن  إلى  البيانات  ولفتت  فبراير«.  نهاية  في 
لألغراض  األجنبي  النقد  مبيعات  »إيرادات 
من  فقط   % تشكل  كانت  الشخصية 
العام  في  األجنبي  النقد  مبيعات  إيرادات 
العام  من  فبراير  في   % مقابل   ،2019
النقد  على  الطلب  زيادة  من  بالرغم   ،2020
 % بنسبة  التجارية  لاعتمادات  األجنبي 
جزئيا  تعود  ربما  والتي  الماضي،  فبراير  في 

المضاربة«. ألغراض 
العمات  إيرادات  »أن  من  الوزارة  وحذرت 
مع  المحلي  للطلب  كافية  تكون  لن  األجنبية 
استمرار اإلقفاالت النفطية، ما لم تتم تغطية 

العجز بالسحب من االحتياطات األجنبية«.
بندي  بشأن  الغموض  استمرار  ومع 
النقدي،  بالدعم  المحروقات  دعم  استبدال 
الت  التسا تبقى  األجنبي،  النقد  رسوم  ورفع 
الترتيبات  ملف  حسم  موعد  حول  قائمة 
االحتياطي  كان  إذا  وما  المعلق،  المالية 
خر ألزمة اقتصادية  النقدي األجنبي هو ماذ 
ت  المنش إغاق  خلفية  على  بالباد  تعصف 

النفطية. والموان 

التجارة اإللكترونية.. الرابح األكبر من «كورونا»
يترك  الصعب،  الشركات  ووضــع  البورصات  انهيار  بين 
أثرا اقتصاديا بالغ الشدة  انتشار فيروس كورونا المستجد 
قد تتأتى عنه تحوالت كبرى في العالم سيكون المستفيد 
األكبر منها على ما يبدو بعض شركات قطاع التكنولوجيا 
عبر  منازلهم  شخص  مليار  حوالى  لزوم  فمع  واإلنترنت، 
واألدوات  اإللكترونية  الخدمات  إلى  الجميع  يلجأ  العالم، 
الجديدة التي تسمح لهم بالتكيف مع الظروف االستثنائية 

السائدة حاليا.
وقالت أستاذة السلوك التنظيمي في كلية سعيد إلدارة 
األعمال في جامعة »أوكسفورد« سالي مايتليس »أعتقد أن 
الخروج  عند  نهائيا  ستتبدل  والتنظيم  العمل  أوجه  بعض 
أن  »الناس سيكتشفون  أن  الحالي«، موضحًا:  الوضع  من 
حتى  لهم  تخطر  لم  بطريقة  والتواصل  العمل  مكانهم  ب

اآلن. وهذا سيرغمهم على التأقلم أكثر مع التكنولوجيا«.
في  زيادة  اإللكتروني  للتسوق  الكبرى  المواقع  سجلت 
الحجر  ظل  في  المستهلكون  انتقل  وقت  في  الطلبات 
ويوم  اإلنترنت،  عبر  الضرورية  المواد  شراء  إلى  الصحي 
اإلثنين األسود للبورصات العالمية في 16 مارس، تراجعت 

أسهم عماقي التوزيع األميركيين وولمارت وأمازون.
 % بنسبة  ونهضت  بعدها  عادت  وولمارت  أن  غير 
»أمازون«  شركة  أسهم  انتعشت  كما  األسبوع،  مطلع  عن 
المشتريات  في  زيادة  »ناح  »أمازون«  وأعلنت  مجددا، 
المواد مثل  نفاد مخزون بعض  إلى  أدى  ما  اإلنترنت،  عبر 

المواد المنزلية األساسية والمستلزمات الطبية«.
للشركات  البريطاني  االتحاد  رئيس  قال  المقابل،  في 
الصغيرة  المستقلة  المتاجر  إن  تشيري  مايك  الصغيرة 
باألساس  المرحلة  »هذه  أن  موضحًا:  الوضع،  من  تعاني 
هناك  البلد،  في  الصغيرة  المتاجر  كل  على  كثيرا  صعبة 
مخاوف كبرى حول ساسل التموين في وقت يسجل اإلقبال 
هذه  أمام  المستقبل  فاق  « أن  معتبرا  متواصا«،  تراجعا 

ما«. المتاجر في األسابيع المقبلة تزداد تشا
للتليفزيون  عدة  شركات  عمدت  الطلب،  فــورة  وإزاء 
وغوغل«  و»كانال  نتفليكس  مثل  عبراإلنترنت  والفيديو 
الشركة األم لموقع يوتيوب إلى خفض جودة البث التدفقي 
على  الضغط  تخفيف  بهدف  الشبكة  استخدام  من  للحد 
عبر  التدفقي  البث  منصات  وشهدت  أوروبا،  في  اإلنترنت 
عطلة  خال  عليها  اإلقبال  في   % بنسبة  زيادة  العالم 

نهاية األسبوع الماضي، بحسب وكالة »بلومبر نيوز«.
السينما  دور  شبكات  جمهور  انحسر  المقابل،  في 
الصاالت  بعض  وقامت  مسبوق،  غير  حد  إلــى  الكبرى 
غاق أبوابها بشكل موقت للمساهمة في جهود احتواء  ب
تراجعت  المتحدة،  الواليات  وفي  »كوفيد19-«،  وبــاء 
إنترتينمنت«  سي  إم  و»إيه  »سينيمارك«  سلسلتي  أسهم 
أعلى  عن   % بنسبة  البورصة  في  الجمعة  السينما  لدور 

مستوياتها في يناير وفبراير.
تدفع شركات الطيران الثمن غاليا لتدابير الحجر المنزلي 
اإلفاس،  شفير  إلى  منها  العديد  ووصل  الحدود،  وإغاق 

الرياض ــ وكاالالت

تراجع أسهم «سينيمارك» و«إيه إم سي 
إنترتينمنت» في البورصة بنسبة %60 
عن أعلى مستوياتها في يناير وفبراير

خبيرة سلوك تنظيمي: بعض أوجه 
العمل والتنظيم ستتبدل نهائيا عند 

الخروج من الوضع الحالي
وإزاء هذا الوضع، حذر االتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا« 
عاجلة  مساعة  إلى  بحاجة  الجوية  الشركات  بأن  الخميس 

بقيمة 200 مليار دوالر.
»األزمة  إن  جونياك  دي  ألكسندر  االتحاد  رئيس  وقال 
حيث  سبتمبر   11 بعد  ما  فترة  من  بكثير  وأوســع  أخطر 
االعتداءات على الواليات المتحدة في 2001، ووباء سارس 
2008«، في  العالمية عام  المالية  2002-2003 واألزمة 
المقابل، ازداد الطلب على شركات الطائرات الخاصة التي 

تسجل ازدهارا في أعمالها.
وما يطلبه زبائن هذه الشركات األثرياء تفادي الجلوس 

عرف أي بلدان زاروا  قرب مئات الركاب اآلخرين الذين ال ي
»ماي  شركة  من  تانغ  دانيال  أوضح  ما  بحسب  قبل،  من 

جيتس« المتمركزة في هونغ كونغ.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة طائرات خاصة ريتشارد 
زاهر، تتخذ مقرا لها في الواليات المتحدة »حققت طلبات 
بنسبة  لدى شركته  الحجوزات  وارتفعت  فورة«،  االستعام 

. 20 إلى %
الجوي  للنقل  الدولي  لاتحاد  األخير  التقرير  وكشف 
، أن قطاع النقل الجوي سيتكبد خسائر بالغة في ظل  إياتا
قرارات حظر السفر بين الدول، مشيرة إلى أن خسائر قطاع 

الطيران العالمي قد تبلغ 63 مليار دوالر، في حال ما إذا تم 
السيطرة على تفشي فيروس كورونا حول العالم.

مليار   113 نحو  القطاع  في  الخسائر  نسبة  تصل  وقد 
انتشار  على  السيطرة  العالم  فقد  ما  إذا  العام  هذا  دوالر، 
شركات  بها  تمر  عالمية  أزمة  بأسوأ  ينذر  ما  الفيروس، 
الصاالت  من  العديد  إغــاق  مع   . التاري في  الطيران 
الرياضية أبوابها، اتجه ممارسو الرياضة إلى الدروس عبر 
أسهم  وسجلت  البيت،  في  تمارينهم  لمواصلة  اإلنترنت 
ارتفاعا  الرياضية  للتجهيزات  األميركي  »بيلوتون«  شركة 
على  المتزايد  الطلب  على  المستثمرون  يراهن  إذ  كبيرا، 
معداتها الفردية المتصلة باالنترنت ودروسها عبر الشبكة.
العمل  إلى  األشخاص  من  متزايد  عدد  انتقال  ظل  في 
تتيح  التي  التكنولوجيا  على  الطلب  ازداد  منازلهم،  من 
شركة  في  المحللة  وقالت  اإلنترنت،  عبر  االجتماعات 
فورة  »هناك  ميانيسي  كارولينا  ستراتيجيز«  »كرييتيف 
حقيقية حول العمل عن بعد، إلى حد أن شركات مثل زوم 
شهدت ارتفاعا في قيمة أسهمها«، وهي شركة متخصصة 

في عقد المؤتمرات عبر دائرة الفيديو.
وفي هذه األثناء، يتواصل إرجاء أو حتى إلغاء اجتماعات 
نقطة  تــزال  وال  والثقافية،  الرياضية  واألحــدا  العمل 
األلعاب  دورة  انعقاد  بشأن  مطروحة  كبرى  استفهام 

األولمبية هذا الصيف في اليابان.

113 مليار دوالر خسائر متوقعة لشركات الطيران

الترتيبات املالية حائرة بني رسوم النقد األجنبي واستبدال الدعم
رغم تقليص النفقات إل; 38 مليار دينار

الي مة  مار ال نة األ راء  اجتما ل عد م الو بير  ال ●    السرا 
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الفوضوية املوازية

للجيش  العام  القائد  بنغازي  في  الكرامة«  »عملية 
أداء  يتيمة  زيــارة  في  بــدوره  تولى  والــذي  الليبي، 
البرلمان دون أن يكون له  اليمين الدستوري أمام 
وزير  نذاك  دعا  األثر  وعلى  عليه.  االعتراض  حق 
الدولي  المجتمع  المؤقتة،  الحكومة  في  الخارجية 
مكافحة  فــي  ودعــمــه  بالسا  الجيش  مــد  إلــى 

اإلرهاب.
المتعلقة  الخطوة  لهذه  الدولي  المجتمع  نظر 
األرضية  لتوفير  سياسيًا  غطاء  تكون  بأن  بالجيش 
د  القانونية للعمل العسكري لمواجهة حركة التمر
عرف  ماست وهي  ليبيا،  كل  في  األطــراف  متعددة 
والجهوية  الدينية  بالميليشيات  بعد  فيما 
الجيش  أن  االعتبار  في  تضع  لم  لكن  والقبائلية. 
الميليشياوية  البنية  إهابه  في  يضمر  ذاته  هو 

ذاتها بمكونيها القبائلي والديني السلفي.
من  أعضاء  عليه  وقع  الذي  الصخيرات  اتفاق 
والمؤتمر  الليبي  الشرق  في  الــنــواب  مجلس 
الــمــادة  تضمن  الليبي،  الــغــرب  فــي  الوطني 
حسب  تنص  التي  اإلضافية  األحكام  من  الثامنة 
على  المدنية  الحكم  أنظمة  في  عليه  عورف  ت ما 
العسكرية  المناصب  صاحيات  جميع  انتقال 
والمدنية واألمنية المنصوص عليها في القوانين 
الوزراء  رئاسة  مجلس  إلى  النافذة  والتشريعات 
سمى  م قائد  رفض  وإزاء  االتفاق.  توقيع  عند 
الوفاق  حكومة  تحت  االنضواء  الليبي  الجيش 
التي نتجت عن االتفاق، أقر مجلس النواب الليبي 
 2017 أكتوبر  شهر  في  الثامنة  المادة  تعديل 
على  تحف  الليبي  الجيش  سمى  م قائد  لكن   .
المذكورة  المادة  أن  دعيًا  م البرلماني،  التعديل 
ورموزه  الوطني  الجيش  تستهدف  صميمها  في 
الميليشيات.  وبين  بينه  وتــســاوي  وقــيــاداتــه 
ومن  الجيش،  مسمى  بين  المعارك  مجريات 
وسيطرته  اإلرهــابــيــة،  بالميليشيات  صنفهم 
السدرة،  خلي  في  وموانيه  النفط  منابع  على 

في  المسلحة  النزاعات  الدولي  القانون  يصنف 
التمرد  وضع  باسم  المعروفة  الحالة  ـ  مستويين: 
)Insurgency التي يتم فيها تمرد ضد الحكومة 
جيش  وجــود  ودون  إقليم  على  السيطرة  دون 
ويكيف  وأعرافها.  الحرب  قواعد  يطبق  منظم 
ذلك  في  بما  الوطني  للتشريع  خضاعه  ب قانونيًا 
الناجمة  والحالة  ـ  األهــلــي.  الجنائي  القانون 
المسلحون  يؤسس  حيث  الــصــراع  تطور  عــن 
سيطرة  ويمارسون  نظاميا  جيشا  المتمردون 
كمحاربين  معاملتهم  فتتم  ما،  إقليم  على  فعلية 
مستقل  بشكل  الحرب  وأعــراف  بقواعد  ملزمين 
بها. وهم بهذا مسؤولون  المعترف  الحكومة  عن 
بحسب  والتعامل  اإلنــســان  حقوق  حماية  عن 
المعروفة  الدولية  وااللتزامات  اإلنسانية  المبادئ 

في مثل هذه الحاالت.
الدولي  القانون  قبل  من  المتبع  التكييف  هذا 
التي  الليبية،  االنقسامية  على  تطبيقه  يمكن  ال 
في  الليبي  النواب  مجلس  انتخاب  بعد  طــرأت 
في  العليا  المحكمة  وإلــغــاء   2014 يونيو   25
طرابلس التعديل الدستوري الذي نت عنه قانون 
النواب  مجلس  له  يأبه  لم  ما  وهو  االنتخابات. 
في  طبرق  مدينة  إلى  ه  مقر نقل  الــذي  الليبي 
المجتمع  طرف  من  االعتراف  على  حائزًا  الشرق 

الدولي.
النواب  مجلس  وافق  االنتخابية  الشرعيته  بهذه 
سبتمبر   22 في  المؤقتة  الليبية  الحكومة  على 
الدائرة   2014 6 نوفمبر  أعلنتها في  فيما   .2014
الدستورية في المحكمة العليا الليبية في طرابلس 
صوت  فبراير2015   24 وفي  دستورية«  »غير  أنها 
مجلس النواب في جلسة مغلقة حضرها 80 عضوًا 
لصالح تعديل قانون الجيش بما يسمح باستحدا 
منصب قائد عام للجيش الليبي، وبحسب التعديل 
ن القائد األعلى للجيش الليبي الذي مثل  الجديد ف
قائد  بتسمية  قام  النواب  مجلس  رئيس  وظيفته 

أعطيا  الحرابية،  الميليشيات  من  وافتكاكها 
للبرلمان  موازية  واقع  أمر  سلطة  الجيش  مسمى 
بل  العمل،  عن  والعاطل  نفسه  على  المنقسم 
وفي  الداخل  في  صاحياته  مفتكة  عليه،  مهيمن 
مساويًا  سياسيًا  طرفًا  معه  تعامل  الذي  الخارج 
التي  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  لرئيس 
مقعد  بحيازة  اعترافه  الدولي  المجتمع  منحها 
الدولية  والبعثات  المتحدة  األمم  ليبيا في منظمة 

التابعة لها.
في حربه على طرابلس، اضطر مسمى الجيش 
الجهويات،  الميليشياوية،  بنيته  إلى  يضيف  أن 
والزبونة  بالعاصمة  المحيطة  والقبائليات 
بل نصب  الشعبية.  بالثورة  المنهارة  للدكتاتورية 
الجيش  بواقي  من  عسكريين  قادة  كتائبها  على 
المؤقتة،  الحكومة  بينما   .،2011 عام  المنهار 
اإلدارية  الخدمات  لتصريف  بمثابة هيئة  التي هي 
سمى  م لسلطة  الخاضع  الليبي  الــشــرق  فــي 
القبلية  البؤر  لهذه  تعين  أن  على  تجرأت  الجيش، 
عمداء  الليبي  الغرب  في  تقع  التي  المضادة 

ساء مجالس محلية أو اجتماعية. بلديات ور
ما  غالبًا  المتحدة،  األمــم  شــؤون  في  الخبراء 
إزاء  ــن،  األم مجلس  بيانات  ضعف  إلــى  أشـــاروا 
الليبية  الــوفــاق  لحكومة  الــمــوازيــة  الكيانات 
توازن  إلى  التهاون  وعللوا  دوليا.  بها  المعترف 
اعتراض  واحتمال  األمــن  مجلس  داخــل  القوى 
صيغة  على  وروســيــا  كفرنسا  أعضائه  بعض 
الليبي  ــشــأن  ال هــذا  فــي  حــاســم  ــرار  قـ ــدور  صـ
ال  المجلس  ولكن   .2019 سبتمبر  في  المرتبك 
 2259 رقم  كالقرار  قراراته  على  الخروج  يستطيع 
اتفاق  بعد  الوفاق  حكومة  شرعية  أرســى  الــذي 
مع  منطقيا  يكون  حتى   ،2015 عام  الصخيرات 
والنزاعات  االنقساميات  مع  التعامل  في  وظيفته 
للكيانات  بمنعه  األهلية  ــحــروب  وال المحلية 

الموازية.

في حربه على 
طرابلس، اضطر 

مسمى الجيش أن 
يضيف إلى بنيته 

امليليشياوية، 
الجهويات، 

والقبائليات املحيطة 
بالعاصمة والزبونة 

للدكتاتورية 
املنهارة بالثورة 

الشعبية. بل نصب 
على كتائبها قادة 

عسكريني من بواقي 
الجيش املنهار عام 

.2011

نورالدين خليفة النمر
جمعة بوكليب

إلى  الليبيون  يضيف  سوف  ة،  الهج وعام  الحمير،  وعام  الزينقو،  وعام  الثلج،  عام  جانب  إلى 
الكورونا. آخر، يطلق عليه عام  والتاريخية عاما  الشعبية  تقويم ذاكرتهم 

مناشير  تؤكد على ذلك  لنا، كما  لعنة منه وعقابًا  أو  ا المتحاننا،  ابتالء من  أكان  سواء 
نظرية  أنصار  يحب  أو صينية، كما  امريكية  مؤامرة  أو  لكوادرها،  داعش  صادرة، مؤخرًا،عن 
لم  فمصدرالفيروس  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  إدراجاتهم  في  تذكيرنا  المؤامرة 

يعد مهما اآلن، والمهم هو التعامل معه، وتقليل أضراره ما أمكن.
محمومًا  تنافسًا  وكأن  منه.  خوفنا  سوى  االنتشار  في  كورونا  فيروس  من  أسرع  ليس 
من  هي  السوداء  الطبيعة  قوى  اآلن.  حتى  نهاية  خط  وجود  يبدو  أن  دون  من  بينهما 
نفعله  ما  وكل  والسيطرة.  القيادة  خيوط  القاسية  أياديها  وبين  اآلن،  العليا  باليد  تحظى 
بمسافات  وطيدًا  الخوف  يتقدم  لذلك  الفعل.  رد  خانة  تحت  يدخل  وحكومات،  شعوبا  نحن، 
أمام  األبواب  فاتحًا  المجتمعات،  نحو  وواثقة  واسعة  بخطوات  ويسير  الواقع.  عن  طويلة 
الحاجة  دون  من  يجعلنا  الذي  الوعي  ذلك  بارزًا  السـطح  على  ليظهر  قبح  من  بداخلنا  ما 
من  الحذر  ذلك  يلي  بغيرنا.  االختالط  تجنب  على  حريصين  الحكومات،  وإرشادات  لتعليمات 

اآلخرين، حيث تنتفي صفة الحياد عن كل من بالجوار. وكل شخص غريب يصير تهديدًا.
الناس فريقين: فريق يقف منتصبًا مكابرًا على ضفة اإلنكار، مؤكدًا عدم وجوده،  انقسم 
سن  تحت  كانوا  إن  للمصابين  عزاء  وال  منه.  مرعوبًا  الخوف  ضفة  مرتعشًاعلى  يقف  وآخر 
أمثالي  أما  العلم.  أهل  من  والمختصين  األطباء  ألوامر  واالمتثال  الصبر  سوى  الخمسين، 
لديهم  تبقى  بما  التحلي  سوى  عليهم  فما  ُأصيبوا،  إن  تجاوزوها،  ممن  المحظوظين  غير 
وفي  إليه.  يستردهم  أن  القدير  ا  يقرر  أن  إلى  أصاًل،  وجدوا  إن  وعزم،  وصبر  حكمة  من 

الخير. يافاعل  ياسعدك  األخير، ودائمًا، 
تبدو  التحصى،  وبموارد  وصحيًا،  وعلميًا  صناعيًا  متقدمة  غربية،  دواًل  أن  المشكلة 
الموتى،  أعداد  وارتفاع  اإلصابات،  وتعدد  الوباء  انتشار  مع  التعامل  في  االرتباك  شديدة 
على  السلبية  وتأثيراتها  االقتصادي،  المستوى  على  للوباء،  األخرى  األعراض  عن  ناهيك 
مؤخرًا،  شهدته،  ما  المثال،  سبيل  وعلى  التجارية.  واألعمال  الصناعات  من  جدًا  العديد 
في  كبير  هبوط  من  أمريكا  وفي  األوروبية  العواصم  من  العديد  في  الدولية  المال  أسواق 
الدوالرات  بمليارات  خسارة  من  ذلك  عن  نجم  وما  عالميًا،  الكبرى  الشركات  أسهم  أسعار 
إلى  الخبراء  من  العديد  دعا  مما   ،2008 عام  المالية  األزمة  في  الخسارة  نسبة  تجاوزت 

الحديث عن عودة زمن الخوف.
السبت  يوم  ترمب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  قرار  أن  األسبوع،  نهاية  عطلة  في  وقرأت، 
 837 عدد  توقف  في  تسبب  وآيرلندا  بريطانيا  من  القادمة  الجوية  الرحالت  بوقف  الماضي، 
قلقًا  أثار  بدوره  وهذا  مقعدًا.   222.106 أي  البلدين،  بين  األسبوع  هذا  مقررة  جوية  رحلة 
وشركة  البريطانية  الخطوط  شركة  هما  بريطانيتين  طيران  شركتي  أكبر  في  استثنائيًا 
الحكومة  بمساعدة  طالبت  والثانية  الموظفين،  آالف  بتسريح  هددت  األولى  فيرجين. 

إلنقاذها من إفالس قادم حتمًا
يقابله  ما  متجاوزًا  بحرية،  أرجائها  في  يتنقل  صغيرة،  قرية  العالم  أن  أثبت  الفيروس 
سوى  حلول  من  منطقيًا  العالم  دول  أمام  وليس  طبيعية،  أو  سياسية  وحواجز  حدود  من 
هذا  في  يحدث  لما  المتابعة  أن  إال  عليه.  والقضاء  انتشاره،  لمقاومة  بينها  فيما  التعاون 
األوروبي.  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بين  حتى  والتنسيق  التعاون  افتقاد  تؤكد  الشأن 
إصابات  من  فيها  الفيروس  أحدثه  ما  نتائج  تعاني  وحدها  تركت  المنكوبة  الدولة  إيطاليا 
من  حتى  مساعدة  يد  بمد  تحظى  أن  دون  من  خراب،  من  القتصادها  سببه  وما  وموتى، 
لمقاومة  سياسة  الحكومة  تبنت  بريطانيا  في  رسميًا.  طلبها  رغم  األقربين  جيرانها 
من  الخبراء  فريق  قدمها  التي  النصيحة  على  بناء  الدول،  من  غيرها  عن  مختلفة  لفيروس 
للقضاء  التوجه  عدم  أساسها  للجدل،  مثيرة  سياسة  وهي  والمختصين.  واألطباء  العلماء 
مجموع  من  المائة  في   60 حوال  إصابة  يتوقعون  بذلك  وهم  تأخيره.  بل  الفيروس،  على 
بتحصين  ستتكفل  بدورها  وهــذه  القطيع.  مناعة  أسموه  ما  تتحقق  وبذلك  السكان، 
االلتزام  المواطنين  من  الطلب  هو  اآلني  والحل   . مستقباًل به  اإلصابة  ضد  المواطنين 
ذلك  من  الغرض  تباعًا.  المسؤولة  الرسمية  الجهات  تصدرها  التي  الصحية  بالتعليمات 
كما  الجماعي،  الصحي  الحجر  سياسة  تبني  عبر  لالنهيار  االقتصاد  تعرض  منع  محاولة  هو 
لوجهة  وفقا  الخمسين،  سن  تحت  المصابين  أن  ذلك  وأسبانيا.  وإيطاليا  الصين  فعلت 
حيواتهم  ممارسة  إلى  محصنين  والعودة  الفيروس  مقاومة  على  قــادرون  هذه،  النظر 
الصحي  الحجر  فرضت  التي  الدول  أن  البريطانيون  المختصون  ويرى  اإلصابة.  فترة  بعد 
فيما  حيواتهم  ممارسة  إلى  عودتهم  لدى  مجددًا،  به  اإلصابة  خطر  إلى  مواطنيها  تعرض 
من  الكثير  تحمل  مقامرة،  تعد  االستراتيجية  وهذه  الالزمة.  المناعة  اكتسابهم  لعدم  بعد 

أيضًا. البدائل األخرى  المخاطر تطال  المخاطر، لكن 

عودة زمن الخوف

صالح أبوالخير

الذاكرة املشطوبة
نحو ذاكرة وطنية متنوعة

المكتوب  استمرار  تيسر  الكتابة  أن  صحيح 
تبقي  الشفوية  األقــوال  لكن  وأرشفته،  وتقييده 
وهذا  الكتابة،  من  أكثر  الناس  ــرة  ذاك في  حية 
تميز  وقد  الليبي.  بالمجتمع  خاصة  حالة  ليس 
القوة  أكسبته  مقومات  بعدة  الشفوي  التقليد  هذا 
للهجات  استخدامه  مقدمتها  في  يأتي  والحيوية، 
المحلية التي بفضلها تمكن من نقله بسهولة إلى 
األجيال الصاعدة، عبر أفواه العجائز إبان السهرات 
الشعبية،  األمثال  وعبر  السن،  كبار  وعبر  العائلية 
وعن طريق الشعرالشعبي الذي كان الجنس األكثر 
أهمية باعتباره جنسًا مميزًا وحاضرًا باستمرار لدى 

كل الطبقات االجتماعية.
هي  المقالة،  هذه  في  المعنية  الذاكرة  وألن 
على  أساسًا  تعتمد  تقليدي،  لمجتمع  ذاكرة شعبية 
التراث الشفوي زادًا ثقافيًا لها، وألنه من خصائص 
بالتقاليد  التمسك  التقليدية  المجتمعات  القيم في 
القديمة تحت مسميات كثيرة، وقد يحاط بنوع من 
القدسية التي تعادي كل من يحاول المساس بها، 
عادة ما يصعب ويندر تعريض هذا التراث للتقصي 
من  ذلــك  على  مثااًل  أخذنا  ولــو  الناقد.  البحثي 
حين  في  أنه  مثاًل  لوجدنا  الليبية  الشعبية  السيرة 
أن قصة »نص انصيص« تروى على أفواه العجائز 
في شرق ليبيا بالطريقة نفسها التي تروى بها في 
رمز  فإن  والتعابير،  القيم  بنفس  محتفظة  غربها، 
العرب،  عند  الهاللي  بوزيد  يمثله  الذي  البطولة 
األمازيغي،  الوجدان  في  البطولة  رمز  هو  ليس 
ليده  ومسحه  )ُكسيلة(  أكسيل  سيرة  الزالت  حيث 
نافع، تقود  بالدم وهو في أسر عقبة بن  الملطخة 
الروح األمازيغية المتمردة التي ال تنام على ضيم، 
ذخيرة  تمثل  مازالت  ديهيا  الكاهنة  سيرة  وأيضًا 
ماضيها.  ويقلدون  األحفاد  بها  يقتدي  تاريخية 
ومع هذا التراث يتوارث المجتمع صراعاته وأحقاده 
جاهزة  دامية  ذاكــرة  شكل  في  وتعيشها  وثأراته 

لالستثارة في أي وقت.
السير  في  التاريخي  التناقض  هذا  أن  وبالشك 
هذه  وجود  أسباب  من  كان  الشعبية  والمرويات 
يكن  لم  ولكنه  الذاكرة،  في  التنازع  من  الحالة 
ظهور  منذ  الليبية  التعليمية  فالمناهج  الوحيد. 
تنميطيًا  نهجًا  بنهجها  اتسمت  االستقالل  دولة 
ذاكرة  مهملة  بعينه،  بمكون  تتعلق  ذاكرة  يؤطر 
االستقالل  منذ  ــ  اعتمدت  التي  األخرى،  المكونات 
الهوية  من  يتخذ  معيار  على  هذا،  يومنا  وحتى  ــ 
لقضية  أساسيًا  عمادًا  العربي  والتاريخ  العربية 

مناهج التاريخ في المراحل التعليمية المختلفة.
تسبب  آخر  وجهًا  كانت  أيضًا  التاريخية  الكتابة 
الليبية،  المجتمعية  الذاكرة  في  التنازع  نشوء  في 
يؤكد  نهجًا  ليبيا  في  التاريخ  كتاب  انتهج  حيث 
الهوية العربية )المطلقة( لكل أبناء الشعب الليبي، 
تماشيًا مع التوجه القومي العروبي للهيئة الحاكمة 
الهويات  تطال  كتابات  فظهرت  آنذاك،  ليبيا  في 
عروبة  مثل  الليبية،  المكونات  لبعض  القومية 
وغيرهما.  الكبرى  الصحراء  عرب  والطوارق  البربر، 
األمازي  الكتاب  بعض  كتابات  كانت  المقابل  وفي 
ردة فعل متوقعة على هذا النهج الكتابي، فظهرت 
كتابات هي في أغلبها مقاالت صحفية نشرت على 

شطبت من نسختي المعتمدة
نصف الذي كتبت في المسودة
شطبت من مسودتي األصلية

نصف الذي خططت في نسختي الرملية
لكنني ...

من قبل أن أنقل ما خططت، في هذه البطاح
تسبقني الرياح

تمضي بما كتبت
)سعيد سيفاو المحروق ـ طرابلس 1990(

سعيد  الراحل  قصيدة  من  المقطع  هذا  يكون  قد 
سيفاو المحروق مدخاًل مناسبًا للحديث عن الذاكرة 
هنا  المحروق  بأن  االدعــاء  ويمكنني  المجتمعية، 
ذاكرة  ذاكرته،  من  والمحرم  المشطوب  يقصد 
ذات  لــدولــة  يمكن  فهل  األمــازيــغــي،  الــوجــدان 
وطنية  ذاكرة  لنفسها  تنتخب  أن  ثقافية  تعددية 
رسميًا  تاريخًا  مواطنيها  على  تفرض  وأن  )رسمية( 
القانون؟  بقوة  أو  السافر  الترهيب  بقوة  للوطن، 
والثأرات  واألحقاد  الصراعات  منها  تشطب  ذاكرة 
القديمة؟ نعم يمكن، ولكن علينا أن نميز بين ما 

هو ممكن وبين ما هو خير ومشروع أخالقيًا.
جماعة،  أي  تاريخ  هي  االجتماعية  الــذاكــرة 
الــذاكــرة،  لهذه  الشفهي  التقليد  يمثل  حيث 
التاريخ  عبر  المتراكمة  التعابير  يجمع  الذي  الوعاء 
أفراد  بين  الرابط  ويقوي  التفاعل  ويكثف  الطويل 
كيان  لوجدان  الممثل  أيضًا  وهي  الجماعة،  هذه 
الوجدان  هذا  تمثل  ذاكــرة  أي  ولكن؟  الجماعة. 
ال  التي  الحقيقة  واحدة؟  ذاكرة  هي  وهل  الليبي؟ 
تاريخية  ذاكــرة  تملك  ال  ليبيا  أن  هي  فيها،  مراء 
الليبيين  وأن  ذاكــرات،  عدة  بل  واحدة،  اجتماعية 
الليبيون  تعلق  سبب  بما  بالتاريخ،  مبتلى  شعب 

بتاريخهم، والعمل على تكرار سرده واستدعائه.
أكثر  التاريخ هي  استثارة  إن  إدوارد سعيد  يقول 
المجتمعات  تأويالت  في  شيوعًا  االستراتيجيات 
هذه  في  الحياة  يبث  الذي  وإن  بالتاريخ،  المبتالة 
في  حدث  ما  على  الخالف  ليس  االستراتيجيات 
أيضًا  هو  بل  فحسب،  الماضي  كأنه  وما  الماضي 
منتهيًا  فعاًل  ماضيًا  الماضي  كان  إذا  فيما  الشك 
مختلفة.  صور  في  مستمرًا  يزال  ال  أم  ومختتمًا، 
ما  هي  العواقب  محسوبة  غير  االستثارة  وهــذه 
الوجدان  في  المتعددة  الذاكرات  ظاهرة  أنتجت 
جهاًل  بكونها  إال  وصفها  يمكن  ال  التي  الليبي، 
التاريخ  معرفة  أن  ذلك  وتوظيفه.  التاريخ  بقيمة 
تنطوي على مجموعة من العبر والدروس، والعبرة 
هي  التاريخ  من  استخالصها  يمكن  التي  الكبرى 
من  شك  بال  وهذا  تكراره،  وتجنب  التاريخ  تجاوز 
مهام السلطة السياسية في الدولة، عبر السياسات 

التنموية في مجالي التعليم والثقافة.
في  الشفوية  األصـــوات  أن  الــمــعــروف  ــن  وم
هي  والشهادات  واألساطير  والخرافات  الحكايات 
كلها وثائق تنقل عناصر التاريخ من جيل إلى جيل، 
فهذا هو خطاب األسالف المنقول بواسطة التوارث 
عن ألسنة الرجال والنساء، وهذا الخطاب كان أنجع 
القائل  المثل  ما  حد  إلى  يفند  وهذا  النقل،  آليات 
»ما قيل فر، وما كتب قر« ألن النقل الشفهي أشد 

تأثيرًا من النقل المدون.

هوية  إثبات  تحاول  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الفعل  وردة  الوطن،  مكونات  لكل  )ليبية(  أمازيغية 
تزودت  الذي  المعين  ذات  من  تتزود  كانت  هذه 
منه الكتابات العروبية: محاولة الدفع بذاكرة هوية 

واحدة ونسف باقي الذاكرات.
دورًا  أدت  )المتنازعة(  الذاكرة  هذه  أن  المؤسف 
يكن  فلم  الليبي،  التاريخ  مراحل  أغلب  في  سلبيًا 
الليبي  المجتمع  فعل  ردود  تتعدد  أن  مستغربًا 
مستغربًا  يكن  ولم  للبالد،  اإليطالي  الغزو  تجاه 
دولة  والدة  رافقت  التي  الكبيرة  االختالفات  أيضًا 
االستقالل فيما بعد. وهذه التعددية ال ترجع فقط 
إلى أن المجتمع الليبي ـ المبتلى بالتاريخ ــ مرتهن 
حسب  أيضًا،  ترجع  بل  فقط،  ــرة  ذاك من  ألكثر 
التركيب  لتنوع  حميدة،  عبداللطيف  علي  الدكتور 
المختلفة،  األقاليم  في  واالجتماعي  االقتصادي 
والمكونات المختلفة، حين أثار هذا التراث األحقاد 
إذكاء  في  وساهم  الليبية  الجماعات  بين  التاريخية 

الصراع.
وجهًا  التعددية  هذه  اعتبار  الوسع  في  أنه  غير 
على  العمل  تم  ما  إذا  اإليجابي،  التنوع  وجوه  من 
علينا  يجب  ولكن  جامعة.  وطنية  ــرة  ذاك إنتاج 
ذاكرة  إنتاج  مشروع  يكون  أن  إمكان  من  االحتراز 
الدفع  الهيمنة هو  وطنية جامعة في ظل نوع من 
بذاكرة جماعة ما إلى الواجهة لتكون هي الذاكرة 
الوطنية، بحيث تقصى سائر الذاكرات وقد تتعرض 
الوطنية  الذاكرة  والتصفية لصالح هذه  للتهميش 
الموهومة. وألن أصحاب هذه الذاكرات ال يتنازلون 
اإلخضاع  صيرورة  فإن  ذاكرتهم،  عن  بسهولة 
الصراع  إلــى  تنتهي  ما  ــادة  ع بالقوة  والــفــرض 
شعور  من  قوته  يستمد  الذي  والتنازع  المحتدم 
وأن  مهمش  تاريخها  بأن  المهمشة  الجماعات 

بادة. ماضيها يتعرض ل
يقول ميشيل فوكو إنه ال شيء أخطر من نظام 
على  وتأسيسًا  الحقيقة،  امتالك  يدعي  سياسي 
سياسي  نظام  من  أخطر  شيء  ال  إنه  نقول  ذلك 
التذكر  فعل  ويخضع  التاريخ  حقيقة  امتالك  يدعي 
سيكون  هذا  وفق  والمسموح.  الممنوع  لقانون 
دولة  أو  ذاكرة  بال  دولة  إما  خياران:  المجتمع  أمام 
لتواريخ  واإلقصاء  اإلخضاع  على  مؤسسة  بذاكرة 
ثالثًا  خيارًا  نفسه  المرء  يجد  هنا  ومن  اآلخرين، 
يتبنى إنتاج ذاكرة تتجاوز هذين الخيارين إنه خيار 
ومعين  الدولة  بناء  على  القادر  التنوع  ذاكرة  إنتاج 

ازدهارها.
عامل  التاريخي  الخطأ  »إن  رينان:  إرنست  يقول 
فتح  على  اإلقــدام  وإن  ــة،  األم خلق  في  أساسي 
غير  مجازفة  بالجراح  المثقلة  الجماعية  الذاكرة 
الدراسات  تقدم  العواقب«، ويضيف: »إن  محسوبة 
مبدأ  تتهدد  خطورة  الغالب  في  يشكل  التاريخية 
وقائع  على  يركز  التاريخي  البحث  ألن  المواطنة، 
يجب  أنه  بمعنى  الماضي،  في  حدثت  التي  العنف 
والتوافق على قيمة  التعايش  أن نقدم قيمة  علينا 

الحقيقة التاريخية«.
ليبيا  في  النزاع  من  كبيرًا  جزءًا  ألن  هذا  أقول 
بجراحات  مثقلة  لذاكرة  مرتهنًا  كونه  إلى  يعود 

قابلة ألن تنكأ باستمرار.

يقول ميشيل 
فوكو إنه ال شيء 
أخطر من نظام 

سياسي يدعي 
امتالك الحقيقة، 

وتأسيسًا على 
ذلك نقول إنه 
ال شيء أخطر 

من نظام 
سياسي يدعي 
امتالك حقيقة 

التاريخ ويخضع 
فعل التذكر 

لقانون املمنوع 
واملسموح.

أربع كلمات، رددها، الرئيس األميركي دونالد ترامب أكثر من مرة، خالل مؤتمراته الصحفية المكثفة التي 
دأب عليها أثناء معالجة أزمة »كورونا«.. هذه الكلمات، تحمل في طياتها الكثير من األلغاز بشأن الفيروس 

الذي حير العالم.
الحيرة تضاعفت حين وصف رئيس الواليات المتحدة الوباء بـ »الفيروس الصيني«، ثم كرر وزير خارجيته 

مايك بومبيو مطالبته السلطات الصينية بالكشف عن كل ما لديها من أسرار حول الفيروس اللعين.
تبادل االتهامات لم يتوقف بين أكبر قوتين في العالم بشأن نشر فيروس غريب أصاب البشرية بالرعب 
العالم، شرقًا  وغيرهما من دول  وإيران  إيطاليا  في  يحدث  اآلالف بشكل مخيف، كما  أرواح  والهلع، يحصد 

وغربًا.
مع أن كورونا ظهر ألول مرة في مقاطعة ووهان الصينية، نهاية العام الماضي، وسط كثير من اللغط 
صدفة أو عمدا- في الترويج لبعضها،  حول األسباب الحقيقية لظهوره، حيث ساهمت الصين نفسها سواء
واألفاعي  الحشرات  بعض  تناول  على  اعتاد  الصيني  الشعب  أن  العلمية  غير  األسباب  هذه  أبرز  من  كان 
الصينية في معركة عزل ووهان  السلطات  الغريبة، ثم دخلت  األخرى  المأكوالت  والخفافيش، وغيرها من 
وغيرها من المدن األخرى التي ظهر فيها الوباء، وكان نجاحها الفتا في حصار كرونا واالنتصار عليه بالحزم 

واالنضباط.
في هذه األثناء، كان العالم بما فيه الواليات المتحدة يعتقدون أنهم بمنأى عن أن يطولهم هذا الوباء، 
وجاء ظهور الفيرس وانتشاره في كل من إيران وإيطاليا صدمة للعالم، خاصة أن وتيرته بدأت أكثر شراسة 

في تلك المناطق التي ظهر فيها أول مرة
انتقال  احتمال  هناك  أن  إلى  بخارجيتها  مسؤول  عبر  ألمحت  الصين  فإن  المؤامرة،  نظرية  عن  بعيدًا 
»كورونا« إليها من بعض العسكريين األميركيين الذين شاركوا في مسابقات عسكرية دولية استضافتها 

. مدينة ووهان الصينية في وقت متزامن مع بداية ظهور الوباء
الصحف  مراسلي  بعض  بطرد  وقامت  الصين  في  بالشماتة  األميركي  نظيره  اتهم  الصيني  اإلعالم 

األميركية، بسبب تقارير شككت في شفافية السلطات الصينية خالل معالجتها أزمة الفيروس
الرئيس  تعامل  طريقة  في  الغريب  التحول  كان  المتحدة،  الواليات  في  وظهوره  »كورونا«  انتقال  بعد 
ووزير  عاد هو  ثم  المأساة،  بحجم  االعتراف  تدريجيًا في  بدأ  الوباء،  إنكاره خطورة  فبعد  األزمة،  مع  ترامب 

خارجيته في التلميح بأن الصين لم تتعاون مع العالم، وأخفت المعلومات األساسية للفيروس.
الرئيس الصيني في زيارة مثيرة  المتحدة والعالم، ظهر  الواليات  الذي يجتاح  الفوضي والرعب  ووسط 
إلى مدينة ووهان مركز ظهور الوباء، محتفال مع األطقم الطبية بخلع الكمامات، وإغالق مستشفيات عالج 
إلى  لمواجهته  خبراتها  لنقل  واستعدادها  كورونا،  من  خالية  الصين  إعالن  هو  أكثر  المدهش  بل  الوباء، 

باقي دول العالم.
حدث  شخص،  ألي  وخطرًا  تحديًا  يشكل  الصين  وإلى  من  السفر  كان  أن  فبعد  الموازين،  انقلبت  هنا 

العكس حيث فرضت الصين قيودًا على استقبال القادمين من الدول الموبوءة
من غير المنطقي أن نصدق ما تروجه بعض األصوات بأن الصين هي مصدر هذا الوباء الفتاك مهما 

. كان حجم المنافع االقتصادية والدوافع السياسية
لكن كان الفتا، أن يضرب الفيروس بقوة دوال وأماكن بعينها من العالم، في حين هناك من ال يزال في 
مأمن من خطره المحدق، ففي الوقت الذي مكث فيه الماليين داخل بيوتهم، امتثاال لحظر تجول إجباري 
أولمبياد في تحد سافر  بإيقاد شعلة  احتفاال  ياباني  ألف   50 العالم، تجمع حوالي  أغلب شعوب  له  خضعت 

للفيروس المخيف؟
اال للقضاء على فيروس »كورونا«، كما وجد في السابق  إن عاجال أو آجال، سيجد العلم حلوال وعالجا فع
حلوال وأدوية ألمراض ومشاكل أكثر خطورة منه، لكن يجب أن نتوقف كثيرًا أمام خلو بلد المليار ونصف 
المليار إنسان فجأة من فيروس بهذه الشراسة، ظهر عندهم أوال، كما أن نجاحهم السريع في التخلص من 
خطره بهذه السالسة يثير الكثير من عالمات اإلعجاب واالستفهام أيضا، في وقت يحصد فيه أرواح آالف من 

. مواطني دول أكثر تقدما صحيا واقتصاديا من الصين
هل تمر مرور الكرام تسمية رئيس أكبر دولة في العالم الوباء الخطير بأنه فيروس صيني، وماذا قصد 

بعبارته المثيرة )نحن نعرف وهم يعرفون(؟

نحن نعرف وهم يعرفون!
حمدي الحسيني
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 صوت ليبيا الدولي
جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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«كورونا» غاضب

... وعلى األرض السالم

أن  قبل  يومه،  قوت  ليوفر  الحيوانات  صيد  أجل  من 
ويكتشف  والهيمنة،  والسيطرة  التملك  غريزة  تبدأ 
خوض  ثم  ومــن  المعدن،  لتطويع  النار  اإلنسان 
وفرت  عندما  اإلنسان  أخيه  السا ضد  ملحمة صنع 
وأصبح  اليومي  قوته  الحيوانات  وتدجين  الزراعة  له 
لقتل  حاجة  في  والمراعي  األراضــي  على  الصراع 
اإلنسان لإلنسان، ومن هناك بدأت فيروسات السا 
تتطور وتتحور وتمر بطفرات جينية حتى وصلت إلى 
السحاب  فوق  قذفها طيار من  التي  قنبلة هيروشيما 
وقتل  الغد،  ليوم  يخطط سكانها  هادئة  مدينة  على 
القهوة في شرفة بيته  ألف نفس وعاد ليشرب   200

ويراجع دروس أوالده.
المرعبة  األسلحة  هذه  تطوير  على  يشرف  من 
نخبة من عقول ونوابغ العالم الذين تتسابق مصانع 
األسلحة ومختبراتها من أجل احتكار عبقرياتهم، ولم 
للديناميت  إثم اختراعه  تكف جائزة نوبل لتكفر عن 
المناجم، ثم  الطرق وحفر  ابتكره من أجل شق  الذي 
في  وقع  أن  بعد  أشاء  إلى  البشر  تحيل  قنابل  ه  ر
أيدي المتاعبين بكل أدوات القتل البلستية والذرية 
وكلها  والجرثومية،  والكيميائية  والهيدروجينية 
طليعة  في  بالتحضر  المتبجحة  الدول  اختراعات  من 
مرحلة  دخلت  أن  بعد  والتي  مصيره،  وتقود  العالم 
الثالث«  بـ»العالم  تسميه  ما  جعلت  الباردة  الحرب 
في  عنها  تنوب  كي  األسلحة  هذه  أنواع  لكل  سوقًا 

تحريك تروس مصانع الموت المعلب.
وبعض  الصواري  تطوير  مراكز  بعض  ُأوقفت 

دون  حال  أي  على  اليوم،  موت  المنشود،  الغد  أجل 
الحروب  لكل  نتيجة،  كانت  النهاية  وهــذه  جــدوى، 
األخضر  تأكل  ما  والحالية،  منها  الماضية  األهلية، 
يموت  كما  وقــودهــا،  الشباب  ويــمــوت  والــيــابــس، 
في  رفضه  تم  بما  القبول  الختام،  فالمشهد  قادتها، 

البدء.
عنق  في  الجرس  ربط  كمن،  تبدو  الكورونا  اآلن 
مجهولة  طائشة،  رصاصة  هي  ما  الكورونا،  القط، 
تصيب  فيه،  بما  القصر  تصيب  والمصدر،  الماهية 
الكورونا  والداني،  القاصى  تقتل  المشيدة،  العروش 
الليبيين،  ذكر  ما  شيء،  كل  يجتا  األكبر،  االرهاب 
وأن  قبل،  الحياة  يستحقون  كالبشر،  بشر  بأنهم 
بقي  ي ال  بما  مهددا،  بات  الحياة،  هذه  إلى  السبيل 

بالفناء. يذر،  وال 
واالنضبا  االصطفاف  في  توضح،  ما  هــذا  عــل 
الــكــورونــا،  ضــد  الليبيين،  أغــلــب  مــن  الجمعي، 
وبمبادرات فردية، ما بفعلها ال ترتكن، إلى ما يسمى 
انقاب  منذ  المسبية  المغيبة،  الليبية،  بالدولة 
»الادوله«،  مفهوم  قائده  حمل  ما  1969م،  سبتمبر 
نتائجه  الليبيون  يحصد  حيث  تطبيقه،  أجل  من  فعمل 
ورفض  الحياة،  إلى  توجه  المواجهة،  وهذه  الساعة، 
عليه،  المحافظة  ما  السام،  أجل  من  فقتال  للحرب، 

نيله. من  أصعب 
قد  اإلرهـــاب،  الجائحة  كانت  الــكــورونــا،  قبل 
القذافي  أعلن  منذ  الليبية،  المدن  كل  اجتاحت 
حتى  شــارع،  شــارع  زنقة،  زنقة  الليبيين،  مطاردة 
الباد  شرق  في  فالمدن  والطائرات،  المطارات  تدمير 
حرب  في  شاقة،  معاناة  الليبيون  عاش  لقد  وجنوبها، 
الساعة  ما  اإلرهــاب،  ها:  وبا بينهم  وانتشر  أهلية، 

مركزين  إيقاف  ُأعلن  المستجد«  »كورونا  بسبب 
للتجارب الصاروخية، وإقفال عدة مصانع لألسلحة.

األسلحة  إن  التقريبية  اإلحــصــاءات  بعض  تقول 
قتلت من  اإلنسان  التي طورها  والمستجدة  القديمة 
فاألسلحة  المسجلة،  األوبئة  قتلت  ما  أضعاف  البشر 
الفيروسات  تنتشر  مما  أكثر  العالم  في  تنتشر 
عالمنا  في  مكان  شرها  من  يسلم  ولــم  الفتاكة، 
المحسوس، وفي حالة الوباء قد يلوذ اإلنسان ببيته 
من  المسلح،  قبوه  حتى  وال  البيت،  لكن  فينجو، 
والقنابل  الصواري  من  اإلنسان  يحمي  أن  الممكن 
الفارهة  المصانع  تنتجها  التي  العشوائية  والقذائف 
الكبرى،  الديمقراطية  وغير  الديمقراطية  الدول  في 
العالم،  في  ــى  األول التجارة  سوقها  تشكل  التي 

وتتحكم لوبياتها في سياسات الكون.
يحمينا  لقا  أي  ولكن  فيروس،  لقاحًا ألي  نجد  قد 
مايين  يوميًا  تض  التي  األسلحة  مصانع  مــن 
األطنان من الذخائر المصنعة من أجل قتل اإلنسان، 
المتفجرة  المواد  أعتى  ومن  اإلنسان،  غير  شيء  وال 
نفسه  يفجر  مجنون  أي  متناول  في  أصبحت  التي 
وسط حشد من الناس، مستعينًا باهلل أو بالشيطان. 
تعديلها  أجل  من  يوميًا  العلماء  يسهر  التي  األسلحة 
من  عدد  أكبر  قتل  على  قادرة  لتصبح  تطويرها  أو 
تخلف  أن  على  وقــادرة  ممكن،  وقت  أقل  في  البشر 

دمارًا شامًا.
عمر  من  قديم  كائن  وهــو  غاضب،  »كــورونــا« 
الحجر  من  ساحه  يصنع  كان  الذي  األول  اإلنسان 

النقل  باصات  ستعود  بسرعة  سيمر  شــيء  كــل 
صباحا  والحمالون  الموظفون  يمر  الساحات  إلى 
ما  األمطار  ستمحو  المروري  الزحام  من  متذمرين 
برفع  البلدية  وتقوم  الجدران  على  الحالمون  رسمه 
مصارعها  على  الجسور  ستفتح  والافتات  الصور 
على  مكانه  إلى  شيء  كل  يعود  وعندما  جديد  من 
الدم  النظافة  عمال  يغسل  أن  بعد  الطريق  جانبي 
القتلة  التسوق  إلى  الجميع  سيذهب  األرض  من 
عربات  إلى  الشهداء  العسكرية  المعدات  محال  إلى 
شعر:  المقابر   إلى  واألمهات  المستعملة  المابس 

المدني منار 
العالم؟ ينتهى  متى  لجحا  قيل 

أموت. عندما  ببساطة:  قال 
الجائحة  أن  العالم،  تجتا  التى  الفادحة،  الحقيقة 
يهون،  شيء  فكل  ذلك  وعلى  البشرى،  الوجود  تهدد 
هذا التهديد يوضح، أن نهاية العالم بنهاية اإلنسان، 
الزمان تقريبا، واألفظع  قال. عقد من  صدق جحا فيما 
تنتهى،  ال  حروب  في  يموتون،  والليبيون  قرن،  نصف 
خال  الليبيون،  يعرف  فلم  الديمنو،  كما  متتالية 

الحياة. الماضى  القرن  نصف 
مضرجة،  يد  بكل  ليبيا،  باب  يدق  الكورونا،  اآلن 
العقد  الحرية،  بــاب  بها  الليبيون  يــدق  أن  بــدل 
ومــوت  ــرب،  ح فــي  ــوا  رُطـ و عمرهم،  مــن  مضى  مــا 
»الدولة  أو  الوطن،  فداء  أنه  قادته  يدعي  متسلسل، 
هذه  عن  ليبيا،  شباب  تقاعس  بعد  وحتى  المدنية«، 
من  جلهم  »مرتزقة«  استيراد  تم   ، التاريخية المهمة 

التاريخية. المهة  تلكم  إلنجاز  اإلرهابيين، 
شباب ليبيا، أدركوا أخيرا، أن كل ما يزيد عن حده، 
من  الموت،  في  التمادي  أن  أدركوا  ضده،  إلى  ينقلب 

في  يتفشى  الذي  »كورونا«،  بسب  األسلحة  مصانع 
داخلها  يقبع  وما  الذكية  العقول  على  وخوفًا  الزحام 
المحموم  الشركات  تنافس  في  جديدة  فتوحات  من 
العقول  هذه  تفعل  وماذا  القتل.  أدوات  تطوير  على 
الزمن من أجل تطوير وتصنيع  إنها تسابق  الذكية؟ 
عليه  المغضوب  البشري  بالجنس  فتكًا  أكثر  أسلحة 
بكونها  الصناعة  هذه  تبرر  طاعتها.  عن  والخارج 
األخاقي  وقاموسها  العالم،  في  األشرار  نحو  موجهة 
الخير  محور  أو  وأشراره،  العالم  أخيار  يحدد  ما  وحده 
االحتال  فأصبح  ساستهم،  يصر  كما  الشر  ومحور 
فلسطين.  في  كما  شرًا  ومقاومته  خيرًا  نظرها  في 
لكن  العالم  هذا  في  وأشرار  شرور  فثمة  ذلك  ورغم 
الفتاكة  باألسلحة  نفسها  المصانع  تزوده  الشر  هذا 
المصانع  هذه  ولوال  القوية،  التفجير  ومواد  والذخائر 
وهذه األسلحة ما استطاعوا ممارسة شرورهم بهذه 
تض  التي  والمكيفة  األنيقة  المصانع  الــضــراوة. 
موسيقى  قلب  وفي  الديمقراطيات  قلب  في  تروسها 

الروك واألغاني الريفية.
السابقة  المنسقة  أشتون،  كاترين  السيدة  تقول 
عن  مجيبة  األوربــي،  االتحاد  في  الخارجية  لشؤون 
أفريقيا  حــروب  إلى  السا  بتصدير  يتعلق  ســؤال 
ليدافعوا  السا  نبيع لهم  ما مفاده: »نحن  األهلية، 
يستخدمونه  حين  مشكلتنا  وليست  دولهم،  عن  به 

بالطريقة الخاطئة«.
صحيحة  بطريقة  السا  أميركا  استخدمت  وهل 
أو  فيتنام،  في  األبرياء  الفقراء  مايين  قتلت  حين 
220 ألف ضحية في هيروشيما ونغازاكي  حين قتلت 
عن  للدفاع  استخدمته  وهل  فقط؟  دقيقتين  خال 
يسمع  لم  بعيدة  فيتنامية  قرى  تقصف  وهي  دولتها 
سكانها بأميركا وال يعرفون أين تقع؟ هل استخدمته 
الصين  في  حروبها  في  الصحيحة  بالطريقة  فرنسا 
استخدمته  وهل  وغيرها؟  والجزائر  وهايتي  وفيتنام 
في  حروبها  فــي  الصحيحة  بالطريقة  بريطانيا 

إمبراطوريتها التي ال تغيب عنها الشمس؟
في  العالم  تتقدم صفوف  الدول ألنها  وأذكر هذه 
على  والحفا  والحرية  الديمقراطية  عن  هذيانها 
للدول  السا  المصانع  تبيع  فهل  العالمي.  السام 
أو  أعراسها  به  تحيي  أن  أجل  من  وغيرها  األفريقية 
ألعابًا  وليست  فتك  أسلحة  هذه  المعارض.  به  تقيم 
األسلحة  »كورونا« بعض مصانع  يقفل  وحين  نارية. 
لمدة أسابيع أو أشهر فسيكون وفر من الشر مايين 
األطنان من الذخائر الجاهزة للفتك بأضعاف أضعاف 
ما سيتسبب فيه هذا الفيروس أو غيره مما يجهز في 

مختبرات الحرب البيولوجية.
المجرمين  من  الجميع،  من  غاضب  »كــورونــا« 
وهو  الممتثلين،  الضحايا  ومن  غيهم  في  المسرفين 
أذكى  يستخدمون  الذين  هؤالء  من  إنسانية  أكثر 
أكثر  »كورونا«  لإلبادة.  ضخم  مشروع  في  العقول 
وال  األطفال،  يقتل  ال  اآلن  حتى  فهو  منهم،  إنسانية 
إلى  واليــؤدي  ساكنيها،  وس  ر فوق  البيوت  يدمر 
الدول  خزائن  يستنزف  وال  بالمايين،  نزو  موجات 
حتى  السا  شراء  على  ترغم  التي  والفقيرة  الغنية 
السا  لوبي  يحاف  أن  أجل  من  تحتاجه  ال  وهي 
ترتيبه  وعلى  أسهمه،  قيمة  وارتفاع  حيويته  على 

كأول تجارة في العالم.

يعرف  وال  ــرى،  ي ال  فيروس  فيروس،  بوباء  يكتمل 
اإلقليمي  ومن  الجوار،  دول  من  الباد  يحاصر  ُكنهه، 
الليبيين  تشمل  وهنا،  اآلن  الحرب  وكأنما  والدولي، 
»الزم  وشعارها  مهددة  الحدود،  وراء  من  وتأتيهم 
إليه،  العودة  الكورونا  تلزم  ما  هذا،  بيت  فأي  بيتك«، 
أوجبت  اآلن،  الكورونا  الخطر؟...  هو  البيت  كان  إذا 
األوجــب،  الخطوة  نحو،  التقدم  توجب  ما  الهدنة، 

السام. خوض حرب 
الجميع:  شعار  الكورونا  جعلت  اللحظة،  هذه  وفي 
مثا،  التجوال  فحظر  جله،  ترك  ي ال  كله،  طال  ي ال  ما 
قنطار  أفضل من  وقاية،  جرام  دفاع، حيث  حالة  مجرد 
توفره،  اإليجابي من حيث  السلبي،  الفعل  عاج، وهذا 
سبيا،  إليه  ستطاع  الم ابنة،  البشرية  الساعة  فحتى 
لسام  أس  وضع  أجل  من  مستطاع  ما  كل  هذا  ومن 
وفي  طرف،  كل  ومن  تردد،  دون  فعله  يجب  دائم، 
األواصــر،  تمتين  ــادة  إلع ــان،  وزم ومكان  مجال  أي 
يستوعب  ما  عنها،  الكورونا  كشفت  التي  القاعدة 
السام،  باب  دق  مضرجة،  يد  وبكل  كل،  من  العمل، 
وبالعودة  االتجاه،  ذا  في  خطوة  أي  من  تقليل  دون 
الحوارات  وخوض  السابقة،  واالجتماعات  للملتقيات 
بين كل األطراف، والسبيل إلى ذلك الدوائر المغلقة، 
أفعال  ردود  من  قلل  وت  ، والوضو الصراحة  تيح  ت ما 

المباشر. اللقاء 
بأسا،  أشد  الكورونا،  جائحة  لكانت  االنترنت،  لوال 
نتحاور،  االنترنت  عبر  السام،  بسا  فلنعتمده 
بما  كل  الممكنة،  المقترحات  ونضع  األفكار،  فنتداول 
هي  الليبيين،  إلى  الرو  عودة  سبيا،  إليه  يستطيع 
الممكن  الكورونا،  من  جعلت  ما  السام،  إلى  السبيل 

نافعة. ضارة  ب  ور واألخير،  الوحيد 

قد نجد لقاحًا ألي 
فيروس، ولكن أي 

لقاح يحمينا من 
مصانع األسلحة 
التي تضخ يوميًا 
ماليني األطنان 

من الذخائر 
املصنعة من 

أجل قتل اإلنسان، 
وال شيء غير 

اإلنسان، ومن أعتى 
املواد املتفجرة 
التي أصبحت في 

متناول أي مجنون 
يفجر نفسه وسط 
حشد من الناس، 
مستعينًا بالله أو 

بالشيطان. 

املوت والحضارة

كتاب «الفاخري» السنوي

هناك  وتمكث  الغابة  في  معين  مكان  إلى  أجلها،  بدنو  تشعر  تذهب،حين  األفيال  أن  رغم 
الذي يدرك، منذ فترة مبكرة من حياته،  الوحيد  الحيوان  إال أن اإلنسان هو  الموت،  بانتظار 
الموت.  إلى  تقوده  طريق  الحياة  أن  بمعنى  الموت.  باتجاه  سائر  أنه  أي  فناء.  إلى  ئل  بأنه 
والطفل البشري ال يأتيه هذا اإلدراك مباشرة، وإنما عن طريق الثقافة التي يتلقاها في أسرته 
ن هذا اإلدراك ال يتمثل لها. وحتى في  وبيئته االجتماعية. وبما أنه ليس للحيوانات ثقافة، ف
ن »الشعور« بدنو األجل يأتيها، في ما يبدو، قرب النهاية  حالة األفيال المشار إليها أعاه ف

فقط.
إلدراك اإلنسان بأن نهايته الموت تأثير كبير على مجمل حياته. على ما اشتقه من أديان 
وما ابتكره من بعض الفنون. ويبدو أن تحول نمط العيش اإلنساني من نمط الصيد وجمع 
الحيوانات  واستئناس  الزراعي  النمط  إلى  التنقل،  منه  يقتضي  نمط  وهو  واألعشاب،  الثمار 
المقابر على  إقامة  ليه فكرة دفن موتاه، ثم  وتربيتها، وهو نمط يفرض االستقرار، قد ولد 

هيئات وأساليب مخصوصة.
الزراعي نشأت لدى اإلنسان فكرة تصور وجود حياة أخرى بعد  في ظروف توطد المجتمع 
البعث  فكرة  ذلك  بعد  ونشأت  فوقها،  السابقة  للحياة  تقريبا  مطابقة  األرض،  تحت  الموت، 
الطبيعة.  مراقبته  من  اإلنسان  اشتقهما  الفكرتان  وهاتان  األرض.  فوق  جديد  من  والحياة 
النباتات تذبل وتجف في موسم معين وتتناثر بذورها وينطمر كثير منها تحت  إذ الح أن 

التراب، ثم تعود إلى الحياة من جديد.
التاري  في  مبكرة  فترة  منذ  الموت،  بعد  خر  عالم  بوجود  االعتقاد  أو  اإليمان  على  ويدل 
الجنين  وضع  في  جالسين  الناس  فيها  دفن  القديمة  الحضارات  في  مقابر  وجود  البشري، 
وحولهم بعض األدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم فوق األرض، الستخدامها وهم 

أموات تحتها، أو حين يبعثون.
جعل سلوك  الواحد  المجتمع  أبناء  بين  العاقات  وتعقد  وتشابك  االجتماعية  الحياة  تطور 
الفرد إزاء غيره يكتسب أهمية خاصة. فهذا السلوك يكون مفيدا للفرد نفسه ولغيره، وأحيانا 
يكون مؤذيا للبعض. ومن هنا نشأت فكرة تعرض اإلنسان الفرد للثواب والعقاب، ليس على 
محاكمة  فكرة  نشأت  هنا  ومن  اآلخر.  العالم  في  وإنما  الدولة،  وسلطات  االجتماعي  الصعيد 
إذا كان مكروها  إذا كان عمله في حياته محمودا وعاقبته  وإثابته،  اآلخر  العالم  اإلنسان في 

مؤذيا.
تكن  »...لم  و  القديمة  مصر  في  برستيد،  هنري  جيمس  حسب  الفكرة،  هذه  نشأت  لقد 
إنما افترضت محكمة  المحكمة،  أمام  الناس  الفكرة في أقدم أشكالها تفترض حضور جميع 
عدالة كالتي توجد على وجه األرض يحضر أمامها األفراد إلصا الخطأ، فكان في أول األمر 
الحياة األخرى ليظهر براءة  لزاما على الشخص المتهم فقط أن يحضر أمام المحكمة في 
العامة فنشأت في باكورة العهد اإلقطاعي قبل عام  . أما »فكرة المحاكمة  ص40 نفسه« 
حوالي 1600 ق.  ألفين قبل المياد، ثم أصبحت المحاكمة فيما بعد في أوائل الدولة الحديثة 
م ال تقتصر على حصر تفصيلي لكل المخالفات الخلقية، وإنما صارت امتحانا خلقيا قاسيا، بل 

. ص41-40 معيارا شاما للقيمة الخلقية لحياة كل إنسان« 
ومن هنا ناح الدور المهم جدا الذي لعبه إدراك اإلنسان بأن نهايته الموت في مجمل 

الجوانب المعنوية، وحتى المادية، في الحضارات البشرية.

العامة  المصرية  الهيئة  حسن.  سليم  د.  ترجمة:  الضمير،  فجر  بريستيد،  هنري  جيمس   
للكتاب.

يخبرنا تاري الواليات المتحدة أن الرئيس األميركي الثاثين »كالفين كوليدج« 1923- إلى -1929 هو 
من عين أول مدير للبرتوكوالت في البيت األبيض سنة 1927، فلقد تصادف أن جلس أول سفير ألماني 
بعد الحرب العالمية األولى، وكان أحد مديري مصانع األسلحة »كروب« إلى جانب زوجة السفير البلجيكي، 
فرفضت الجلوس بجواره بسبب تاريخه ودور مصانعه في تلك الحرب فكانت ربكة بسبب تغيير أماكن 

الجلوس. وهكذا تأسست إدارة للبروتوكول في أميركا، ثم بقية العالم.
الدخول جماعة من باب واحد ينبغي  أنه أمر منطقي وجيد، فما دمنا ال نستطيع  البريطانيون  وعلق 
ابتكار طريقة تقرر من يدخل أوال. هكذا تأسست البروتوكوالت، أو المراسم مثلما تعارف العالم العربي 
حسنة،  عاقات  لتأسيس  جيد  مؤشر  الرسمية  الزيارات  فنجا  للغاية،  مهمة  وأصبحت  تسميتها،  على 
مباشرة  وغير  تحذيرية  تكون  قد  مهمة،  رسائل  لتوصيل  مناسبة خطيرة  أيضا  وهي  والعكس صحيح، 
أو  البروتوكوالت  وأهمية  قوة  دليل على  لخير  روسيا مؤخرا،  التركي في  الرئيس  استقبال  ولعل مراسم 

. المراسم، على األقل في توصيل رسائل مهمة وإن بدت عفوية وغير رسمية
ت غير  منذ تأسيس دوائر البروتوكوالت اتضحت أهميتها في التغلب على المواقف المحرجة، ومفاج
البيت األبيض ومعه زوجته وعشيقته  الاتينية ضيفا على  أمريكا  متوقعة، فمثا وصل دبلوماسي من 
ويبدو أنه أمر عادي في باده، فما كان من إدارة البروتوكول إال أن حجزت غرفتين في طابقين مختلفين 
واحدة للزوجة واألخرى للعشيقة ولكن األمر قد يختلف كثيرا عندما يصل دبلوماسي مسلم بزوجتين 
معه  وأحضر  منصبه  تولى  الذي  األميركية،  المتحدة  الواليات  لدى  الباكستان  سفير  مع  حد  ما  وهذا 
هذا  اتفق  أكثر  أو  باثنتين،  تزوج  من  إال  يعرفه  ال  الذي  »الضرات«  حدة صراع  لمغبة  وتفاديا  زوجتيه، 
الرسمية،  دب  للم الزوجتين  دعوات  توزيع  في  األميركية  البروتوكوالت  إدارة  مع  »الخبير«  الدبلوماسي 

دب نيويورك، فهو أيضا ممثل لباده في األمم المتحدة دب واشنطن واألخرى لم زوجة لم
دب البيت األبيض إذ  وتحرص إدارة البروتوكوالت، في ضبط المدعوين من خال بطاقات الدعوة لم

دب. تعد برموز سرية تتغير باستمرار حتى يصعب التسلل لهذه الم
البروتوكول توفير معلومات عامة، ودقيقة عن كل من يجلس بجوار مسؤول حتى  ومن مهام أطقم 
اتباعه في  ينبغي  ما  التنبيه على  البروتوكوالت  إدارة  وتتولى  الحديث ومجرياته.  التحكم في  له  يتسنى 
حفات االستقبال الرسمية، وما هي المناسبات التي يقدم خالها الشاي أو القهوة، أو أية مشروبات أخرى 

وأنه يتعين على السيدة المضيفة، مهما ارتفعت مكانتها أن تتولى ملء أقدا القهوة أو الشاي لضيوفها.
ومن المتعارف عليه أن الضيف الرسمي إن شعر أن كرامته قد أهدرت، بسبب طول انتظاره لمضيفه 
أو بتخصيص مقعد ال يتناسب ومكانته فذلك يعني أن كرامة الجهة التي يمثلها قد أهدرت، فيحق له 
إما أن يتوجه إلى المضيف ويصارحه بذلك، أو أنه يقلب صحنه ويرفض تناول الطعام إن كان األمر خال 

مأدبة.
أما الفنادق التي تستقبل الضيوف الرسميين تصدر إليها األوامر بمراعاة مزاج وطباع كل ضيف، فيعد 
سداد  البرتوكوالت  إدارة  وتتولى  المفضل،  الضيف  بلون  الغرفة  تطلى  قد  أو  معينة،  بطريقة  السرير 
مصاريف الزوار باستثناء أجور المكالمات الهاتفية، وأيضا اإلكراميات، واألشياء األخرى التي قد يقوم بها 

. الضيف في الخفاء
هذه المعلومات كانت مما قرأته من كتاب وجدته ضمن مجموعة كتب متخصصة لدى الراحل خليفة 
الفاخري، عندما زرته في كوبنهاجن، مطلع سنة 1974 من بعد استقراره كملحق ثقافي بسفارتنا هناك. 

خذه معي، ألنه اطلع عليه. ر أن  وألنني لم أنته من قراءته، أص
الحديث عن كتاب مهم  المراسم، بقدر ما كان هدفي  الكتابة عن هذه  أنه لم يكن هدفي  الحقيقة 
إلى طرابلس،  الذي سماه: »الكتاب السنوي عن دول الشمال« وأرسله  الفترة، وهو  كان يعده في تلك 
القسم  به  يقوم  ما  أو  يرصده،  أن  يتعين  ما  فيه  لخص  ولقد  للخارجية.  حقيقية  وزارة  لنا  كانت  عندما 
الثقافي فغطى الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1976. ولقد تصفحت، فيما بعد، نسخة منه، في مكتبة 

السفارة.
، موضحا أحزابها السياسية، مبرزا أهم ما تناولته  الكتاب لخص أيضا تاري الدنمارك والسويد والنروي
الصحافة من مواضيع في ذلك الوقت، منها إشارة واضحة إلى توجهات جهة إعامية بعينها، وهي التي 

سخرت، فيما بعد، من رسولنا الكريم، قبل نشرها لرسومها الساخرة.
لقد كتبه بأسلوبه المتميز، وطبعه بنفسه، فلم يكن الكمبيوتر قد استخدم في ذلك الوقت، ولقد خط 

عنوان غافه باختصار شديد نفذ أديبنا »جنقي« عما جيدا متكاما.
بعد مرور 44 سنة على تصفحه أول مرة في كوبنهاجن، لحق بي هذا الكتاب في القاهرة، فابتهجت 
به كثيرا لم أسأل كيف تحصل عليه أخي وصديقي محمد المهدي الفرجاني، ولكنني شكرته في الحال، 
ممتنا لحرصه على إيصال هذه النسخة الثمينة إلي، فقمت بتجليدها، وبالطبع إعداد نسخة ثانية لتكون 
على  تحقيقه مستندا  في  كبيرا  الفاخري جهدا  بذل  معلوماته  في  دقيق  كتاب  فهو  الوسط،  مكتبة  في 
من  عدد  مواضيعه  بعض  إعداد  في  ساعد  ولقد  وتجربة شخصية  وتاريخية  ومعلومات صحفية  مراجع 

موظفي السفارة الليبية في كوبنهاجن لعل األستاذ عامر التوغار أبرزهم.
وليس  لنفسه،  الكتاب  ينسب  لم  الفاخري  أن  أيضا  ويجدر  يطبع.  بأن  معلوماتي جدير  مرجع  الكتاب 
به  يمهر  والذي  المتداول،  بالتوقيع  خطه  الذي  العنوان  على  توقيعه  سوى  كاتبه  أنه  يثبت  ما  هناك 
الليبية  رسائله. فهل النسخة التي بعثها إلى مكتبة الخارجية ما زالت موجودة؟ أو هل ما زال للخارجية 

مكتبة؟

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



أمام  أينشتاين  بشعر  ورأس  ماركيز  بشنب  يتوقف 
في  يضعهما  الشعير،  خبز  من  رغيفين  يلتقط  المخبز، 
كيس وينطلق متمها في خطاه صوب المرسم المحاذي 

لقوس ماركوس بالمدينة القديمة.
وقد تخضبت ظالها  واألزقة  الشوارع  التواءات  يسلك 
بمشاركته  االنتشاء  عليه  ويبدو   ، الصبا شمس  بأشعة 
األبدي،  توأمه  الكاميرا  رفقة  اليومي  الطقس  هذا  إياها 
معتدال  تجده  حتى  طويا  وقتا  ممشاه  يستغرق  ال  وربما 
في جلسته أمام باب المرسم، يقضم قطع الخبز القمري 
بين  تناوب  في  عيناه  تجول  الزيتون،  بزيت  المغموسة 
الصغيرة،  حجرته  ومحتويات  الفرنسيس  زنقة  مدخل 
قديم  حب  ميثاق  اليومية  النظرة  بهذه  يجدد  وكأنما 
أولى  الفينيقيون  أوقد  عمر  في  الرافلة  السرايا  أم  قدم 

شموعه.
حظيت بمرافقة الفنان أحمد السيفاو مرات عديدة في 
تلك  معه  وعايشت  وعودة،  ذهابا  المتكرر،  المشهد  هذا 
اللوحات  أكوام  في  باحثا  الصغير  مرسمه  في  اللحظات 
والصور واألوراق عن شيء ما، ثم تلتقط أطراف أصابعه 
من  تلك طريدة  كانت  المكتملة،  غير  األعمال  أحد  فجأة 
بجانبه  يضعها  الفوضى،  في  المختبئة  الضوئية  طرائده 

ضافة لمساته األخيرة. يتحسسها برفق وينشغل ب
على  اطاعي  يريد  كطفل  مبتسما  مني  يدنو  أخيرا 
سره قائا: »هذي يا فقهي نجهز فيها لمعرضي القادم« 

وتحقق ذلك الحقا في معرضه »نفير الشمس«.
بعد  ما  جيل  إلى  السيفاو  أحمد  الراحل  الفنان  ينتمي 
محمد  الفنانان  روادها  أحد  يمثل  التي  الرابعة،  النقطة 
كثيرا  البحر  لعروس  وثقا  اللذان  شنيبة،  وبشير  كرازة 
بعد  الجديد  ثوبها  الرتداء  تستعد  وهي  تحوالتها  من 
غبار  ثار  جسدها  عن  وأزالت  البالية  أسمالها  قذفت  أن 
الفنية للنهوض  حرب كونة طاحنة، قدم كرازة الواجهة 
نماذج  وشوهدت  العمراني  التبدل  ثار  شنيبة  وتتبع 
بين  كمقارنة   2004 سنة  معرضه  في  المخزون  لهذا 

عالم األمس واليوم.
يته،  ر لزاما  يصبح  المدينة  جسد  تمدد  وباكتمال 
وهو يموج ويتفاعل بمكامن حيوية قاطنيه، بل ويندفع 
السياسة  في  المصيرية  قضاياه  معارك  نحو  بطائعه 
بعدسته  متأهبا  السيفاو  وسيكون  واالقتصاد،  والثقافة 
العنصر  مامح  لرصد  متشوفا  السبعينات  مطلع  مع 
وامتداداتها  الخطو  تلك  تمظهرات  في  الجمالي 
بعض  على  التعرف  فرصة  له  أتيحت  أن  بعد  العديدة 
كارلو  يد  على  السابع  الفن  نافذة  عبر  الصورة  أســرار 
نذاك،  اإليطالية  السينما  في  التصوير  مدير  كارليني 
واكتشافه  والظل  الضوء  مفاتيح  امتاك  من  مكنته 

بالمعرفة والتجربة جانبا من مفازات الفوتوغراف.
إلى  تنحو  ال  زوايــا  في  الصورة  من  السيفاو  يقترب 
لصالح  والمادة  المكان  توظيف  إلى  ولكن  التوثيق، 
وابتسامة  بزي  الجنوب  فتاة  يقدم  خالصة،  فنية  ية  ر
الحلي،  من  زفة  في  الساحل  مدن  عرائس  أو  ساحرة، 
جبل  تخوم  على  صخرية  منحوتة  في  الريح  معزوفة  أو 

والطبيعة  الفن  ومــدارج  أكاكوس،  ساسل  أو  نفوسة 
وهو  الشعاع  وميض  سنرى  وشحات.  والبيضاء  درنة  في 
جوهرالتكوين  مكتشفا  الصورة،  قلب  في  عميقا  يمضي 
الموازية..  الضفة  مع  وتجسيره  الهدف  بتكبير  الجمالي 
واألقفال  واألجراس  والشبابيك  األبواب،  فنرى  التشكيل، 
وحتى اإلطارات والخردة، وقد تحولت إلى عجائن ضوئية 

تتحور بفعل الفوتوغراف من قالب آلخر.
وذلك لم يكن سوى بروفة الوثوب إلى ضفة التشكيل 
وتكويناته  الفوتوغرافي  النص  بلفسفة  تشبعه  بعد 
البصرية، وقد جهد منذ إرهاصات تلك القفزة عقد نقا 
اللوني  تقاطع مع الصورة في سياقها الضوئي وملمحها 

والنظر  الشمس،  عالم  في  جوالته  مخزون  باستثمار 
ية  الر مجاالت  من  تمتا  التي  ذاكرته  سفر  دواخل  في 
مسارب  عبر  المتطايرة  الومضات  شوارد  وكل  والتروي، 

زمن ممشاه مع الكاميرا.
إلى  ــروم  ي ال  خــر  جموحا  لخياله  أراد  وبالتشكل 
فقط،  الخارجية  رتوشها  في  الصورة  تكنيكات  مداعبة 
إلى  العديدة  وبدائله  الفوتوغراف  فرضيات  استبدال  بل 
الضوء  قوانين  على  المتمردة  واللون  الفرشاة  شواغل 
يته  ر إال  التموضع  هذا  من  يقترب  وال  المكان.  وفيزياء 
في  السابحة  وأبعادها  األشياء  مدلوالت  في  الذاتية 
سكون  عن  أحيانا  يخرج  المختلفة  معارضه  ففي   ، الفرا
كسر  تجاه  ليقدم  الدارجة  المفاهيم  مع  التماهي  لغة 
تابو ما، كما في صورة القارب المقلوب، أو شباك عادي 

وتقديمه كسياج زنزاني وهكذا.
في  مثا  السيفاو  يقدم  التشيكل  ــى  إل ورجــوعــا 
وخطو  ــؤر  ب فــي  ملغزة  أسئلته  ب،  ــا ــث ت معرضه 
عن  تعبر  وهي  والقتامة  الغموض  يجتاحها  متشابكة 
يعايشها  التي  الفوضى  وكذلك  والخذالن  االنكسار  حالة 
ذاته  مع  المجتمع  لصراع  أساسا  العاكسة  الفنان، 
جانب  عن  يجيبنا  ذلك  وربما  مجتمعه،  مع  هو  وصراعه 
الامباشرة  حيث  التشكيل،  مع  تجربته  تعليات  من 
وتتيح  عنه،  المسكوت  الستنطاق  خصبا  مناخا  تمثل 

إمكانية سبر المتناه ألسئلة النهوض وعواثر التحول.
الصغير  جناحه  متوسدا  أخيرا  السيفاو  يغفو  وبعد، 
متواصلة،  عقود  ألربعة  التحليق  أنهكه  جبلي  كعصفور 
يغمض عينيه بعد تجوال منحه إياه القدر ليوثق بعدسته 
كما  ليبيا،  اسمه  لوطن  قاري  فضاء  في  الجمال  منابت 
إيقاعاتها  جــوذاب  كل  طرابلس  البحر  عــروس  أهــدى 
الناس  حياة  في  الهائل  عدسته  مخزون  يمثلها  الفاتنة، 

وتفاصيل البيوت وذخائر فلكلورها الساحر.
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

١٠/٦ قصة الفن املصورة
غالف  من  كيمديرسلي-  دورلــنــج   )DK  ( أعــده  الكتاب 
للغاية.  جيد  بشكل  وقدمت  كتبت  صفحة،  و400  كبير، 
رسومات  من  بداية  الفن  لتاريخ  شامال  مرجعا  يعد  وهو 
بأسلوبه  تميز  ولــقــد  الــحــالــي.  العصر  حتى  الكهوف 
من  فنية  حركة  كل  بــدء  حكايات  مستعرضا  المبسط، 
وصوال  التجريدي،  الفن  ثم  السريالية  إلى  النهضة  عصر 
ظهرت  التي  الفنية،  الحركة  وهي  أرت«،  »البوب  فن  إلى 
منتصف  خالل  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  في 
تحديا  الحركة  شكلت  ولقد  الخمسينيات.  أواخـــر  إلــى 
من  الصور  تضمين  خالل  من  الجميلة  الفنون  لتقاليد 
والكتب  ــالن  اإلع مثل  والجماهيرية،  الشعبية  الثقافة 
كتاب  وهو  المنتجة.  الضخمة  الثقافية  واألشياء  المصورة 
الفنية،  المعارض  ــرواد  ول كافة،  الفن  عشاق  لكل  موجه 

ولكل المأخوذين ومتابعي حركة الفن العالمية.
كتب النقاد عنه، فقالوا:

 2500 عبر  ومتطورة،  قوية  فنية  بصرية  جولة  إنه   -
ــاب،  ــب واألل ــفــاس  األن تــأخــذ  مدهشة  ومنحوتات  لــوحــة 
حتى  أنجلو  )مايكل  عصر  من  فنان   700 من  أكثر  صممها 

ديمين هيرست(.
في  ما  أفضل  للمتلقي  يقدم  الجميل  الكتاب  هــذا   -
الحديث،  التعبير  إلى  الكهوف  لوحات  من  العالمي  الفن 
سوف  المتلقي  أرت(.  )البوب  تسميته  على  اصطلح  الذي 
العشاء  لوحة  مثل  الــبــارزة  العالمية  باألعمال  يستمتع 
مثل  الفنانين  لوحات  وأيضا  دافنشي  ليوناردو  األخير 
الفنانين،  واكتشاف  معرفة  وأيضا  و)واترليلز(،  )مونيت( 
شهرة  ــوا  ــال ــن ي ــم  ل ــن  ــذي ال
ناهيك  الكبيرة،  األسماء 
يــشــمــل  ــاب  ــتـ ــكـ الـ أن 
للفن  الكاملة  المجموعة 
ذلك  فــي  بما  الــعــالــمــي، 
في   ) )مــيــنــ عصر  فــنــون 
الياباني  والفن  الصين، 
والــهــنــدوســي ورســومــات 
لقارة  األصليين  السكان 
يحتوي  والكتاب  أستراليا. 
ــات  ــوع ــوض ــم ــال ل ــي ــحــل ت
والدين،  كالحب  متداولة 
الرئيسية  ــواع  األنـ ــرح  وش
ويستكشف  المفاهيمي.  الفن  إلــى  الروماني  الفن  من 
مع  رؤيته،  وكذلك  فنان  لكل  الرئيسية  األعمال  الكتاب 
ليوناردو  استخدام  مثل  أسلوبهما،  لتفاصيل  عــرض 
مثل  طليعية  أعــمــال  قصة  يــروي  ــه  إن والــظــل.  الــضــوء 
ليربي(،  سور  ديجونير  لو  لـ)مانيت  العشب«  على  »غــداء 
بين  كيف  ويتتبع  مجتمعه،  فــي  الفوضى  أثـــار  الـــذي 
تأثر  كيف  المثال،  سبيل  على  كوربيت(،  )غوستاف  وتتبع 

الرسالم )فان جوخ( بالمطبوعات من الرسوم اليابانية.
يقدر  ال  فنيا،  مرجعا  يعد  ــذي  ال الكتاب،  هــذا  إن   -
كبرى،  فنية  حركة  كل  وراء  اإلبداعي  الدافع  عن  بثمن 
مع  )البوب(،  فن  وإلــى  السريالية  إلى  النهضة  عصر  من 
واألحــداث  الشهيرة  اللوحات  إلظهار  مصور  زمني  جدول 
تعد  التي  اللوحات  وشــرح  تحديد  يتم  حيث  الرئيسية، 
وراء  التأثيرات  وأيضا  مبتكر،  أسلوب  في  تسببت  منعطفا 
والتقنيات  التقني،  التقدم  مثل  الشهيرة  الفنية  األعمال 
في  والتغيرات  السابقين،  للفنانين  عجاب  ل المثيرة 
)بودين  إلهام  سبب  على  نتعرف  سوف  لذلك  المجتمع. 
على  تعرفت  ولــمــاذا  االنطباعية  لحركة  سينت(  بيتش 
من  حية  صور  خالل  من  ذلك  كل  جرانستاك(.  )مونيت 
هذا  تجعل  لمصطلحات  وسرد  نمط،  كل  من  فنية  روائــع 

العمل مرجعا ال غنى عنه.
كيف  هو  الفني  الكتاب  هذا  في  حقا  أحببته  ما  إن   -
الصورة  بهذه  وتقديمه  مقاربته  من  مؤلفه  من  تمكن 
بإطار  ــة  ــرك وح نمط  ــل  ك ربـــط  أنـــه  وكــيــف  ــة.  ــع ــرائ ال
والمفاهيم  بــاألحــداث  الفن  تأثر  مــدى  وعــرض  الزمني، 
أن  الــواضــح  مــن  إنــه  الحالية.  واألنظمة  والمعتقدات 
الكثير  بإجراء  قام  كيمديرسلي-  دورلنج   )DK( الكاتب 
حقيقة  وهي  هذا،  الشائق  كتابه  تحرير  قبل  األبحاث  من 

تقدر له بشدة.
تقارب  هو  الفني  الكتاب  هــذا  في  حقا  أحببته  ما   -
ــار  واإلط بالفترة  فني  نمط  كــل  ربــط  لقد  معلوماته. 
والمفاهيم  بــاألحــداث  الفن  تأثر  مــدى  وعــرض  الزمني، 
وفي  لــي،  بالنسبة  حينها.  في  واألنظمة  والمعتقدات 
وهي  الكتاب،  تحرير  قبل  كثير  ببحث  قــام  انــه  تقديري 

حقيقة أثمنها عاليا.
وأعتبر  ســنــوات  لبضع  الــرســم  فــي  ــا  دروسـ أخــذت   -
مندهشا  زلت  ما  ذلــك،  ومع  للفن  ومتذوقا  محبا  نفسي 
بشأن  قبل  من  أالحظها  لم  التي  التفاصيل  عــدد  من 
عن  أعرفها  أكــن  لــم  التي  األشــيــاء  أو  اللوحات  بعض 
من  -ومفيد-  لالهتمام  مثير  جزء  وتأثيراته.  الفنان  حياة 
يغطي  جزء  كل  ــزاء،  أج إلى  قسم  أنه  حقيقة  هو  الكتاب 
ملخص  هــو  األول  الــجــزء  معينة.  حركة  كــل  مــن  جــزءا 
على  أثــرت  قد  التي  المهمة  التاريخية  لألحداث  بسيط 
في  وشكلتها  ــرت  أث التي  الماضي  وحــركــات  الفنانين، 
لربط  للغاية  ممتعة  طريقة  كانت  لقد  الحالي.  الوقت 

الحركات والفنانين وإظهار الفن ككيان دائم ومتكامل.
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«قصة الفن املصورة»، 
وهذا الكتاب هو أول 

اخلمسة، التي رشحتها 
اجلامعة األميركية 

يف القاهرة:

ينتمي الفنان الراحل إل4 جيل ما بعد النقطة الرابعة

الحكومة توقA إقامة الفعاليات حت4 إشعار آخر

السيفاو.. الكتابة بحبر الذكريات

الثقافة في ليبيا وفيروس كورونا.. تجميد «بقرار رسمي» ونشاط «شعبي»

للصحافة  بوزيد  مفتا  الشهيد  لجائزة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
الرابعة  ــدورة  ال في  المشاركات  استقبال  فترة  تمديد  اإلثنين، 

للجائزة حتى 30 أبريل 2020.
في  توافرت  ليبيين  لصحفيين  بوزيد  مفتا  جائزة  وتمنح 
ألوسع  الوصول  في  والقدرة  والموضوعية  اإلبداع  عناصر  أعمالهم 
قطاعات المجتمع الليبي في أي من المجاالت الصحفية في فئتين، 
لصحفي  وتمنح  للصحافة،  التقديرية  بوزيد  مفتا  جائزة  األولى 
وقدم  الليبية  الصحافة  في  ريادي  دور  له  يكون  أن  بشر  ليبي 
أي من  الليبية في  الصحافة  إلى  إضافة  الصحفي  إنتاجه  من خال 

مجاالتها، وأن ال يقل عمره عن 45 عاما أثناء تاري منح الجائزة.
أما الفئة الثانية فهي جائزة مفتا بوزيد التشجيعية للصحافة، 
وحتى   2019/04/01 من  الفترة  خال  نشر  ليبي  لصحفي  وتمنح 
المجاالت  من  مجال  أي  في  متميزا  صحفيا  منتجا   2020/03/31
أو  الليبية  الصحف  إحدى  في  نـشر  قد  يكون  أن  وعلى  الصحفية، 
العربية سواء المطبوعة أم اإللكترونية وعلى أال يزيد عمر المترشح 

عن 45 عاما.

وب، للمرة الثالثة، بكتابه التاريخي  يدهشنا شكري السنكي الباحث الد
رغم  ليبيا«،  في  والنواب  الشيو  مجالس  ساء  ر سيرة  ورجال..  »ملك 
الصعوبة  أن  إال  المعاصر،  التاري  من  جزءا  تعتبر  الملكية  المرحلة  أن 
للعيان  واضحة  تبدو  المرحلة  تلك  وأحدا  وقائع  مع  التعاطي  في 
بسبب ما تعرضت له تلك المرحلة من تشويه متعمد وتجهيل لألجيال 

الاحقة، بكل ما يتعلق بها.
كوم  في  إبرة  عن  بالبحث  أشبه  المرحلة  تلك  تاري  في  والبحث 
الوثائقية  منها  المصادر،  وغياب  المعلومات  لشح  نظرا  القش  من 
استطاع  السنكي  شكري  مثل  باحثا  لكن  المعتاد،  في  هذا  والشفاهية، 
زاخرا  كتابا  لنا  يقدم  أن  من  وتمكن  العوائق  هذه  كل  على  التغلب 
وكان  إضافية  قيمة  النص  على  أضفت  التي  والهوامش،  بالوثائق 
ذلك  في  بما  المتوافرة  المعلومات  البحث عن كل مصادر  في  مجتهدا 
الكتاب،  في  المذكورة  السياسية  الشخصيات  وذوي  بأسر  االتصال 
الوقائع،  بعض  من  غمض  ما  تبيان  أو  الجوانب  بعض  الستيضا 
الباحث بموضوع بحثه وعدم تجاهله ألي  اهتمام  وهذا يعبر عن حجم 

وسيلة من وسائل التقصي والبحث والمقارنة.
بما  الكتاب،  إلى  الكثير  الكاجيجي  المهدي  األستاذ  مقدمة  وأضافت 

يتميز به قلم المهدي من رشاقه وقدرة على اكتشاف المهم.
فترة الجهاد

وعاقتهم  وشخوصها  الجهاد  فترة  على  الضوء  ألقى  الكتاب  هذا 
وقيادته  خاص،  بشكل  السنوسي  إدريس  وباألمير  السنوسية  بالحركة 
الحكيمة العسكرية والسياسية قبل وبعد االستقال، بدءا من استقال 
بعد  عاشتها  التي  السياسية  والمراحل  ليبيا،  دولة  استقال  إلى  برقة 

ذلك.
ليبيا، حيث  استقال  إنجاز  المتحدة محوريا في  األمم  ولقد كان دور 
البكر  »االبن  حديثة  كدولة  ليبيا  وأصبحت  الحد  بهذا  قرارا  أصدرت 

لألمم المتحدة«.
األممي،  بالمبعو  السنوسي  إدريس  ربطت  التي  العاقة  وكانت 
المتبادل  االحترام  على  مبنية  ووطيدة  عميقة  عاقة  بيلت،  أدريان 
بيلت عن  أدريان  عبر  ما  خر، وكثيرا  ل المشترك من كليهما  والتفاهم 
الصعوبات،  له كل  كان يسهل  باعتباره  الملك  لشخصية  تقديره  عمق 
التي تواجهه أثناء عمله مع الشخصيات الليبية، كما كانت سمعة السيد 

أدريان بيلت عند الليبيين محمودة ويكنون له احتراما كبيرا.

تمديد فترة استقبال املشاركات 
لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة

خيرية خفالش تكتب: ومضات 
حول كتاب السنكي «ملك ورجال»

مختلف  المستجد«  »كورونا  فيروس  ضرب 
العالم،  حــول  والثقافية  الفنية  األنشطة 

فجمدت الفعاليات التي كانت مقررة سلفا.
بعض  مختلفا  الوضع  فكان  ليبيا،  في  أما 
األنشطة  تجميد  رسميا  أعلن  إذ  الــشــيء، 
أقيم  الفعاليات  من  عــددا  أن  غير  الثقافية، 
بين  ما  ــراو  وت وفــرديــة،  شعبية  بمبادرات 
وعدد  الوطني  الزي  بيوم  لاحتفاء  مهرجان 

من الندوات والمحاضرات.
العامة  الهيئة  أعلنت  مارس،  منتصف  في 
والفنية  الثقافية  األنشطة  توقيف  للثقافة 
في  وذلــك  خــر،  إشعار  حتى  تحتضنها،  التي 
فيروس  تسلل  لمنع  المبذولة  الجهود  إطار 

»كورونا المستجد« إلى ليبيا.
وقالت الهيئة في بيان إن هذا اإلجراء يأتي 
تطبيقا للقرار قم »2« للعام 2020 الصادر عن 
المرتبط  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الواجب اتخاذها للحد من  الوقائية  باإلجراءات 

انتشار الفيروس.
لإلعام  العامة  الهيئة  رئيس  أصــدر  كما 
الليبية  بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة 
تعليمات  اإلثنين،  الفاخري،  جمعة  الموقتة 
الهيئة،  بديوان  العاملين  كافة  عمل  بتعليق 
لسنة   339 رقم  الداخلية  وزير  لقرار  تطبيقا 
 24 طيلة  التام  التجول  حظر  بشأن  م،   2020

ساعة إلى يوم الجمعة 28 مارس 2020 م.
مانلي  القره  بيت  احتضن  المقابل،  وفي 
بالمدينة القديمة، األسبوع الماضي، احتفالية 
فيه  أظهر  الذي  الليبي،  للزي  الوطني  اليوم 
التقليدي جمالية وعراقة  باللباس  المشاركون 

الترا الوطني وتنوعه.
رئيس  ريــح،  الفيتوري  إسماعيل  وأكــد 
المدينة  إدارة  بجهاز  الثقافية  الشؤون  قسم 
معنية  االحتفالية  هذه  أن  بطرابلس  القديمة 
الناس  و»تشجيع  الوطني،  الزي  جمال  براز  ب
بالعودة لألصالة وااللتفات إلى منابت األجداد 
الــفــرادة  مضمون  فــي  بالنظر  وتذكيرهم 
أننا  خصوصا  لباسنا،  في  الموجودة  والتميز 
اكتسحت  ــدة  واف ــاء  ألزي الفتا  شيوعا  نواجه 

ملمحنا  باختفاء  وتــهــدد  المحلية  سوقنا 
التراثي«.

تعي  أن  ضـــرورة  على  إسماعيل  ــدد  وش
يساهموا  وأن  الخطورة،  هذه  والتجار  الدولة 
وعدم  مناسب،  بسعر  الليبي  اللباس  ببيع 
المبالغة في رفع التكلفة، فا يعقل أن يشتري 
بدلة عربية بقيمة 200 دينار،  المواطن مثا 
بدلة  لشراء  االتجاه  على  نجبره  بذلك  نحن 

خليجية  بقمة 60 ينارا.
معرض  مديرة  الغزيوي،  بسمة  وقالت 
ــاء  واألزيـ للمقتنيات  التاريخي  طــرابــلــس 
التظاهرة:  برنام  على  والمشرفة  التاريخية، 

لجهاز  بالنسبة  ــى  األول تعد  المناسبة  »إن 
تكون  ألن  ونسعى  القديمة،  المدينة  حماية 
من  مارس   13 تاري  حلول  مع  سنوي  بشكل 

كل عام«.
وأضافت أن المهرجان شمل في تنوعه كل 
والشرق  الغرب  من  الليبية  الجغرافيا  أطياف 
فيه  وساهمت  استثناء،  با  والجنوب  والشمال 
بالتعاون  إمكاناته،  حسب  كل  الليبية  األسر 
مثل  األهلية  المؤسسات  بعض  مع  كذلك 
عروضا  قدمت  التي  غدامس  أطفال  جمعية 
الغدامسي  ــزي  ال خصوصية  تجسد  جميلة 
مناسباتهم  في  الفلكلوري  الطابع  ــة  وروع

االجتماعية.
على  كانوا  األطفال  أن  بسمة  وأوضحت 
جهاز  إدارة  استهدفتها  التي  الشريحة  رأس 
المدينة القديمة فيما يخص اللباس الوطني، 
نفوسهم،  في  بتراثنا  االعتزاز  رو  بث  بغية 
الزي  ــداء  ارت على  الناشئة  ذائقتهم  وتعويد 
الليبي في اتجاه يقتفي استرداد األلق المفقود 

في انتشاره.
أحمد  المهندس  ألقى  ــر،  خ سياق  فــي 
حسن،  الفقيه  بدار  محاضرة،  سعيد،  بن  علي 
تناول خالها تاري الحركة المرورية بالمدينة 
القديمة بطرابلس من سنة 1969 إلى 2019.

وسائل  تطور  مصور  ــرض  ع فــي  وشــر 
في  المتواضع  البدائي  طقسها  من  الركوبة 
السيارة  غزو  حتى  والحصان،  العربة  صــورة 
المؤسسة  بدايات  أن  وأكد  الحركة،  لميدان 
المرورية صاحبها تتبع وسائل األمان التي لم 
تستثن حتى الحيوانات المستخدمة في النقل، 
التأكد من الشهادة الصحية للحيوان  بوجوب 
»للكاراتون  تسجيل  ورقــم  مسجلة  وعامة 

والشريول«.
بحثيا  فريقا  يرأس  الذي  المحاضر،  وتوقف 
على  للسامة  الليبية  االستراتيجية  إلعــداد 
بين  التحول  مفارقات  أهــم  عند  الطرقات، 
والسبعينات  الستينات  زمــن  النقل  وسائل 
القديمة  بالمدينة  الحالي  الوقت  إلى  وصوال 
وأطرافها، ففي حين شهد زمن ما بعد بدايات 
أن  إال  المواصات،  وسائل  بساطة  االستقال 
المرورية  السامة  بقواعد  وااللتزام  النظام 

. كانت متحققة الشرو
توافر  لانتباه  الافت  أن  سعيد  بن  وأشار 
فيما  نــذاك،  المدن  بين  العام  النقل  وسائل 
بزي  التقيد  إلى  إضافة  اآلن،  وجودها  انعدم 
التاكسي  األجرة  سيارات  سائقي  لدى  معين 
 ، األبيض واألسود مع الداللة اللونية للركوبة 
والوقوف في محطات محددة مخصصة لذلك. 
وهو مظهر لم نعد نراه أيضا، ويظل السؤال: 

لماذا يغيب كل ذلك؟
خصوصية  عن  حديثه  سياق  في  وأضــاف 

في  الملحو  القصور  للمدن،  العام  المنظر 
شوارع  داخــل  ســواء  الطرقات،  بستنة  نظام 
يعكس  وهو  ــرى،  وأخ منطقة  بين  أو  المدن 
المعنية  المؤسسات  بين  التعاون  غياب 

كوزارتي الزراعة والمواصات مثا.
ركوب  بين  ربطه  في  المحاضر  وتوقف 
المشي،  رياضة  على  السلبي  وأثرها  السيارة 
تنطلق  عــامــة  ثقافة  ألســس  تــرجــع  وهــي 
ــارع  ــش ــن نــظــافــة الــحــي وال أبــجــديــاتــهــا م
بوسائل  صلة  ذات  وهي  عليها  والمحافظة 
القمامة،  وانتشار  التلو  تزايد  مع  إذ  النقل، 
في  التمشي  من  المقابل  في  الناس  ينفر 
مع  سياراتهم،  ــوب  رك ويفضلون  الــشــوارع 
هذا  في  الرئيسيون  المساهمون  أنهم  العلم 
السلوك  في  تناقضا  يعكس  أنه  كما   ، التلو
وإهمالهم  بيوتهم  نظافة  على  حرصهم  بين 

لنظافة مدنهم.
ألعــداد  رقميا  تسلسا  المحاضر  ــدم  وق
الحواد  من  الناتجة  واإلصــابــات  الوفيات 
بلغت  التي  الستينات،  نهاية  مع  المرورية 
ارتفاع  ثم  حالة،  نحو500  الوفيات  فيها نسبة 
 1000 إلــى  الاحقة  السنوات  في  النسبة 
إلى  وصوال   2000 إلى  الرقم  ليرتفع  مواطن 
على  وأوضح   .2013 سنة  وفاة  حاالت   3606
الف   10 كل  ليبيا  في  أنــه  المقارنة  سبيل 
العالم  وفي  16شخصا،  وفاة  يقابلها  مركبة 

يقابلها وفاة شخص واحد.
ونبه بن سعيد الكتاب والمثقفين ونشطاء 
المجتمع المدني بناء على المؤشرات السابقة 
وجودهم  بــضــرورة  بهم  المنو  ــدور  ــال ب
خصوصا  المجتمعي  التفاعل  ــرة  دائ ضمن 
واآلداب  السلوك  لقواعد  بالتنبيه  يتعلق  فيما 
اإلحساس  من  الرفع  في  والمساعدة  العامة 
كحرصه  المواطن  لدى  الجمعية  بالمسؤولية 
مثا على سامة اآلخرين أثناء القيادة، والبقاء 
مع  وأخرى  بين سيارة  القانونية  المسافة  عند 
أثناء  الحذر  وتوخي  األمــان،  حزام  وضع  لزوم 
في  التهور  وعدم  واألزقة  الشوارع  في  المرور 

زيادة السرعة.

طرابلس - عبد السالم الفقهي

 جانب من معرض ألحمد السيفاو

 احتفالية يوم الزي الوطني الليبي

 جانب من ندوة المرور في مدينة طرابلس احتفالية يوم الزي الوطني الليبي

 أحمد السيفاو

سلم المواطن طارق عبدالقادر علي بونوارة السبت سبعة وثاثين 
قطعة أثرية تنقسم إلى مجموعتين.

أما  الفخارية،  األوانــي  من  عــددا  األولــى،  المجموعة  وتضم 
الفخارية،  المصابيح  من  عدد  عن  عبارة  فهي  الثانية  المجموعة 

وفقا للمكتب الغعامي لمصلحة اآلثار الليبية.
وقت  في  قامت  بونوارة  عائلة  أن  إلى  اآلثــار  مصلحة  وأشــارت 

سابق بتسليم قطع أثرية أخرى لمراقبة شحات.

مواطن يسلم ٣٧ قطعة أثرية



تأجيل  ويكند  ذي  الكندي  النجم  رفــض 
ثر  فيما  الجديد،  ألبومه  ــر  ط موعد 
أعمالهم  إصدار  إرجاء  خرون  موسيقيون 
فيروس  تفشي  زمــن  ففي  ــدة،  ــجــدي ال
الفنانون  يطر  المستجد«،  ــا  »كــورون
متابعة  على  قدرتهم  مدى  عن  الت  تسا

العمل كالمعتاد.
من  الكثير  صاحب  ويكند،  ذي  وكشف 
الفنانين  ــرز  أب وأحــد  الضاربة  األغنيات 
صفحاته  عبر  التدفقي،  البث  خدمات  عبر 
وبينها  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
»يوتيوب« التي يتابعه عليها 17.7 مليون 
الموعد  على  بقاءه  ــام،  أي قبل  مشترك، 
الجديد  ألبومه  لطر  الجمعة  المحدد 
 14 أورز« ويضم  »أفتر  عنوان  الذي يحمل 

أغنية، وفقا لوكالة »فر انس برس«.
لهذا  البصرية  الهوية  الفنان  وأنجز 
الشهر  إذ طر في مطلع  الجديد،  اإلصدار 
يظهر  قاتمة  بنبرة  قصيرا  ترويجيا  مقطعا 
اللونان  فيه  يمتزج  ديكور  في  المغني  فيه 

عبر  ويكند  ذي  ونشر  ــود،  واألسـ األحمر 
متابع  مليون   11.3 تويتر  على  حسابه 
أسطوانات  منسق  يظهر  مصورا  تسجيا 
الكندي  الفنان  أغنيات  إحدى  يبث  إيطاليا 
حيه  سكان  ليمتع  منزله  شرفة  على  من 

القابعون في الحجر الصحي.
وسطع نجم الفنان الشاب في السنوات 
عدة  ت  مكاف ونال  الغناء  عالم  في  األخيرة 
بدعم  وحظي  ــي«،  ــرام »غ جــوائــز  بينها 

درايــك  الكندي  الـــراب  مغني  مــن  كبير 
أعماله  أشهر  ومن  العالمية،  الساحة  على 
إت  فيل  ي  و» فايس«  ماي  فيل  »كانت 

كامينغ«.
خرون  موسيقيون  فضل  المقابل،  في 
الجديدة  ألبوماتهم  طــر  موعد  ــاء  إرج
أيضا، مثل  الجمعة  بعدما كان ذلك مقررا 
أحد  في  تعاون  ــذي  ال دوتـــرون  توما 
ــه مــع أســمــاء بـــارزة مــن أمثال  ــدارات إص

ديانا  الكندية  الجاز  ومغنية  بوب  إيغي 
فرقة  من  غيبونز  بيلي  الجاز  ومغني  كرال 

»زي زي توب«.
على  حسابه  عبر  الموسيقي  وكتب 
الوضع  إلــى  »نظرا  أيــام:  قبل  »تويتر« 
الخامس  إلى  األلبوم  طر  أرج  الحالي، 
اإلنجليزي  الموسيقي  أمــا  يونيو«،  من 
طر  موعد  على  فأبقى  دوري  باكستر 
في  الجمعة  تشانسرز«  نايت  »ذي  ألبومه 
فيروس  تفشي  ظل  في  توقيت«  »أســوأ 

»كورونا المستجد«.
دوري  يان  الراحل  المغني  نجل  أن  غير 
روك  ند  دراغز  ند  أغنية »سكس  صاحب 
يظهر  أن  يريد  ال  الشهيرة،  رول«  ن 
أظهر  أن  ــد  أري »ال  »الخبيث«،  بمظهر 
في  أسطوانات  بيع  أحــاول  أنني  لو  كما 
ما  مع  تفاعل  إظهار  يجب  المرحلة،  هذه 

يحصل«.
اإلنجليزي  ــوب  ــب ال مغني  ويــضــيــف 
الساحة  على  المتمايز  بأسلوبه  المعروف 
ستة  انتظار  سيتعين  أنه  »أظــن  الفنية: 
الموسيقية  الحفلة  إحــيــاء  قبل  أشــهــر 

المقبلة، ال أحد يعلم ما سيحصل حقا«.

على خلفية الهلع العالمي النتشار وباء »كورونا«، وما نت عنه 
حول  الفنانين  من  كثير  عمد  الفنية،  الحفات  كل  إلغاء  من 
العالم إلى إحياء الحفات »الايف« وبثها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، وذلك من أجل إمتاع المشاهدين حول العالم خال 

هذه الفترة من الحجر المنزلي.
حفات  إحياء  يونغ،  نيل  الكندي،  الــروك  مغني  ويعتزم 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  وبثها  المنزل  مدفأة  قرب 
الجنسية  أخيرا  الحائز  الكندي  وينوي  كثر،  فنانين  غرار  على 
»زوجته  تصورها  التي  العروض  هــذه  تقديم  األميركية، 

الرائعة« الممثلة داريل هانا، وفق »فرانس برس«.
أجل  من  أغنيات«  »بضع  الحفات  هذه  خال  وسيؤدي 
موقعه  عبر  منشور  في  ورد  كما  ــات«،  األوق بعض  »تشارك 
العروض  هــذه  بمشاهدة  الراغبين  ويمكن  اإللكتروني. 
االجتماعية  الشبكات  على  المغني  صفحات  متابعة  المباشرة 

باستثناء »فيسبوك« التي يقاطعها نيل يونغ.
مقاطع  »كولدباي«  فرقة  قائد  مارتن  كريس  وصــور 
فيديو في االستوديو المنزلي وهو يعزف على البيانو والغيتار، 
بلدان  من  مباشرة  معجبيه  طلبات  تلقى  وهو  قبعة.  معتمرا 
موسيقية  مقطوعات  لهم  وأدى  وإيطاليا،  إيران  بينها  عدة 

لنصف الساعة.
من  تحذيرها  أن  بي  كــاردي  الــراب  مغنية  الحظت  كذلك 
عبر  واسع  نطاق  على  انتشر  »كوفيد19-«  فيروس  تفشي 
بنبرة  ل  التسا إلى  دفعها  ما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
من  اإلفادة  لها  يحق  كان  إذا  عما  بالجد،  المزا  فيها  يمتزج 

عائدات مالية في إطار قانون حف الملكية الفكرية.
الذي يمزج في أسلوبه  المغني اإلنجليزي، يانغباد،  وقدم 
عدد  تخطى  »يوتيوب«  عبر  عرضا  والبانك،  ــراب  ال بين 
يمر  »العالم  الحفل:  تعريف  في  وقال  ألفا.   350 مشاهداته 
بمرحلة غريبة جدا في هذه اللحظة.. كما لو أننا وضعنا جميعا 

في داخل قفص زجاجي فيما يقوم أحدهم بمقلب ما معنا«.
الفنانين  من  متزايد  عــدد  يقدم  العجوز،  الــقــارة  وفــي 
المتضررتين بشدة جراء تفشي  وفرنسا  إيطاليا  خصوصا في 
»كوفيد19-«، حفات من داخل المنازل عبر وسائل التواصل 
في  يوميا  كوينز«  ذي  أند  »تاين  كريس  وتحيي  االجتماعي. 
متابعون  منها  وطلب  »إنستغرام«.  عبر  حفلة  محددة  ساعة 
حول  المنتشر  لجمهورها  الفرنسية  اللغة  في  حصص  إعطاء 

العالم، أو تعليمهم الرقص.
الفرنسية  »تلفون«  فرقة  قائد  أوبير،  لوي  جان  وقــدم 
حفلة  منزله،  في  المقام  االستوديو  من  األحــد،  لــلــروك، 
وتخطى  الساعة.  ونصف  ساعة  لمدة  الغيتار  على  موسيقية 
مع  تفاعل  المغني  أن  كما  المليون،  الحفل  مشاهدي  عدد 

بعض تعليقات المتابعين التي فاق عددها 65 ألفا.
وقال المغني الفرنسي لوكالة »فرانس برس«: »لقد تأثرت 
ممرضات  من  خصوصا  الرسائل،  من  الكثير  وتلقيت  كثيرا 
وممرضين قالوا لي إني شكلت متنفسا لهم ونجحت في بث 

الراحة لديهم لبضع دقائق«.
وفي إيطاليا، يقدم جوفانوتي مغني البوب والروك حفات 
مليون   1.7 عبرها  يتابعه  التي  »إنستغرام«  عبر  منزله  من 
سبيتاكلو  غرانده  بيو  »إيل  أغنياته  أشهر  وتعرض  مشترك. 
العظيم  االنفجار  منذ  استعراض  أكبر  بانغ«  بيغ  إيل  دوبو 
في  القدم  لكرة  يوفنتوس  نادي  يعرضه  كان  فيلم قصير  مع 

تورينو قبل كل مباراة على مدرجه عبر الشاشات العماقة.
كذلك تبث جيانا نانيني إحدى أشهر المغنيات اإليطاليات، 
جميعا  »نشعر  لكي  ميانو،  من  اإلنترنت  عبر  غنائية  عروضا 
»المرعب في  وتقول:  وبأمان«.  بعضنا من بعض  أقرب  بأننا 
يقدم  أن  يجب  منا  واحــد  كل  الوحدة.  هي  الفيروس  هذا 

للمجتمع شيئا ما يستطيع تقديمه«.
وفي مصر، أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة 
البيت..  في  »خليك  اإللكترونية  المبادرة  الثاثاء،  المصرية، 

الثقافة بين إيديك«. وقالت عبدالدايم إن مبادرة »خليك في 
البيت.. الثقافة بين إيديك« تهدف إلى بث نوادر أرشيف اإلبداع 
الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على 
»يوتيوب« وحسابات التواصل االجتماعي الخاصة بها. وأشارت 
إلى  الرامية  االحترازية  اإلجراءات  لتنفيذ  أنها توجه دعوة  إلى 
الحفا على الصحة والسامة العامة من خال التزام المنازل 

نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها الباد.
الهولوغرام  بتقنية  أقيم  حفل  بأول  بدأ  البث  أن  وتابعت 
في دار األوبرا، ويتضمن رائعة أم كلثوم »حيرت قلبي«، إلى 
جانب عدد من أعمال كوكب الشرق من أداء النجمتين ريهام 

عبدالحكيم ومي فاروق.
متنوعة  إبداعية  بمواد  يوميا  يتواصل  البث  أن  وأضافت 
تشمل عروضا مسرحية، وحفات موسيقية عربية وكاسيكية، 
يتم  كما  وغيرها،  ووثائقية  قصيرة  وأفاما  باليه،  وعروض 
بالكثير  اإلنترنت  شبكة  على  للوزارة  الرسمي  الموقع  تزويد 

من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.
وقدم المغني والممثل أسامة الهادي أول حفل »أوناين« 

يجمعه مع الفنان اللبناني مايك ماسي، مساء 
اإلثنين، ضمن مبادرة غنائية تحمل اسم »حفل 
»اليف  حفات  تقديم  على  تعتمد  بالبيجاما« 

أون الين« عبر منصات »السوشيال ميديا«.
وتأتي هذه الحفلة ضمن مبادرة أطلقها 

أون  حفات  خالها  يقدم  ماسي،  مايك 
الين تجمعه مع عدد من المغنين العرب 

كل فترة بشكل دويتو غنائي اليف عبر 
الستغال  محاولة  في  »اإلنستغرام« 

لحث  شهرتهم  الــعــرب  الــنــجــوم 
الجمهور على الحد من التجمعات 

انتشار  لتجنب  البيوت،  والتزام 
وباء  أصبح  ــذي  ال ــا«،  »كــورون

مختلف  إللغاء  أدى  عالميا 
والتجمعات  الحفات  الدول 

ــدارس  ــ ــم ــ ــق ال ــي ــل ــع وت
نشر  وحتى  والجامعات 

حظر التجوال.
وتجمع هذه الحفلة 

ألول مرة بين مايك 
مــاســي وأســامــة 

في  ــادي،  ــهـ الـ
غنائي  حفل 
عبر  مــبــاشــر 
ــة  ــ ــص ــ ــن ــ م

»اإلنستغرام«، 
خاله  أشهر يقدمان  توليفة من 

دون أغانيهما بشكل حي  للجمهور 
في  لوجودهم  بث الحاجة  عبر  المكان 

اليف مشترك بينهما، في محاولة لنشر التوعية 
في  والدخول  المنزل  في  للبقاء  الجماهيرية 
فيروس  تفشي  لمواجهة  ذاتي  صحي  حجر 

»كورونا«.
وكذلك يستعد الفنان علي الحجار إلحياء 
التواصل  منصات  عبر  الهواء  على  حفلة 
إجباري«،  »مسار  فرقة  بخاف  االجتماعي، 
المصرية  الفرق  من  عدد  إلى  باإلضافة 

والعربية.

تصوير  المفتي  هدى  المصرية  الفنانة  تواصل 
»فانتينو«  الجديد  المسلسل  في  مشاهدها 
في  عرضه  والمقرر  ــام  إم ــادل  ع النجم  بــجــوار 

رمضان المقبل.
لحالة  استكماال  المسلسل  تصوير  ويأتي 
الفترة  خال  هدى  تعيشها  التي  الفني  النشا 
واحدة،  دفعة  أفام   4 في  تشارك  إذ  الماضية، 
تم  اللذان  السنة«  و»راس   » ثانوي  »بنات  هي 
الجاري،  العام  بداية  العرض  دور  في  طرحهما 
الفطر  عيد  في  طرحه  المقرر  »ديـــدو«  وفيلم 
تصور  ــذي  ال والــجــن«  »كــيــره  وفيلم  المقبل، 

دورها فيه حاليا.
ــدى فــي حــوارهــا مــع »الــوســط«  وأعــربــت ه
السينما،  في  الحالية  بخطواتها  سعادتها  عن 
خاصة  غــاوة  له  السنة  راس  »فيلم  موضحة 
فيه،  أشـــارك  سينما  فيلم  أول  ألنــه  قلبي  في 
الدور  من  بداية  ومميزة  مختلفة  تفاصيله  وكل 
المميز،  العمل  وفريق  واإلخــراج  بالكتابة  مــرورا 
إال  البداية،  في  أحبطني  الفيلم  تأجيل  أن  ورغم 
عرض  أنه  خاصة  مميزا،  كان  نزوله  توقيت  أن 
استمتعت  الذي   ، ثانوي بنات  فيلم  مع  تزامنا 
فيلم  أول  أصبح  ألنه  للسينما  وقدمني  به  جدا 
رأس  تصوير  من  انتهيت  أنني  رغم  لي  يعرض 

السنة قبله«.
تماما  مختلفتين  شخصيتين  »أقدم  وأضافت: 
للسينما  يقدمني  ما  وهــو  الفيلمين،  كا  في 
ليراني  كبيرا،  تنوعا  ويعطيني  جيدة،  بطريقة 

الناس في أدوار متنوعة«.
»انتهيت  ــدى:  ه تقول  »ديـــدو«  فيلم  وعــن 
شيء  أصعب  وكــان  فــتــرة،  منذ  تصويره  مــن 
مصور  كله  فالفيلم  عملي،  بداية  منذ  صورته 
كل  تخيل  تطلب  ما  وهو  خضراء«،  كروما  على 
نفسية  إصابات  فيه  أصبت  كما  تقريبا،  شــيء 
في  ونغطس  بحبال  نتعلق  كنا  فقد  وجسدية، 
فيلم  على  تعاقدت  للمخرج  أقــول  وكنت  الماء 

كوميدي وصورت فيلم أكشن«.
والجن«  »كيره  فيلم  في  مشاركتها  عن  أما 
ممتع،  حامد  مــروان  المخرج  مع  »العمل  علقت: 
عز  أحمد  مثل  كبار،  نجوم  كله  الفيلم  وفريق 
الخاصة  الزمنية  والحقبة  عبدالعزيز،  وكريم 
بمشاركتي  جــدا  وسعيدة  ومميزة،  صعبة  به 
في  الخطوات  أهــم  من  فهو  الفيلم،  هــذا  في 
فيه  دوري  تقديم  وأتمنى  السينمائي،  مشواري 

بشكل جيد«.
ــا  ــ ــت: »أن ــ ــافـ ــ وأضـ

أنني  ــدا  جـ ســعــيــدة 
ــدأت الــعــمــل في  ــ ب
وسعيدة  السينما، 

حققته  الذي  بالنجا 
شاركت  التي  ــام  األف

أكثر  السينما  ألن  بها، 
بالنسبة  مــهــم  ــيء  شـ
تعيش  أعمال  فهي  لــي، 

الفنان  تــاريــ  وتصنع 
ــه، كــمــا  ــ ــف ــ ــي ــ وأرش
أتـــحـــمـــس دائـــمـــا 
ــرة دخــــول  ــكـ ــفـ لـ
السينما  الـــنـــاس 
ومـــشـــاهـــدتـــهـــم 
ــي  ــت األعــــمــــال ال
كثرة  ورغم  أقدمها، 
الــدرامــا  فــي  عملي 
تـــظـــل الــســيــنــمــا 
وأحب  األول  شغفي 

العمل بها أكثر«.
في  مشاركتها  مــســلــســل وعن 

إمام  عادل  مع  »العمل  أوضحت:  »فانتينو«، 
منه  وتعلمت  لي،  بالنسبة  جدا  ومميز  مختلف 

طويلة  فترة  أخــذ  التصوير  أن  خاصة  كثيرا، 
أطول،  لوقت  معه  بالتواصل  لي  سمح  ما  وهو 
مرن  أنه  ورغم  المسلسل،  في  ابنته  دور  وأجسد 
معه  يعمل  لمن  مساحة  ويعطي  الخطأ  ويتقبل 
على  البداية  منذ  حرصت  أنني  إال  ويوجهه، 
أذاكر  وأن  أمامه  للخطأ  مجال  هناك  يكون  أال 
أي  أتافى  أصبحت  الوقت  ومع  جيدا،  دوري 

أخطاء«.
هدى  قالت  ــا  أدوارهـ اختيار  معايير  وعــن 
فكرة  على  اختياراتي  في  »أعتمد  المفتي: 

ألني  ــة،  ــداي ــب ال فــي  النفسي  االرتــيــا 
ــمــل حــســب درجـــة  ــع أنـــدمـــ فـــي ال
ــان تــجــاه األشــخــاص  ــاألم إحــســاســي ب
عن  وأعــتــذر  بـــي،  يحيطون  ــن  ــذي ال
مكررة  أنها  أشعر  التي  األعمال  تقديم 
ومقياس  ــي،  ل جــديــدا  تضيف  لــن  أو 
الجمهور  يحب  أن  لي  بالنسبة  النجا 

الشخصيات التي أقدمها«.

بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة  عالم  ل العامة  الهيئة  رئيس  زار 
سعد  محمود  الغنائي  الشاعر  ــد،  األح الفاخري،  جمعة  الموقتة،  الليبية 
الحياة  إثراء  في  الفاعل  ودوره  اإلبداعي،  لعطائه  وتقديرا  تكريما  العبدلي، 

الثقافية الليبية.
والمعارض  المهرجانات  إدارة  مدير  من  كل  الزيارة  في  الفاخري  رافق 
واإلعالمي  الجحاوي،  علي  طارق  اإلعالمي  المكتب  ومدير  العريبي،  خليل 
محمد،  جمال  والــفــنــان  الشوبكي،  محمد  والــفــنــان  الــفــاخــري،  محسن 
حسين  والفنان  المحجوب،  رافع  واإلذاعــي  الطيب،  محمد  الغنائي  والشاعر 
فتحي  والمسرحي  األمين،  محمد  والممثل  العريبي،  سعد  والفنان  خالد 

الغرياني، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
العبدلي  محمود  الفنان  وضــع  على  لالطمئنان  الــزيــارة  هــذه  وتأتي 
ختام  في  التميز  درع  للشاعر  الهيئة  وأهدت  معنوياته،  من  ولرفع  الصحي، 

الزيارة.
مواليد  مــن  العبدلي  محمود  الغنائي  الشاعر 
كم  بــــ50  بنغازي  ــرق  ش تقع  ــي  وه بــرســس، 
استماعه  خالل  من  األغنية  كتابة  بدأ  تقريبا، 
طالبا،  كان  عندما  الستينات  بداية  للمذياع 
لنظار  علي  »وا  أغنية  أول  له  واختيرت 
المرحوم  بصوت  تسجيلها  وتــم  ــي«  رب ــد  راي
ألحان  ومن   ،1965 العام  زايد  سالم  المطرب 

المرحوم يوسف العالم.
المسلسالت  ــي  ــان أغ ــن  م الكثير  وكــتــب 
و»طار  »المركب«  منها  والمسرحية  اإلذاعية 
العريبي  فتحي  للمخرج  مرئية  وسهرة  الحمام«، 

بعنوان »األرض الطيبة«.
المطربين  معظم  ــه  ل غنى  كــذلــك 
محمد  صدقي،  محمد  مثل  الليبيين 
طاهر  ــالح،  ص محمد  مختار، 
حفظي،  ــم  ــي ــراه إب ــر،  ــم ع
أحمد  الــســعــفــي،  ــم  ــري م
حسين،  فهيم  ــل،  ــام ك
وحيد  حــســنــي،  عــلــي 
حمدي،  ناصر  سالم، 
مــجــمــوعــة صـــوت 
سعيد،  خالد  الجبل، 
أحمد  نــجــم،  محمد 
بـــاســـم، والــفــنــانــة 
ــة عــفــاف  ــري ــص ــم ال

راضي.
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القاهرة - الوسط

 إصدار األلبومات الجديدة معضلة الفنانني

مشاهير يطالبون الجمهور باحترام الحجر املنزلي

حفالت اإلنترنت.. «جرعة أمل في زمن «كورونا»

البعض فضل االنتظار 6 أشهر..

عل= رأسهم مايكل ستيب وبونو.. 

من إيطاليا إل= فرنسا مرورا بمصر.. 

القاهرة - الوسط

هدى املفتي: تعلمت الكثير 
من عادل إمام

تجسد دور ابنته في رمضان

إلى  تدعو  مشاهير  ــوات  أص أخيرا  علت 
مايكل  من  بدءا  المنزلي،  الحجر  احترام 
إي  ر  « فرقة  في  السابق  المغني  ستيب 

إم« إلى بونو قائد فرقة »يو تو«.
من  أكثر  منذ  كتبت  أغنيات  وهناك 
معاصر،  ــدى  ص لها  ولكن  عــامــا،   30
وورلد  ذا  أوف  إند  ذي  »إتــس  مثل 
الذي  العالم  نهاية  إنها  نوو«  وي 
إم«  إي  ر  « لفريق   1987 نعرفه  
قوائم  في  الظهور  إلى  عادت  التي 
بثه  فيديو  مقطع  نتيجة  التشغيل 
ستيب  مايكل  السابق  الفرقة  قائد 
ويظهر  منزله،  من  يدندن  وهــو 
ولحيته  طبية  نظارة  مرتديا  فيه 
»فرانس  لوكالة  وفقا  بـــارزة، 

برس«.
الفيديو،  في  ستيب  يحذر 
طريقنا  فــي  »نــحــن  قــائــا: 

ــا  ــروس كــورون ــي ــع ف إلـــى الــمــجــهــول م
خطير  ــو  وه حقيقي،  لكنه  المستجد، 
بـــاإلجـــراءات  ــر  ــذك وي اآلن«،  ويــحــصــل 
لتفادي  الحجر  خال  اتباعها  المفترض 
»بعدما  وذلــك  المستشفيات«،  ــراق  »إغ

تحدثت إلى أصدقاء في إيطاليا«.
»يو  فــرقــة  مغني  بــونــو  ــور  ص أيــضــا 
البيانو  أمـــام  فيه  يجلس  فيديو،   »2
واجهة  خلف  مــن  الخلي  يظهر  فيما 
نوون«  بي  لوف  يور  »لت  ويــردد  منزله، 
إلى  وأهداها   ، تحب من  يعرفون  دعهم 

»األطباء والممرضات«.
الحجر  من  مستوحاة  حب  قصة  وغنى 
مايين  ثاثة  النتيجة  وكانت  الصحي، 
أن  يؤكد  ما  »فيسبوك«،  عبر  مشاهدة 
والعزل«  المهجورة  والشوارع  »الصمت 
تمنع  ال  »المسافة«  وأن  صــدى  لديها 

وصول رسائل الحب والدعم.

بــيــرات  دو  كـــور  المغنية  ــرت  ــش ون
الكندية  كيبيك  مقاطعة  من  المتحدرة 
شوهد  قصيرا  فيديو  مقطع  »تويتر«  على 
فيه  ــردد  وتـ مـــرة،  ــف  أل  300 مــن  أكــثــر 
ظل  في  اتباعها  المفترض  التعلميات 

انتشار »كوفيد19-« لجمهورها الشاب.
الصحفي  ــال  ــك دي بـــرتـــران  ــول  ــق وي
تأثير  »هناك  الموسيقى:  في  المتخصص 
االجتماعي،  التواصل  لشبكات  مكثف 
لــكــن ال يــوجــد شـــيء غــيــر مــتــوقــع في 
ــدرة الــفــنــانــيــن عــلــى الــتــعــاطــي مع  ــ ق
عملهم،  من  جــزء  هــذا  جدية،  مواضيع 
بدءا  ذلــك  على  عديدة  شواهد  وهناك 
إلى  ــوال  وص هجمات  مــع  تعاملهم  مــن 

الكوار اإلنسانية«.
فيديو  نشر  فقد  ــي  ت أدمــيــرال  أمــا 
خال  في  مرة  ألف   142 من  أكثر  شوهد 
الفرنسي  الرئيس  فيه  ويظهر  أيام،  ثاثة 

مواطنيه  يخاطب  وهو  ماكرون  إيمانويل 
قبل  البحار«،  وراء  وما  فرنسا  في  »األعزاء 
دبوز  جمال  الكوميدي  صــوت  يخرج  أن 
يذكر  والحقا  جميعا«،  »سنموت  يصر 
وبما  علميا،  خياال  ليس  الوباء  أن  المغني 
يبقوا  أن  الجميع  فعلى  لقا  يوجد  ال  أنه 

محجورين في منازلهم.
فيديو  صوفي«  غراند  »ال  نشرت  أيضا 
مقابل  الغتيار  على  تعزف  وهي  فيه  تظهر 
الفيروس  يفرضها  تعابير  وتردد  الكاميرا، 
نهاية  من  نقترب  »نحن  مثل  واقع  كأمر 

الطريق، عاداتنا تتخلى عنا«.
الفنانة  تتمنى  مكتوبة  رسالة  وفــي 
بالكثير  التحلي  بالمرض  أصيبوا  »لمن 
التمريضي«  و»للطاقم  الشجاعة«،  من 
طلبات  دفق  يتحملون  الذين  »والتجار« 

الزبائن.

الفاخري يكرم العبدلي 
تقديرا لعطائه اإلبداعي

كتب الكثير من أغاني المسلسالت اإلذاعية والمسرحية

ية سا األمير ية  ند في حف ل بو ي وي ني  • الم
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ار  الساب  ربي  وال ي  ي ال ر  ال ن  أ  ب
ال  ال  ت ا ا  ر م ر   الن اد  التا 
ودي يوم 28  امت  الس ررا  كا م
ال  ري  ار بين  ال مار 
 ، ر ال ا  و ود  الس
كورونا  يرو  يت  أ  ل 
مناش  ي  ر  وي ر  ب ال  ال  
ي   ي والريا ا ت ادي واال ت يا اال ال
ين  ل مس  ير  ل  مو  ل  ب ا 
وأك  و   ، تا ال يرو  ال ود  متاب 
ي   ، ر ال ا  بالناد  ر  ال ير  م
ا التا  ر ي ب ، أ نادي  ي ال
ا  نا أ  ، م ود ال الس أمام 
مو  ي  بت وا  أمر  أ  يوا  
تار التا ناد  ، ب أ ا ير ا أو  ال
ا   ر و  ، لي را ار الس ر  ال ال
ال  ناد  وين   ، ال ت ا ا  ر م
اي  بر التا  ا  ت ا ا  ر م ود  الس
 ، ودي ي الس ي التر ي  ا من ر
وم  د من ن ارك  ، وم ي رك  ال
 ، ربي ال ر  ال وم  ن من  د  و الناديين 
نت  ال ال  أبر  من  التا  ي  ي 
، و ل  راب ا  ي و ن ال الو
ا  ، ومن بين ي ن ي ا تر   أ ل وا
ا  با  ، التونسيا الن  و س  ا ال
طا  ل أبر م ن  ركيا، ل ار   ل 
م م  ود ال  ال الس ري  م 

ي مستويات 

طرابلس«،  »األهلي  نادي  رئيس  ونائب  السابق  الليبية  الكرة  نجم  طالب 
الطبية  النصائح  واتباع  بالمنزل  بالبقاء  الرياضي  الجمهور  األسود،  علي 
وقال  »كورونا«،  لفيروس  تفاديًا  القصوى  للضرورة  إال  الخروج  وعدم 
طبق  إنه  بـ»فيسبوك«  الشخصية  صفحته  عبر  له  منشور  في  األسود 

مؤكدًا  أسبوع،  من  بها  والتزم  الصحية  واإلرشادات  والنصائح  التعليمات 
وهو  له  بصورة  ذلك  مصاحبًا  الوباء،  هذا  على  للقضاء  طريقة  أنها 

بالبيت. ملتزم 

طالب مدرب المنتخب الليبي السابق لكرة القدم، محمد أحميدة، بضرورة 
العالمية، وعدم االستهانة  المواطنين واحترام نصائح منظمة الصحة  التزام 
التواصل  بموقع  الشخصية  صفحته  على  منشور  في  أحميدة  وقال  باألمر، 
االجتماعي »فيسبوك«: »إننا ال نمارس التنظير على أحد، ولكن كل من يدعو 
يجب أن يلتزم بيته وأنا ملتزم بيتي وال بد من االبتعاد عن االزدحام«، كما 
طالب أصحاب المحالت التجارية بأن يبتعدوا عن الربح الرخيص على حساب 

المواطن في هذه األزمة العالمية.

بأبوسليم،  والرياضة  الشباب  ملف  أكد مسؤول 
الصديق العباسي، فى تصريح خاص إلى جريدة 
»الوسط«، أن اجتماعاً عقد بقاعة اجتماعات نادي 
والرياضة،  الشباب  مكتب  مدير  ضم  أبوسليم 
محمود العلوص، ورئيس نادي أبوسليم حسين 
والرياضة  الشباب  ملف  عن  والمسؤول  النائب، 
ببلدية أبوسليم، ومندوبين عن شركة »سيول 
للكشافة  العامة  والحركة  الطبية«،  للمعدات 
بأبوسليم،  المركزي  واألمن  األحمر  والهالل 
ومكتب اإلعالم بالبلدية، ومكتب اإلعالم بالهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
نوقشت في االجتماع السبل الكفيلة بالبرنامج 
وطرق  »كورونا«  بفيروس  للتعريف  التوعوي 
الوقاية منه، وتم االتفاق على جملة من اإلجراءات، 

من بينها توزيع مطويات إرشادية ومعدات طبية 
إلى  باإلضافة  نقاط،  بعدة  للمواطن  مباشرة 
القيام بحمالت تعقيم للمقار اإلدارية والمؤسسات 
الخاصة والعامة، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس 
بالعالم.  تعصف  التي  الجائحة  هذه  »كورونا« 
وأضاف العباسي أن بلدي أبوسليم قرر أيضاً اتخاذ 
جملة من اإلجراءات، من بينها إغالق كل الحدائق 
والترفيهية  الرياضية  والصاالت  والمتنزهات 
الواقعة  العامة والخاصة  والمناسبات االجتماعية 
الدعاية  شركات  وإلزام  أبوسليم،  بلدية  داخل 
واإلعالن التى تملك لوحات إعالنية داخل نطاق 
البلدية بتخصيص %40 من إجمالي اللوحات لنشر 
مواد إعالنية تثقيفية للتوعية من الوباء العالمي، 

فيروس »كورونا«.

أبوسليم تطلق حملة توعوية حول «كورونا»

● جانب من اجتماع نادي أبوسليم

املدرب الوطني 
أساس الكرة الليبية 

ا

بداية  أساس  هو  الوطني  المدرب  يبقى 
وتطور الكرة الليبية، وله الفضل الكبير في 
تقديم واكتشاف وصقل الكثير من نجومها 
على مر األجيال، حيث بدأت انطالقة كرة 
أبنائها  بقيادة وتضحيات  ليبيا  في  القدم 
حجر  وضعوا  الذين  المحليين  ومدربيها 
الليبية  الكرة  اعتمدت  حيث  األساس، 
الذي  المحلي  المدرب  في  ثقتها  ومنحت 
طويالً،  ومنتخباتها  فرقنا  مسيرة  رافق 
وكان معها في أزماتها وأفراحها وأتراحها، 
ولم يدخل المدرب األجنبي على الخط إال 
الذي  الجاهز  الالعب  على  معتمدًا  متأخرًا، 
لما  لواله  الذي  الوطني  المدرب  نتاج  هو 
النبو  وعرف  وترعرع  الليبي  الالعب  نشأ 

والتطور بفضله.
أغلب  وراء  الوطني  المدرب  كان 
الليبية  الكرة  عاشتها  التي  النجاحات 
تاريخها  من  مهمة  مراحل  في  ونجومها 
رغم أنه في كثير من األحيان كان مدرب 
طوار وأزمات ويبقى أول نجاح واستحقاق 
مع  تميزه  الوطني  المدرب  خالله  أثبت 
المنتخب كان بطله الراحل محمد الخمسي 
بالبطولة  الفوز  لتحقيق  قاد منتخبنا  الذي 
قاده  كما   1980 العام  بتركيا  اإلسالمية 
حاسمة  مواجهات  في  كبيرة  النتصارات 

أمام منتخبات عربية قوية.
المدرب الوطني الهاشمي البهلول الذي 
واصل المسيرة وقاد منتخبنا إلى المحطة 
األخيرة للتأهل لمونديال المكسيك العام 
1986 وقبلها قاد فريقه »األهلي طرابلس« 
األفريقية  الكؤوس  كأس  بطولة  لنهائي 
الوطني  للمدرب  كان  كما   ،1984 العام 
أبوبكر الربع نجاح كبير مع فريقه »النصر« 
حين قاده العام 1985 لنصف نهائي كأس 
الوطني  المدرب  وحقق  أفريقيا،  كؤوس 
بوبكر باني نجاحاً الفتاً مع فريقه »االتحاد« 
كؤوس  كأس  نهائي  لنصف  قاده  حين 
أفريقيا العام 2000، وخاض المدرب عبد 
أربيش تجربة ناجحة مع منتخبنا  الحفيظ 

ضمن تصفيات الـ»كان« والمونديال.
مؤخرًا برز المدرب الوطني محمد الككلي 
مغامرة  وخاض  الشبان  المدربين  أحد 
جريئة توجها بقيادة فريقه »النصر« ألول 
»الكونفدرالية«  نهائي  ربع  لبلو  مرة 
المنافسة في بطولة  وحتى على مستوى 
فإن  انطالقه  منذ  المحلي  الليبي  الدوري 
والحصاد  النتائج  مستوى  على  التفوق 
المدرسة  مصلحة  في  يصب  والبطوالت 
وأكدت  المشهد،  تصدرت  التي  المحلية 
معرفة  في  ودرايتها  وجدارتها  تفوقها 
والقدرة  ومواهبها،  الليبية  الكرة  أسرار 
أصعب  في  واإلقناع  والعمل  النجاح  على 
الظروف واألوقات رغم كل التحديات على 

كافة الواجهات.

ركا ين  ا ين ال «مارس».. شاهد على أبرز املواجهات لـ «فرسان املتوسط» 

والمواعيد  األحداث  بعديد  »مارس«  شهر  يزخر 
الكروية المهمة التي عاشتها كرة القدم الليبية 
الزالت  التي  الدولية،  منتخباتها  صعيد  على 
والطويل  الحافل  وتاريخها  ذاكرتها  في  راسخة 
على مر األجيال، ففي مثل هذا الشهر من العام 
المعرض  دورة  وانطالق  ميالد  شهد   1964
ُأقيمت  التي  القدم،  لكرة  السنوية  الدولية 
سنوات  أربع  مدى  على  بطرابلس  منافساتها 
متتالية، حيث استضافت البالد الدورة الرياضية 
مناسبة  في  الدولي  طرابلس  لمعرض  السنوية 
إقامة معرض طرابلس الدولي السنوي بمشاركة 

أبرز الفرق والمنتخبات. 

ر 1964 ر م د
العام  نسخة  في  الدولية  المعرض  دورة  في 
المرتبة  في  الليبي  الوطني  المنتخب  حل   1964
بلقب  توج  الذي  اللبناني  المنتخب  خلف  الثانية 
المتوسط«  »فرسان  استهل  حيث  البطولة، 
اللقب  حامل  أمام  بخسارة  بالبطولة  مشوارهم 
على  فوز  ثم  لصفر،  بهدف  اللبناني  المنتخب 
شميسة  أبوبكر  بهدفي  المغربي  المنتخب 
مبارياته  ثالث  في  تعادل  ثم  السنوسي  وحسن 
لهدفين  بهدفين  المالطي  المنتخب  أمام 
أحرزهما كل من أبوبكر شميسة وعلي البسكي، 
واختتم مبارياته بالبطولة بانتصار على المنتخب 
السوداني بهدف أحرزه الالعب محمد الخمسي، 
وقاد المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب 

اإلنجليزي روبنسون أيليوت.

لية 1965  ر ال الم
المعرض  بطولة  تواليًا  الثاني  للموسم  ُأقيم 
المنتخب  ببطولتها  وتوج   1965 للعام  الدولية 
في  الليبي  الوطني  المنتخب  وجاء  التونسي، 
مسيرتهم  »الفرسان«  واستهل  الثانية  المرتبة 
الكويتي  المنتخب  على  كبير  بانتصار  بالبطولة 
سالم  ثالثية  منها  أحرز  لهدف،  أهداف  بأربعة 
فقد  ثم  البسكي،  علي  لالعب  وهدفًا  عمران 
التونسي  المنتخب  أمام  مبارياته  ثاني  نتيجة 
بثالثة أهداف لهدفين أحرزهما الالعب المهدي 
على  بفوز  بالبطولة  مبارياته  واختتم  السوكني 
حسن  الالعب  أحرزه  بهدف  المغربي  المنتخب 
الدورة  هذه  في  المنتخب  وقاد  السنوسي، 

المدرب اليوغسالفي فوجين بوزغتش.

ر 1966 د
بدأ   1966 للعام  الدولية  المعرض  دورة  في 
المغربي  المنتخب  على  بفوزه  بقوة  المنتخب 
ثالثية  البسكي  علي  الالعب  منها  أحرز  برباعية، 
ثاني  في  تعادل  ثم  صويد،  بن  ألحمد  وهدفًا 
أهداف،  دون  التونسي  المنتخب  أمام  مبارياته 
المنتخب  أمام  مبارياته  ثالث  نتيجة  خسر  فيما 
في  المنتخب  وقاد  لصفر،  بهدفين  العراقي 
سكنر،  جورج  اإلنجليزي  المدرب  البطولة  هذه 
وتوج المنتخب المغربي بلقب البطولة فيما جاء 

المنتخب الليبي في المرتبة الثالثة.

رات 1967 ر ال
في آخر دورات المعرض الدولية التي ُأقيمت 

العام 1967 توج المنتخب العراقي بلقب البطولة، 
فيما شاركت ليبيا بمنتخبين، حيث جاء المنتخب 
الليبي  والمنتخب  الثالثة  المرتبة  في  )أ(  الليبي 
الرابع، ففي أولى مبارياته خسر  )ب( في المركز 
السوداني  المنتخب  أمام  )ب(  الليبي  المنتخب 
من  كل  أحرزهما  لهدفين  أهداف  بأربعة 
مصطفى التومي والهاشمي البهلول، وفي ثاني 
المباريات تفوق المنتخب الليبي )أ( على المنتخب 
منها  أحرز  لهدف  أهداف  بخمسة  )ب(  الليبي 
ثنائية  الصغير  وديمس  ثالثية،  البسكي  علي 
أمام  مباراته  )ب(  الليبي  المنتخب  خسر  فيما 
أحرزه  لهدف  أهداف  بأربعة  العراقي  المنتخب 
الالعب مصطفى التومي وتعادل المنتخب الليبي 
أحرزه  لهدف  بهدف  السوداني  المنتخب  مع  )أ( 
الالعب ديمس الصغير، فيما فقد المنتخب الليبي 
بهدف  العراقي  المنتخب  أمام  مباراته  نتيجة  )أ( 
لصفر، وقاد المنتخب الوطني )أ( في هذه الدورة 
المدرب الجزائري مختار عريبي، فيما قاد منتخب 
ليبيا )ب( المدرب الجزائري اإلبراهيمي السعيدي.

عود  توق 11 عاما
توقفت دورة المعرض، وسجلت عودتها بعد 
ُأقيمت  حيث  عامًا،  عشر  أحد  دام  طويل  غياب 
ليبيا  وشاركت   1978 العام  واحدة  مناسبة  في 
المنتخب  استهل  حيث  و)ب(،  )أ(  بمنتخبين 
بهدف  الجزائري  المنتخب  على  بفوزه  )أ(  الليبي 
لصفر أحرزه الالعب محمد أبونيسة، فيما تفوق 
المالطي  المنتخب  على  )ب(  الليبي  المنتخب 
بهدفين لهدف أحرزهما الالعب جمال أبونوارة، 
وفي آخر المباريات التقى المنتخب الليبي )أ( مع 
المنتخب الليبي )ب( الذي تفوق بركالت الترجيح 

بعد انتهاء زمن الوقت األصلي دون أهداف.

كا يات ال ت
المباراة   1967 العام  مارس  شهر  شهد 

بنظيره  الليبي  المنتخب  جمعت  التي  الشهيرة 
بين  رسمي  حوار  أول  في  بالقاهرة  المصري 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  ضمن  المنتخبين 
فوز  عن  أسفرت  التي  اإلياب،  مباراة  في  )كان( 
صعب للمنتخب المصري الذي تفوق بثالثة أهداف 
لهدفين بعد أن كان منتخب ليبيا الوطني متقدمًا 
بهدفين أحرزهما هداف الفريق أحمد بن صويد، 
وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي ُأقيمت بالملعب 
البلدي بطرابلس قد أسفرت عن تعادل المنتخبين 

بهدفين لهدفين أحرزهما أحمد بن صويد.

أ عبور 
شهد شهر مارس العام 1979 أول تأهل لمنتخب 
ليبيا الوطني للدور الثاني بعد خروج مبكر من الدور 
تصفيات  ضمن  متتالية  تصفيات  أربع  في  األول 
بطولة أمم أفريقيا بقيادة المدرب اإلنجليزي رون 

برادلي على حساب المنتخب اإلثيوبي، حيث تفوق 
المنتخب في لقاء الذهاب األول بطرابلس بهدفين 
لهدف أحرزهما كل من بشير الرياني وناصر بلحاج، 
فيما أسفر لقاء اإلياب بالعاصمة اإلثيوبية أديس 
أحرزه  لهدف  بهدف  المنتخبين  تعادل  عن  أبابا 
بشير الرياني ليتأهل الي الدور الثاني من التصفيات 

الذي غادره أمام المنتخب الجزائري. 

أكبر فو 
تأهاًل   1979 العام  من  مارس  شهر  شهد 
حساب  على  ليبيا  لمنتخب  تاريخيًا  وانتصارًا 
أولمبياد  تصفيات  ضمن  التونسي  المنتخب 
بهدف  بالمنزه  ذهابًا  خسارته  عقب  موسكو 
وفوزه بطرابلس إيابًا بثالثة أهداف لصفر، وهو 
التونسي، حيث  المنتخب  ليبي على  انتصار  أكبر 
أحرز ثالثية الفوز للمنتخب الليبي كل من ناصر 

بلحاج وفوزي العيساوي وجمال أبونوارة.

ا صي الم 
شهد شهر مارس من العام 1982 أهم وأبرز 
مرة  ألول  بتنظيمها  ليبيا  عاشته  أفريقي  حدث 
نهائيات بطولة أمم أفريقيا ورغم توقف النشاط 
المنتخب  أن  إال  سنوات،  ثالث  لقرابة  الكروي 
خالل  له  ظهور  أول  في  ونجح  حسناً،  بالًء  أبلي 
المباراة  بلو  في  أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات 
النهائية وإحراز القالدة الفضية ولقب وصيف بطل 
القارة، حيث استهل مشواره بالبطولة بتعادل في 
لقاء االفتتاح أمام منتخب غانا بهدفين لهدفين 
والعيساوي،  جرانة  الرازق  عبد  من  كل  أحرزهما 
عبد  بهدفي  التونسي  المنتخب  على  فوز  ثم 
الرازق جرانة وفرج البرعصي، وتعادل سلبي أمام 
المنتخب الكاميروني، وفوز على المنتخب الزامبي 
وخسارة  البشاري  علي  أحرزهما  لهدف  بهدفين 
بركالت الترجيح في المباراة النهائية أمام منتخب 
غانا بعد انتهاء زمن الوقت األصلي بهدف لهدف، 
المدرب  البطولة  هذه  في  ليبيا  منتخب  وقاد 
فوزي  الكبير  الفريق  نجم  وتوج  بيال،  المجري 
العيساوي بكأس أفضل العب بالبطولة، فيما تم 
ضمن  ليبيا  منتخب  نجوم  أبرز  من  ثالثة  اختيار 
قائمة أفضل أحد عشر العباً بالبطولة، وهم فوزي 

العيساوي وعلي البشاري وصالح صولة. 

ي يا المك مو
انطالقة   1985 العام  من  مارس  شهر  شهد 
ضمن  الوطني  ليبيا  لمنتخب  الحافل  المشوار 
 1986 العام  بالمكسيك  العالم  كأس  تصفيات 
مستحق  وتأهل  بفوز  »الفرسان«  استهله  الذي 
لقاء  السوداني برباعية في  المنتخب  على حساب 
اإلياب بطرابلس أحرزها كل من أبوبكر بن إبراهيم 
في  نجح  ثم  باني،  وبوبكر  والمعداني  والبشاري 
الدور الثاني في إقصاء المنتخب التونسي عقب فوز 
المنتخب ذهاباً بطرابلس بهدفي إبراهيم المعداني 
والبشاري وخسارته إياباً بالمنزه بهدف، ثم تعادل 
في لقاء الذهاب دون أهداف أمام المنتخب الغاني 
وفوز في لقاء اإلياب ببنغازي بهدفي رضا السنوسي 
محطة  في  المنتخب  توقف  فيما  القاضي،  وعياد 
التصفيات األخيرة عقب خسارته ذهاباً أمام المنتخب 
المغربي بثالثية وفوزه إياباً ببنغازي بهدف لصفر 
والذي لم يكن كافياً ليغادر سباق التصفيات بفارق 
هدفين، وقاد المنتخب الوطني في هذه المشاركة 

المثيرة المدرب الوطني الهاشمي البهلول. 

جلي  رتو ا إي
لفريق  زيارة   1979 العام  مارس  شهر  شهد 
الدوري  فرق  أشهر  أحد  اإلنجليزي  إيفرتون 
وديًا  الوطني  الفريق  واجه  الذي  اإلنجليزي 

بطرابلس وتفوق بصعوبة بهدف لصفر. 

ي  ار تاري ا
مع  موعد  على   2001 العام  مارس  كان شهر 
انتصار تاريخي لمنتخب ليبيا على المنتخب المصري 
بملعب بنغازي ضمن تصفيات أمم أفريقيا بهدفين 
المصلي،  وأحمد  التاورغي  محمد  أحرزهما  لصفر 
وشهدت هذه المباراة التاريخية حوارًا ساخناً من 
ليبيا  منتخب  مدرب  بين  الملعب  خطوط  خارج 
المنتخب  الخمسي ومدرب  الراحل محمد  الوطني 

المصري الراحل محمود الجوهري.

● الجيل الذهبي لمنتخب ليبيا

● مباراة سابقة لمنتخب ليبيا

أكبر انتصار للمنتخب على نظيره التونسي ضمن تصفيات أولمبياد موسكو.. الفريق الوطني يحقق فضية أمم أفريقيا أمام غانا

هيالن رئيسًا لـ «رفع 
أثقال بنغازي»

الليبي  االتحاد  رئيس  عن  صدر 
الشلي  الدين  منار  األثقال  لرفع 
الفرعي  االتحاد  تشكيل  بإعادة  قرارًا 
سالم  نوري  برئاسة  ببنغازي  لألثقال 
مصطفى  محمد  ونائبه  هيالن، 
الرقيق، ومقرره علي جمعة الطحاوي، 
عبدالقادر  المبروك  صندوقه  وأمين 
مصطفى  يونس  وعضوية  الفيتوري، 
المجبري  بدر  وعبدالرحمن  المستيري 

ومحمد موسى العبيدي.
لرفع  الليبي  االتحاد  وعمم  وسبق 
مكتبه  أعضاء  على  منشورًا  األثقال 
الفرعية  االتحادات  ساء  ور التنفيذي 
باالتحاد  اللجان  ساء  ور بالمناطق 
جميع  إيقاف  منهم  فيها  يطلب 
ومهرجانات  تظاهرات  من  النشاطات 
وتجمعات ومسابقات تحت أي مسمى 
وبكافة تنوعها وتبعيتها، سواء أكان 
أو  محليًا  وديًا  رسميًا  نشاطًا  ذلك 
خارجيًا، وغلق جميع الصاالت المزاولة 
لرياضة رفع األثقال لحين إشعار آخر.

سالمة  على  حفاظًا  هذا  يأتي 
واإلداريين  والمدربين  الرياضيين 
في  »كورونا«  فيروس  انتشار  بسبب 
دول  بينها  ومن  العالم،  دول  عديد 
الصحية  باإلرشادات  الجوار، وااللتزام 
والوقائية التي تصدرها وزارة الصحة 

بهذا الخصوص.

ين بركا  اب ين ال الو - 

● التائب

حدث في مثل هذا الشهر

بادر االتحاد الليبي للرماية على صعيد حكام 
وأعضاء المكتب التنفيذي، وبالتعاون مع فريق 
ببرنامج  بالقيام  بقرقارش،  الطوعي  العمل 
فيروس  للحد من خطورة  استباقي  تطوعي 
األماكن  عديد  تعقيم  اشتمل  »كورونا« 
بمنطقة حي األندلس، من بينها مركز إيواء 
وأسواق  والمخابز  البلدية  داخل  النازحين 
المواد الغذائية. وفي تصريح خاص إلى جريدة 
»الوسط« قال رئيس االتحاد الليبي للرماية، 
جاء  البرنامج  هذا  تنفيذ  »إن  قريش،  عادل 
تلبية لنداء الواجب للحد من هذا الوباء الذي 
يهدد دول العالم، ومن بينها دول الجوار«. 
وأضاف قريش أن »العمل التطوعي يعتبر رمزًا 
لقدم األمم، ويجب أن تتضافر جهود الجميع 

للقضاء على هذا الوباء الخطير«.
قريميدة،  محمد  أشار  نفسه  الوقت  في 
المراقب باالتحاد ألفريقي لكرة القدم »كاف« 
الليبي  لالتحاد  المساعد  العام  واألمين 
ساء  لر فاعل  دور  غياب  إلى  القدم،  لكرة 
األندية الليبية في التوعية والقيام بمبادرات 
المستجد  كورونا  فيروس  أزمة  في  إيجابية 

)كوفيد19-(، وقال في تصريحات تلفزيونية 
ت الرياضية  لقناة »الوسط«، إن »شركة المنش
يجب أن يكون لها دور أكبر، ويجب أن تتحول 
أشاد  كما  موقتًا«،  مستشفيات  إلى  مالعبها 
بحظر التجول الذي فرضته الحكومة واعتبره 

قرارًا صائباً.

● األسود

في بادرة رائعة وإنسانية، وتحٍد جديد بين أبناء 
والمهجرة  المحتاجة  األسر  مساعدة  في  ليبيا 
من منازلها، تكفل رياضيو ليبيا، وقبلوا التحدي 
ضد فيروس »كورونا المستجد« )كوفيد19-(، 
العائالت  لصالح  بالتبرع  رياضي  كل  وتكفل 
الليبية بمساعدة هذه األسر طيلة شهر رمضان 
واإلعالميين  الالعبين  بين  تحٍد  في  المبارك، 
البادرة  وكانت  الليبية،  الرياضية  والشخصيات 
»الترجي«  وفريق  الوطني  المنتخب  نجم  من 
تحٍد  في  الذي دخل  الهوني،  التونسي، حمدو 
مع أصدقائه وقام بتكفل 30 أسرة لمدة شهر، 
 20 بتكفل  التحدي  سلتو  أنيس  دخل  ثم  من 

أسرة، كما أنه دعا أصدقاءه لذلك التحدي.
أصدقاء  من  جدًا  سريعة  االستجابة  وكانت 
المنتخب  العب  أطلق  حيث  والسلتو،  حمدو 
الورفلي حملة  المغربي سند  الوطني و»الرجاء« 
الليبيون  الالعبون  بها  يتكفل  بأهله(  )خيركم 
صندوق  مع  بالتعاون  والمحليون  المحترفون 
الليبية  بالعاصمة  األندلس  حي  في  الزكاة 
طرابلس، لإلشراف على توزيع المساعدات على 
األسر الليبية المحتاجة في هذه األزمة إلى غاية 
شهر رمضان، كما تبرع الالعبون محمد صولة 
الالفي  وربيع  الالفي  ومؤيد  الورفلي  وسند 
ومحمد زعبية والدوكالي الصيد وعلي السريتي 
المنتصر  العجيلي وجهاد  وعلي معتوق ومحمد 
ومهند الجالي. الالعب علي معتوق قبل تحدي 

فعل الخير وتكفل بمساعدة عدد من العائالت 
الليبي،  الجنوب  في  والمحتاجة  النازحة  الليبية 
إداري  العجيلي  محمد  أصدقائه  إلى  وأرسل 
نفس  أرسل  كما  للشباب،  الوطني  المنتخب 
الالعبين  أصدقائه  من  كل  إلى  المبادرة  هذه 
ومحمد  إقرا  ونصر  أبكر  وموسى  أمادو  علي 
الشباب  منتخب  إداري  قبل  وبدوره  مفتاح، 
محمد العجيلي، التحدي وتكفل بمساعدة عدد 
من العائالت في مدينة سبها والجنوب الليبي 
العجيلي  وأرسل  المبارك،  رمضان  شهر  في 

التحدي إلى كل من أحمد عزاقة وعلي معتوق 
وبدر حسن، كما شارك العب المنتخب الوطني 
السابق جهاد المنتصر في »تحدي فعل الخير«، 
شهر  في  ليبية  عائلة   30 بمساعدة  وتكفل 
رمضان، كما فعل نفس الشيء اإلعالمي مهند 
ليبية،  عائالت  بمساعدة10  وتكفل  الجالي 
وتحدى مهند الجالي، عددًا من أصدقائة لفعل 
المهاجم  من  كل  وهم  المبادرة  هذه  نفس 
الدولي السابق أحمد الزوي والمهاجم الدولي 

السابق نادر كارة والفنان واصف الخويلدي.

سباق «تحدي الخير» يشتد أمام «كوفيد-١٩» برنامج تطوعي ومبادرة التحاد الرماية

● مباراة سابقة في الدوري الليبي

ا ر – م  راب

● أعمال التطهير في حي األندلس
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في ظل حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب 
انتشار فيروس »كورونا المستجد« عالميًا، الذي تسبب 
في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية واالقتصادية 
االتصال  على  »الوسط«  جريدة  حرصت  والرياضية، 
لنجم  األكبر  والشقيق  أعمال  مدير  الالفي  برياض 
الكرة الليبية المحترف بصفوف فريق »اتحاد العاصمة« 
الجزائري مؤيد الالفي لمعرفة طقوسه الخاصة حول ما 
يحدث. وقال رياض الالفي: »مؤيد حاليًا يتواجد وسط 
المحترف  الجزائري  الدوري  توقف  بعد  ليبيا،  في  أسرته 
طبيعية  حياة  ويعيش  العالم،  دوريات  كل  كحال  به، 
ذلك  يمنع  أن  دون  األصدقاء،  وسط  هلل،  الحمد  جدًا، 
الطبية  والمحاذير  االحتياطات  من  الكثير  اتخاذ  من 

المعروفة«.
وأكمل مدير أعمال مؤيد الالفي قائاًل: »ال أحد يعرف 
ما هي الخطط المستقبلية، وكيف وإلى أين سنتحرك، 
السالمة  اللعين، ونسأل اهلل  الفيروس  انتشار هذا  بعد 
»كان  قائاًل:  حديثه  الالفي  رياض  واختتم  للجميع«. 
يملؤنا جميعًا األمل في دخول منافسات الجولتين الثالثة 
بطولة  نحو  المؤهلة  القارية  التصفيات  من  والرابعة 
األمم األفريقية المقبلة بالكاميرون )كان 2021(، أمام 
غينيا االستوائية، وكان مؤيد متحمسًا لها، حيث زادت 
أسهم فرسان المتوسط في المنافسة، بعد اقتناص أول 
ثالث نقاط أمام تنزانيا، لكن، األجواء الحالية أجلت كل 

شيء، وإنا لمنتظرون«.
إقامة  من  ليحد  »كورونا«  فيروس  انتشار  يأتي 
الدوريات حول العالم، ليتأثر سلبًا المحترف الليبي، حيث 
شهدت األيام الماضية تزايد رقعة المحترفين الليبيين 
غموض  تزايد  مع  الجوار،  بدول  وتحديدًا  الخارج،  في 
المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، 
الموسم  بداية  وإعالن  الماضي،  الموسم  إلغاء  بعد 
المقبل في سبتمبر، إال أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة 
على  تسيطر  التي  االرتباك  حالة  ظل  في  ذلك  إتمام 
عبدالحكيم  بقيادة  الحالي  الموقت  الكرة  اتحاد  أجواء 
الشلماني، الذي جاء على خلفية بعض العراقيل انتهت 
وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس  برحيل 
تنظيم  به  المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب 
الموقف  »كورونا«  فيروس  يعقد  أن  قبل  المسابقات، 

ويحبط جميع دوريات العالم دون استثناء.
ضمن  الليبيين  المحترفين  وأبرز  آخر  على  وبنظره 
»الباطن«  نادي  إدارة  تعاقدت  األخيرة،  الصفقات 
السعودي مع العب وسط فريق »األهلي طرابلس« بدر 
حسن لمدة موسم واحد، وكان بدر حسن العب فريق 
الصاالت لكرة القدم لعب مع الفريق األول لكرة القدم 
بنادي »األهلي طرابلس«، وقضى معه عدة مواسم في 

وسط الميدان، ويتميز بدر حسن بالسرعة واالنقضاض، 
كما ُاستدعي للمنتخب في عديد المناسبات، وهو العب 
فريق  مع  تجارب  الماضية  األسابيع  وخاض  متطور 
»األفريقي« التونسي ولم يصل معه التفاق ليقرر اللعب 

في الدوري السعودي. 
العراقي  الجوية«  »القوة  نادي  إدارة  تعاقدت  أيضًا 
من  قادمًا  الغنودي  محمد  المهاجم  الليبي  الالعب  مع 
بمعسكر  الغنودي  يلتحق  وسوف  طرابلس«،  »األهلي 
»األهلي  هداف  الغنودي  وبرز  بلبنان،  العراقي  الفريق 
طرابلس« في عديد المواسم، كما لعب أدوارًا مهمة مع 
الحاسمة في عديد  الوطني بتسجيل األهداف  المنتخب 
احترف  له أن  الجزاء، وسبق  المباريات وتسجيل ركالت 
في فريق »شباب الساورة« الجزائري الموسم الماضي، 
عن  طرابلس«  »األهلي  فريقه  إلى  العودة  فضل  لكنه 
الممتاز  الليبي  الدوري  تتعثر مسابقة  أن  قبل  االحتراف 

بسبب األحداث السياسية. في نفس األسبوع المنصرم، 
تألق المحترف الليبي محمد صولة مع »الرفاع« البحريني 
فريقه  وفاز  المغربي،  طنجة«  »اتحاد  مواجهة  في 
بهدفين دون مقابل في المغرب، ضمن ذهاب تصفيات 
السادس،  محمد  كأس  لنسخة  العربية  األندية  بطولة 
وبرز صولة في المباراة بشكل كبير خصوصًا في الشوط 
ما  متنوع  أداء هجومي كجناح  في  الثاني، حيث ساهم 
بين الجبهتين اليمنى واليسرى، حيث سدد 3 تسديدات 
الهدف  كما صنع  القائم،  في  وواحدة  المرمى  خارج   2

الثاني لفريقه قبل أن يخرج في الدقيقة 89.
أما الليبي الثاني في المباراة صالح الطاهر، المحترف 
له  رسمية  مباراة  أول  فلعب  طنجة«،  »اتحاد  بصفوف 
تمامًا وسدد  الجديد، وكان معزوالً  المغربي  مع فريقه 
حارس  لها  تصدى  األخيرة  الدقائق  في  رأسية  ضربة 
مرمى »الرفاع« بصعوبة لتنتهي المباراة بفوز »الرفاع« 
التي  اإلياب  مباراة  انتظار  في  مقابل  دون  بهدفين 

ستقام في البحرين.
في  التونسي  تطاوين«  »اتحاد  نادي  إدارة  نجحت 
التعاقد رسميًا مع المهاجم الليبي أيوب عمار من مواليد 
1996 قادمًا من نادي »أبوسليم«، لمدة موسمين بعد 
أن ظهر عمار بشكل مميز مع فريقه الليبي قبل أن تتعثر 
مسابقة الدوري المحلي الممتاز، ويعد عمار ثاني العب 
ليبي في صفوف »تطاوين« بعد مواطنه منصور رزق، 
الليبيين في االحتراف الخارجي،  في ظل رغبة الالعبين 
في  الالعبين  انتشار  الماضية  األيام  خالل  نشط  حيث 

بعد  تحديدًا  والمغربية  التونسية  األندية  مختلف 
إدارة  وطلبت  المحلية،  المسابقات  غموض 
في  التونسي  المنستيري«  »االتحاد  نادي 
رسالة رسمية إلى نادي »الوحدة« بطرابلس، 

الحصول على خدمات العب »الوحدة« الليبي 
لمدة  اإلعارة  سبيل  على  الغنيمي  محمد 

بمبلغ  الشراء  إمكانية  مع  موسمين 
المستقبل  في  دوالر  ألف   20

القريب حال التوصل إلى اتفاق 
مع  فنيًا  الالعب  واستقرار 

ناديه  حق  بحفظ  الفريق 
الشراء  في  التونسي 
النهائي. وتعاقدت إدارة 

الشابة«  »هالل  نادي 
التونسي  للدوري  حديثًا  الصاعد  التونسي، 
طرابلس«  »األهلي  فريق  العب  مع  الممتاز، 
كرواع  أحمد  ويعد  موسمين،  لمدة  كرواع  أحمد 
لعب  أن  له  وسبق  المتميزين،  المهاجمين  من 
الوطني،  والمنتخب  المحلية  الفرق  عديد  مع 
وأخيرًا  بنغازي«  و»األهلي  و»الشط«  »الترسانة« 
بلقب  توج  أن  له  سبق  كما  طرابلس«،  »األهلي 
الليبي  الالعب  فسخ  بينما  الليبي،  الدوري  هداف 
الحدود«  »حرس  فريق  مع  عقده  التربي  أحمد 
بشروط  النادي  التزام  عدم  بسبب  المصري 
وكان  القرارات،  اتخاذ  في  واالرتجالية  العقد 
الالعب الليبي سالم المسالتي »روما« فسخ عقده 
وعاد  األسباب،  لنفس  الحدود«  »حرس  نادي  مع 

انضم  كما  ليبيا،  في  عقده  وجدد  االتحاد  لفريق 
أن  بعد  الموسم،  هذا  التونسي  للدوري  جديد  ليبي 
الرسمي  بتوقيعه  »إيتو«،  موسى  مهند  الالعب  انتقل 
إلى  إيتو  لينضم  التونسي،  الساحلي«  »النجم  لنادي 

أكبر األندية التونسية لمدة ثالثة مواسم، وخاض 
»النجم  نادي  مع  اختبارات  التوقيع  قبل  إيتو 

مباراة  لعب  كما  التونسي،  الساحلي« 
استعدادات  ضمن  ودية 

الفريق للوقوف على مستواه 
ويعد  والبدني،  الفني 
من  إيتو  مهند  الالعب 
تتح  لم  الذين  الالعبين 
في  كثيرًا  الفرصة  لهم 
لبقائه  الليبي  الدوري 
أكثر  البدالء  دكة  على 
فريق  مع  اللعب  من 
طرابلس«  »األهلي 
الخطيرة  اإلصابة  بسبب 

نادي  من  وتصفيته  الصليبي  الرباط  في  بقطع 
»األهلي« ليعود الموسم الماضي إلى نادي »رفيق«.

الفيروس العالمي يوقف النشاط الكروي في العالم.. والمحترف الليبي يتأثر سلباً بعد االنطالقة غير المسبوقة

ضربة غير متوقعة للمحترفني في دوريات الجوار

القوى،  أللعاب  الدولي  االتحاد  رئيس  طلب 
البريطاني سيباستيان كو، من »اللجنة األولمبية 
الدولية« إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، 
وغير  مالئمة  غير  موعده  في  إقامته  أن  معتبرًا 
»كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في  بها  مرغوب 
المستجد«، وجاء هذا الطلب في رسالة حصلت 
وكالة »فرانس برس« على نصها، بعث بها كو 
األلماني  الدولية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  إلى 
توماس باخ، قبل إعالن اللجنة الدولية أن خيار 
إرجاء األلعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من 
أغسطس بات خيارًا مطروحًا، على أن يتم اتخاذ 

القرار النهائي بشأنه في غضون أربعة أسابيع.
حل  أي  أن  الدولية  األولمبية  اللجنة  واعتبرت 
بشأن مصير »أولمبياد طوكيو» المقرر في صيف 
العام الحالي لن يكون مثاليًا، وذلك بعد انتقاد 
اليابانيين على  والمسؤولين  رياضيين إصرارها 
المضي قدمًا بالدورة في موعدها رغم المخاوف 

من تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
بيان: »هذا وضع  اللجنة في  باسم  ناطق  وقال 
اللجنة  استثنائية،  حلوالً  يتطلب  استثنائي 
األولمبية الدولية ملتزمة إيجاد حل يتسبب بأقل 
على  الحفا  مع  الرياضيين،  على  سلبي  تأثير 
معتبرًا  الرياضيين«،  وصحة  الدورة  مصداقية 

الوضع،  هذا  في  مثاليًا  يكون  لن  حل  »أي  أن 
الرياضيين  مسؤولية  على  نعول  نحن  ولهذا 

وتضامنهم«.
القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن  أن  ومنذ 
كانت  التي  أوروبا  كأس  نهائيات  إرجاء  »ويفا« 

إلى  المقبلين،  ويوليو  يونيو  في شهري  مقررة 
العام 2021، وال حديث إال عن الخسائر المادية 
التي أصابت كرة القدم حول العالم، التي ذهبت 
عشرات  إلى  األنشطة  إلغاء  حال  في  التقديرات 
المليارات من الدوالرات، وذلك في أعقاب اجتماع 

تفشي  ظل  في  مسابقاته  مصير  لبحث  طار 
االتحاد  واقترح  المستجد،  »كورونا«  فيروس 
 12 التي تستضيفها  البطولة  في بيان أن تقام 
و11  يونيو   11 بين  القارة،  امتداد  على  مدينة 
أساسًا  المقرر  موعدها  من  بدالً   ،2021 يوليو 
أن  موضحًا   ،2020 يوليو  و12  يونيو   12 بين 
هذا اإلرجاء سيتيح للبطوالت الوطنية األوروبية 
استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على 

خلفية تفشي فيروس »كوفيد19-«.
القدم  لكرة  أميركا  كوبا  بطولة  ُأرجئت  كما 
يونيو  في  تنطلق  أن  المقرر  من  كان  التي 
تفشي  بسبب   ،2021 العام  إلى  المقبل، 
أعلن  ما  بحسب  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
إلى  االتحاد  وأشار  القاري،  »كونميبول«  اتحاد 
األرجنتين  في  مقررة  كانت  التي  البطولة  أن 
وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، 
تقام  أن  على  المقبل،  العام  صيف  إلى  ُأرجئت 

بين 11 يونيو و11 يوليو.
كان  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
حاضرًا هو اآلخر بقرارته، حيث قرر تأجيل بطولة 
المعروفة  المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم 
بـ»شان« التي كان مقررًا إقامتها في الكاميرون 

خالل شهر أبريل المقبل

«أوملبياد طوكيو» في مهب الريح .. وخسائر باملليارات 

بتتويج  القدم،  لكرة  األولى  الجبل  بطولة  على  الستار  ُأسدل 
نادي »الشروق« بالزنتان بطاًل للنسخة األولى، بعد فوزه على 
طريق  عن  جزاء  عبر ضربة  رد،  دون  بهدف  »الوحدة«  جاره 
حفل  ُأقيم  الختامية  المباراة  وعقب  الهمالي،  حسام  الالعب 
البطولة والميداليات  التتويج بتتويج فريق »الشروق« بكأس 
والميدالية  الثاني  الترتيب  بكأس  »الوحدة«  ونادي  الذهبية، 

األزهري  عبدالرحيم  حارس  أفضل  بجائزة  توج  كما  الفضية، 
من »الشروق«، وبجائزة الهداف أيوب محمد من »الشروق« 

أيضًا برصيد ستة أهداف.
بالرياينة  و»االعتصام«  الخاللفة«  »صقور  ناديا  وتوج 
المشاركة،  لألندية  تقدير  وشهادات  الرياضية  الروح  بكأس 
التي  الجهات  لعديد  تقدير  وشهادات  دروع  منحت  كما 
األمن وجهاز  بينها مديرية  البطولة، من  نجاح  أسهمت في 
والمستشفى  والصناعة  التجارة  وغرفة  العامة  الخدمات 
»تقوى«  ومصحة  المدرسي  النشاط  وقسم  الزنتان،  بمدينة 

البطولة  تابع  بالزنتان.  الرياضية  المدينة  ومدير  اإليوائية 
روحها  و»ليبيا   »218« قنوات  اإلعالمية:  القنوات  من 
الوطن« و»بانوراما« و»ليبيا األحرار« و»الزنتان المسموعة« 
للبطولة،  اإلعالمي  والمركز  المسموعة«،  »القلعة  وقناة 
العمل  لجنة  وتنظيم  إشراف  تحت  البطولة  ُأقيمت  حيث 
و»الوحدة«  »الشروق«  أندية  وبمشاركة  بالزنتان،  التطوعي 
القلعة و»الجبل األصابعة«  الزنتان، و»األزهار  و»النصر« من 
و»الصقور  الجبل«  ظاهر  و»النضال  الرياينة«  و»االعتصام 

الحرابة«. و»التحدي  القريات«  و»النضال  الخاللفة« 

«شروق» الزنتان يتوج بكأس بطولة الجبل

● القنطري

● األولمبياد في مرمي الفيروس

للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  أصدر 
القرار  القنطري،  بشير  الدكتور  والرياضة، 
لجنة  تشكيل  بشأن   2020 لسنة   )36( رقم 
وقف  بخصوص  الهيئة  بيان  تنفيذ  متابعة 
العام  للقطاعين  والرياضي  الشبابي  النشاط 
والخاص، وأوضح أن بنود عمل اللجنة ودور 
اللجنة  رئيس  السم  باإلضافة  شخص  كل 
المنيع  الحصن  »ليبيا  شعار  تحت  واألعضاء 
»الوسط«  جريدة  تحصلت  وقد  بشبابها«، 
على نسخة من القرارمن قبل مكتب اإلعالم 

والتواصل بالهيئة.
وتكونت اللجنة، حسب المادة األولى من 
والخبرات  الشخصيات  عديد  من  القرار،  هذا 
عبد  حسين  اللجنة  ضمت  حيث  الليبية، 
الرحمن محمد مدير إدارة الشؤون الرياضية 
اللجنة  رئيس  السميعي  محمد  وعلي  رئيسًا، 
للرئيس،  نائبًا  التطوعي  للعمل  الوطنية 
وسالم قاسم سالم عضوًا ومقررًا، وعضوية 
كل عبد الفتاح علي قنبج مدير إدارة التطوير 
صالح  وحمزة  البشرية،  والموارد  والتدريب 

المهدوي مدير مكتب اإلعالم والتواصل.
رجب  محمود  إلى  باإلضافة  هذا  يأتي 
بالهيئة،  المتابعة  مكتب  مدير  األشهب 

دعم  مكتبة  مديرة  عبيده  محمد  وعبير 
وحسين  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وتمكين 
المنظمات  التواصل مع  فيضان رئيس قسم 
عن  الطويبي  حسين  ومطصفى  الشبابية 
ومندوبين  والمالية  اإلدارية  الشؤون  دائرة 
وجمعية  والبارالمبية،  األولمبية  اللجنة  عن 
بيوت الشباب وأيضًا عضوية عمر نجم الدين 

سلطان وعبد السالم علي بن نصر.
اللجنة  تتولى  الثانية  المادة  في  وجاء 
من  لها  يسند  ما  كل  القرار  بهذا  المشكلة 
اإلجراءات  تنفيذ  عام  بشكل  ولها  مهام، 
الرئاسي،  المجلس  بقرار  الواردة  االحترازية 
والتقيد  اللجنة  عمل  وضوابط  آلية  ووضع 
باإلجراءات والترتيبات الصادرة من المجلس 
الرئاسي والتنسيق مع وزارة الصحة، وتعميم 
التوعية  ونشر  والمنشورات  الضوابط 
على  والعمل  البرامج  طريق  عن  والتثقيف 

متابعة عمليات التعقيم المنتظم والمستمر.
القرار:  هذا  من  الثالثة  المادة  في  وجاء 
لرئيس اللجنة الحق في تشكيل فريق عمل 
ويتولى  له  المباشر  اإلشراف  تحت  للعمل 
الرابعة  المادة  تنص  بينما  مهامه،  تحديد 
اللجنة  رئيس  على  أنه  على  القرار  هذا  من 
أوالً  اللجنة  عمل  عن  دورية  تقارير  تقديم 
للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  للسيد  بأول 

والرياضة.

القنطري يشكل لجنة 
متابعة لتنفيذ بيان الهيئة

وا ي  – ال راب

يبدو أن الخسائر المالية في الرياضة الليبية، 
كثيرًا  تتأثر  لن  القدم،  كرة  عالم  في  وتحديدًا 
المستجد،  العالمي  »كورونا«  فيروس  بأحداث 
الحياة  مناشط  جميع  إغالق  في  تسبب  أن  بعد 
أعلن  حيث  استثناء،  دون  العالم  دول  كل  في 
عديد االتحادات واألندية الرياضية في ليبيا وقف 
النشاط الرياضي موقتًا، كما توقفت الدراسة في 
لنفس  ليبيا  والمدارس في  والمعاهد  الجامعات 
الفيروس  تفشي  من  المخاوف  ظل  في  المدة، 
ويهدف  العامة،  المصلحة  على  حفاظًا  العالمي 
واألنشطة  البشرية  التجمعات  منع  إلى  اإليقاف 
قرار  كونه  العالم،  أنحاء  مختلف  في  الرياضية 

دوريات كبرى سبقت وعلقت النشاط الرياضي.
يرجع عدم التأثر اقتصاديًا من توقف الكروي 
األساس  في  الليبية  الرياضة  تعانيه  ما  إلى 
األحداث  بسبب  سنوات،  منذ  ممتدًا  توقف  من 
السياسية الدائرة في البالد، حيث أعلن االتحاد 
في  الرياضي  النشاط  وقف  القدم  لكرة  الليبي 
إشعار  حين  إلى  القدم  كرة  وأكاديميات  ليبيا، 
وقف  رياضية  اتحادات  عدة  أعلنت  كما  آخر، 
إلى  األندية،  عديد  وكذلك  الرياضي،  النشاط 
برامجها  وقف  اتحادات  عدة  أعلنت  ذلك  جانب 

ومشاركاتها الخارجية.

»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وكان 
مباريات  جميع  تأجيل  الماضية  األيام  في  قرر 
التي   ،2021 أفريقيا  ألمم  المؤهلة  التصفيات 
تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب 

فيروس »كورونا«، بما فيها مباراتا منتخب ليبيا 
عديد  أعلن  كما  االستوائية،  غينيا  مع  الوطني 
أوروبا  في  الدوريات  وقف  العالم  في  الدول 
وأميركا الجنوبية وآسيا وبعض الدول األفريقية 

والعربية خوفاً من الفيروس الفتاك.
فيروس  قبل  مختلفة  أجواء  ليبيا  وتعيش 
القدم  لكرة  جديد  دوري  كل  فمع  »كورونا«، 
انطالقه،  بعدم  مهددًا  الموسم  يصبح  الليبية، 

الصوت  ليرتفع  البالد،  في  العام  الوضع  بسبب 
العبي  على  تصرف  التي  العالية  لألرقام  انتقادًا 
أصبحت  عالية  عقود  عبر  المحليين  القدم  كرة 
ليبي،  دينار  مليوني  الالعبين  لبعض  تتجاوز 
الالعبين  تعاقدات  في  المالية  القيمة  ووصلت 
لم  كبير  رقم  وهو  ليبي،  دينار  مليون  لـ62 
أن  الكثيرون  ويرى  سابقًا،  الليبية  الكرة  تألفه 
للعبة  الفني  المستوى  مع  يتوافق  ال  الرقم  هذا 
وال ينتج دوري ليبيًا قويًا، في حين أن دوريات 
فنيًا،  أفضل  كانت  أقل  مالية  وأرقام  سابقة 

خاصة في سنوات الثمانينات والتسعينات.
لعامل  أخيرًا  الماليين  هذه  ضخ  توقف 
قرار  قبلها  ومن  البالد،  في  السياسية  األحداث 
بحظر  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
رئيس  من  الصادر  القرار  ذلك  ليبيا،  في  اللعب 
رغم  حياتو،  عيسى  الكاميروني  السابق  »كاف« 
الحظر لما تتكبده  المطالبة برفع  المذكرات  كم 
خزينة االتحاد الليبي لكرة القدم واألندية الليبية 
من مصروفات نتيجة اللعب خارج ليبيا باستمرار، 
دون أن يتحرك حياتو أو خلفه الحالي أحمد أحمد 
ليستمر إهدار الماليين من قبل ظهور »كورونا«.
سبق وصدر عن رئيس هيئة الشباب والرياضة، 
الدكتور بشير القنطري، القرار 170 للعام 2019 

وعددها  العامة  الرياضية  االتحادات  دعم  بشأن 
. ملون دينار، عن الربعين  34 اتحادًا بمبلغ 

األول والثاني للعام 2019 موزعه كالتالي:
واليد  والطائرة  القوى  ألعاب  اتحادات   1-

والسلة دعمت بمبلغ 200 ألف دينار لكل منها.
والدراجات  والكاراتيه  األثقال  اتحادات   2-
والتايكوندو والجودو دعم كل منها بمبلغ  

ألف دينار.
-3 اتحادا الرماية والمبارزة تلقى كل منهما 

دعمًا بمبلغ 120 ألف دينار.
والمضرب  والسباحة  الجولف  اتحادات   4-
والرياضات  والووشو  والطاولة  والفروسية 
الجوية والسهم والقوس والشراع وبناء األجسام 
كل  تلقى  البدنية  والقوة  والمالكمة  والتجديف 

منها دعمًا بمبلغ 100 ألف دينار.
- اتحاد الهوكي دعم بمبلغ  ألف دينار.

الحديدية  والكرة  الجمباز  اتحادات   6-
والمصارعة  النارية  والدراجات  والبوكسينغ 

والشطرنج دعم كل منها بمبلغ 80 ألف دينار.
واالتحاد  الحديدي  الثالثي  اتحادا   7-
60 ألف دينار. النسائي دعم كل منهما بمبلغ 

 30 بمبلغ  دعم  الرياضي  الطب  اتحاد   8-
ألف دينار.

غياب التأثر اقتصادياً من توقف 
النشاط الكروي بسبب األحداث 

السياسية الدائرة في البالد

االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» 
يقرر تأجيل جميع مباريات التصفيات 
المؤهلة ألمم أفريقيا 2021

«كورونا» يرهن ٦٢ مليون دينار في الدوري الليبي ألجل غير مسمى

● مباراة سابقة في الدوري قبل االنقطاع

ا ر – م  راب

● صولة

– الو ر ا ال

● الطبال

● الهوني في مباراة منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا

رياض الالفي لـ«الوسط»: مؤيد 
بخير ويقضي أوقاته وسط األهل 

في ليبيا رغم «كورونا»
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ماذا جرى للعالم بسب انتشاره؟

من يجزم بحقيقة أسباب ظهوره؟

متى اكتشف للمرة األولى؟

أين سيقف؟

لماذا عجزت الدول المتقدمة على احتوائه في حينه؟

كيف سيكون العالم بعد القضاء عليه؟

 كل شيء 

كورونا

ماذا فعل «كورونا» بالعالم.. 
وماذا سيفعل بنا؟
بشير زعبيه

 ً الواع الشيخ محمود دهيميش  رحل  11 سنة  منذ  غد  يوم  مثل  في 
اب  بكت والده  ألحقه  1911ن  سنة  بنغازي  في  ولد  الذي   ، والخطيب
العربية  اللغة  وأحب   1921 سنة  القرآن  فحف  الوحيشي،  جامع 

وآدابها.
رخيم  صوت  صاحب  فهو  ومرتاًل  دًا  »مجو مشواره  الشيخ  ابتدأ 
ثم  رفعت،  محمد  الفذ  المصري  الشيخ  ويحاكي  ويتأثر  جميل، 
دراسة  ليواصل  فيبعثه  االستقالل(  )قبيل  إدريــس  األمير  يشجعه 

.»1952 العام  إجازته  على  فيتحصل  باألزهر  التجويد 
األمير  مدرسة  في  الدينية  التربية  لمادة  معلما  بالتدريس  التحق   
لها  فمديرًا  بنغازي  في  المدرسية  للتغذية  شًا  مفت ثم  االبتدائية، 
الذي  الليبي،  الملكي  بالديوان  مقرًئا  ظل  فيما   ،1970 عام  حتى 
لشيخنا  التعليم  كان  طبرق.  بمدينة  قرآنية  مدرسة  بتأسيس  كلفه 
معلمًا  األمير  مدرسة  أجيال  عرفته  وقد  وطنيًا،  وواجبًا  سة  مقد مهنة 
الحرب  أثناء  بنغازي  من  نزحت  التي  الليبية  األسر  وعرفته  فاضاًل، 
وقت  في  أطفالهم  لتعليم  بالمجان،  متطوعا،  عصمان،  سواني  إلى 

المدارس. فيه  أقفلت 

+H5

تراجع عائدات 
«فيسبوك»

في وقت يتدفق فيه المستخدمون 
على خدمات »فيسبوك«، تراجعت 

بشدة عائدات اإلعالنات على الشبكة 
االجتماعية، في ظل تفشي فيروس 

»كورونا« المستجد.
وازدادت المكالمات عبر اإلنترنت 
على »مسنجر« و»واتساب« التابعين 

لـ»فيسبوك« بأكثر من الضعف في 
المناطق األكثر تضررا من فيروس 

»كورونا« المستجد، وفقا لمنشور لنائب 
رئيس التحليالت أليكس شولتز، ونائب 

رئيس الهندسة جاي باريك.
وكان معظم االستخدام المتزايد في 
خدمات المراسلة المجانية لـ»فيسبوك« 

والتي ال تحقق عائدات اإلعالنات، وفقا 
للمديرين التنفيذيين.

وتابع باريك وشولتز: »نحن ال نستفيد 
من الخدمات المستخدمة أكثر من 

المعتاد، ونرى تراجعا في نسبة اإلعالنات 
في البلدان التي تتخذ تدابير صارمة للحد 

من انتشار كوفيد 19«.

أكسجني «املوتى» 
ملصابي كورونا

تساعد شرطة مدينة بيرغامو، المتضررة 
بصورة كبيرة جراء تفشي فيروس 

»كورونا المستجد«، المصابين من خالل 
مدهم بعبوات األكسجين المستخدمة 
سابًقا من مرضى قضوا جراء الفيروس 

المنتشر حول العالم.
وتعج مستشفيات منطقة بيرغامو 

بمقاطعة لومبارديا، وهي األكثر 
ا في إيطاليا مع أكثر من 6 آالف  تضرر
ا  ا فادح حالة، بالمرضى وتعاني نقص

في عبوات األكسجين. وبين األحد 
واإلثنين، أعلنت الشرطة أنها جمعت 

»أكثر من 250 عبوة أكسجين من 
منازل األشخاص الذين توفوا في األيام 

الماضية أو من الصيدليات«. وجرت 
ا وتوصيلها إلى 250  تعبئة العبوات فور

ا، على ما أعلنت شرطة بيرغامو  مريض
في بيان. ويظهر تسجيل مصور نشرته 

الشرطة، عناصر ينزلون عبوات أكسجين 
بيضاء من مؤخرة مركبة للشرطة في 

موقف للسيارات، قبل االنتقال عبر 
لتسليمها. السيارات 

ليبيا األمس

النواب،  أطلقت عضوة مجلس  عنوان »طرابلسنا«،  تحت 
العمالة  مساعدة  بهدف  توعوية،  حملة  أبوراص  ربيعة 
األجنبية الوافدة وبشكل خاص العمالة األفريقية للوقاية 

من فيروس »كورونا« المستجد.
الحملة يتعاون فيها أعضاء لجنة الدفاع واألمن القومي 
وحسن  الباروني،  مهند  الــنــواب،  بمجلس  والداخلية 
الشريف، وأيوب التقاز، وبالتنسيق مع اإلدارة العامة لألمن 

المركزي، وشركة »النجمة« لمواد التنظيف.
األجنبية  العمالة  الحملة  تستهدف  أساسي،  وبشكل 
بلديات طرابلس، في ضوء توقف  الموجودة في  الوافدة 
تعد  التي  تلك  خصوصا  االقتصادية  األنشطة  عديد 
مساعدتهم  وتستهدف  اليومية،  العمالة  لدخل  مصدرًا 

وتقديم العون لهم في ظل هذه الظروف االستثنائية.

طرابلسنا.. حملة 
لوقاية العمالة 

األجنبية من «كورونا»

سيتغير  هل 
املفهوم 

للقوى  التقليدي 
ويعاد  العظمى، 

معايير  في  النظر 
والقوى؟  القوة 
معه  وسيتغير 

العاملي  النظام 
القائم؟

سيمر  األمر  هل   
كما  اعتياديًا 

قبل  من  مر 
ُأصيب  حني 

األرض  سكان 
أودت  بأوبئة 

املاليني،  بحياة 
الطاعون  من 
اإلنفلونزا  إلى 
اإلسبانية؟

أقوالهم

ي  ا وصل إليه الحال ف يعز علي م
ن اقتتال وتطاحن وعدوان  يا م ليب

وقتل ونهب لثروات الباد

األمير محمد الحسن الرضا السنوسي

نأمل تفعيل البعثة األوروبية المكلفة 
بمراقبة تنفيذ قرار مجلس األمن 
الدولي بشأن حظر توريد السا 
لليبيا، بحلول نهاية مارس الحالي

الممثل األعلى لألمن والسياسة 
الخارجية في االتحاد األوروبي

جوزيب بوريل

حان الوقت لتسمية األشياء بأسمائها

السفير األميركي في ليبيا
ريتشارد نورالند

رئيسة  سلوفاكيا..
أناقة  الكمامات

ليبيا ما تزال خالية من فيروس 
كورونا

مدير المركز الوطني
 لمكافحة األمراض
بدر الدين النجار

الشيخ 
محمود 
دهيميش

ظهرت  بعدما  مؤخرا،  األنظار  سلوفاكيا،  رئيسة  كابوتوفا،  زوزانــا  لفتت 
التي  األزياء  ألوان  بذات  كمامات  ترتدى  وهى  المناسبات  من  العديد  في 
فيروس  انتشار  من  للحد  االحترازية  بالدها  بإجراءات  التزاما  ترتديها، 
التواصل  وشبكات  مواقع  مختلف  عبر  الماضية  األيام  خالل  كورونا.وتداولت 
وقفازات  نفسه  باللون  وكمامات  أنيقة،  بفساتين  لكابوتوفا  صور  االجتماعي 
الفتة. وفي حفل تنصيب مجلس الوزراء الجديد في سلوفاكيا، حرص الجميع 
الواقية من  األقنعة  ارتداء  على 
بمن  كــورونــا،  ــروس  ــي ف
الدولة  رئيسة  فيهم 
ــوزراء،  ــ ــ ورئـــيـــس ال
ماتوفيتش،  إيجور 
ارتــداء  لفت  فيما 
كابوتوفا  الرئيسة 
مختلفة  كمامة 
ــات  ــام ــم ــن ك ــ ع
اآلخــــريــــن، فــي 
التوعوية  رسالتها 
ــرورة  ــ ــ ــض ــ ــ ل
بكل  الــقــيــام 
ــراءات  ــ ــ اإلجـ
االحـــتـــرازيـــة 
عدم  لضمان 
اإلصــــابــــة 

بالمرض.

هل  بنا؟..  سيفعل  وماذا  بالعالم؟  »كورونا«  فعل  ماذا 
ويعاد  العظمى،  للقوى  التقليدي  المفهوم  سيتغير 
النظام  معه  وسيتغير  والقوى؟  القوة  معايير  في  النظر 
على  البشري،  السلوك  معه  ويتغير  القائم؟  العالمي 
هذه األرض؟ هل سنؤرخ بما قبل ظهور »كورونا« وما 
العالم،  على  األميركية  الهيمنة  اختفت  أين  وإال  بعده؟ 
وال  ويزلزله،  العالم  يجتاح  »عدو«  أمام  فعلت،  وماذا 
للحبس  االستسالم  خياري  سوى  ساكنيه  أمام  يترك 
تحدد  كانت  التي  وهي  الحتمي؟  الموت  أو  الطوعي 
اإلعالن  وقت  وتختار  العالم،  ضده  وتجيش  العدو، 
على  وسطوتها  قوتها  مدى  مستعرضة  هزيمته،  عن 
أين  والدولية،  اإلقليمية  التجمعات  أيــن  األرض، 
العشرين،  وقمة  األفريقي،  واالتحاد  األوروبي،  االتحاد 
األمن،  ومجلس  المتحدة،  األمم  وأين  الـ»ناتو«  أين 

عنها؟ المتفرعة  المنظمات  وباقي 
تواجه  تركت  التجمعات،  هــذه  في  أعضاء  دول 
واتفاقات  معاهدات  لها  تشفع  ولم  وحدها،  مصيرها 

المشترك. والدفاع  التعاون 
وحيدة  تقف  وهي  بائس  كمثال  إيطاليا  إلى  لننظر 
على  تطغى  أنانية  الجائحة،  مواجهة  في  معزولة 
منطق  وسيادة  تجلياتها،  أقصى  في  الدولي  السلوك 
له  فليس  أحد،  مع  يتضامن  أحد  ال  نفسي«،  »نفسي، 

وقت ليتضامن معه، وإن حدث فبالقول ال بالفعل، ألن 
مواجهة  في  عنها  والدفاع  نفسه  بحماية  منشغل  الكل 
حول  عزلة  طوق  تفرض  دولة  كل  يراه،  ال  زاحف  عدو 
وتعزل  نفسها،  على  تنكفئ  مدينة  وكــل  حــدودهــا، 
وكل  الواحدة،  الدولة  داخل  شقيقاتها،  عن  نفسها 
الواحدة،  المدينة  في  المجاور  بالحي  ارتباطه  يفك  حي 
داخل الدولة الواحدة، بل كل بيت، وكل فرد، هو اآلن 
الذي  »كورونا«،  يفرضه  وعــزل،  حجر  لقانون  يخضع 
صياغة  ويعيد  المال،  شوارع  ويخلخل  البورصات،  يهز 
أين  إلى  بالمسلمات..  ويطيح  المجتمعي،  السلوك 
سيعيد  الذي  العالم  شكل  وما  »كورونا«  بنا  يمضي 

لنا؟ صياغته 
الذي  أمام  ليس  وترقب،  فزع  حالة  في  اآلن  الكل 
بالعالم  أن يفعل »كورونا«  لما يمكن  إنما  اآلن،  يجري 
النظام  تغير سيشهده  أي  ويختفي،  فعله  يفعل  أن  بعد 
السلوك  سيطال  الــذي  التأثير  حجم  ومــا  العالمي؟ 

الجائحة؟ انحسار  عقب  البشري، 
من  مر  كما  اعتياديًا  سيمر  األمر  أن  يرى  من  هناك 
بحياة  أودت  بأوبئة  األرض  سكان  ُأصيب  حين  قبل 
اإلسبانية،  اإلنفلونزا  إلى  الطاعون  من  الماليين، 
العصر  غير  العصر  بأن  يرد  من  هناك  لكن  وغيرهما، 
يعد  فلم  النظام،  غير  والنظام  العالم،  غير  والعالم 
إلى  الماء  من  المترامي  الحدودي  الفضاء  ذاك  العالم 
التكنولوجيا  أذابت  صغيرة،  قرية  هو  اآلن  إنما  الماء، 
في  الحياتي  وسلوكهم  مصيرهم  وجعلت  فيها  الحدود 
منذ  تحولت  الصغيرة،  القرية  هذه  أن  حتى  أيديها، 
مصير  وصار  صغيرة،  مصحة  الغازي،  الفيروس  ظهور 

نزالئها تحت رحمته. كافة 


