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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الزاوية األسمرية..
مدرسة القرآن والوطنية

ص16

ما بعد االنهيار

فضاء

أصداء االنهيار التاريخي في أسعار النفط 
في أعقاب جائحة »كورونا«، تدوي في جميع 

أنحاء الشرق األوسط، إذ تتدافع البلدان 
المعتمدة على النفط الخام إلى تعويض 

الخسائر من مصدر رئيسي إليراداتها، 
ويخطط العراق إلجراء تخفيضات مؤلمة في 
اإلعانات االجتماعية، ومن المرجح أن تضطر 

السعودية إلى تأجيل مشروعات ضخمة. 
ويتوقع محللون أن يكون شهرا مايو ويونيو 

صعبين بشكل خاص.

مليار 654
دوالر

النفقات الطبية المتوقعة لعالج فيروس 
كورونا في الواليات المتحدة

»دراسة بريطانية«

نفط

كل شيء

إمدادات

قريبا في ليبيا
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ـا« إلى نيــــــران »غــــــراد«  نازحـــون من شــــبح »كـــــورونــ

 الشقيقة

»االلتئام« من أجل استئناف عملية الحوار السياسي. 
في حين طالب أعضاء مجلس النواب في طرابلس 
في  بزمالئهم  بااللتحاق  النواب  مجلس  أعضاء 
وطني  مشروع  صياغة  في  لـ»المشاركة  طرابلس 
يحقق طموحات كل الليبيين«، ويعالج كل الخالفات 
المؤمنين  الوطن،  في  السياسيين  الشركاء  بين 
بيان  ولعل  مستقرا،  سالما  موحدا  بقائه  بضرورة 
النائب األول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري 
إعالن  اعتبر  فقد  ووضوحه،  بصراحته  الفتا  كان 

المشير حفتر »انقالبا على المسار الديمقراطي«.
شددت  الدولية،  الفعل  ردود  صعيد  وعلى 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  ــم  األم بعثة  رئيسة 
ستيفاني وليامز، على »أن االتفاق السياسي الليبي 
الوحيد  اإلطار  يبقيان  منه  المنبثقة  والمؤسسات 
المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات 
مجلس األمن الدولي« خالل اتصال هاتفي أجرته، 

الثالثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
أصــدرت  معهود،  وغير  سريع  فعل  رد  وفــي 
سفارة الواليات المتحدة في ليبيا بيانا، اكتفت فيه 
باإلعراب عن أسفها إلعالن حفتر باعتباره »تغييرات 
في الهيكل السياسي الليبي من خالل إعالن أحادي 

الجانب«. ورحبت بـ»أي فرصة إلشراك« القائد العام 
للجيش وجميع األطراف في حوار »جاد حول كيفية 

حلحلة األزمة وإحراز تقدم في البالد«.
لكن السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورالند 
إعالن  »رفــض  ويعلن  بــالده،  موقف  ليصعد  عاد 
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر )مستقبل 
سياسي جديد للبالد من طرف واحد(«، حسب بيان 
السفارة على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
رئيس  مع  اتصال  في  مضيفا  األربعاء،  فيسبوك، 
المجلس الرئاسي لحكومة الواق، فائز السراج »إن 

االتفاق السياسي والمؤسسات المرتبطة به، بما في 
ذلك حكومة الوفاق، اإلطار الوحيد المعترف به دوليا 

لحكم ليبيا واالنتقال السياسي«.
حفتر،  الداعم  الروسي  الدور  عن  يقال  ما  ورغم 
إال أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أعلن 
أن بالده »ال ترحب بتصريحات حفتر بشأن الحكم 
الفردي« في بالده، وأضاف أنه »ليس بيد موسكو 
أدوات للتأثير على حفتر حاليا«. وفي ظل رهان بتأثير 
روسي على حفتر قال الفروف: »ال يمكن هنا الحديث 
عن وجود أي أدوات ضغط لدى روسيا... نحن على 
الليبية  األزمة  في  الفاعلة  األطراف  كل  مع  اتصال 

دون استثناء«.
مهم  داعــم  بأنها  أيضا  المحسوبة  فرنسا  أما 
»ال  ليبيا  في  الصراع  إن  فأكدت  المشير،  لمعسكر 
القرارات المنفردة، وإنما من  يمكن حله من خالل 
نائب  وقــال  المتحدة«،  األمــم  تدعمه  حــوار  خالل 
أوليفييه  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
جوفين، في بيان: »ال يمكن التوصل إلى حل للصراع 
الليبي إال من خالل الحوار بين األطراف تحت رعاية 
األمم المتحدة وليس من خالل القرارات المنفردة«.

وجددت إيطاليا تأكيد »دعمها الكامل واالعتراف 
بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل 

المجلس  من:  كل  في  الممثلة  الدولي«،  المجتمع 
النواب،  مجلس  الوطني،  الوفاق  حكومة  الرئاسي، 
المجلس األعلى للدولة، وفق بيان أصدرته الحكومة 
اإليطالية. وأكدت الحكومة اإليطالية في البيان »أنه 
بالتوافق  ليبيا  اتخاذ كل قرار بشأن مستقبل  يجب 
الليبي  السياسي  االتفاق  أعقاب  في  والديمقراطية 
االستقرار  ومسار   ،2015 ديسمبر  في  للصخيرات 
الذي تقوده األمم المتحدة في سياق عملية برلين«.
على  الجوار،  دول  من  الفعل  ردود  أول  وجــاء 
المصرية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  لسان 
مصر  »تمسك  أكد  الذي  حافظ،  أحمد  المستشار 
بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية 
للصراع في ليبيا«، واعتبرت القاهرة أن »البحث عن 
حل سياسي ال يعني وال يجب أن يؤدي إلى التهاون 
ليبيا  في  اإلرهابية  المتطرفة  التيارات  مواجهة  في 
المدعومة من تركيا أو الدخول معها في مفاوضات 
الرئيس  أكد  جانبه  ومن  ليبيا«،  مستقبل  حول 
التونسي قيس بن سعيد، تمسك بالده بالشرعية 
الشعب  إرادة  احترام  وضــرورة  ليبيا  في  الدولية 
الليبي، مجددا رفض تونس أي مساس بوحدة ليبيا 
مع  لقاء  خالل  التونسي،  الرئيس  وأضاف  وشعبها. 
وزير خارجيته نورالدين الري، أنه ال حل في ليبيا إال 
الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي 

تدخل خارجي.
وتبقي تساؤالت قائمة حول موقف رئيس مجلس 
حفتر  المشير  استبق  الذي  صالح،  عقيلة  النواب 
ثماني  من  السياسية  المبادرة  إلى  أقرب  بمقترح 
التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة  على  ترتكز  نقاط 
في  الموقع  السياسي  االتفاق  من  المنبثقة  الحالية 
األقاليم  وعلى  أعضائها،  اختيار  وإعادة  الصخيرات 
وإعادة  وفزان(،  وطرابلس  )برقة  الثالثة  التاريخية 
كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين 
المبادرة  انتخابات تشريعية جديدة، وقوبلت  إجراء 
ستيفاني  باإلنابة،  األممية  البعثة  رئيس  بترحيب 
وليامز، واعتبرتها »إشارة إيجابية«، فيما قالت وزارة 
النواب  مجلس  رئيس  أفكار  إن  الروسية  الخارجية 
في  السياسية  للمناقشات  أساسا  تشكل  أن  يمكن 
إطار عملية التسوية الليبية الشاملة. وفق الناطقة 

باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
والسؤال الكبير، هو أين تلتقي مقترحات عقيلة، 
ماذا  ثم  يتعارضان؟،  وأين  المشير،  و»تفويض« 
المعلنة  الهدنة  الطرف اآلخر على  سيكون رد فعل 

من جانب واحد؟

اإلقفاالت تستنزف 92% من صادرات النفط
النفطية  المنشآت والموانئ  إقفال  تسبب 
الصادرات  تراجع  في  الماضي  يناير  منذ 
الربــع  خـالل   % 92.3 بنســبة  النفطيــة 
أرقام حديثة  الحالي، في  العام  األول من 
أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط وأثارت 
المحاسبة  تساؤالت بشأن مراعاة شروط 

القانونية في كشف هذه البيانات.
مؤسسة  عن  ــادرة  ص بيانات  ووفــق 
الــنــفــط، فــقــد بــلــغ إجــمــالــي إيـــرادات 
من  األول  الربع  خالل  النفطية  المنتجات 
»بواقع  دوالر،  مليار   3.4 الجاري  العام 
و555.5  يناير،  في  دوالر  مليار   1.7
مليار  و1.093  فبراير،  في  دوالر  مليون 
بعد  مــارس  شهر  فــي  أميركي  دوالر 
مبيعات  من  مستحقة  إيــرادات  تحصيل 
الوطنية  المؤسسة  وفق  يناير«.  شهر 
انخفاض  ــى  إل ــارت  أشـ الــتــي  للنفط، 
إلى الصفر خالل شهر  النفطية  المنتجات 
بسبب  المصافي  توقف  نتيجة  مــارس 

القانونية. غير  اإلقفاالت 
النفط،  مــؤســســة  رئــيــس  ــح  ــ وأوض
مصطفى صنع اهلل، »تكبدت ليبيا خسائر 
هائلة خالل الربع األول من العام 2020، 

وذلك بسبب اإلقفاالت غير القانونية التي 
طالت العديد من منشآت النفط والغاز«.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنها 
النفط  منتجات  مبيعات  إيــرادات  تحول 
تتخذ  وال  المركزي،  المصرف  إلى  والغاز 
اإليرادات  إنفاق  كيفية  بشأن  قرارات  أي 
محللين  لكن  تحققها.  التي  المباشرة 

البيان  غموض  الحظوا  النفط  قطاع  في 
التحصيل  قيمة  إلى  يشير  الذي  األخير 
يثير  مما  الشهرية،  المبيعات  وليس 
أو  البيانات  هــذه  مــراعــاة  حــول  أسئلة 
بــيــانــات الــمــصــرف الــمــركــزي شــروط 

القانونية. المحاسبة 
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

لن تكون الحياة وردية مع سيناريوهات 
رحيل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، 

الذي تتحدث تقارير غربية عن غموض حالته 
الصحية على نحو خطير. تكهنات واسعة 

ترجح كفة شقيقته كيم يو جونج )23 عاما( 
في خالفة زعيم كوريا الشمالية، لكنها 

ربما تكون أقسى في طباعها وأدائها 
السياسي.

الشقيقة ذات التعليم الغربي 
الرفيع، أعيد تعيينها في المكتب 

السياسي للحزب الحاكم للبالد، 
وهي المسؤولة عن تحديد 
المسار السياسي للحزب، 

وظهرت إلى جانب شقيقها 
في القمة التاريخية مع 

الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، ورافقت شقيقها 

إلى قمتي سنغافورة 
وهانوي الشهر الماضي.

تحرص كيم على 
تقليد عائلي يتعمد 

اإلهانة لكل من ينتقد 
األعمال العسكرية لبيونج 

يانج، وهو ما يفسر كلماتها 
القاسية تجاه كوريا الجنوبية، 

حين صدمت الجميع بتشبيه 
المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية 

بـ»طفل محترق يخشى إطالق 
النار«، ووصفتهم أيضا بـ»نباح 

الكالب الخائف«. فهل يكون العالم 
مع الشقيقة -وبعد رحيل الزعيم- 

كالمستجير بالرمضاء من النار؟.

الخارجية اإلسرائيلية الخارجية اإلسرائيلية 
تبدي اعتراضها على تبدي اعتراضها على 

مسلسل »النهاية«مسلسل »النهاية«

13

14

في حملة تذكارية لالحتفال بالذكرى 
الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية، 

بدأت سفينة فضاء »روغرس« الروسية 
رحلتها صوب محطة الفضاء الدولية، 

لتوصيل ثالثة أطنان من الطعام 
والوقود وغيرها من اإلمدادات للمحطة. 

وسيكون ثالثة رواد فضاء على متن 
محطة الفضاء الدولية، وهم: رائد الفضاء 

في ناسا كريس كاسيدي، الذي تولى 
قيادة المحطة، ورائدا الفضاء أناتولي 

إيفانيشين وإيفان فاجنر، على استعداد 
للمساعدة في وصولها.

العالم بمواجهة جائحة »كورونا«  انشغال  لم يثن 
توسيع  في  االستمرار  عن  الليبية  ــة  األزم فرقاء 
أصوات  تتوقف  لم  فيما  مواقفها،  بين  الفجوة 
الذي  الهجوم  منذ  وجــوا  بــرا  والقصف  المدافع 
العاصمة،  باتجاه  حفتر  خليفة  المشير  عنه  أعلن 
2019/4/4 تحت عنوان »تحرير طرابلس من  في 
في  المستجد  لكن  واإلرهابيين«،  الميليشيات 
السياق، هو إعالن حفتر المفاجئ في كلمة متلفزة 
اإلثنين الماضي، قبوله بما اعتبره »تفويضا شعبيا« 
بإدارة القيادة العامة للجيش البالد، وإسقاط »اتفاق 
البالد  »تدمير  مسؤولية  إياه  محمال  الصخيرات« 
وقيادتها إلى منزلقات خطيرة«، ما اعتبره البعض 
رأى  بينما  السياسي،  المسار  على  انقالب  بمثابة 
و»تحصيل  طبيعي،  أمر  أنه  التفويض،  باركوا  من 
حاصل«، فيما يذهب رأي ثالث إلى القول بأن أصداء 
هذه القنبلة وما تالها من خطوات ستشكل حقائق 
مفاوضات  جولة  أية  على  نفسها  تفرض  جديدة 

مستقبلية قد يرعاها المجتمع الدولى.
وإسقاط  التفويض  إعالن  أعقب  حفتر  المشير 
حين  ــرى،  أخ مفاجأة  بإطالق  السياسي  االتفاق 
بيانا  العامة  القيادة  باسم  الرسمي  المتحدث  تال 
وقف  عن  تعلن  العامة  »القيادة  أن  فيه  أعلن 
موضحا  جانبها«،  من  العسكرية  العمليات  جميع 
الدول  من  للدعوات  »استجابة  جاءت  الخطوة  أن 
القتال  وقف  فيه  تطالب  التي  والصديقة  الشقيقة 
خالل هذا الشهر الكريم«، وأعقب ذلك–وفي مؤتمر 
يتم  »إعالن دستوري  إطالق  صحفي–باإلعالن عن 

بموجبه وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة«.
أن  الطبيعي  من  كان  ــى،  األول اللحظة  ومنذ 
تثير »قنبلة« حفتر هذه، وبعد إطالقها ردود فعل 
المشير  الرئاسي  المجلس  فاتهم  ودولية،  محلية 
حفتر بأنه »انقلب على األجسام السياسية الموازية 
التي تدعمه، التي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد 
)التحدث( عن شرعيته  دولة  أي  أو  أحد  مقدور  في 
النواب  مجلس  أعضاء  وطالب  كانت«،  حجة  بأي 
حوار  لبدء  طرابلس،  في  بزمالئهم«  بـ»االلتحاق 
شامل ويستمر المسار الديمقراطي وصوال إلى حل 

شامل ودائم عبر صناديق االقتراع.
باالتفاق  فتمسك  للدولة  األعلى  المجلس  أما 
السياسي إطارا حاكما للمرحلة االنتقالية، ومنظما 
إلى  النواب  داعيا مجلس  فيها،  السياسية  للعملية 

قوبلت بأصداء محلية ودولية سريعة وأثارت أسئلة كبيرة

< المشير خليفة حفتر خالل إعالنه إلغاء االتفاق السياسي وتفويض الجيش الليبي بتحمل المسؤولية  االثنين 27 أبريل 2020  »رويترز«

املثقفون في شهر الصوم.. الوجه اآلخر للخصوصية

»كورونا« يعرقل 
رحلة نصف قرن من 
الدورات الرمضانية

»بن عوف« مركز لعالج 
مصابي »كورونا«

بهدف تخصيصها لمصابي فيروس 
»كورونا المستجد«، أعلنت وزارة الصحة 

بحكومة الوفاق، األربعاء، االنتهاء من 
تجهيز سفينة »بن عوف« كمركز عالج 

بالعاصمة طرابلس.
ونشرت صفحة الوزارة على موقع 

»فيسبوك«، صورًا للتجهيزات، تظهر 
توفير أسرَّة رعاية في السفينة، إضافة 

إلى أسرَّة اإليواء العادية وأجهزة 
اآلشعة ومتابعة العالمات الحيوية 

للمريض. كما سلمت الوزارة جهاز رنين 
مغناطيسي إلى المعهد القومي لعالج 
األورام صبراتة، لدعم القطاع الصحي. 
وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت »صحة 

الوفاق« بدء التجهيزات داخل سفينة 
»بن عوف« الراسية في قاعدة أبوستة 

البحرية بالعاصمة، الستقبال المصابين 
بالفيروس. وانتهت الوزارة من تجهيز 

أربعة مراكز لعالج المصابين في 
طرابلس، كما تواصل الشركات المتعاقد 
معها أعمال تجهيز مواقع عزل في مدن 

زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس 
والزاوية وورشفانة وغريان.

طرابلس، بنغازي، عواصم: الوسط

كتائب »مكافحة الظالم« تتحدى »كورونا«
تحت أشعة الشمس الحارقة، وفي محطات 
في  الممتدة  اإلنارة  أعمدة  وعلى  التوليد 
طول البالد وعرضها، تباشر سواعد رجال 
صيانة  أعمال  للكهرباء  العامة  الشركة 
عن  أغلبها  في  الناجمة  األعطال  وإصالح 
أعمال سرقة األسالك، التي كلفت الدولة 
مليون   1.2 من  أكثر   2015 العام  منذ 
في  صــادر  للشركة  تقرير  حسب  دينار، 

نوفمبر من العام 2019.
والمهندسون  الموظفون  يبال  لم 
بمخاوف  الكهرباء  شركة  في  والفنيون 
حلول  منذ  جهودهم  وكثفوا  »كورونا«، 
وصول  انتظام  على  للعمل  رمضان  شهر 
التيار إلى بيوت الليبيين، خاصة أن أعمال 
السرقة التي ال تتوقف يوميًا تتسبب في 
في  األحياء  من  كثير  عن  التيار  انقطاع 

طرابلس وسبها وزليتن وغيرها.
وخالل األيام الماضية، واصلت كتائب 

تحسين  على  العمل  الكهرباء«  »جنود 
بترحيل  فقاموا  الكهربائية،  الشبكة 
األحمال من المحول الهوائي إلى المحطة 
الجاهزة التي تمت إقامتها من قبل فرقة 
الحي  توزيع  بدائرة  والكوابل  الخطوط 
في  الصيانة  فرقة  قامت  كما  الصناعي، 
تراغن  على محطة  الكشف  بأعمال  سبها 

المجرورة ومحول غدوه »T.OFF«، حيث 
شملت أعمال الصيانة استبدال الموصالت 
في محول تراغن وتشغيل المحول بنجاح.

األخيرة  ــام  األي في  الشركة  ــررت  وك
ألعمال  التصدي  ــرورة  ضـ مناشدتها 
والتعديات  الكهربائية  األســالك  سرقة 
الكهرباء،  شبكة  مكونات  على  المتكررة 

بأعمال  القانون  عن  خارجون  يقوم  إذ 
من  والكوابل  النحاسية  األســالك  سرقة 
السوق،  في  مطلوبة  لكونها  بيعها،  أجل 
أحياء  عن  التيار  انقطاع  في  يتسبب  مما 

بكاملها لساعات طويلة.
عائًقا  تعد  المتكررة  التعديات  هذه 
العامة  الشبكة  استقرار  على  الحفاظ  في 
أنها  الكهرباء بشكل منظم، كما  وتوزيع 
على  الشركة  في  الموظفين  تهدر جهود 
استغاللها  عن  بداًل  السرقات،  هذه  عالج 
التي  الشركة  وفق  الصيانة،  أعمال  في 
والسرقة  التعدي  أعمال  أن  إلى  نبهت 
وتجعلهم  السكان،  حياة  نمط  على  تؤثر 
يعيشون في ظالم لفترات طويلة، وتسبب 
المسؤولين  مطالبة  اقتصادية،  خسائر 
بــاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات لــردع 
على  للحفاظ  القانون  وفرض  المخالفين 
حقوق المواطنين، مشيرة إلى انتشار هذه 

األعمال نتيجة االنفالت األمني.
تفاصيل ص4

طرابلس - الوسط

< مؤسسة النفط أعلنت القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط

ّاملشير يفجر »قنبلة« التفويض

 البعض باركوا التفويض وآخرون 
اعتبروه »حتصيل حاصل«

فوزي النويري: إعالن املشير 
»انقالب على املسار الدميقراطي« 

المخاطرة جزء أساسي للعاملين بقطاع الكهرباء



أطلقت قناة »الوسط« الفضائية هاشتاغ »#احمي_بالدك« عبر شاشتها 
وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك لتقديم المعلومات 

والنصائح الخاصة بفيروس »كوفيد19-« المعروف بـ»كورونا المستجد«.
وخصصت قناة »الوسط« )W t v( مجموعة من برامجها لتسلط الضوء 
على هذه الجائحة، حيث استضافت القناة عددا من الخبراء والمتخصصين 
من مختلف مناطق العالم لتقديم النصائح للمواطنين حول كيفية الوقاية 

من فيروس »كورونا المستجد«.
كما حثت القناة المواطنين على ضرورة االلتزام بحظر التجول واالبتعاد 

عن األماكن المزدحمة، وفق اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس 
»كورونا المستجد«، واستضافت المسؤولين الليبيين وناقشت معهم 

اإلجراءات التي اتخذوها ونقلت لهم أسئلة المواطنين لإلجابة عنها.

شعر الحكمة

السينما  دور  ــدى  إح أجــبــرت 
طريقة  ابتكار  على  بباريس 
ــالم  ــرض األفـ ــع جــديــدة ل
اإلجــراءات  تخالف  ال  بحيث 
من  للوقاية  االحــتــرازيــة 
»كــوفــيــد19-«،  فيروس 
ــا  ــورون ـــ»ك ــروف ب ــع ــم ال
من  ــك  وذل المستجد«، 
ــالم  ــرض األفـ ــالل عـ خـ
سكني  مبنى  جدار  على 

مجاور.
وقـــــــال مــنــظــم 
ــرة ومـــديـــر  ــكـ ــفـ الـ
فندن،  ول  الصالة، 
»رويــتــرز«،  لوكالة 
»إذا  ألنفسنا  قلنا 
قــادريــن  نعد  لــم 
ــرض  ــ ــى ع ــ ــل ــ ع
للجمهور  األفالم 
دار  داخــــــــل 
فلنحتل  عــرض 
ــدران  ــ ــ ــج ــ ــ ال
ونــــــعــــــرض 

وشعرنا  ــارج،  ــخ ال فــي  ــالم  األفـ
لم  ألنه  الفعاليات  أشكال  من  لشكل  بحاجة  الحي  أن 

يتبق شيء، فالشوارع خاوية والوضع حزين للغاية«.
من  الفيلم  شاهدت  رسامة  وهي  دافنييه،  كريستين  قالت  جانبها،  ومن 
الناس  كان  عندما  الماضي،  الزمن  إلى  يأخذنا  رائع  أمر  »إنه  منزلها:  شرفة 
سكان  إلشــراك  كبيرة  بصورة  السينما  دار  وتسعى  معا«،  األفــالم  يشاهدون 
أسبوع  كل  تعرض  التي  األفالم  على  االختيار  يقع  حيث  مبادرتها  في  المنطقة 
يمكن  ال  العام،  العزل  وإجراءات  قيود  بموجب  أنه  يذكر  الجيران.  مع  بالتشاور 
التمارين  ألداء  أو  طعام  لشراء  وجيزة  لفترات  إال  الخروج  باريس  لسكان 
أو  النوافذ  من  بالنظر  األفــالم  مشاهدة  بإمكانهم  يــزال  ال  لكن  الرياضية. 

الخروج إلى شرفات البيوت.

تواصـل 02

مش عادتي التقصير
ومش عادتي ننكر جميل الغير
وال نقول نفعل وال نقول اندير

يجي يوم تلقاني نهار العازه
نهار فيه ما تلقاش فاعل خير

أتبان األجـواد ويهربو الهـدرازة

قناة »الوسط« تطلق 
هاشتاغ »#احمي_بالدك«

إعالنات  لوضع  خططها  عن  »فيسبوك«  شركة  تتخل  لم 
إلى  التقارير  التراسل الشهير »واتساب«، وتشير  في تطبيق 
وضع  في  قدما  ستمضي  االجتماعي  التواصل  عمالقة  أن 
اإلعالنات ضمن واتساب في المستقبل، وذلك بمجرد االنتهاء 
وتأتي  بها،  الخاصة  التراسل  تطبيقات  لتوحيد  خطتها  من 
ستريت  »وول  جريدة  ذكرت  أن  بعد  الجديدة  التفاصيل 
لوضع  خططها  أوقفت  الشركة  أن  يناير  شهر  في  جورنال« 
إعالنات ضمن »واتساب«، وذلك بعد أن أعلنت في 2018 أنها 
نسخة  وهي   ،Status »الحالة«  ميزة  إلى  اإلعالنات  ستجلب 

»واتساب« من ميزة القصص.
مليارات  يستخدمها  خدمة  بمثابة  »واتساب«  وتعد 
األشخاص حول العالم، وتنبع شعبية التطبيق من حقيقة أنه 
اإلعالنات،  من  خال  نموذج  على  ويعمل  لالستخدام  مجاني 
فإن  إعالنات،  أي  على  تحتوي  ال  واتساب«  أن  إلى  وبالنظر 
»فيسبوك« ال تجني الكثير من المال منها، لكنها تريد تغيير 

ذلك.
منصة  ضمنها  من  »فيسبوك«،  مشاريع  جميع  وتعرض 
التواصل االجتماعي التي تحمل اسمها ومنصة »إنستغرام«، 
إعالنات ضمن أجزاء معينة من واجهة المستخدم، لكن تظل 
»واتساب« الخدمة الوحيدة التي ال تعرض أي إعالنات، وذلك 
بالرغم من أن »فيسبوك« استحوذت عليها في العام 2014 

مقابل 16 مليار دوالر.
كيفية  حول  جديدة  تفاصيل  على  أيضا  التقرير  ويحتوي 
تنفيذ »فيسبوك« اإلعالنات المستهدفة على تطبيق التراسل 
لمطابقة  الهواتف  أرقام  الشركة  ستستخدم  إذ  المشفر، 
حسابات »فيسبوك« و»واتساب« لتحديد اإلعالنات التي سيتم 
عرضها، وقد أثبتت الخطة أنها مثيرة للجدل داخل الشركة، 
مع قلق بعض المسؤولين التنفيذيين من أن ذلك قد يؤدي 
إلى حذف مستخدمي »واتساب« لحساباتهم على »فيسبوك«، 
المحتملة،  التنظيمية  القضايا  أيضا  القلق  دواعي  من  كما 
وذلك بالنظر إلى التحقيقات الجارية ضد الشركة فيما يتعلق 

بمكافحة االحتكار.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»تويتر« توقف خدمة رسائلها القصيرة في معظم البلدان

عمالقة التكنولوجيا تستفيد من أزمة »كورونا«

كلمة1000

النصية  الرسائل  تلقي  إمكانية  »تويتر«  أوقفت 
التغريدات  تتضمن  التي   »SMS« القصيرة 
وجرى  مسبق،  تحذير  أي  تقديم  دون  الجديدة 
تعتمد  التي  البلدان  جميع  في  الميزة  تعطيل 
يعني  مما  البلدان،  بعض  باستثناء  الميزة  على 
»تويتر«  منصة  استخدام  بإمكانك  يعد  لم  أنه 
عبر  الستخدامها  األصــل  في  تصميمها  تم  كما 
لن  األمر  هذا  أن  من  وبالرغم  النصية،  الرسائل 
الذين  »تويتر«  لمستخدمي  كبيرة  يشكل مشكلة 
الويب،  أو موقع  التطبيق  الخدمة عبر  إلى  يصلون 
بعض  مــن  الــشــكــاوى  مــن  العديد  هناك  لكن 
الرسائل  يستخدمون  يزالون  ال  الذين  األشخاص 
في  خصوصا  التغريدات،  لقراءة  القصيرة  النصية 

إلى  الوصول  يتوافر  ال  حيث  النامية،  المناطق 
البيانات والشبكات بسهولة.

ــة  ــ ــرك ــ وقـــــــالـــــــت ش
إنها   »DansDeals«
إلرسال  الميزة  على  تعتمد 

بشأن  القراء  آلالف  التنبيهات 
أكثر  منذ  الجديدة  الصفقات 
عــامــا، وشــهــدت خالل   11 مــن 

العديد  الماضية  القليلة  األسابيع 
من الحسابات الكبيرة على »تويتر« 

وذلك  المتابعين،  عدد  في  انخفاضا 
المرتبطة  الحسابات  ماليين  إزالــة  بسبب 

حد  إلى  التغيير  ويمثل  القصيرة،  الرسائل  بخدمة 

عندما  إذ  لـ»تويتر«،  بالنسبة  عصر  نهاية  كبير 
األساس  في  الخدمة  إطــالق  جرى 
الرسائل  ــول  ح مبنية  كانت 
وصمم  القصيرة،  النصية 
من  المكون  األصــلــي  الحد 
ألحــجــام  ــا  ــق وف ــا  حــرف  140
القصيرة،  النصية  الرسائل 
واستقبال  إرســال  عليك  وكان 
بالكامل  الجديدة  التغريدات 

عبر الرسائل النصية القصيرة.
الطريقة  هــذه  ــت  ــان وك
ــة الســتــخــدام  ــيـ ــاسـ األسـ
لكنها  طويلة،  لفترة  »تــويــتــر« 

األشخاص  من  المزيد  اشترى  أن  بعد  تراجعت 
استخدام  بإمكانهم  وأصبح  الذكية  الهواتف 
المنصة  وعطلت  المحمول،  الهاتف  تطبيق 
الرسائل  عبر  التغريدات  كتابة  على  الــقــدرة 
الماضي  سبتمبر  شهر  فــي  القصيرة  النصية 
القراصنة  تمكن  حيث  أمنية،  مشاكل  بسبب 
التنفيذي  الرئيس  هاتف  رقم  إلى  الوصول  من 
 ،Jack Dorsey ــي«  ــ دورس »جـــاك  للشركة، 
النصية  الرسائل  ميزة  استخدام  من  وتمكنوا 

القصيرة للتغريد من حسابه الرسمي.
إرسال  إمكانية  الفور  على  »تويتر«  وعطلت 
للجميع  القصيرة  النصية  الرسائل  عبر  التغريدات 

باستثناء عدد قليل ومحدود من األسواق.

تحقق عمالقة التكنولوجيا مثل »غوغل« و»فيسبوك« 
بمستقبل  تعدها  قياسية  استخدام  نسب  و»أمــازون« 
»كورونا«،  وباء  ألزمة  اآلخر  الوجه  يعكس  ما  زاهــر، 
الذي أصاب االقتصاد العالمي بحالة من الشلل، فبين 
الثالثاء والخميس، تنشر هذه المجموعات شأنها شأن 
لألشهر  المالية  نتائجها  و»مايكروسوفت«  »أبــل« 
التبدالت  طبعتها  والتي  العام،  من  ــى  األول الثالثة 
واألزمــة  »كوفيد19-«  وبــاء  عن  الناجمة  العالمية 

االقتصادية.
الشبكة  لـ»فيسبوك«،  التابعة  الخدمات  أن  غير 
إن  إذ  كبيرا،  إقباال  تسجل  عالميا،  الرائدة  االجتماعية 
»واتساب«  تطبيقي  عبر  تسجل  التي  االتصاالت  عدد 
مستويات  ليسجل  شهر،  منذ  تضاعف  و»مسنجر« 
السنة  رأس  احتفاالت  خالل  المسجلة  لتلك  مشابهة 
عدد  أن  كما  العادة،  في  السنوية  الذروة  تشكل  التي 
الفيديو  لمؤتمرات  »تيمز«  خدمة  عبر  االتصاالت 
في   1000% بنسبة  ارتفع  لـ»مايكروسوفت«  التابعة 

مارس.
البطالة،  معدالت  في  الكبير  االرتــفــاع  ظل  وفــي 
في  إضافية  وظيفة  ألف   175 »أمـــازون«  استحدثت 
في  الهائل  ــاد  االزديـ لمواجهة  المتحدة  الــواليــات 
التباعد  مبدأ  اعتماد  منذ  اإلنترنت  عبر  الشراء  طلبات 
من  فستطلقان  و»أبــل«  »غوغل«  أمــا  االجتماعي، 
بينها  حقيقية،  أو  رقمية  جديدة،  أدوات  ناحيتهما 
التواصل  عمليات  تتبع  مثل  أساسية  خدمات  يوفر  ما 

البشري لمكافحة تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
مع تدابير الحجر المنزلي، استقطبت خدمات التجارة 
اإللكترونية عبر »أمازون« مستخدمين كثرا، حتى ممن 
أشخاصا  أن  كما  األنشطة.  هذه  تستهويهم  تكن  لم 
مسنين بدؤوا بلعب الفيديو، واضطر مناهضو شبكات 
ظل  في  قسرا  بها  االستعانة  إلى  االجتماعي  التواصل 
مع  للتواصل  أمامهم  متاحة  أخرى  خيارات  وجود  عدم 
شاشته  على  كل  أهاليهم،  األطفال  ويقلد  األصدقاء، 

خالل فترة العمل من المنزل. وأعاد كثير من العائالت 
االشتراك بـ»نتفليكس«.

التكنولوجيا  شركات  كبرى  لدى  المشهد  أن  غير 
الحرب  عصب  وهي  فاإلعالنات،  تماما...  ورديا  ليس 
الميزانيات  أولى  من  هي  و»فيسبوك«،  »غوغل«  لدى 
تواجهها  التي  الصعوبات  ظل  في  تقلصت  التي 
الشركات، ويتعين على الشركات الرقمية توفير خدمة 
موظفو  ويعمل  متضائلة.  مــوارد  مع  أساسية  باتت 

مستودعات  مــن  حتى  أو  منازلهم  مــن  الشركات 
يصعب حمايتها من الفيروس، ويسجل تأخر في إنتاج 
والمضامين  الذكية«  »كالهواتف  اإللكترونية  األجهزة 
»كالمسلسالت  التدفقي  البث  لمنصات  المخصصة 
إعالن  على  المجموعات  وتعاقبت  الفيديو«،  وألعاب 

تخفيض أو سحب التوقعات المالية لسنة 2020.
أناليسس  »تـــك  ــن  م أودونـــيـــل  بـــوب  ــول  ــق وي
ما  تعكس  لن  األول  الربع  »أرقـــام  إن  ريسرتش« 
تبدأ  لم  »المشكالت  أن  إلى  الفتا  حقيقة«،  يحصل 
الطلب  حول  يتمحور  الحقيقي  السؤال  مارس.  في  إال 
خالل الربع الثاني«، وفي مؤشر إلى أن األرقام الجيدة 
ليست دليل خير على الدوام، أعلنت »نتفليكس« هذا 
مع  الجديدة  االشتراكات  في  قياسية  أرقاما  األسبوع 
ضبابية  أن  على  والتشديد  الحذر  من  كبير  قدر  إبداء 
الجهات  وتحاذر  السنة.  باقي  في  المتوقع  الوضع  تلف 
انطباع  إعطاء  المنزلي  الحجر  تدابير  من  المستفيدة 
ظل  في  خصوصا  الصحية،  ــة  األزم من  باالستفادة 
التي  وتلك  طويال  ستعمر  التي  العادات  رصد  صعوبة 
كارولينا  وتقول  ــة،  األزم انقضاء  مع  سريعا  ستزول 
»حتى  ستراتيجيز«:  »كرييتيف  شركة  من  ميالنيزي 
لكن  خدمة،  زوم  مثل  المنصات  هذه  تقدم  اللحظة 
العشاء،  لتناول  األصدقاء  زيارة  بإمكاننا  سيعود  عندما 
الفيديو.  مؤتمرات  عبر  أوقــات  تمضية  عن  سنتوقف 
قلق  يسود  ال  ذلــك،  مع  ثمن«،  بال  ذلك  يكون  ولن 

إزاء مستقبل كبرى شركات التكنولوجيا. 

»الزمن  فرقة  قدمت  المبارك  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
االبتهاالت  من  عددا  البيجو  حسن  الفنان  بقيادة  الجميل« 

الدينية، على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.
الليبيون  فيه  يستقبل  وقت  في  الجميل  العمل  هذا  ويأتي 
ظروف  في  المبارك،  رمضان  شهر  العالم  حول  والمسلمون 
فيروس  من  للوقاية  االحترازية  اإلجـــراءات  جــراء  استثنائية، 

»كوفيد19-« المعروف بـ»كورونا المستجد«.

األخيرة  الفترة  فــي  قــدم  البيجو  حسن  الفنان  أن  يذكر 
مثل  جديد،  بتوزيع  الفنانين  لكبار  الليبية  األغاني  من  العديد 
علي  للفنان  عيون«  و»نور  بومدين،  سيد  للفنان  العون«  »ريح 
صدقي،  محمد  للفنان  الوفا«  عش  في  و»طيرين  الشعالية، 
و»دمعك  الزليتني،  خليفة  للفنان  والشوق«  الهوى  ريح  و»مع 
الخدود«  مولى  و»في  عبدالقادر،  عبدالجليل  للفنان  زايد«  غير 

من التراث الهوني.

»ابتهاالت دينية« من الزمن الجميل

»فيسبوك« ال تزال تخطط 
لوضع إعالنات في »واتساب«

#هشـتاغ

� الحالة المصابة بفيروس كورونا تغادر مستشفى الهورري ببنغازي بعد شفاءها

للفحص  أداة  ــالق  إط عن  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت 
للتبرع  مؤهلين  كانوا  إذا  مما  التحقق  للناس  تتيح  الذاتي 
يعانون  الذين  أولئك  عالج  في  المساهمة  في  أمال  بالبالزما؛ 
»كوفيد19-«المعروف  المستجد  التاجي  الفيروس  وباء  من 
عمل  من  جزءا  الجديدة  األداة  وتعد  المستجد«،  بـ»كورونا 
»تحالف  تسمى  مجموعة  مع  األميركية  البرمجيات  عمالقة 
شخص  يصاب  عندما  أنه  إلى  اإلشارة  مع  كوفيد19-«  بالزما 
مضادة  أجساما  ينتج  المناعي  جهازه  فــإن  بفيروس،  ما 
لديه  تكون  المصاب،  الشخص  يتعافى  أن  وبمجرد  لمحاربته. 

هذه األجسام المضادة في دمه.
»كلما  »مايكروسوفت«:  شركة  نشرتها  لتدوينة  ووفقا 
مبكرا  شفاؤهم  تــم  الــذيــن  ــد19-(،  ــي ــوف )ك مرضى  تبرع 
عالج  تصنيع  في  البدء  من  التحالف  تمكن  النقاهية،  بالبالزما 
هذه  »ستحدد  مضيفة:  السريرية«.  التجارب  وبدء  محتمل، 
المرضى  عالج  على  قــادرا  العالج  هذا  سيكون  هل  التجارب 
كورونا  من  خطيرة  مضاعفات  ــدوث  ح لخطر  المعرضين 

المستجد«.
باألجسام  المملوءة  ــدم،  ال بالزما  إعطاء  أن  إلــى  يشار 
حديثا  مصاب  شخص  إلــى  متعاف  شخص  مــن  المضادة 
يساعد  قد  اآلن،  حتى  مضادة  أجسام  لديه  يكون  ال  قد  ممن 
أن  ويذكر  أســرع.  نحو  على  التعافي  على  المريض  الشخص 
في  الخناق  مرض  لعالج  استخدم  إذ  جديدا،  عالجا  ليس  هذا 
خالل  فعالة  بصورة  واستخدم  عشر،  التاسع  القرن  تسعينات 
البالزما  حقن  استخدم  كما   .1918 العام  إنفلونزا  جائحة 
سارس،  مثل:  أمــراض،  من  يعانون  الذين  األشخاص  لعالج 

والحصبة، وجدري الماء.

»مايكروسوفت« تطلق أداة 
لتجنيد الناجني من »كوفيد 19«

شاهد فيلمك املفضل شاهد فيلمك املفضل 
على جدار السينماعلى جدار السينما

خالل  ثوريا  تحديثا  الفوري،  للتراسل  »واتساب«  تطبيق  يطلق  أن  المنتظر  من 
التحديث  البريطاني،  المقبلة، ووفق ما ذكرته جريدة »إكسبريس«  القليلة  األيام 
العالم،  ملياري مستخدم حول  أكثر من  يستخدمه  الذي  التطبيق،  القادم سيجعل 
هذه  وتسمح  بارتي«،  و»هاوس  تايم«  و»فايس  »زووم«  لتطبيقات  قويا  منافسا 
وبجودة  والصورة  بالصوت  بالتراسل  األشخاص  من  كبيرة  لمجموعة  التطبيقات 

عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في »واتساب« على أربعة أفراد فقط.
لعدد  األقصى  الحد  الجديد،  بتحديثه  التطبيق  يرفع  أن  المنتظر  ومن 
بعد  يكشف  ولم  الجماعية،  الفيديو  مكالمات  في  يشاركون  الذين  األشخاص 
»آيفون«  لمستخدمي  متاحا  التحديث  يكون  أن  المحتمل  ومن  اإلجمالي،  العدد 

فقط، على أن يصل لحاملي »أندرويد« مستقبال.

تحديث من »واتساب« يسمح 
بعقد اجتماعات فيديو واسعة
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طرابلس، بنغازي، الوسط

الجمود امليداني يعيد الرمال املتحركة إلى مربع الصخيرات
إلى تطور  الليبي  للمشهد  المتحركة  الرمال  انتقلت 
المحلي  الجدل  أعاد  لكنه  جديد،  أنه  ظاهريا  بدا 
والدولي مجددا إلى مربع الصخيرات وشرعية ما بعد 
العام 2015، إذ وبعد ثالثة أيام من مطالبة القائد 
العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الشعب بإسقاط 
لقيادة  الليبي  الجيش  وتفويض  السياسي  االتفاق 
البالد في المرحلة المقبلة، خرج حفتر معلنا إسقاط 
الصخيرات  مدينة  في  الموقع  السياسي«  »االتفاق 
المغربية العام 2015 وقبوله »التفويض الشعبي«، 
رافضة واسعة محليا ودوليا، وهو  ردود فعل  أثار  ما 
الليبي  بالشأن  المهتمين  حيرة  أثار  الذي  التطور 
بشأن توقيته ودوافعه، وما إذ كان يرتبط بالجمود 
التفاوضي في  الموقف  الميداني ومحاوالت تحسين 
الساحل  في  األخيرة  التطورات  في ضوء  المستقبل، 

الغربي.
اإلثنين،  يوم  كلمة  وفي  متوقع،  غير  نحو  على 
وصف حفتر االتفاق السياسي بـ»المشبوه الذي دمر 
البالد وقادها إلى منزلقات خطيرة«، وعبر عن اعتزاز 
بـ»المهمة  وصفه  الذي  بالتفويض،  العامة  القيادة 
الظروف  تهيئة  على  بـ»العمل  وتعهد  التاريخية«، 
إرادة  وفق  الدائمة  المدنية  الدولة  مؤسسات  لبناء 
الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى 
نهايتها«، لكن كلمته خلت من إعالن برنامج إدارته.

وفي أول رد فعل محلي، اعتبر المجلس الرئاسي 
الموازية  السياسية  األجسام  على  »انقلب  حفتر  أن 
التي تدعمه، التي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد 
في مقدور أحد أو أي دولة )التحدث( عن شرعيته بأي 
حجة كانت« وطالب أعضاء مجلس النواب بـ»االلتحاق 
بزمالئهم« في طرابلس، لبدء حوار شامل ويستمر 
المسار الديمقراطي وصوال إلى حل شامل ودائم عبر 

صناديق االقتراع.
باالتفاق  فتمسك  للدولة  األعلى  المجلس  أما 
ومنظما  االنتقالية،  للمرحلة  حاكما  إطارا  السياسي 
إلى  النواب  مجلس  داعيا  فيها،  السياسية  للعملية 
»االلتئام« من أجل استئناف عملية الحوار السياسي. 
في طرابلس  النواب  أعضاء مجلس  في حين طالب 
في  بزمالئهم  بااللتحاق  النواب  مجلس  أعضاء 
وطني  مشروع  صياغة  في  لـ»المشاركة  طرابلس 
الليبيين« ويعالج كل الخالفات  يحقق طموحات كل 
المؤمنين  الوطن،  في  السياسيين  الشركاء  بين 

بضرورة بقائه موحدا سالما مستقرا.
وفي محصلة ردود الفعل الدولية، بدا أن المجتمع 

وما  الصخيرات  اتفاق  مربع  بأضلع  يتمسك  الدولي 
أو  الفراغ  2015، ألن ما دونه يعني  العام  تاله بعد 
ترجيح كفة طرف، حسب محللين، ووفق هذا التقدير 
شددت رئيسة بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
الليبي  السياسي  االتفاق  وليامز، على »أن  ستيفاني 
الوحيد  اإلطــار  يبقيان  منه  المنبثقة  والمؤسسات 
لقرارات  وفقا  ليبيا،  في  للحوكمة  دوليا  به  المعترف 
أجرته،  هاتفي  اتصال  خالل  الدولي«  األمن  مجلس 

الثالثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
أصــدرت  حفتر،  ــالن  إع من  قصير  وقــت  وبعد 
أعربت  بيانا،  ليبيا  في  المتحدة  الواليات  سفارة 
الهيكل  في  »تغييرات  أسفها القتراح حفتر  فيه عن 

كل األطراف الفاعلة في األزمة الليبية دون استثناء«. 
وأضاف: »ال نرحب بتصريح السراج الذي رفض فيه 
أخيرا الحوار مع حفتر، كما ال نرحب بتصريح مفاده أن 
حفتر سيتفرد بتقرير كيفية تعايش الشعب الليبي«.

أما فرنسا الداعم الرئيسي للجيش الوطني الليبي، 
فقالت إن الصراع في ليبيا »ال يمكن حله من خالل 
القرارات المنفردة، وإنما من خالل حوار تدعمه األمم 
إلغاء  حفتر  قرار  إلى  ضمنية  إشارة  في  المتحدة«، 
وزارة  باسم  الناطق  نائب  وقال  السياسي.  االتفاق 
»ال  بيان:  في  أوليفييه جوفين،  الفرنسية،  الخارجية 
يمكن التوصل إلى حل للصراع الليبي إال من خالل 
الحوار بين األطراف تحت رعاية األمم المتحدة وليس 

من خالل القرارات المنفردة«. وتابع: »ال يوجد بديل 
للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل 
مهتمة  باريس  أن  مضيفا  برلين«،  مؤتمر  إليها 

بوحدة ليبيا واستقرارها.
إيطاليا  جددت  واضح،  نحو  وعلى  المقابل،  في 
تأكيد »دعمها الكامل واالعتراف بالمؤسسات الليبية 
الدولي«،  المجتمع  قبل  من  بها  المعترف  الشرعية 
حكومة  الرئاسي،  المجلس  من:  كل  في  الممثلة 
األعلى  المجلس  النواب،  مجلس  الوطني،  الوفاق 
اإليطالية.  الحكومة  أصدرته  بيان  وفق  للدولة، 
وأكدت الحكومة اإليطالية في البيان »أنه يجب اتخاذ 
كل قرار بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق والديمقراطية 

في  للصخيرات  الليبي  السياسي  االتفاق  أعقاب  في 
ديسمبر 2015، ومسار االستقرار الذي تقوده األمم 

المتحدة في سياق عملية برلين«.
بالحل  التمسك  كان  الجوار،  دول  صعيد  وعلى 
السياسي من الجانب المصري في مقدمة رد الفعل 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  أكــد  إذ  المصري، 
مصر  »تمسك  حافظ  أحمد  المستشار  المصرية، 
بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية 
للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خالفات بين 
واعتبرت  ذلك«.  تنفيذ  كيفية  حول  الليبية  األطراف 
القاهرة أن »البحث عن حل سياسي ال يعني وال يجب 
أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة 
اإلرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها 
في مفاوضات حول مستقبل ليبيا«. وفي هذا الصدد، 
عبر حافظ »عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي 

من استقرار نسبي في األراضي الليبية«.
أكد  فقد  سعيد،  بن  قيس  التونسي  الرئيس  أما 
وضرورة  ليبيا  في  الدولية  بالشرعية  بالده  تمسك 
تونس  رفض  مجددا  الليبي،  الشعب  إرادة  احترام 
الرئيس  وأضاف  وشعبها.  ليبيا  بوحدة  مساس  أي 
التونسي، خالل لقاء مع وزير خارجيته نورالدين الري، 
على  المبني  السياسي  الحل  إال  ليبيا  في  حل  ال  أنه 

التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.
تبقي  الفعل،  ورود  التطورات  هــذه  ــط  ووس
رئيس  قائمة حول توقيت وهدف مبادرة  تساؤالت 
السياسية،  األزمة  لحل  عقيلة صالح  النواب  مجلس 
اعتبرت  التي  وليامز،  ترحيب  لقيت  أنها  خصوصا 
الخارجية  وزارة  قالت  فيما  إيجابية«،  »إشارة  أنها 
أن  يمكن  النواب  مجلس  رئيس  أفكار  إن  الروسية 
تشكل أساسا للمناقشات السياسية في إطار عملية 
التسوية الليبية الشاملة. وفق الناطقة باسم وزارة 
الخميس  ويوم  زاخاروفا.  ماريا  الروسية  الخارجية 
ثماني  من  سياسية  مبادرة  صالح  أعلن  الماضي 
التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة  على  ترتكز  نقاط 
في  الموقع  السياسي  االتفاق  من  المنبثقة  الحالية 
األقاليم  وعلى  أعضائها،  اختيار  وإعادة  الصخيرات 
التاريخية الثالثة »برقة وطرابلس وفزان«، وإعادة 
كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين 

إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
واكبه  وما  حفتر  وإعالن  عقيلة  مبادرة  بين  وما 
التساؤل  يبقى  وإقليمية،  دولية  فعل  ردود  من 
المفاوضات،  طاولة  إلى  العودة  فرص  عن  قائما 
غالب  »ال  صيغة  بأن  ودولي  محلي  إدراك  ظل  في 
أية  في  العليا  الكلمة  هي  ستكون  مغلوب«  وال 

مفاوضات مقبلة.

الجانب«.  أحادي  إعالن  خالل  من  الليبي  السياسي 
لكن السفارة أعلنت في الوقت نفسه ترحيبها »بأي 
فرصة إلشراك« القائد العام للجيش وجميع األطراف 
في حوار »جاد حول كيفية حلحلة األزمة وإحراز تقدم 

في البالد«.
ورغم الدور الروسي الداعم لمعسكر حفتر، إال أن 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، قال إن بالده 
»ال ترحب بتصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي« في 
بالده، وأضاف أنه »ليس بيد موسكو أدوات للتأثير 
على حفتر حاليا«. وفي ظل رهان بتأثير روسي على 
حفتر قال الفروف: »ال يمكن هنا الحديث عن وجود 
أي أدوات ضغط لدى روسيا... نحن على اتصال مع 

بعد إعالن حفتر وردود الفعل الدولية

● ستيفاني وليامز ●  جوزيبي كونتي ● سيرغي الفروف ● قيس بن سعيد

واشنطن »تأسف« وموسكو »ال ترحب« وفرنسا ترفض القرارات املنفردة
تساؤالت حول توقيت وهدف املبادرة السياسية التي أطلقها عقيلة صالح

القوات األميركية واصلت عملياتها اجلوية ملكافحة اإلرهاب

»أفريكوم«: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من »داعش«
األميركية  القوات  من  تشكيالت  انسحاب  من  عام  نحو  بعد 
العاصمة طرابلس في  اندالع حرب  إثر  ليبيا،  أفريقيا من  في 
بإدخال  روسيا  »أفريكوم«  في  اتهم مسؤولون   ،2019 أبريل 
»مجموعة شبه عسكرية إلى ليبيا )القائد العام للجيش، المشير 
خليفة حفتر( لتضع نفسها في الجناح الجنوبي للناتو«، محذرين 
التهديد  »أكثر خطورة من  ليبيا  في  الروسي  الوجود  أن  من 

الذي تشكله فلول داعش العاملة في الجنوب«.
جريدة »واشنطن إكزامينر« األميركية، نقلت عن مسؤول 
دفاع من »أفريكوم«، القول إن الروس »يعملون ضد المصالح 
نفس  في  لكنهم  أفريقيا،  شمال  في  األميركية  االستراتيجية 
فإن  أخفقوا،  وإذا  منخفضة،  بتكلفة  ذلك  يفعلون  الوقت 

الكرملين لديه حجة معقولة لإلنكار«.
للجريدة  هويته  عن  يكشف  لم  الذي  المسؤول  وأضــاف 
الجانب  على  كانوا  إن  يرون  أنهم  المحتمل  »من  األميركية: 
المربحة  الموانئ  إلى  الوصول  من  ذلك  سيمكنهم  الرابح 
حكومة  على  التأثير  إلى  إضافة  المعادن،  استخراج  وصفقات 

ليبيا المستقبلية«.
وأوضح مسؤول دفاعي آخر في »أفريكوم« أن روسيا يمكن 
االقتصادية  المزايا  من  كاملة  مجموعة  من  »تستفيد  أن 
وأبلغ  نجاحه«،  حال  في  حفتر  مع  بوقوفها  والجيوسياسية 
في  القيادة  مقر  من  هاتفيًا  إكزامينر«  »واشنطن  المسؤول 
ليبيا،  في  روسيا  »بدخول  يتعلق  األمر  أن  بألمانيا  شتوتغارت 
للوصول إلى الموانئ، والنفط« مشيرًا إلى أن لديها »سببًا 

للتواجد في شرق المتوسط«.
نكون  أن  يجب  روسيا،  عن  نتحدث  »عندما  قائاًل:  وأوضح 

دقيقين بأننا نعني بالفعل المقاولين العسكريين من روسيا، 
أو  الروسية  الحكومة  وليست  هناك،  موجودة  فاغنر  مجموعة 
الجيش الروسي«، وأضاف »عندما تضغط األمم المتحدة على 
القول  إلى  ليبيا، يسارعون  وتأثيرها في  نفوذها  روسيا بشأن 

إنهم ليسوا متواجدين هناك حًقا«.
إن  إكزامينر«  لـ»واشنطن  أفريكوم  في  آخر  مسؤول  وقال 
مجموعة  إلى  إشارة  في  الخاص  الروسي  العسكري  المقاول 
فاغنر »موجود في ليبيا وأجزاء أخرى من القارة األفريقية منذ 

أوائل العام 2018«.
وأشارت المالزم البحري في »أفريكوم«، كريستينا جيبسون، 
للجريدة األميركية، إلى أن القيادة األميركية ترى »أن روسيا 
الخاصين  العسكريين  المتعاقدين  متزايد  بشكل  تستخدم 
مرونة  لها  يوفر  مما  األمنية،  والمساعدة  العسكري  للتدريب 

أكبر لتحقيق أهدافها الجيوسياسية واالقتصادية«.
وقال مسؤول دفاع كبير للجريدة األميركية إن عدم تواجد 
بأي  أو  القدرات  بناء  في  »كشريك  ليبيا  في  عسكريًا  أميركا 
شكل ما، وضعنا في الخلف«، وأضاف »من منظور عسكري، فإن 
العودة ستسمح لنا باالنخراط في التدريب، إضافة إلى بعض 
التأثير على األنشطة داخل حكومة ليبيا، عالوة على تتبع داعش 

ليبيا والمجموعات األخرى«.
ليبيا  في  الروسي  »الوجود  إن  البارز  الدفاع  مسؤول  وقال 
العاملة  داعش  فلول  تشكله  الذي  التهديد  من  خطورة  أكثر 
في  حاجة  هناك  ستكون  أنه  »نعتقد  وأضاف:  الجنوب«،  في 
الصعب  من  ولكن  أخرى،  مرة  ليبيا  إلى  لعودتنا  المستقبل، 
هناك  المستمرة  الحالية  األزمة  إلى  بالنظر  ذلك  عن  اإلجابة 

والضبابية التي نراها«.
وفي أبريل 2019، انسحب عدد صغير من القوات األميركية 

من ليبيا بسبب ما وصفته قيادة »أفريكوم« بأنه »بيئة أمنية 
ال يمكن التنبؤ بها أوجدتها محاولة االنقالب العسكري للجيش 
الجوية  عملياتها  واصلت  »أفريكوم«  لكن  الليبي«،  الوطني 
لم  لكن  البالد،  خارج  مواقع  ليبيا »من  في  اإلرهاب  لمكافحة 
وزارة  رفعته  تقرير  وفق  األرض«،  على  قوات  أي  لديها  يكن 

الدفاع »بنتاغون« إلى »كونغرس« في فبراير الماضي.
ويقول المفتش العام بوزارة الدفاع إنه على الرغم من أن 
ضربات الطائرات األميركية دون طيار ألحقت أضرارًا جسيمة 
ليبيا، فإنه »من الصعب إجراء عمليات  بتنظيم »داعش« في 
تقرير  وكشف  األرض«.  على  أفراد  وجود  دون  بالكامل  فعالة 

إلى  قواتها  إلعادة  )أفريكوم(  قيادة  شروط  )بنتاغون(  نشرته 
ليبيا مرة أخرى، لمواصلة عملياتها في مجال مكافحة اإلرهاب 
وجماعات التطرف العنيف ومنها »أحد الشروط إلعادة القوات 
الوطني  الجيش  بين  النار  إلطالق  وقف  هو  ليبيا  إلى  البرية 
الليبي وحكومة الوفاق الوطني يضمن عدم قيام أي مجموعة 

باستهداف القوات األميركية عن طريق الخطأ«.
الصعب  من  الراهن  الوقت  في  أنه  »أفريكوم«  وتضيف 
مراقبة مَن الذي يطير في المجال الجوي الليبي أو حيث يعمل 
اإلرهابيون على األرض، بسبب تعدد الفاعلين، إذ تشير تقارير 
إعالمية إلى أنه باإلضافة إلى طائرات أميركية وإيطالية دون 

صينية  طيار  دون  طائرات  اإلمارات  تدير  هناك،  تعمل  طيار 
لدعم الجيش الوطني الليبي، في حين تدير تركيا طائرات دون 

طيار لدعم حكومة الوفاق الوطني.
خالل  بقي  ليبيا  في  »داعش«  تنظيم  أن  التقرير  ويؤكد 
الدفاع  وزير  شدد  ذلك  ومع  »متدهورا«،  المشمولة  الفترة 
حاجة  »هناك  أن   2019 نوفمبر  في  للصحفيين  إسبر  مارك 
حالة  في  ليبيا  داعش  إلبقاء  مميتة  عمليات  إلى  مستمرة 
المتعلقة  األميركية  األنشطة  أن  التقرير  ويبين  متدهورة«. 
بعملية مكافحة اإلرهاب وتنظيمات التطرف العنيف في شمال 
أفريقيا تركز على »ليبيا في المقام األول« وفي غرب أفريقيا 
منطقتي  في  الواقعة  البلدان  على  األول  المقام  في  »تركز 

بحيرة تشاد والساحل«.
ويوضح تقرير المفتش العام، أن القوات األميركية »تقوم 
بعمليات قاتلة لمكافحة اإلرهاب ضد تنظيمي القاعدة في بالد 
»أفريكوم«  لقيادة  أن  ويؤكد  وداعش«.  اإلسالمي  المغرب 
ثالثة أهداف في ليبيا أولها مكافحة الجماعات اإلرهابية التي 
استقرار  والغربية وتزعزع  األميركية  للمصالح  تشكل تهديدا 
النطاق  واسع  أهلي  نشوب صراع  منع  الثاني  وجيرانها،  ليبيا 
يهدد األمن واالستقرار، وثالًثا دعم عملية المصالحة السياسية 

من خالل توفير األمن لاللتزامات الدبلوماسية.
ويعتبر التقرير أن قلة الوصول األميركي إلى ليبيا »تقوض 
األميركية  البعثة  أن  إلى  مشيرا  ــاب«،  اإلره مكافحة  جهود 
القيام  على  بالقدرة  تحتفظ  »أنها  الـ»بنتاغون«  أخبرت 
المدني  الصراع  لكن  ليبيا،  في  اإلرهــاب  مكافحة  بعمليات 
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  ألن  تحديات،  يخلق  المستمر 
على  مباشر  تركزان بشكل  ال  الوطني  الوفاق  وقوات حكومة 

عمليات مكافحة اإلرهاب«.

الجزائر–عبدالرحمن أميني

● طائرات تابعة للقوات األميركية يف أفريقيا »أفريكوم«.



محليات 04

منظمات دولية تدق أجراس الخطر

نازحون من شبح »كورونا« إلى نيران »غراد« في نهار رمضان
أدوات  وبعض  أمتعتها  السيد  محمد  المواطن  أسرة  حزمت 
احتدام  بعد  ترهونة،  مدينة  عن  النزوح  وقررت  المنزل، 
المدينة،  أبواب  على  الليبي  النزاع  طرفي  بين  االشتباكات 
في  المجهول  إلى  رحلة  »بدأنا  عاما«:   45« األسرة  رب  ويقول 
وحدها  السيد  أسرة  تكن  ولم  والنزوح«.  كورونا  بين  رمضان 
التي تجرعت مرارة النزوح من ترهونة، إذ أدت االشباكات التي 
 600 من  أكثر  نزوح  إلى  الجاري  أبريل  شهر  منتصف  اندلعت 
عائلة من ترهونة توزعت على مدن الخمس وزليتن والقربوللي 
الغربية،  المنطقة  في  اآلمنة  المدن  من  وغيرها  األخبار  وقصر 
المهجرين  شؤون  وزارة  من  صادرة  رسمية  تقديرات  وفق 

والنازحين في حكومة الوفاق.
تشير   ،2019 العام  أبريل  في  العاصمة  حرب  اندالع  ومنذ 
تقديرات رسمية صادرة عن حكومة الوفاق إلى نزوح أكثر من 
السن  وكبار  واألطفال  النساء  من  أغلبهم  شخص،  ألف   360
الالجئين  مفوضية  لكن  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  والعجزة 
التابعة لألمم المتحدة تقول إن 150 ألف شخص فقط اضطروا 
القائمة،  الحرب  الهروب من سكنهم خالل هذه  أو  النزوح  إلى 
إنسانية  ظروف  وسط  الليبية،  المدن  عديد  بين  وتوزعوا 
المكتملة  غير  السور  طريق  عمارات  وتحتضن  القسوة.  بالغة 
ومخيمات الفالح ومقار إدارية في تاجوراء مئات النازحين بشكل 
نحو  الفرار  إلى  اضطروا  آخرين  مئات  إلى  باإلضافة  جماعي، 
الدولية من وقف  الجهود  أن تتمكن  العاصمة، من دون  خارج 
القتال وإعادتهم إلى منازلهم في أحياء جنوب طرابلس. وأصبح 
من الصعب تلبية الحصول على االحتياجات األساسية في تلك 
سوى  تضم  ال  مكتظة  أماكن  في  يعيشون  فالنازحون  المقار، 
وتتحدث  االستحمام.  وأماكن  المياه  دورات  من  محدود  عدد 
والوقود،  الغذاء  وأسعار  اإليجارات  بدل  ارتفاع  عن  المؤشرات 
المزيد  القلق في ظل اضطرار  األممية، عن  المفوضية  وعبرت 
مغادرة  إلى  ثانوي  بشكل  والنازحين  الليبيين  النازحين  من 

منازلهم والبحث عن مساكن في أماكن جديدة الستئجارها.
ومع اتساع رقعة الحرب، تدق منظمات دولية أجراس الخطر 
من خطورة أوضاع النازحين في ظل انتشار وباء »كورونا«، وفي 
هؤالء  غالبية  إن  للهجرة،  الدولية  المنظمة  تقول  اإلطار،  هذا 
األفراد يسكنون في مساكن مكتظة وال يتحصلون على خدمات 
القصف  ناهيك بأن خطر  إال بصورة محدودة.  الصحية  الرعاية 
يهدد أرواحهم في كل لحظة، وفق البيان. أما منظمة »هيومن 

في  الفيروس  انتشار  مخاطر  من  حذرت  فقد  ووتش«  رايتس 
مراكز النازحين المكتظة. مشيرة إلى أنهم يعيشون في مالجئ 
غير  مبان  بعضها  المحيطة،  والمنطقة  طرابلس  في  مزدحمة 
مكتملة ما زالت قيد اإلنشاء ومراكز جماعية ومدارس، وغالبا ما 
تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والمياه اآلمنة وإدارة 
لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  فيما يوضح مدير  الصلبة.  النفايات 
الصحة العالمية، أحمد المنظري، أن النازحين من بين الفئات 
الصحية  الرعاية  قلة  بسبب  بالمرض  لإلصابة  أكثر  المعرضة 
وضعف الوعي بالمرض، فضال عن تدهور أوضاعهم المعيشية.

رئيس  نائبة  إعالن  كان  الظروف،  هذه  ظل  وفي  األخطر، 
البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر في طرابلس، ماريا 
كارولينا، أن عددا من النازحين اضطروا إلى العودة إلى منازلهم 
وأضافت  »كورونا«.  فيروس  بسبب  المواجهات  بمناطق 
الرسمي،  موقعها  على  حديث  تقرير  في  بالمنظمة  المسؤولة 
أن نازحين ليبيين بما فيهم زمالؤهم أبلغوهم أنه ليس لديهم 
خيار سوى العودة إلى منازلهم قرب خط المواجهات، خوفا من 
أفراد  أو  المسنين  آبائهم  منازل  إلى  الفيروس  عدوى  نقلهم 

أسرهم.
يسلط  المستوى  هذا  أن  أردفت  األحمر  الصليب  مسؤولة 

إلى  الناس  بعض  يضطر  التصور،  تتجاوز  خيارات  على  الضوء 
كان  إذا  ما  ليقرروا  فيه،  يكافحون  الذي  الوقت  في  اتخاذها 
حياتهم  على  أكبر  تهديدا  تشكل  الجوية  والغارات  القصف 
وقوع  إلى  المنظمة  ولفتت  تعبيرها.  وفق  بالفيروس،  مقارنة 
مئات اآلالف من الليبيين تحت وطأة نزاع محتدم، بينما يمثل 
بإضعاف  ويهدد  »كوفيد19-«  فيروس  تفشي  خطر  أمامهم 
المنظمة  وأعربت  البالد.  في  الهشة  الصحية  المنظومة 
األسر  معاناة  الفيروس من  الدولية عن خشيتها من مضاعفة 

أجل  من  بالفعل  تكافح  األسر  »وهذه  النزاع،  جراء  المتضررة 
تلبية احتياجاتها األساسية من المأوى والغذاء والمياه والرعاية 
ليبيا، ويلم  الدولية في  اللجنة  الطبية«. ويذكر رئيس عمليات 
دي يونغ، أن العيادات الطبية والمستشفيات منهمكة في رعاية 
جرحى الحرب والمصابين بأمراض مزمنة، لذا فإن قدرتها على 
ولفت  دعم.  إلى  وتحتاج  محدودة  »كورونا«  مصابي  استقبال 
شهدت  سليم  أبو  مثل  طرابلس  في  »مناطق  أن  إلى  التقرير 
زيادة في عدد المرضى أربعة أضعاف في األشهر األخيرة، وغالبا 

الكثير  يعيش  التي  النازحة،  العائالت  تدفق  إلى  ذلك  يرجع  ما 
منها في مراكز جماعية«.

الرسمية  الجهات  تعجز  النازحين  هؤالء  مشكلة  أن  ويبدو 
أولوية  الحكومة وفق  أو ربما تتعامل معها  الليبية،  الدولة  في 
يوسف  والنازحين،  المهجرين  شؤون  وزير  يشكو  إذ  متأخرة، 
جاللة، من نقص اإلمكانات الالزمة لدعم النازحين، ويقول إن 
من  صعبة،  أوضاعا  يعيشون  النازحين  »جعلت  العاصمة  حرب 
إلى  وأشار  والنفسية«،  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  جميع 
المبارك،  رمضان  شهر  حلول  مع  »خصوصا  المعاناة  تضاعف 
في  المرتبات  نزول  وتأخر  النقدية  السيولة  انعدام  أو  ونقص 
إليها في ظل جائحة كورونا، وما  الوصول  المصارف، وصعوبة 
تطبيقا  محددة  ولساعات  الحركة  في  تقييد  من  عليها  ترتب 

لتنفيذ إجراءات الطوارئ والحجر شبه الكلي«.
بين  النازحين  إغاثة  محاوالت  تتوزع  السياق،  هذا  وفي 
منظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني ليبية، على سبيل المثال 
تعقيم  عمليات  تنفيذ  على  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعكف 
وتقترن  اإلنزال.  نقاط  وفي  اإليواء  مراكز  في  دورية  وتطهير 
التي  الصحية  الثقافة  وبدورات  التوعية  بحمالت  الجهود  هذه 
أما مفوضية  السواء.  والنازحين على حد  المهاجرين  تستهدف 
الليبية  الهيئة  شريكها  مع  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم 
والمنظمة  واليونيسف،  العالمي،  األغذية  وبرنامج  لإلغاثة، 
الدولية للهجرة، فقد وزعت المواد الغذائية ومستلزمات النظافة 
والفرش والبطانيات على 156 عائلة نازحة في طرابلس. فيما 
الصدقات  بتوزيع  بليبيا،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بدأت 

على 400 أسرة نازحة و100 أسرة متضررة في زليتن.
وفي إطار جهود إغاثة النازحين على الصعيد الرسمي واألهلي 
في شهر رمضان، وزعت بلدية تاجوراء 1700 سلة غذائية على 
شهر  حلول  مع  تزامنا  وذلك  البلدية،  نطاق  داخل  النازحين 
توزيع  زوارة،  فرع  الليبي  األحمر  الهالل  أعلن  المبارك.  رمضان 
سلة غذائية متكاملة للنازحين من مدينة طرابلس المقيمين، 
كما شارك فريق شبيبة الهالل األحمر الليبي فرع العجيالت، في 

توزيع سالت رمضانية على األسر النازحة.
األوضاع  خطورة  من  الدولية  التحذيرات  ووسط  لكن، 
اإلنسانية للنازحين، يبقى التساؤل قائما حول نهاية تلك الدراما 
تحت  وطنه  في  الجئ  إلى  الليبي  فيها  يتحول  التي  اإلنسانية، 
مسمى »نازح«، أو بمعنى أدق، متى تنتهي هذه الحرب ليعود 
السالم إلى ليبيا، وتنتهي أزمة النازحين التي تنتقل كوارثها مع 
كل صاروخ يقصف أحياء مدنية ويرهب اآلمنين، في أتون صراع 

مستمر على الثروة والسلطة؟

●   كشف طبي على النازحين في مركز إيواء طارق بن زياد الشهر الماضي ●   مساعدات من الصليب األحمر للنازحين من حرب العاصمة طرابلس

●   نازحون من جحيم حرب العاصمة إلى المجهول

●   إحدى الطائرات المشاركة في العملية »إيريني«.

●   خريطة توضح مسار أولى مهام »إيريني«.
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مسؤولة بـ »الصليب األحمر«: نازحون 
اضطروا للعودة إلى منازلهم بمناطق 

المواجهات بسبب الوباء

النازحون في مالجئ مزدحمة 
تفتقر  إلى الصرف الصحي

 والخدمات الطبية

  تستهدف حظر توريد السالح إلى البالد

»إيريني« تجدد الجدل حول موقف أطراف األزمة الليبية
الماضي،  األحد  رسميًا،  مهامها  أولى  بإطالق 
دخلت العملية األوروبية »إيريني« لمراقبة تنفيذ 
حظر توريد األسلحة إلى ليبيا، حيز التفعيل، حيث 
 ،»Itamilradar« اإليطالي  الرادارات  موقع  نشر 
تفاصيل أولى مهام العملية التي قوبلت باعتراض 
الموقع  الوطني. وذكر  الوفاق  رسمي من حكومة 
أنه تم »تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني 

الجديدة«.
فيرتشايلد  طائرة  »غادرت  الموقع:  وأوضح 
 Sigonella من )SA-227DC )N919CK دورنير
بمهمة  »قامت  الطائرة  وأن  األحد«  صباح   AB
ليبيا، وهبطت  6 ساعات قبالة شرق  دورية لمدة 
الجوية  سيغونيال  قاعدة  في  أخرى  مرة  الطائرة 
 12:32 الساعة  في  اإليطالية،  صقلية  جزيرة  فى 

بتوقيت وسط أوروبا«.

هدف رئيسي
»إيريني«  العملية  فإن  نفسه،  الموقع  ووفق 
حظر  تنفيذ  »دعم  رئيسي  بشكل  تستهدف 
على  الدولي  األمن  مجلس  فرضه  الذي  األسلحة 
ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية 
فإن  الرئيسي،  الهدف  هذا  جانب  وإلى  والجوية، 
الثانوية،  المهام  من  سلسلة  لديها   Irini عملية 
غير  النفط  صادرات  لمنع  المراقبة  وستوفر 
القدرات  ببناء  وستقوم  ليبيا،  من  المشروعة 
والبحرية،  الليبي  السواحل  لخفر  والتدريب 
واإلتجار  البشر  تهريب  شبكات  مكافحة  وستدعم 

بهم«.
وجاء إطالق العملية بعد أيام قليلة، من إبالغ 
فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
األوروبي،  البرلمان  رئيس  الخميس،  السراج، 
على  الوفاق  حكومة  اعتراض  ساسولي،  ديفيد 

»إيريني«.
وقال السراج في بيان منشور على صفحة وزارة 
الخارجية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 
إيريني،  عملية  تنفيذ  نبأ  األسف  ببالغ  تلقينا   «
وكنا نتوقع من دول الجوار األوروبي تطبيق قرار 
بشأن   »2011 لسنة   1970 رقم  األمن  مجلس 
ليبيا. وأضاف السراج في  إلى  حظر توريد السالح 
رسالته إلى رئيس البرلمان األوروبي: »لم نتوقع 
المعتدي  بين  األوروبي  االتحاد  دول  تفرق  أال 

الخناق  وتضيق  للمعتدي  وتنحاز  عليه،  والمعتدى 
أنها  متناسين  الوطني،  الوفاق  حكومة  على 
مبديًا  بها«،  اعترفتم  التي  الشرعية  الحكومة 
األوروبي  المجلس  »انتقاء  من  حكومته  استياء 
 ،)2016 لسنة   2292 رقم  األمن  مجلس  لقرار 
الحدود  مراقبة  بشأن  القرارات  بقية  عن  وتغافله 

البرية والجوية«.
وأطلق االتحاد األوروبي في 31 مارس الماضي، 
إلى  األسلحة  توريد  لمراقبة  »إيريني«  العملية 
أعضائه  تعهدات  مع  تماشيًا  وذلك  بحريًا،  ليبيا 
المشاركين في مؤتمر برلين حول األزمة الليبية، 
بحرية  قوة  بإنشاء  الماضي،  يناير  في  عقد  الذي 

لمراقبة الحظر المفروض على توريد األسلحة.

قرار حظر األسلحة
لسنة   1970 رقم  األمن  مجلس  قرار  وينص 
على  رسالته(  في  السراج  إليه  أشار  )الذي   2011

أن »تتخذ جميع الدول األعضاء على الفور ما يلزم 
وما  األسلحة  أنواع  جميع  توريد  لمنع  تدابير  من 
العربية  الجماهيرية  إلى  أعتدة  من  بها  يتصل 
الليبية أو بيعها لها أو نقلها إليها بشكل مباشر 
والذخيرة  األسلحة  ذلك  ويشمل  مباشر،  غير  أو 
شبه  والمعدات  العسكرية  والمعدات  والمركبات 
انطالقًا  ذكره،  تقدم  ما  غيار  وقطع  العسكرية 
رعاياها،  أيدي  على  أو  عبرها،  أو  أراضيها،  من 

ترفع  التي  الطائرات  أو  السفن  باستخدام  أو 
أعالمها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب 
والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، 
أي  توفير  أو  العسكرية  باألنشطة  يتصل  فيما 
أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة أو صيانتها أو 
المرتزقة  أفراد  توفير  ذلك  في  بما  استخدامها، 

المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم ال«.

األمم  لدى  لروسيا  الدائمة  البعثة  وكانت 
الجاري،  أبريل  من  الثامن  في  جددت  المتحدة، 
الجديدة  األوروبية  المهمة  من  بالدها  موقف 
المهمة  توافق  ضرورة  إلى  الداعي  »إيريني«، 

األوروبية مع قرار مجلس األمن رقم 2292.
وكان مجلس األمن الدولي فرض عقوبات على 
توريد األسلحة إلى ليبيا، وأنشأ بموجب قراره رقم 

لعمليات  خاصًا  إجراًء   2016 العام  في   »2292«
التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

واألمن  السلم  مجلس  مفوض  علق  وبالمثل، 
الثامن  في  شرقي،  إسماعيل  األفريقي،  باالتحاد 
العملية  إطالق  على  الجاري،  الشهر  من  عشر 
تهريب  لوقف  األوروبي  لالتحاد  الجديدة  البحرية 
أن  يجب  مراقبة  »أي  إن  قائاًل  ليبيا  إلى  األسلحة 
بعدما  ليبيا  حدود  جميع  وشاملة  شفافة  تكون 
االتحاد  يزال  وال  عالنية«.  األسلحة  حظر  انتهك 
األفريقي متمسكًا بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية 
االمتثال  بشرط  المقبل،  يوليو  في  الليبيين  بين 

لوقف إطالق النار بين األطراف المتحاربة.

كيف تؤدي العملية إيريني عملها؟
مراقبة  هو  الجديدة  العملية  من  »الهدف 
خفر  وتدريب  ليبيا  على  المفروض  األسلحة  حظر 
تهريب  ضد  إجراءات  واتخاذ  الليبي  السواحل 
عسكريًا  للمشاركة  مستعدة  وألمانيا  األشخاص، 
في المهمة«.. هذا ما يخبرنا به المركز األلماني 
لإلعالم بوزارة الخارجية األلمانية، عبر موقعه على 
مطلع  ُأطلقت  التي  العملية  عن  اإلنترنت،  شبكة 

أبريل.
واحد.  عام  لمدة  بداية  للمهمة  التخطيط  تم 
»إيريني«  عملية  لدى  تكون  أن  المزمع  ومن 
أن  المفترض  ومن  البحر.  وفي  الجو  في  وحدات 
السفن  تفتيش  على  قادرة  الوحدات  هذه  تكون 
ومن  البحر.  في  أسلحة  امتالكها  في  المشتبه 
الصناعية  األقمار  صور  تقدم  أن  أيضًا  المزمع 
مساعدة في هذا الخصوص، وهذا من شأنه منع 
تسليم األسلحة إلى طرفي النزاع. إن وقف إطالق 
النار في ليبيا هش وال يزال هناك عديد الخالفات 

العسكرية بين أطراف النزاع.

إجراءات خاصة بالالجئين المضارين
وإذا ما قامت وحدات عملية »إيريني« بعمليات إنقاذ 
فسيتم  الدولي،  القانوني  التزامها  إطار  في  بحرية 
اليونان.  إلى  إنقاذهم  تم  الذين  إحضار األشخاص 
إطار  في  األوروبي  االتحاد  داخل  توزيعهم  يتم  ثم 
آلية تخصص لهذا الغرض. وبما أن بعض الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي تخشى من أن تؤدي 
لحركات  الجذب«  »بتأثير  يسمى  ما  إلى  العملية 
الهجرة، فقد تم إنشاء آلية يمكنها تقييد استخدام 
الدول  أن  على  عالوة  هذا  موقت.  بشكل  السفن 

األعضاء ستراجع العملية كل أربعة أشهر.

 الوسط - إسماعيل األشول

القرار1970 لسنة 2011: تتخذ 
جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع 
توريد جميع أنواع األسلحة إلى ليبيا



محليات 05

املائدة الرمضانية في الجنوب.. تراث حاضر غائب

عبر حمالت تفتيش متواصلة

األغذية الفاسدة في »اإلعدام« قبل وصولها إلى أفواه الليبيني

بخير  هلل  شاء  إن  وصل..  انقولو  يطل..  قريب  رمضان  »جي 
الرمضاني  بالموسم  االحتفاء  أهازيج  تختلف  ال  يهل«..  علينا 
مجال  وال  األزمات.  تزاحمت  مهما  وآخر،  عام  بين  ليبيا  في 
أو  األسعار،  ارتفعت  مهما  الليبي  الطعام  تراث  عن  للتخلي 
المواطنون  يبذل  حيث  السيولة،  غياب  مشكالت  تفاقمت 
جهدهم إلحياء عاداتهم التي توارثوها جيال بعد جيل. ورغم 
مختلف أشكال المعاناة التي تنوء بها ظهور الليبيين، ما تزال 
المائدة الرمضانية عند كثير من المواطنين تحتفظ بمالمح 
سواء  الفضيل،  بالشهر  المرتبطة  األطعمة  في  البالد  تراث 

تلك المخصصة لإلفطار أو السحور.
أطعمة  بأصناف  رمضان،  شهر  حلول  المواطنون  يستقبل 
لهم معها قصة وحكاية، تعكس تنوعا ثقافيا واجتماعيا؛ من 

عرب وتبو وطوارق، على مر السنين.
وتقول مديرة جمعية بيت األصيل للفنون والترات بسبها 
له  رمضان  »شهر  لـ»الوسط«:  تصريح  في  معتوق  عائشة 
حيث  الليبيين،  وأعراق  طوائف  مختلف  عند  خاصة  مكانة 
الفضيل،  الشهر  حلول  قبل  األكل  مكونات  بتجهيز  نقوم 
بنحو أربعة أسابيع، وفي مقدمة ما يتم تجهيزه، المشروبات 
مثل  والقصب  والشعير  القمح  على  تعتمد  والتي  الرمضانية 
وبعض  والشعير  القمح  دقيق  من  المكون  الروينة  مشروب 
من الخضروات والبقوليات إلى جانب مشروب السحلب الذي 
عن  أما  الشعير،  وعصير  القصب  دقيق  تكوينه  في  يدخل 
ذلك؛  في  الناس  فيختلف  المشروبات،  هذه  تناول  توقيت 
يفضل  من  وهناك  اإلفطار،  لحظة  عند  يتناولها  من  هناك 

تناولها في وجبة السحور«.
وهناك  الجاف،  التمر  تجهيز  يتم  »كما  معتوق:  وأضافت 
يفضل  والبعض  الزميطة،  مع  ليخلط  بعجنه  يقوم  من 
فأول  األكالت،  من  األصناف  يخص  وفيما  جافا،  التمر  تناول 
حساء  من  إما  تتكون  التي  الشربة  هو  تجهيزه،  يتم  شيء 
القصب أو حساء هرويشة من القمح أو السميدة من الشعير، 
والتزال تلك األطباق حاضرة حتى اليوم على مائدة الليبيين، 
باإلضافة إلى وجبة أخرى تتكون من خبز الثريد أو خبز التنور 
الذي ال تحلو المائدة الرمضانية بدونه. وتؤكل هذه الوجبة 
أصناف  عليها  أدخلت  وقد  الشعير،  حبوب  أو  اللحم  مرق  مع 
عصرية عديدة، والسحور يكون في الغالب من خبز الثريد مع 

حبوب الشعير أو القمح«.

التبو: »ربما  وتقول مواطنة تحمل اسم عائشة من قبيلة 
يتم  األكل فى رمضان، حيث ال  غيرنا في وجبات  نختلف عن 
في  اثنتين  وجبتين  على  التركيز  ويتم  الطعام،  في  اإلفراط 
المغرب،  صالة  عقب  اإلفطار  موعد  ثابت؛  شبه  توقيت 
الثانية بعد أداء صالة التراويح، أما اإلفطار فيتكون  والوجبة 
من التمر سواء كان جافا أو مخلوطا مع الحنظل المر، وكذلك 
بعض  مع  رمضان،  في  المائدة  على  الرطب  التمر  يحضر 
المشروبات  أهم  من  تعتبر  التي  المديدة  مثل  المشروبات 
فى رمضان عندنا، وتتكون من القصب والحليب وبعض من 
أنواع التوابل، باإلضافة كذلك إلى مشروب السحلب و اللبن 

إلى جانب حساء القصب«.
من  رمضان،  في  التبو  لدى  المساء  وجبة  وتتكون 
عصيدة  مثال  آخر  إلى  يوم  من  تختلف  والتي  »العصيدة 
الجافة،  الباميا  الدرابا  تعني  و  الدرابا  عصيدة  أو  بالملوخية 
وتخلط مع اللحم الجاف، وكدلك عصيدة بالحليب وفي بعض 
ما  وغالبا  اللحم  مرق  مع  الثريد  وجبة  هناك  تكون  األحيان 

يكون السحور من تمر وحليب«.
الرمضاني؟  الطعام  في  الطوارق  قبيلة  عادات  عن  وماذا 
فى  »عاداتنا  قائال:  علي  محمد  المواطن  عنه  يجيبنا  ما  هذا 

رمضان تتمثل في اإلفطار على التاركيت وهو تمر معجون مع 
نوع من الجبن الصحراوي ويغطي بدقيق ثم يعجن و يخلط 
مع الماء ويشرب، وهذا النوع عند الطواراق والتاركيت يشبه 
التكره عند العرب، وبعد تناول التاركيت يتم تناول اليوى وهو 
حساء القصب حيث يطهى مع قليل جدا من لحم قديد حيوان 
فقد  المساء  في  أما  اإلفطار،  وجبة  وهذه  الصحراوي،  الودان 

أو  بالملوخية  عصيدة  تناول  على  الطوارق  لدى  العادة  جرت 
الكسكسي أو خبز الثريد مع مرق اللحم و تعد الوجبة بهذه 
المكونة وجبة رئيسية، وما يتبقى منها يؤكل عند السحور«.

إيمان بشير في  الدكتورة  الليبية  الكاتبة واألديبة  وتقول 
ومزيج  بالتنوع  يتسم  الليبي  المطبخ  إن  سابقة،  تصريحات 
بين األكالت العربية واإليطالية، ويعشق الليبيون المعجنات 

المقلية أو في الفرن التي تعتبر من األساسيات في أكالتهم 
اليومية، وتعتبر الشربة الليبية أو الشربة العربية كما يطلق 
في  الرئيسية  األطباق  من  والجنوب  الشرق  مناطق  عليها 
رمضان، وهي تتكون من مرقة اللحم وشوربة لسان العصفور 
البقدونس،  طرابلس  مثل  الغربية  بالمناطق  عليها  ويرش 
ومن  الكزبرة،  عليها  يرش  وطبرق  درنة  مثل  الشرق  في  أما 
أهم األطباق الجانبية التي تشتهر بها المناطق الشرقية في 
بالخلطة،  أرز  العصبان،  البراك،  المبطنة،  البطاطا  رمضان: 
الفاصوليا،  طبيخة،  المبكبكة،  المكرونة  بالخلطة،  المكرونة 
أما في طرابلس:  الشرموله.  المحمصه،  المحشي،  الفتات،  و 
طبق  مع  تقدم  التي  الرئيسية  الوجبات  من  البوريك  يعتبر 
و  والعصبان  بالكسكسي  طرابلس  تشتهر  كما  الشربة. 
المكرونة بالبصلة، رشدة الكسكاس تسمى كذلك بالرشدة 
والمكرونة  المبكبكة،  رشدة  المسقية،  والرشدة  المبوخة 
وفي  الحرايمي.  طبيخة  المحشي،  العصبان،  المبكبكة، 
الكسكسي،  الشــعير،  بدقيــق  البازين  يقدم  الغربي:  جبل 
فتات  الفتــات،  والجنـــوب:  الفتـــات.  المبكبكة،  المكرونة 
عصيدة  الملوخية،  عصيدة  الفريك،  اللوبية،  البكيـــوه، 

البامية، الزيــن باللبن والسمن.

●   صورة أرشيفية الحتفاالت سابقة بحلول رمضان.●   من األطباق الليبية في رمضان

●   جانب من حمالت التفتيش في الزنتان●   عضوان من مركز الرقابة على األغذية وفرد شرطة أثناء التفتيش على محل تجاري في زليتن.

●   لحوم جرت مصادرتها في طرابلس

الوسط - رمضان كرنفوده

القاهرة - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مركز الرقابة على األغذية ينصح بالتأكد 
من سالمة بيانات المواد الغذائية.. 

ويحذر من شراء منتجات الشارع

مع ارتباط شهر رمضان باستهالك كميات كبيرة 
من الطعام، نشطت في األيام األولى من الشهر 
ومصانع  محال  على  التفتيش  حمالت  الكريم 
نتج  ما  وهو  والمجازر،  والمخابز  الغذائية  المواد 
األغذية  من  كبيرة  كميات  وإعدام  مصادرة  منه 
للجهات  بيعها  عن  المسؤولين  وإحالة  الفاسدة 
القانونية، وذلك قبل أن تصل إلى جوف الليبيين 

وأمعائهم الفارغة على اإلفطار أو في السحور.
واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  وتصدر 
الحرس  عناصر  رفقة  الحمالت،  شن  في  الدور 
أعضاء  حرص  كما  األمن،  ومديريات  البلدي، 
ولم  واإلرشادي  التوعوي  الجانب  على  المركز 
إعدام  أو  بمصادرة  التوصية  عند  دورهم  يقتصر 
نصحوا  فقد  لالستهالك،  الصالحة  غير  المواد 
بالنظافة  االلتزام  بضرورة  المحال  أصحاب 
ترخيص  بإذن  والعمل  الصحية  والشهادات 
تجاري.وفي طرابلس، صادر جهاز الحرس البلدي 
الرقابة على األغذية ومديرية  بالتعاون مع مركز 
األمن في رابع أيام شهر رمضان، اإلثنين الماضي، 
أحد  الصالحة من  األجبان غير  كميات كبيرة من 
الدريبي، حيث وجدت  الجملة في منطقة  محالت 
هذه الكميات من األجبان مخزنة في ظروف سيئة 
و بالمخالفة لالشتراطات الصحية الواجب اتباعها.
الكمية  أن  األغذية  على  الرقابة  مركز  وأوضح 
الشيدر  جبنة  من  صندوقا   151 المصادرة 
نتيجة  والتلف  للفساد  تعرضت  والموزوريال 
وأنه  مرتفعة،  حرارة  درجات  في  السيئ  التخزين 
من خالل الكشف عليها بواسطة أجهزة الحقيبة 
التفتيشية تبين أن حرارتها عالية ما بين 22 إلى 
في  تخزن  المفترض  من  وهي  مئوية،  درجة   24
درجة حرارة من 6 وحتى 18 درجة مئوية؛ فضال 
عن ذوبانها وخروج إفرازات دهنية منها، كما أن 
هناك غشا تجاريا في عرضها للبيع إلى المستهلك 
أكد  كما  ذوبانها.  بعد  الثالجات  في  بحفظها 
المركز أن الكمية المصادرة وجد عليها تغير في 
كما  وفسادها،  ذوبانها  نتيجة  الخارجي  مظهرها 

أنها كانت في بداية تحلل.
مقدمة  في  كانت  واللحوم،  الجزارة  محال 
الشهر  بداية  فقبل  أيضا،  التفتيش  حمالت 
في طرابلس  البلدي  الحرس  جهاز  أغلق  الكريم، 
وغير  فاسدة  لحوما  تبيع  التي  المحال  من  عددا 
الصالحة لالستهالك البشري، أو أنها تقوم بفرم 
عدم  عن  فضال  المتعفنة،  اللحوم  مع  األحشاء 
تمت  ولذلك  والجزارة،  الفرم  بأدوات  االهتمام 
المسؤولين عنها  وإحالة  الكميات،  مصادرة هذه 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  التحقيق،  إلى 

معهم.

نصائح مركز الرقابة على األغذية
القصابين  األغذية  على  الرقابة  مركز  ونصح 
اللحوم  فرم  ماكينة  على  الحفاظ  بضرورة 
نظيفة، وكذلك االمتناع عن التعامل مع المجازر 
أو  اللحوم  كون  من  والتأكد  فيها،  المشكوك 
أمراضا،  تعاني  وال  سليمة  المذبوحة  الدواجن 

بطريقة  جرت  وذبحها  سلخها  عملية  وأن 
قانونية.

االمتناع  من  المستهلكين  المركز  وحذر 
واألطعمة  الغذائية  المواد  شراء  عن  نهائيا 
ال  والتي  والطرقات،  األرصفة  على  تباع  التي 
تتوافر فيها شروط العرض الجيد ألنها معرضة 
الصحية. للرقابة  خاضعة  وغير  والفساد  للتلوث 

إغالق محال في طرابلس
تكثفت  المختلفة  طرابلس  أحياء  وداخل 
التي  المحال  من  عدد  إقفال  تم  فقد  الحمالت، 
معروضة  كانت  الصالحية  منتهية  سلعا  تبيع 
حسن  ورأس  الشعال  غوط  مناطق  في  للبيع 
التي  عاشور،  وبن  والدريبي،  الدهماني  وزاوية 
ترخيص  دون  تعمل  فيها  محالت  إغالق  تم 
لحفظ  سيئة  حالة  في  ثالجات  وتستعمل 
على  الغذائية  السلع  عرض  وكذلك  الطعام، 
اإلجراءات  اتخاذ  مع  المحالت؛  أمام  الرصيف 

المخالفين. مع  القانونية 
للحد من  المفروض  التجول  وتزامنا مع حظر 
أفراد  ضبط  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
من  كميات  طرابلس  فرع  البلدي  الحرس  جهاز 
السلع الفاسدة خالل جولة في المحال التجارية، 
داخل  الكمامات  إلقاء  ظاهرة  من  محذرين 

األسواق.
وأكد الناطق باسم إدارة الجهاز، محمد الناعم 
بعض  أصحاب  أن  »الوسط«  إلى  تصريحات  في 
المحال استغلوا فترة الزحام قبل بدء ساعات حظر 

الصالحية،  أي سلعة منتهية  التجول في تسريب 
منوها بأن أفراد الحملة راقبوا تنفيذ قرار الحظر، 

بعد بدء سريانه.
خالل  مالحظات  عدة  الحرس  أفراد  وسجل 
الحملة، وهي رمي بعض الناس الكمامات داخل 
صحيح«،  »غير  أمر  وهو  الطرق،  وعلى  األسواق 
من  عنه  ينتج  وما  الشديد  الزحام  إلى  إضافة 
اختالط، ما يعرض صحة المترددين على األسواق 
التفتيش  إلى  مشيرا  الناعم،  حسب  الخطر،  إلى 
ترسل  التي  الجملة  تجارة  محال  في  السلع  على 
إلى مناطق أخرى في البالد مثل الجنوب، والتأكد 
المواطن  داعيا  الصالحية،  في  زالت  ما  أنها  من 
إلى التأكد من تاريخ إنتاج المواد الغذائية وغيرها 

قبل الشراء.

مخالفات في أوباري والزنتان وبنغازي
على  للرقابة  الوطني  المركز  أكد  أوباري،  وفي 
جولة  في  مخالفات  ضبط  واألدوية  األغذية 
وسلخانات  المجازر  من  عددا  شملت  بالبلدية 
اللحوم والدواجن، وتعلقت المخالفات المضبوطة 

بالترخيص وبالشروط الصحية والنظافة العامة.
البلدي  الحرس  عناصر  فقام  الزنتان،  في  أما 
الغذائية  المواد  بيع  وأسواق  محالت  في  بجولة 
العام،  والسوق  الوادي  سوق  وشملت  بالمدينة، 
وتبين وجود كميات  األخرى،  المحال  وعددًا من 
تمت  الصالحية،  منتهية  المواد  بعض  من 
البلدي،  الحرس  مكتب  قبل  من  مصادرتها 
بعض  األغذية  على  الرقابة  مركز  تقديم  مع 
المالحظات المهمة لطريقة حفظ المواد الغذائية 
وتجديد بعض الشهادات الصحية لبعض العمال.
شن  رمضان،  شهر  بداية  وقبل  بنغازي،  وفي 
التابع لمديرية أمن بنغازي  النجـدة  قسم شرطة 
أمنية  حملة  البلدي  الحرس  جهاز  مع  بالتنسيق 
مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت عن 
قصابين  وضبط  معتمدة،  غير  سلخانات  قفل 
لمخالفتهم االشتراطات الصحية في بيع اللحوم. 
إال  الذبح  عدم  ضرورة  على  المديرية  وشددت 
داخل السلخانات الرسمية والمعتمدة من مكتب 
الخارجي في مكان  اللحم  البيئي، ووضع  الصحاح 
بارز في القصاب، مؤكدة استمرار حمالت الرقابة 

لضبط المخالفين ومصادرة اللحوم.

إعدام مواد غذائية في سبها
األغذية  من  كميات  إعدام  فتم  سبها،  في  أما 
الماضي،  األسبوع  جولة  الصالحية خالل  منتهية 
391 صندوق مشروب  عبارة عن  الكميات  وهذه 
غازي و32 صندوق زبادي وكميات أخرى مختلفة 
من الزبدة والحليب والعصير والخل والشوكوالتة، 

والزيتون والخميرة.
في  وجد  مخبز  صاحب  إنذار  تم  نالوت،  وفي 
العمال  ارتداء  عدم  ثبت  حيث  جيدة،  غير  حالة 
داخل  لقوارض  آثار  ووجدت  وقفازات،  كمامات 
الجيد  التخزين  عدم  عن  فضال  الدقيق،  مخزن 
للملح المعرض لألتربة، كما أن غرفة التخمير غير 
الصالحية،  منتهى  للخبز  محسن  ووجود  جيدة، 

فضال عن حاجة مبنى المخبز للصيانة.

الوسط - محمود السويفي

سرقة التيار والتعديات 
المتكررة على مكونات الشبكة 

الكهربائية أبرز المشاكل

● أثناء إصالح أحد األعطال

● المخاطرة جزء أساسي من عمل فنيي الكهرباء

● األعطال مشكلة ال تنتهي 

جنود »مكافحة الظالم«..

موظفو شركة الكهرباء في مواجهة تحديات صعبة

تحت أشعة الشمس الحارقة، وعلى أعمدة اإلنارة 
الممتدة بين السماء واألرض، يقف رجال الشركة 
العامة للكهرباء بأيدٍ عارية للقيام بأعمال صيانة 
أعمال  عن  أغلبها  في  الناجمة  األعطال  وإصالح 
العام  منذ  الدولة  كلفت  التي  األسالك،  سرقة 
حسب  دينار،  ألف  و200  مليون  من  أكثر   2015
تقرير للشركة صادر في نوفمبر من العام 2019.

الموظفون والمهندسون والفنيون في شركة 
الكهرباء كثفوا جهودهم منذ بداية شهر رمضان 
جميع  إلى  التيار  وصول  انتظام  على  للعمل 
الليبيين، خاصة أن أعمال السرقة التي ال تتوقف 
من  كثير  عن  التيار  انقطاع  في  تتسبب  يوميًا 

األحياء في طرابلس وسبها وزليتن وغيرها.
وواصل »جنود الكهرباء« خالل األيام الماضية 
فقاموا  الكهربائية،  الشبكة  تحسين  على  العمل 
بترحيل األحمال من المحول الهوائي إلى المحطة 
الجاهزة التي تمت إقامتها من قبل فرقة الخطوط 
والكوابل بدائرة توزيع الحي الصناعي، كما قامت 
على  الكشف  بأعمال  سبها  في  الصيانة  فرقة 
 ،»T.OFF« محطة تراغن المجرورة ومحول غدوه
حيث شملت أعمال الصيانة استبدال الموصالت 

في محول تراغن وتشغيل المحول بنجاح .
مناشدتها  األخيرة  األيام  في  الشركة  وكررت 
ضرورة التصدي ألعمال سرقة األسالك الكهربائية 
والتعديات المتكررة على مكونات شبكة الكهرباء، 
سرقة  بأعمال  القانون  عن  خارجون  يقوم  إذ 
بيعها،  أجل  من  والكوابل  النحاسية  األسالك 
في  يتسبب  مما  السوق،  في  مطلوبة  لكونها 

انقطاع التيار عن أحياء بكاملها لساعات طويلة.

تعديات متكررة
الحفاظ  في  عائًقا  تعد  المتكررة  التعديات  هذه 
الكهرباء  وتوزيع  العامة  الشبكة  استقرار  على 
الموظفين  تهدر جهود  أنها  كما  منظم،  بشكل 
من  بداًل  السرقات،  هذه  عالج  على  الشركة  في 
استغاللها في أعمال الصيانة، وفق الشركة التي 
على  تؤثر  والسرقة  التعدي  أعمال  أن  إلى  نبهت 
نمط حياة السكان، وتجعلهم يعيشون في ظالم 
لفترات طويلة، وتسبب خسائر اقتصادية، مطالبة 
لردع  إجراءات  من  يلزم  ما  باتخاذ  المسؤولين 
حقوق  على  للحفاظ  القانون  وفرض  المخالفين 
المواطنين، مشيرة إلى انتشار هذه األعمال نتيجة 

اإلنفالت األمني.
واألسبوع الجاري فقط، أعلنت الشركة انقطاع 
الكهرباء عن منطقتي السواني والعزيزية بسبب 
سرقة 1400 متر أسالك، على يد »مجموعة من 
ضمائرهم  باعوا  الذين  المجرمين  اللصوص 
ووجدانهم ووطنيتهم« وقاموا باالعتداء على خط 
المذبح اآللي بدائرة توزيع السواني، مما تسبب 
في فقد التغذية عن 6 محوالت وانقطاع التيار عن 

منازل المواطنين، وفق بيان للشركة.
كما شملت أعمال سرقة األسالك خط األوغانة 
فقد  في  تسبب  مما  العزيزية،  توزيع  بدائرة 
بعض  يغذي  الذي  المحوالت  أحد  عن  التغذية 
منازل المواطنين. وناشدت الشركة كافة األجهزة 
العاجل  التدخل  ضرورة  الجفارة  ببلدية  األمنية 
بالمنطقة  الكهربائية  الشبكة  مكونات  لحماية 
طائلة  أموااًل  يكلف  الذي  العبث«،  هذا  »من 
منازل  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  ويؤدي 

المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناتهم.
التيار  انقطع  أيضًا،  السرقة  أعمال  ونتيجة 
قام  إذ  غريان،  مدينة  في  بوشيبة  منطقة  عن 
مجهولون بسرقة 2400 متر من أسالك الكهرباء 
سبب  مما  بالمدينة،  الجنوب  خط  من  بداية 

بفقدان التغذية في نحو 22 محواًل.
أزمة مكب القمامة في طرابلس

وال تضيع جهود موظفي شركة الكهرباء في عالج 
األعطال الناتجة عن السرقة أو التعديات فقط، بل 
إن مكب القمامة المجاور لمحطة »جنوب طرابلس 
الغازية« يمثل معاناة كبرى للشركة وموظفيها، 
في  اآللي  والتحكم  األجهزة  قسم  رئيس  حسب 
المحطة، المهندس عبد الستار النايلي، الذي أكد 
أن هذا المكب يمكن االستفادة منه وتحويله إلى 
مشروع إسراتيجي بإنشاء محطة إلنتاج الكهرباء 

فيه بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاوات.
مهم  المكب  موقع  أن  النايلي  وأوضح 
واستراتيجي، إذ أنه يبعد 10 أمتار فقط عن موقع 
منه،  االستفادة  ويمكن  طرابلس،  جنوب  محطة 
الغاز  من  الرئيسية  الوقود  إمدادات  لتوافر  نظرًا 
والوقود الخفيف وقربه من محطة الرفع وخزانات 
هكتارات،   10 بـ  تقدر  مساحته  أن  كما  الوقود، 
مطالبًا  فيه،  محطة  إنجاز  السهل  من  وسيكون 
المسؤولين بوضع األمر في عين االعتبار، ودعم 

هذه الفكرة، لتحقيق إنتاج إضافي من الكهرباء.
إلى  المكب  هذا  عن  الناتجة  األدخنة  وتؤدي 
خسائر اقتصادية تقدر بنحو 750 ألف يورو، نتيجة 
الذي  النايلي  وفق  المحطة،  فالتر  تغيير  تكلفة 
أوضح أن المحطة بها خمس وحدات غازية لتوليد 
الكهرباء، الواحدة منها تستخدم 836 فلتر هواء 
قيمتها 150 ألف يورو، ما يجعل القيمة اإلجمالية 

يورو.  ألف   750 إلى  تصل  المحطة  فالتر  لتغيير 
النايلي نوه بأنه في الظروف االعتيادية تستبدل 
الفالتر كل سنتين، إال أن الدخان الناتج عن حرق 
القمامة المتراكمة في محيط المحطة يتسبب في 
أنفقت  الكهرباء  أن شركة  تلفها سريعًا، مؤكدًا 
مدار  على  المحطة  صيانة  أجل  من  طائلة  مبالغ 
األزمة  استمرار  أن  إال  الماضية،  أشهر  الثالثة 
جعل المحطة تعمل بوحدتين فقط، بينما تبقى 

الوحدات الثالث األخرى معطلة.
إزالة  في  يتمثل  الوحيد  الحل  أن  إلى  وأشار 
حريق  من  الناتج  الدخان  أن  خاصة  المكب، 
للوحدات  االفتراضي  العمر  من  يقلل  المخلفات 
الغازية، كما نبه إلى أنه مع اقتراب فصل الصيف 
سيزداد استهالك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.
المكب،  المخلفات في  أعمال حرق  تتوقف  وال 
أبوزقية  ناجي  المحطة  مدير  وصفه  الذي  األمر 
عن  مسؤوليتنا  نخِل  »لم  قائاًل:  بـ»المأساوي«، 
الفالتر،  من  جزء  تغيير  وتم  العمل،  مواصلة 
الطاقة  إلى شراء فالتر جديدة إلمداد  وسنضطر 
له  يتعرض  وما  التكلفة  رغم  المستهلكين،  إلى 

العاملون ألخطار صحية جراء هذا الوضع«.

عدم توافر كميات كافية من الوقود
الكهرباء  شركة  موظفي  تواجه  التي  المشاكل 
تتأزم أكثر مع عدم توافر كميات كافية من الوقود 
بيان  الشركة في  أكدت  فقد  المحطات،  لتشغيل 
في  للتيار  المتكرر  االنقطاع  أن  الجاري  األسبوع 
عدد من المناطق يعود إلى خروج عدد من وحدات 
التوليد بمحطتي توليد رئيسيتين نتيجة للنقص 
الشديد في إمدادات الوقود بمختلف أنواعه من 
بسبب  وذلك  ثقيل؛  وسائل  خفيف  وسائل  غاز 
قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح، المغذي 

لمحطات التوليد في المنطقة الغربية.
في  الغاز  صمام  قفل  أن  الشركة  وأوضحت 
االنتقال  إلى  الشركة  اضطر  السائح  سيدي 
للتشغيل بالوقود السائل غير المتوافر بالكميات 
المطلوبة، مشيرة إلى تأكيد المؤسسة الوطنية 
إلى  يعود  السائل  الوقود  توافر  عدم  أن  للنفط 
»إقفال الحقول النفطية، وتدني حجم المخصصات 
للميزانية التشغيلية للمؤسسة«. وأكد البيان أن 
»فتح تزويدات الغاز مهم للغاية، وأنه بإعادة فتح 
وتغذية  الوحدات  جميع  تشغيل  سيتم  الصمام 
يكون  ولن  الكهربائي،  بالتيار  المناطق  جميع 
أن  إلى  مشيرًا  الفترة«،  هذه  في  عجز  هناك 
االعتماد الخاص بتشغيل وحدات التوليد بالوقود 
السائل يكلف الدولة مبالغ مضاعفة مقارنة بتكلفة 

استخدام الغاز.
في  أكدت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
اجتماع عقد في 14 أبريل الجاري، وضم ممثلين 
الوفاق  بحكومة  المالية  ووزارة  المؤسسة  عن 
تلبية  على  قدرتها  »عدم  الكهرباء،  وشركة 
الخفيف  الوقود  من  التوليد  محطات  احتياجات 
المخصصات  على  تحصلها  عدم  نتيجة  والثقيل 
شركة  أوضحت  فيما  بذلك«؛  لإليفاء  المالية 
الخفيف  الوقود  من  احتياجاتها  أن  الكهرباء 
والثقيل زادت بشكل مضاعف نتيجة إقفال صمام 

خط الغاز في سيدي السائح.

   بين التمر والثريد والعصيدة..
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مخاوف من طفرة في عدوى »كوفيد- 19«

العالم يخرج بحذر من إجراءات العزل.. وتباطؤ تفشي الوباء في الدول األوروبية
وسط مخاوف من طفرة في عدوى »كوفيد - 19« 
األسبوع  تدريجيًا،  العالم  ودول  األوروبيون  بدأ 
تبدو  التي  العزل  من  الخروج  خطوات  الــجــاري، 
بوفاة  تسبب  الــذي  الوباء  أن  خصوصًا  معقدة، 
أكثر من 206 آالف شخص في العالم ال يزال خارج 

السيطرة.
فيليب،  إدوار  الفرنسي  الــوزراء  رئيس  وعرض 
االجتماعية  العزلة  إلنهاء  صارمة  إجراءات  الثالثاء، 
كشف  اختبارات  مايو:   11 من  اعتبارًا  فرنسا  في 
تدريجيًا  المدارس  فتح  وإعادة  واسع،  نطاق  على 
المقاهي  ليس  ولــكــن  الــتــجــاريــة،  والــمــحــالت 
سيكون  الكمامات  ارتداء  أن  أعلن  كما  والمطاعم. 

إلزاميًا في وسائل النقل العام.
الكبرى  والمتاحف  السينما  دور  كذلك  وستبقى 
الرياضي  الموسم  يستأنف  ولن  مغلقة،  والمسارح 
محظورة  التجمعات  ستبقى  إذ   ،.2020  -  2019

ألكثر من عشرة أشخاص.
أمام  مطولة  كلمة  في  فيليب،  إدوارد  وقــال 
في  الفيروس«،  مع  نتعايش  أن  »علينا  النواب، 
السلطة  أن  الفرنسيين  من   %  65 يعتقد  حين 
حسب  المهمة«،  مستوى  على  »ليست  التنفيذية 
من  »قليل  الـــوزراء:  رئيس  وقــال  استطالع.  آخر 
من  والكثير  جديد.  من  الوباء  وسيعود  التهاون 
الوضع  ملخصًا  سينهار«،  كله  والبلد  الحيطة 

بقوله: »علينا أن نتبع مسارًا دقيقًا«.
سانشيز،  بيدرو  اإلسباني،  الوزراء  رئيس  وأعلن 
خارطة  الثالثاء،  حــددت،  اإلسبانية  الحكومة  أن 
في  ــالق  اإلغ لتدابير  »التدريجي«  للرفع  طريق 
»نهاية  حتى  »مــراحــل«  ــع  أرب تتضمن  الــبــالد، 

يونيو«.
مرحلة  فإن  األحوال،  أفضل  »في  وقال سانشيز: 
األقل  على  تطبيع جديد ستستمر  نحو  اإلغالق  رفع 
األقصى  الحد  يكون  أن  و»نريد  أسابيع«  ستة 
اإلسبانية«،  األراضــي  كل  على  أسابيع  ثمانية 
للمراحل  محددة  بمواعيد  يدلي  أن  دون  من 
وباء  تطور  بمدى  تنفيذها  يرتبط  التي  المختلفة 

»كوفيد19-«
األوروبية  الــدول  في  الوباء  تباطأ  حين  وفي 
بريطانيا،  في  خصوصًا  تــضــررًا،  األكثر  األربعة 

ُأصيب  الذي  جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس  عاد 
داعيًا  اإلثنين،  عمله،  مزاولة  إلــى  بالفيروس، 

مواطنيه إلى التحلي بالصبر وااللتزام بالعزل.
وقال جونسون: »إذا كان هذا الفيروس مهاجمًا 
أن  رؤيته، ويمكنني  ومعتديًا غير متوقع وال يمكن 
فسيكون  كذلك،  أنه  الخاصة  تجربتي  من  أخبركم 
بالسيطرة  فيه  بدأنا  الذي  المناسب  الوقت  هذا 

عليه، لكنه أيضًا وقت المخاطر القصوى«.
بدأ  الوباء  منحنى  كان  إذا  »بالتالي  وأضــاف: 
مواصلة  البريطانيين  على  فإن  مساره«،  بتحويل 
األيام  »في  بقرارات  ووعد  العزل،  إجراءات  احترام 
وتضحيات  جهود  »يفسد  أن  رافضًا  المقبلة« 
ثانية  موجة  بحدوث  ويخاطر  البريطاني  الشعب 

كبرى من الوباء«.
لتدابير  تدريجي  لتخفيف  الحكومات  وتخطط 
لمظاهر  المفاجئة  العودة  منع  أجل  من  اإلغــالق 
مجددًا  الفيروس  تفشي  وبالتالي  الطبيعية،  الحياة 
العالمية  الصحة  منظمة  من  تحذيرات  وســط 
مناعة  طورَّت  تكون  ال  قد  المتعافين  أجسام  بأن 
القارة  أخرى في  أماكن  تمنع إصابتهم مجددًا. في 

األيام  في  لوحظ  الذي  التحسين  وبفضل  العجوز، 
الماضية نتيجة القيود المشددة على حركة التنقل 
دول  عدة  تستعد  شهر،  من  أكثر  منذ  المفروضة 

لكي ترفع تدريجيًا إجراءات العزل أو بدأت بذلك.
أبوابها  فتح  المدارس  أعــادت  النرويج،  ففي 
اإلثنين. وحان دور األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
مقاعدهم،  إلى  ليعودوا  سنوات  وعشر  ست  بين 
الصفوف  لكن  الحضانات،  فتح  من  أسبوع  بعد 

ستضم 15 تلميذًا فقط.

كل شيء على ما يرام
بـــاروم،  فــي  ــر«  ــوف »ل مــدرســة  تالميذ  وعـــاد 
المطر.  تحت  أوســلــو،  فــي  السكنية  الضاحية 
المباني  أمام  األرض  على  رُسمت  زهور  وأشــارت 
إلى  باإلضافة  احترامها،  يجب  التي  المسافة  إلى 
إلى  إشارة  في  األلوان،  المتعددة  العالمات  عديد 

أن الخطر ال يزال موجودًا.
بعودة  ترحب  البوابات  على  الفتات  وعلقت 
اليد:  بخط  عليها  وكتب  المدرسة،  إلى  األطفال 
رسم  على  وكتب  مجددًا«.  رؤيتك  اللطيف  »من 

شيء  »كل  كبيرة:  بأحرف  قزح  قوس  يمثل  طفل 
سيكون على ما يرام«.

ــارة  زي السكان  بإمكان  ــات  ب سويسرا  ــي  وف
اإلثنين.  المتاجر  بعض  فتح  مع  الشعر  مصففي 
أيضًا  سمح  الصحية،  التدابير  احــتــرام  ــرط  وش
التدليك  وصاالت  واألطباء  الفيزيائيين  للمعالجين 
دور  وكذلك  الحدائق،  ومعدات  الزهور  ومحالت 

الحضانة، باستئناف أنشطتها.
الرأي  لدى  تظهر  انقسامات  بدأت  ألمانيا،  في 
استراتيجية  حيال  تـــزداد  واالحتجاجات  الــعــام 
لمكافحة  الحازمة  ميركل  أنغيال  المستشارة 
اإلشـــادة  بعد  المستجد«،  ــا  ــورون »ك فــيــروس 

بالطريقة التي عالجت بها حتى اآلن هذه األزمة.
األحد،  من  اعتبارًا  لألطفال،  سمح  إسبانيا،  في 
الحجر  من  أسابيع  ستة  بعد  بيوتهم  من  الخروج 
عدم  تفرض  قيود  وسط  لكن  الخارج،  في  واللعب 

التقارب.

الباريسيون في الشارع
إلى  يخرجون  الذين  الباريسيين  أعداد  وتتزايد 

المعتادة. السيارات  الخالية من حركة  الشوارع 
مطلع  أيــضــًا،  إيطاليا  تعلن  أن  ويفترض 
اعتبارًا  التخاذها  تخطط  التي  اإلجراءات  األسبوع، 
تبقى  البلد  هذا  في  المدارس  لكن  مايو.   4 من 

سبتمبر. حتى  مغلقة 
تزال  ال  البشرية  الحصيلة  حيث  ــا  أوروب في 
إيطاليا  في  وفاة  و644  ألفًا   26 مع  جدًا،  عالية 
في  و859  ألفًا  و22  إسبانيا  في  و521  ألفًا  و23 
وبحسب  بريطانيا.  في  و732  ألفًا  و20  فرنسا 
التي  الدولة  بلجيكا هي  فإن  السكان،  نسبية عدد 

تسجل أعلى عدد وفيات.
آالف  بـ206  الوباء  أودى  فقد  العالم،  في  أما 
ديسمبر،  األول  في  ظهوره  منذ  شخصًا  و567 
إلى  تستند  برس«  »فرانس  لوكالة  حصيلة  وفق 

11.00 ت غ. مصادر رسمية اإلثنين في الساعة 
الــمــدارس  ــى  إل الــطــالب  ــاد عــشــرات آالف  وع
من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  وبكين  شنغهاي  في 
المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  لوقف  اإلغالق 
تعود  فيما  الوقاية،  بإجراءات  المشدد  االلتزام  مع 

الطبيعية. الحياة  إلى  تدريجيًا  الصين  أكبر مدن 

الدراسي  عامهم  في  شنغهاي  طالب  واستأنف 
سمح  فيما  الدراسة،  الثانوية  الصفوف  أو  األخير 
بالعودة  بكين  في  العالي  التعليم  لطالب  فقط 
لدخول  المهم  للفحص  للتحضير  المدارس  إلى 

الجامعة.
الفيروس  انتشار  وقف  من  الصين  وتمكنت 
تزايد  مع  متأهبة  تــزال  ال  لكنها  كبير  حد  إلى 
الخارج  قادمين من  المخاوف من حاالت ألشخاص 
شمال  في  اإلصابات  من  ثانية  موجة  ظهور  أو 

البالد. شرق 
مختلف  في  أبوابها  أغلقت  المدارس  وكانت 
من  الصين  تمكنت  لكن  يناير.  منذ  البالد  أنحاء 
سجلت  بعدما  ــذاك،  م المرض  على  السيطرة 
ذلك،  مع  الرسمية.  األرقــام  وفــق  ــاة  وف  4633
اإلصابات  من  جديدة  موجة  السلطات  تخشى 
إلى  عائدين  لصينيين  غالبيتها  »المستوردة«، 

البالد.
الستئناف  أيضًا  المتحدة  الواليات  وتستعد 
واليــة  فــي  كما  االقــتــصــاديــة،  األنشطة  بعض 
التصنيع  أنشطة  لبعض  يمكن  حيث  نيويورك، 

15 مايو. وأعمال البناء أن تبدأ بعد 
في  األوبــئــة  مستشاري  كبير  أفــاد  ــدوره،  بـ
األسبوع،  هذا  فاوتشي  أنتوني  األبيض  البيت 
مشكلة  بالتأكيد  ستواجه  المتحدة  الواليات  بأن 
تصبح  قد  التي  الخريف،  في  »كورونا«  فيروس 
في  الموسمية  اإلنفلونزا  عــودة  بسبب  معقدة 

العام. نهاية 
مقاطعة  وزراء  رئــيــس  انتقد  ــدا،  كــن ــي  وف
بتدابير  نددوا  متظاهرين  فورد،  داغ  أونتاريو، 
هناك  إن  قائاًل  االقتصادية،  العجلة  وتوقف  العزل 
ويخرقون  »يحتجون  األشــخــاص  من  مجموعة 
ذلك  في  بما  للخطر،  الجميع  ويعرضون  القانون 

أنفسهم«.
لقادة  مقباًل  اجتماعًا  روسيا  أعلنت  جهتها،  من 
مجلس  في  العضوية  الدائمة  الخمس  ــدول  ال
وباء  لمواجهة  جهودها  توحيد  إلى  سعيًا  األمن 
لألمم  العام  األمين  حضها  بعدما  »كوفيد19-« 

المتحدة على ذلك.
األميركي  النفط  برميل  تراجع  األسواق،  وفي 
من  التخزين  اقتراب  بسبب  اإلثنين،  مــجــددًا، 
مستمرة  انقسامات  خلفية  وعلى  طاقته  أقصى 

المنتجة. الدول  بين 
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في خطوة غير مسبوقة، أعلنت والية نيويورك إلغاء 
الديمقراطي،  للحزب  التمهيدية  الرئاسة  انتخابات 
كانت  بعدما  كورونا،  فيروس  استشراء  بسبب 
المقبل.  يونيو  من  والعشرين  الثالث  في  مرتقبة 
مجلس  في  الديمقراطيون  األعضاء  وصوت 
إلغاء  قرار  لصالح  اإلثنين،  بالوالية،  االنتخابات 
جو  حذر  نفسه  الوقت  في  التمهيدية.  االنتخابات 
الرئاسية  لالنتخابات  الديمقراطي  المرشح  بايدن، 
األميركية للعام 2020 من قيام الرئيس األميركي 
الرئاسة  انتخابات  تأجيل  بمحاولة  ترمب  دونالد 

األميركية والمقررة في نوفمبر القادم.
وأوضح بايدن في اجتماع افتراضي أقامه مع وجوه 
بارزة من الحزب الديمقراطي بأنه شبه متأكد من 
أن ترامب سيحاول عرقلة قيام االنتخابات الرئاسية 
أسباب  وابتداع  األشكال  من  بشكل  نوفمبر  في 
لعدم إقامتها، مؤكدًا أنه من غير الدستوري تأجيل 
االنتخابات، وأن ترامب ال يملك السلطة التخاذ هذا 
البيت األبيض  القرار بشكل منفرد وسيتعين على 
العودة إلى الكونغرس إذا ما كان هناك حاجة التخاذ 
مثل هذا القرار. وحول تأجيل إلغاء انتخابات الرئاسة 
قال  نيويورك  في  الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
نيويورك،  بوالية  االنتخابي  المجلس  في  العضو 
يؤدي  أن  يخشى  كان  إنه  سبانو،  أندرو  المفوض 
التصويت إلى وضع الناس بين خيارين صعبين؛ أي 
بين الحرص على الواجب الديمقراطي، وبين وقاية 

صحتهم من إصابة محتملة بعدوى كورونا.
لوالية  الديمقراطي  الحزب  رئيس  وأوضح 
نيويورك، جاي جاكوبس، أن إلغاء هذه االنتخابات 
التحديات  بسبب  جاء  نيويورك،  في  التمهيدية 
االستثنائية في الوقت الحالي، في إشارة إلى الوباء.

عضو  أعلن  بعدما  االنتخابات،  هذه  إلغاء  ويأتي 
مجلس الشيوخ األميركي، بيرني ساندرز، في وقت 
لنائب  تأييده  االنتخابية، معلنا  سابق، وقف حملته 

منظمة  عام  مدير  فيه  أبدى  الذي  الوقت  في 
غيبريسوس  ادانوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
أسفه لتجاهل بعض الدول توصيات المنظمة، أكد 
غيبريسوس أن الهيئة أطلقت تحذيرات على أعلى 
نهاية  منذ  المستجد  كورونا  فيروس  من  مستوى 
في  الفيديو  عبر  صحفي  مؤتمر  في  وقال  يناير. 
جنيف »كان على العالم اإلصغاء بانتباه إلى منظمة 
الصحة العالمية ألن حال الطوارئ العالمية أعلنت 
بالفيروس  إصابة   82 تسجيل  مع  يناير«،   30 في 

خارج الصين وقبل تسجيل وفيات.
وتتعرّض المنظمة النتقادات حادة خاصة من 
في  عّلق  الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
للهيئة  واشنطن  تمويل  الشهر  هذا  سابق  وقت 
الوباء  تفشي  أهمية  من  بالتقليل  اتّهمها  بعدما 
ألول  الفيروس  ظهر  حيث  الصين،  من  والتقرّب 
لم  ترامب  بأن  علما  الماضي.  العام  أواخر  مرة 

يقدّم أي دليل على اتّهاماته.
وأصر تيدروس على أن المنظمة التابعة لألمم 
الصائبة  المشورة  البداية  منذ  قدّمت  المتحدة 
واألدلة«.  العلمية  الحقائق  أفضل  على  »المبنية 
»أن  يخوّلها  ال  المنظمة  تفويض  أن  أكد  لكنّه 
وأشار  بتوصياتها«.  األخذ  الدول  على  تفرض 

غضون  في  بايدن.  جو  السابق،  األميركي  الرئيس 
ذلك، أعلنت رئيسة مجلس النواب األميركي، نانسي 
للرئاسة،  الديمقراطي  المرشح  تأييدها  بيلوسي 
إلى  مسعى  في  بايدن،  جو  السابق  الرئيس  نائب 
رص صفوف الحزب وتوحيدها في انتخابات الرئاسة 

المقبلة بالواليات المتحدة.
كما أعلنت أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة 
الثالثاء،  كلينتون،  هيالري  األميركية  للرئاسة 
في  األبيض  للبيت  للوصول  بايدن  دعم حملة جو 
االنتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت كلينتون خالل 
مؤتمر عبر الفيديو مع بايدن نائب الرئيس السابق 
»أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيدوك 

لتكون رئيسنا«
كورونا  فيروس  انتشار  بشأن  المخاوف  وتزيد 
االنتخابات  إجراء  من   »19  - »كوفيد  المستجد 
األميركية بشكل آمن دون تعريض حياة الناخبين 
للخطر بسبب التجمعات، حيث يقترح الديمقراطيون 

الدول »اتّخاذ  أنه كان يتعيّن على  إلى  تيدروس 
كل تدابير الصحة العامة« عندما اعتبرت المنظمة 
المستجد يشكل  كورونا  فيروس  أن  يناير   30 في 
العالم  دول  »ننصح  وقال  قصوى«.  طوارئ  »حالة 
من  العامة«  للصحة  شاملة  مقاربة  باعتماد 
وتعّقب  والعزل  الفحوص  وإجراء  التقصي  خالل 
المخالطين. وأكد أن الدول التي اتّبعت توصيات 
المنظمة هي في »وضع أفضل« من غيرها، مضيفا 

البريد، كما يقترح  إجراء االنتخابات والتصويت عبر 
الواليات  تزويد  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح 
عملية  إجراء  من  تمكنها  خاصة  مالية  بميزانية 
الناخبون  يحتاج  أن  دون  موسع  بشكل  التصويت 
إلى الحضور للمواقع االنتخابية ما قد يهدد بانتشار 

الفيروس بشكل أكبر في الواليات المتحدة.
االنتخابات  إجراء  فكرة  الجمهوريون  ويعارض 
عليها  يسيطر  محكمة  عرقلت  حيث  البريد  عبر 
التمهيدية  االنتخابات  إلجراء  محاولة  الجمهوريون 
عبر البريد في والية ويسكونسن التي صوت فيها 
فاشلة  محاوالت  بعد  شخصي  بشكل  الناخبون 

لتمكين المقترعين من التصويت عبر البريد.
وأعرب ترامب في األسابيع الماضية عن قناعته 
بأن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى نتائج مزورة. 
في  كورونا  تفشي  يستمر  أن  المستبعد  غير  ومن 
الواليات المتحدة حتى نوفمبر القادم ما قد يدفع الى 

أزمة سياسية حول شكل إجراء انتخابات الـ2020.

توصيات  تقبل«  أو  ترفض  أن  للدول  »يعود  أنه 
كل  »تحمّل  ضرورة  على  ومشددا  المنظمة، 
أكثر  عن  كوفيد19-  وأسفر  مسؤولياتها«.  الدول 
من 206 آالف وفاة ونحو ثالثة ماليين إصابة في 

العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس اإلثنين.
وفاة،  ألف   55 نحو  المتحدة  الواليات  وسجّلت 
مليون  أراضيها  على  اإلصابات  عدد  يناهز  فيما 

حالة مسجّلة.

سول وواشنطن تقلالن من تقارير مرضه
نيويورك تلغي االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

»الصحة العالمية« تلوم العالم بشأن »كورونا«:

كونغ  كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  يظهر  لم 
تغيّب  إذ  أسبوعين،  من  أكثر  منذ  علنا  أون 
بينما  مهمّة،  سياسية  ذكرى  إحياء  عن 
في  لعملية  بخضوعه  أفادت  تقارير  أثارت 
عن  عاجزا  يكون  قد  بأنه  تكهّنات  القلب 

الحركة أو حتى ميتا.
السـواء  على  وواشنطـن  سول  وقـللت 
وسائـل  تنشر  لم  لكن  التقارير  أهمية  مـن 
على  ملموسة  أدلة  أي  يانغ  بيونغ  إعـالم 
بُعثت  رسائل  عن  تقارير  باستثناء  حي،  أنـه 

باسـمه.

الغموض الصيني
الغموض  من  مزيدًا  الصين  وأضافت 
أعلنت  عندما  لكيم  الصحية  الحالة  عن 
لديها  ليست  إنه  الصينية،  الخارجية  وزارة 
كوريا  زعيم  بخصوص  تقدمها  معلومات 
تقارير  وسط  أون،  كونج  كيم  الشمالية 
حالته  وعن  مكانه  عن  وتكهنات  متضاربة 

الصحية.
قنغ  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  أدلى 
صحفية  إفادة  خالل  التصريح  بهذا  شوانغ 
عن  تتحدث  تقارير  عن  سئل  بعدما  يومية 
الطب  في  خبراء  يضم  صيني  وفد  إرسال 
إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد 
لتقديم  أو  أون  كونج  كيم  لمساعدة  ُأرسل 
فيروس  مع  التعامل  في  لبالده  العون 

»كورونا«.
الوضع  على  مطلعين  أشخاص  ثالثة  كان 
كوريا  إلى  ُأرسل  صينيا  فريقا  إن  قالوا 
بشأن  المشورة  لتقديم  الخميس  الشمالية 
كيم، لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما 

بصحته. يتعلق 
وأثار محللون تساؤالت حول مصير كوريا 
إلى  المنتمي  كيم،  توفي  حال  في  الشمالية 
ثالث جيل في عائلته يحكم كوريا الشمالية، 

العالم بوفاته؟ بينها كيف سيعرف  من 
تكتّمها  الشمالية  كوريا  عن  يعرف 
األمر  يتعّلق  عندما  يزداد  والذي  الشديد، 
الدوائر  خارج  أحد  يعرف  ولم  بقيادتها. 
الكورية  القيادة  من  للغاية  المقرّبة 
كيم جونغ  كيم وسلفه  والد  بوفاة  الشمالية 

إيل إال بعد يومين على رحيله.
في حال كان األمر على غرار ما حصل في 
في  خاص  بث  عبر  اإلعالن  فسيتم  الماضي، 
مؤشر  أول  وسيكون  الرسمي.  التلفزيون 
أسود على  بثوب  امرأة  وفاة كيم ظهور  إلى 

الشاشة.
األخبار  مذيعة  أعلنت  عقود،  مدى  وعلى 
األهم  األحداث  هي  شون  ري  المخضرمة 
السعادة  كانت  حيث  الشمالية،  كوريا  في 
أخبار  قراءة  عند  صوتها  في  تنعكس 
قراءة  عند  عيناها  تدمع  بينما  النجاحات 

السيئة. األخبار 
ناجح  نووي  اختبار  عن  تعلن  وعندما 
ثوب  ترتدي  صاروخ،  إطالق  عملية  أو 
ثوب  وهو  اللون،  زهري  أوت«  »جوسون- 
في  »هانبوك«  عليه  يطلق  تقليدي  كوري 

الجنوبي. الشطر 
أعلنت  عندما  األسود  اللون  ارتدت  لكنها 
ووالده   2011 في  إيل  جونغ  كيم  وفاة 

إيل  كيم  الشمالية  كوريا  مؤسس  وسلفه 
الشمالية  كوريا  وتعرف   .1994 العام  سونغ 
الديمقراطية  كوريا  بـ»جمهورية  رسميا 
الشعبية« لكن أفراد العائلة نفسها حكموها 

.1948 منذ تأسيسها في 
شرعيته  الحاكم  العمال  حزب  ويستمد 
المحتّلين  ضد  سونغ  إيل  كيم  معركة  من 
المتحدة  األمم  قوات  والحقا  اليابانيين 
الحرب  خالل  المتحدة  الواليات  قادتها  التي 

الكورية.
على  واسع  بشكل  الحزب  ويسيطر 
واحد«  بفكر  »الوحدة  تعد  بينما  المجتمع 
رسوخا.  الشمالية  كوريا  شعارات  أكثر  بين 
وال يتوقع أحد انتفاضة شعبية في حال وفاة 

كيم.
مخاطر  »مجموعة  لدى  الباحث  ويؤكد 
كوريا  »جنراالت  أن  النكوف  أندريه  كوريا« 
يتنازعوا  لن  مسؤوليها  وكبار  الشمالية 
على  نزاع محدود  يحدث  قد  أو  السلطة  على 
الذي  الجديد  بالزعيم  بعده  ليقبلوا  السلطة 

سيكون على األرجح من عائلة كيم«.

خالفة الزعيم
من  بشأن  الغربيون  المحللون  وتحدث 
إلى  أشاروا  إذ  أون،  المرشحون لخالفة كونغ 
أن لدى كيم ثالثة أطفال، ال يعرف إال جنس 
أي  تسلم  يستحيل  لكن  فتاة،  وهي  الثانية 

سنّهم. لصغر  السلطة  منهم 
جونغ  يو  كيم  شقيقته  تعد  المقابل،  في 
مندوبته  وكانت  مستشاريه  أقرب  بين 
التي  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  إلى 
في  رافقته  بينما  الجنوبي  الشطر  في  أقيمت 
أصدرت  ومؤخرا،  الدبلوماسية.  نشاطاته 

باسمها. سياسيا  بيانا 
السياسي  المكتب  في  بديل  عضو  وهي 
لحزب العمال الحاكم، وتعد حاليا أبرز أقارب 

كيم، لكن كوريا الشمالية محافظة اجتماعيا 
ولم تحكمها امرأة قط.

أما أخ كيم األكبر غير الشقيق كيم جونغ 
يكون  أن  المفترض  من  كان  الذي  نام، 
من   2017 في  فاغتيل  تقليديا،  الوريث 
أعصاب  بغاز  وجهه  مسحتا  امرأتين  قبيل 
في  الدولي  كوااللمبور  مطار  في  فتاك 
يانغ  بيونغ  أن  على  محللون  شدد  عملية 

وراءها. وقفت 
جونغ  كيم  يدعى  أكبر  شقيق  كيم  ولدى 
والعازف  بالمغني  إعجابه  عنه  يعرف  شول 
أي  يُظهر  ولم  كالبتون.  إريك  البريطاني 
سول  ري  كذلك  وهناك  سياسي.  طموح 
من  أكثر  علنا  ظهرت  التي  كيم،  زوجة  جو، 
العام  األولى  بالسيّدة  ولّقبت  أسالفها 
لوالده كيم  الشقيق  2018. وهناك األخ غير 
الشمالية  كوريا  سفير  كان  الذي  إيل  بيونغ 
عقود.  مدى  على  أوروبية  دول  عدة  لدى 
العام الماضي من  لكن بيونغ يانغ استدعته 
عنه  يعرف  ولم  تواله،  منصب  آخر  تشيكيا، 

شيء مذاك.
تتسم  كيم  عائلة  شجرة  أن  ويذكر 
العديد  أفرادها  من  عدد  لدى  إذ  بالتعقيد، 

من الزوجات أو الشريكات.
فلم  العائلة،  خارج  المرشّحين  عن  أما 
لكن  له  خلفا  حدد  كيم  كان  إذا  ما  يُعرف 
ريونغ  تشو  هو  رسميا  الثانية  الشخصية 
تابعة  قرارات  اتّخاذ  هيئة  أعلى  عضو  هاي، 
المكتب  رئاسة  »هيئة  البالد  في  للحزب 
الدولة  مجلس  رئيس  ونائب  السياسي« 

أعلى هيئة حكومية. األول، 
ارتبط  يكون  وقد  هائل،  بنفوذ  ويحظى 
أي  يصدر  لم  كيم.  عائلة  مع  قرابة  بعالقة 
لكن  يو جونغ متزوجة،  إن كانت كيم  تأكيد 
في  ذكرت  الجنوبية  الكورية  اإلعالم  وسائل 
أن  تسمها،  لم  مصادر  عن  نقال  الماضي، 

زوجها هو نجل تشو.
والد  تحنيط  تم  فقد  جّثته،  مصير  وحول 
نصب  أسفل  جثتاهما  ووضعت  كيم  وجد 
مجمّع  وهو  التذكاري،  كومسوسان  شمس 
بيونغ  أطراف  على  ويقع  ضريحا  يعد  ضخم 

يانغ.
وستحفظ جّثة كيم بالطريقة نفسها على 
األرجح قبل أن تقيم بيونغ يانغ جنازة كبيرة 

له بعد نحو عشرة أيام من وفاته

غموض حول الحالة الصحية لكيم 
وتكهنات حول مصير كوريا الشمالية

تحذيرات من تأجيل ترامب انتخابات الرئاسة 
وبيلوسي وكلينتون تعلنان دعمهما بايدن

كان عليكم أن تصغوا لتحذيراتنا منذ يناير

بيونغ يانغ: وكاالت

واشنطن: وكاالت

شجرة عائلة كيم تتسم 
بالتعقيد ولدى أفرادها 

العديد من الزوجات

●  زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون

● رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي

جنيف: وكاالت

●  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف
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الوزارة  حددته  الذي  الشهري  السقف  ويتضمن 
تتجاوز  أال  على  للشخص  السكر  كيلوغرام من  بيع 
من  وكيلوغرام  كيلوغرامات،  أربعة  األسرة  حصة 
ثالثة  األسرة  حصة  تتجاوز  أال  على  للشخص  األرز 
غرام   200 بمعدل  فهو  الشاي  أما  كيلوغرامات، 
واحدا  كيلوغراما  الكمية  تتجاوز  أال  على  للفرد 

لألسرة.
دليال  الشكل  بهذا  األسعار  ارتفاع  ويشكل 
من  أكثر  جــراء  المنهك  االقتصاد  على  ملموسا 
المداخيل  تقلص  مع  الحرب،  من  سنوات  تسع 
األجنبي.  النقد  احتياطي  وانخفاض  واإليــرادات 
تواجه حربا  أن بالدهم  ويكرر مسؤولون سوريون 

جديدة تتمثل بالحصار االقتصادي والعقوبات.
 ،2011 العام  منذ  داميا  نزاعا  سورية  وتشهد 
وألحق  شخص،  ألف   380 من  أكثر  بمقتل  تسبب 
المنتجة،  والقطاعات  التحتية  بالبنى  هائال  دمارا 
وقدرت  السكان.  ماليين  وتشريد  نزوح  إلى  وأدى 
في  الدمار  كلفة   2018 العام  في  المتحدة  األمم 

سورية بنحو 400 مليار دوالر.

والعدس  واألرز  الخبز  وتشمل  األغذية  برنامج 
بين   20% بنسبة  ارتفع  النباتي،  والزيت  والسكر 

مارس وأبريل فقط، تحديدا بسبب الوباء.
إصــابــة   43 ــن  ع رســمــيــا  ــق  ــش ــنــت دم وأعــل
األمم  وأعلنت  وفيات.  ثالث  بينها  بـ»كوفيد19-« 
شرق  شمال  في  واحدة  وفاة  عن  بدورها  المتحدة 
في  برس«  »فرانس  لوكالة  مراسل  وقال  البالد. 
من  ارتفع  الطماطم  كيلوغرام  سعر  إن  دمشق 
الليمون  كيلوغرام  أمــا  ليرة،   1000 إلــى   500

فارتفع من ألف ليرة إلى 2400 ليرة.
ارتفاع  أن  العالمي  األغذية  برنامج  ــح  وأوض
وسجلت  ــرى،  وأخ محافظة  بين  تفاوت  األسعار 
 ،152% ارتفاعا بنسبة  محافظة السويداء »جنوب« 
»وسط«  وحمص  حماة  محافظتي  من  كل  يليها 
بنسبة  ارتفاعا  فسجلت  دمشق  أما   ،133% بنسبة 
الحكومة  بــدأت  األسعار،  ارتفاع  وأمــام   .124%
المواد  بعض  بيع  أشهر  ثالثة  نحو  قبل  السورية 
نظام  عبر  أسعارها  تدعم  التي  األساسية  الغذائية 

الذكية«. »البطاقة 

الشهور  مــدى  على  األغذية  أسعار  ارتفاع  وراء 
اللبنانية  المالية  ــة  األزم هما  الماضية  ـــ12  ال

و»كوفيد19-«.
في  االقتصادي  االنهيار  تسارع  محللون  ويعزو 
يودع  حيث  المجاور،  لبنان  في  األزمة  إلى  سورية 
المصارف  في  الدوالرات  ماليين  السوريون  التجار 
قيودا مشددة على عمليات  التي فرضت  اللبنانية، 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
االقتصادية  األزمات  تتالت   ،2019 العام  ومنذ 
قياسيا  انخفاضا  الليرة  تسجيل  مع  سورية،  في 
مناطق  شهدتها  حادة  وقود  وأزمة  الدوالر،  أمام 
ارتفاع  عن  فضال  الحكومية،  الــقــوات  سيطرة 

األسعار.
تسبب  ــك،  ذل إلــى  »إضــافــة  لــوســون:  وقالت 
الناس  دفعت  ذعــر  بحالة  كــوفــيــد19-  تفشي 
مع   ،2020 مارس  أواخــر  كبيرة  بكميات  للشراء 
إغالق  احتمال  من  المستهلكين  من  الكثير  تخوف 

المتاجر«.
التي يعتمدها  الغذائية  السلة  وأضافت أن سعر 

وتفشي  لبنان  في  المالية  ــة  األزم خلفية  على 
أسعار  ارتفعت  المستجد«  ــا  »كــورون فــيــروس 
خالل   107% بمعدل  سورية  في  الغذائية  المواد 
برنامج  باسم  متحدثة  أفادت  ما  وفق  واحد،  عام 
معظم  أسعار  في  االرتفاع  ويأتي  العالمي.  األغذية 
الفئة  ترزح  وقت  في  والتموينية  الغذائية  المواد 
الكبرى من السوريين تحت خط الفقر، وفق األمم 

المتحدة.
العالمي،  األغــذيــة  برنامج  باسم  الناطقة 
الماضي،  العام  خــالل  أكــدت  لوسون،  جيسيكا 
التي يعتمدها برنامج  الغذائية،  السلة  ارتفاع سعر 
في   107% بنسبة  له،  مرجعا  العالمي  األغذية 
أن  يعني  ذلك  أن  إلى  مشيرة  سورية،  أنحاء  كل 
قبل  ما  معدل  من  أكثر  مرة   14« ارتفعت  األسعار 

النزاع، وهذا أعلى ما يتم تسجيله على اإلطالق«.
األساسيين  العاملين  إن  لــوســون  ● سوق في سورية خالل شهر رمضانوقــالــت 

رغم ارتفاع أعداد المصابين بـ»كورونا المستجد«

تصاعد التوتر في اليمنمحتجون يحرقون مصارف بطرابلس

دول عربية تخفف قيود الحجر الصحي مع بداية رمضان.. وتدابيراستثنائية لكبح الفيروس

»االنتقالي الجنوبي« يعلن »اإلدارة الذاتية«..  هادي والتحالف العسكري يردانغضب اللبنانيني ينفجر في الشارع مع تفاقم األزمة االقتصادية

السوريون يجابهون األزمة املالية اللبنانية و»كوفيد-19« بعد ارتفاع أسعار املواد الغذائية 14 مرة 

الطوارئ، وهو ما شل الحياة اليومية، وأمرت المتاجر 
والشركات بإغالق أبوابها تاركة العديد من أصحاب 

األجر اليومي بال قدرة على توفير قوت يومهم.
الحموري  طــارق  والصناعة  التجارة  وزيــر  وقــال 
ومتاجر  التجميل  وصالونات  الحالقة  صالونات  إن 
يمكن  التجميل  مستحضرات  وبيع  الجاف  التنظيف 
أن تفتح اآلن، فضال عن متاجر تعمل في مشروعات 
صغيرة بدءا من المالبس إلى محالت الزهور ومنافذ 
األثاث التي يمكنها استئناف عملها العادي. وأضاف 
الحموري أن الحكومة تأمل في تخفيف جميع القيود 

بمرور األيام مع تراجع خطر الفيروس.

العراق يفتح المتاجر
العزل  قيود  بعض  العراقية  الحكومة  وخففت 
العام المفروضة للحد من انتشار فيروس »كورونا« 
والشركات  المتاجر  بعض  فتح  بإعادة  يسمح  بما 
شهر  نحو  منذ  مفروض  للتجول  حظر  تخفيف  مع 
الجديدة  اإلجراءات  والتنقالت. وتسمح  الحركة  على 
بالحركة داخل العاصمة بغداد من الساعة السادسة 
حظر  يستمر  حين  في  مساء  السابعة  حتى  صباحًا 
يومي  األسبوع  نهاية  عطلة  في  الكامل  التجول 
شوارع  في  الحركة  مظاهر  أن  إال  والسبت.  الجمعة 
العاصمة العراقية كانت تقارب مستوى ما قبل ظهور 
»كورونا«. ومن المقرر أن يستمر التخفيف حتى 22 
تشديد  المتوقع  ومن  رمضان،  شهر  نهاية  مايو 

الحظر مرة أخرى بعدها.

اإلمارات.. مراكز التسوق
مراكز  بفتح  دبي  سمحت  ــارات،  اإلم دولة  وفي 
يتجاوز حجم  أال  والمقاهي، على  والمطاعم  التسوق 
للناس  %30 من سعتها، وأصدرت تعليمات  روادها 
أو  منازلهم  خروجهم       من  أثناء  الكمامات  بارتداء 
العاصمة  وأصــدرت  عامة.  أماكن  في  وجودهم 
اإلماراتية أبوظبي في وقت مبكر من الثالثاء إرشادات 
أعمالها، منها  استعدادا الستئناف  التجارية  للمراكز 
وتركيب  كوفيد19-  لفحوص  بها  العاملين  خضوع 
ماسحات ضوئية حرارية، لكنها لم تضع جدوال زمنيا 
فتح  بإعادة  عمان  سلطنة  وسمحت  ذلك.  لتنفيذ 
ذلك  في  بما  التجارية،  الشركات  من  محدود  عدد 
دول  بعض  فيه  تحركت  الذي  الوقت  في  الصرافة، 
لمكافحة  المفروضة  القيود  لتخفيف  العربية  الخليج 

فيروس كورونا المستجد.
العمانية  األنباء  وكالة  بثته  حكومي،  بيان  وذكر 
قوارب  غيار  وقطع  السيارات  إصالح  أن  الرسمية، 
بين  اإللكترونية هي من  السلع  بيع  ومتاجر  الصيد 

المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.

5000 إصابة. قررت الحكومة المصرية، تقليل عدد 
ساعات حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة فيروس 

كورونا، خالل شهر رمضان المبارك.
مصطفى  الــدكــتــور  المصري  ــوزراء  ــ ال رئيس 
مدبولي، أعلن خالل مؤتمر صحفي مد العمل بنظام 
الجزئي في شهر رمضان مع تخفيف ساعات  الحظر 
الحظر لتبدأ في التاسعة مساء وحتى السادسة من 
صباح اليوم التالي، كما أعلن السماح بفتح المراكز 
التجارية والمحال طوال أيام األسبوع بما فيها يوما 
مدار  على  محظورًا  كان  أن  بعد  والسبت،  الجمعة 

هذين اليومين.

تقليص ساعتين
وفي تونس، أعلن قيس سعيد، تقليص ساعتين 
كبح  ألجل  البالد  في  المفروض  التجوال  حظر  من 
 ،)19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 

بالتزامن مع بداية شهر رمضان.
وقال الرئيس التونسي إنه سيكون هناك تخفيف 
من حظر التجوال والحجر الصحي العام طالما هناك 
أعداد  تقلصت  وكلما  المواطنين،  من  انضباط 
الوضع  وتحسن  الوفيات  أرقام  وتراجعت  اإلصابات 
الوبائي. وأضاف »مقاصد الشريعة اإلسالمية تهدف 
الحياة وعلى األنفس. ولذلك فإن  الحفاظ على  إلى 
تعليق  من  أهم  الصحة  وعلى  النفس  على  الحفاظ 
تقليد أو توقف وقتي لعادة، وال يجب االستماع سوى 

إلى المختصين الصادقين«.

األردن قيود الحركة
وخفف األردن، اإلثنين، القيود على الحركة، والتي 
تهدف الحتواء انتشار فيروس كورونا، وسمح بإعادة 
للمساعدة في دفع عجلة  الشركات  المزيد من  فتح 

االقتصاد المتعثر.
قيادة  اآلن  العاصمة  سكان  بإمكان  ــار  وص
بين  األربعاء،  يوم  من  اعتبارا  الخاصة  سياراتهم 
هذا  من  خطوة  أول  في  و1800   0800 الساعة 
قبل  البالد  مستوى  على  التجول  حظر  منذ  القبيل 
البالد  سكان  على  فرض  والــذي  يوما،   40 حوالي 
البالغ عددهم عشرة ماليين البقاء في منازلهم. وقال 
وسائل  إن  العضايلة  أمجد  الحكومة  باسم  الناطق 
النقل العام وسيارات األجرة ستستأنف بذلك عملها 
بارتداء  وااللتزام  الركاب  على  قيود  فرض  مع  أيضا 
كمامات وقفازات. ويأتي تخفيف القيود على الحركة 
في العاصمة بعد خطوة مماثلة األسبوع الماضي في 
جنوب األردن، بما في ذلك مدينة العقبة الساحلية 
التجول  حظر  الحكومة  وفرضت  األحمر.  البحر  على 
بقانون  العمل  الملك  إعالن  من  وجيزة  فترة  بعد 

مغلقة بما في ذلك صالونات الحالقة ودور السينما. 
أشخاص.  خمسة  من  ألكثر  التجمعات  تُحظر  كما 
وأصدرت السلطات في الرياض شروطا عامة إضافية 
أن  وينبغي  النقدية.  األوراق  استخدام  عدم  منها 
تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين 
كل عميل وآخر ال تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب 
يُسمح  وال  ساعة   24 كل  التجارية  المراكز  تعقيم 

بدخول األطفال دون سن 15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن السعودية مددت تعليق 
إشعار  حتى  والداخلية  الدولية  الجوية  الرحالت 
السعودية  في  الجوية  الرحالت  تعليق  وجرى  آخر. 
الطيران  شركات  بعض  لكن  مارس،  منتصف  منذ 
السعودية تقوم برحالت خارجية فقط حتى يتمكن 
أعــادوا  كما  البالد.  مغادرة  من  المواطنين  غير 
السبل  الذين تقطعت بهم  السعوديين  المواطنين 

في الخارج بسبب الوباء.

تقليل ساعات الحظر
يومية  إصابات  أعلى  سجلت  التي  مصر  وفي 
حاجز  وكسرت  أيام  أربعة  خالل  حالة  أللف  وصلت 

دول  عدة  بــدأت  الكريم  رمضان  شهر  بداية  مع 
عربية بتخفيف قيود الحجر الصحي المفروض لوقف 
انتشار فيروس كورونا رغم تحذيرات منظمة الصحة 
العالمية، وارتفاع أعداد المصابين المسجلين يوميًا 
السعودية  ففي  البالد،  هذه  في  الوفاة  وحــاالت 
في  التجول  حظر  ساعات  تخفيض  السلطات  قررت 
أبقت عليه في مكة، كما قلص  أنها  إال  عدة مدن، 
األردن كذلك ساعات التجول في عدة مدن رئيسية 
حين  في  مجددا،  بالعمل  القطاعات  لبعض  وسمح 
ومنعت  الليلي  التجول  حظر  من  ساعة  مصر  قللت 
الجزائر  أما  رمضان،  خالل  والتراويح  الجماعة  صالة 
فقد سمحت للعديد من المحالت التجارية باستئناف 

نشاطها للتخفيف من آثار هذه الجائحة اقتصاديا.
وبدأ شهر رمضان 2020 في ظل إجراءات إغالق غير 
مسبوقة الحتواء فيروس كورونا المستجد الذي قلب 
الحياة حول العالم رأسا على عقب، وأودى الوباء حتى 
اآلن بحياة نحو 190 ألف شخص، وأصاب ما يقارب من 

2,7 مليون وشّكل ضربة لالقتصاد العالمي.

استثنائية تدابير 
واتخذت الدول والحكومات العربية مجموعة من 
التدابير االستثنائية لمنع تفشي الفيروس تزامنا مع 
تدريجي  بشكل  الصحي  الحجر  قيود  بعض  تخفيف 
معدالت  أن  إال  للخطر،  المواطنين  حياة  يعرض  ال 
من  عدد  في  مرتفعة  لمستويات  وصلت  اإلصابة 

الدول العربية على رأسها السعودية ومصر.
السعودية من جانبها أعلنت تخفيف حظر التجول 
في أنحاء البالد مع اإلبقاء على الحظر الكامل للتجول 
على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق اإلعالن 

عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا.
إلجراء  الصين  مع  اتفاقا  السعودية  أبرمت  كما 
تسعة ماليين اختبار للكشف عن الفيروس. وسجلت 
بفيروس  إصابة  حالة   17522 اآلن  السعودية حتى 
كورونا و139 حالة وفاة. وهذه هي أعلى حصيلة في 
دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معا 

ما يقرب من 46 ألف إصابة و258 حالة وفاة.

عودة األنشطة التجارية
وسمح األمر الملكي أيضا بعودة بعض األنشطة 
تجارة  محالت  ذلك  في  بما  والتجارية،  االقتصادية 
يوم  اعتبارا من  التجارية  والمراكز  والتجزئة  الجملة 

األربعاء وحتى 13 مايو.
وستظل األنشطة التي ال تسمح بالتباعد الجسدي 

آبهين  غير  مجددًا،  الشوارع  إلى  اللبنانيون  عاد 
بإجراءات منع التجول التي فرضها فيروس »كورونا 
المستجد«، مع بلوغ األزمة االقتصادية في البالد 
طريقًا مسدودًا ومعاناة المواطنين من موجة غالء 
غير مسبوقة. ووقعت مواجهات ليل اإلثنين بين 
البالد  شمال  طرابلس  في  والجيش  المتظاهرين 
أقدم خاللها شبان على تحطيم واجهات مصارف، 
متأثرًا  الثالثاء  عامًا(   26( شاب  بمقتل  وتسببت 
بجروحه، بينما ُأصيب عشرون آخرون، وفق هيئة 

صحية في المدينة.
أعربت  الثالثاء  بياًن  الجيش  قيادة  وأصــدرت 
خالل  شهيد  لسقوط  أسفها  »بــالــغ  عــن  فيه 
فتحت تحقيقً  »أنها  األمس«، مؤكدة  احتجاجات 
التعبير  حق  احترام  »تأكيدها  وجددت  بالحادث«. 
عن الرأي، شرط أن ال يأخذ التحرك منحى تخريبيً 
دعوة  مع  والخاصة«،  العامة  المؤسسات  يطال 

»المواطنين لاللتزام باإلجراءات األمنية«.
اقتصادي  انهيار  خضم  في  التحركات  وتأتي 
بمئات  دفع  الماضي،  العام  منذ  مالمحه  بــدأت 
مسبوق  غير  بشكل  الشوارع  إلى  اللبنانيين  آالف 
التي  السياسية  الطبقة  على  ناقمين  أكتوبر،  في 
الوضع  تحسين  في  وفشلها  بالفساد  يتهمونها 
االقتصادي. وأطاحت التظاهرات الحكومة السابقة، 
فيما لم تتمكن الحكومة الجديدة منذ مطلع العام 
من اتخاذ أي إجراء يخفف من معاناة المواطنين. 
الثالث من شهر رمضان،  التحركات مساء  وجاءت 
على  قدرتهم  عدم  من  مواطنون  يشكو  حيث 
الجنوني  االرتفاع  جــراء  اإلفطار  مائدة  تحضير 
قدرتهم  وخسارة  االستهالكية  المواد  أسعار  في 
أحد  واجهات  تحطيم  إلى  شبان  وعمد  الشرائية. 
صافرة  وانطالق  فيه  النار  إضرام  قبل  المصارف 
بعمود  المصرف  واجهة  شابان  وكسر  ــذار.  اإلن
بتحطيم  آخر  انهمك  بينما  معًا،  حماله  حديد 

واجهة ثانية للمصرف بأسطوانة إطفائية.
على تطويق  متأخر  وقت  الجيش حتى  وعمل 
تعرض  بيان  في  قيادته  وأعلنت  التحركات. 
ثالثة مصارف وعدد من الصرافات اآللية للحرق 
المدينة،  في  ودورية  عسكرية  آلية  واستهداف 
وأفــادت  عسكريًا.  أربعين  بإصابة  تسبب  ما 
رمي  على  »إلقدامهم  أشخاص  تسعة  بتوقيف 
المصارف  جميعة  وقررت  والحجارة«.  المفرقعات 

اليمن،  في  الجنوبية  للمنطقة  مفاجئ  تطور  في 
أعلن المجلس االنتقالي الجنوبي، مطلع األسبوع 
الجاري، إقامة اإلدارة الذاتية وفرض حالة الطوارئ 
في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البالد، 
في تحدٍ للحكومة المعترف بها دوليًا، المدعومة 
من السعودية، التي أعلنت رفضها لهذا التحرك 
ووصفته بأنه »انسحاب تام من اتفاق الرياض«.

ونشر المجلس االنتقالي الجنوبي قواته، يوم 
للحكومة  الموقت  المقر  وهي  عدن  في  األحد، 
المعترف بها دوليًا منذ أن أجبرها الحوثيون على 

الخروج من العاصمة صنعاء.
طرفين  بين  الصراع  بتجديد  الخطوة  وتهدد 
يفترض أنهما حليفان في الحرب اليمنية متعددة 
الجنوبي  االنتقالي  المجلس  وهما  األطـــراف، 
من  المدعومة  دوليًا  بها  المعترف  والحكومة 
المتحدة  األمم  فيه  تحاول  وقت  في  السعودية، 
فيروس  لمكافحة  دائمة  هدنة  إلعــالن  الدفع 

»كورونا المستجد«.
وأعلن المجلس، في بيان، تشكيل لجنة توجيه 
بريك،  بن  سعيد  أحمد  برئاسة  تنفيذ  وإدارة 
االنتقالي،  بالمجلس  الوطنية  الجمعية  رئيس 
على أن تتولى تنفيذ مهام اإلدارة الذاتية وتباشر 
اليمنية  الحكومة  ردت  فورًا. من جهتها  مهامها 
لوزارة  بيان  في  االنتقالي  المجلس  إعالن  على 
إال  ليست  الخطوة  هذه  أن  واعتبرت  الخارجية، 
استمرارًا »للتمرد المسلح في أغسطس الماضي 
الرياض.  اتفاق  تام من  وانسحاب  رفض  وإعالن 
وحده  االنتقالي  بالمجلس  يسمى  ما  ويتحمل 

التبعات الخطيرة والكارثية لهذا اإلعالن«.
بالمجلس  سمي  ــا  »م أن  البيان  ــاف  وأضـ
االنتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقًا 
التفاق الرياض، ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر 
بها العاصمة الموقتة عدن، ويصر على الهروب 
المسلح  تمرده  استمرار  بإعالن  فشله  وتغطية 

على الدولة«.
التفاق  »الضامن  السعودية  المملكة  وطالب 
الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية بموقف واضح 
يسمى  ما  تمرد  استمرار  تجاه  صارمة  وإجراءات 
المجلس االنتقالي، وتنصله من اتفاق الرياض«.

بالمجلس  القيادي  قاسم،  السالم  عبد  وقال 
قرار  أن  ــدرك  »ن باليمن،  الجنوبي  االنتقالي 

الثالثاء  من  بدءًا  طرابلس  في  المصارف  إقفال 
»بسبب اإلعتداءات«.

غالء وبطالة
وقطع عشرات المتظاهرين طرقًا عدة في البالد 
قبيل ليلتين من االحتجاجات كما نظموا تحركات 
احتجاجية أمام عدد من المصارف. وأوردت الوكالة 
الوطنية لإلعالم أن عددًا من الشبان رموا عبوات 
رأس  محلة  في  المصارف  أحد  واجهة  على  حارقة 
فتح  على  الجيش  وعمل  بيروت.  في  فجرًا  النبع 
الطرق، ما أوقع 14 إصابة أخرى في صفوفه وأوقف 
التي  اإلغالق  إجراءات  وفاقمت  متظاهرين.  أربعة 
إطار  في  مارس  منتصف  منذ  الحكومة  اتخذتها 
مكافحة فيروس »كورونا« الذي سجل 717 إصابة 
بينها 24 وفاة، األعباء المعيشية الملقاة على عاتق 
المواطنين. وتزامنت في األسبوع األخير مع بلوغ 
الدوالر  آالف مقابل  أربعة  عتبة  الليرة  سعر صرف 
زال  ما  الرسمي  السعر  فيما  الموازية  السوق  في 

مثبتًا على 1507 ليرات.
القدرة  على  كبير  حــد  ــى  إل ــك  ذل وانعكس 
الخضر.  أسعار  وتضاعفت  للمواطنين.  الشرائية 
الثالثاء  نعمة،  راوول  االقــتــصــاد،  ــر  وزي ــدر  وق
 55 بـ  االستهالكية  المواد  أسعار  ارتفاع  نسبة 
من   %  45 يــرزح  رسمية،  تقديرات  وبحسب   .%
عشرات  وخسر  الفقر.  خط  تحت  حاليًا  اللبنانيين 

الطوارئ  حالة  إعالن  حول  االنتقالي  المجلس 
واإلدارة الذاتية في الجنوب هو قرار مهم، ويشكل 
انعطافًا تاريخيًا، ولهذا نتوقع أن نجد تجاهه ردود 
أفعال كثيرة، ومن مشارب سياسية مختلفة تبعًا 

لمصالحها، وهذا أمر طبيعي«.
وتابع القيادي في تصريحات صحفية، »المهم 
أو  حزبية  مصالح  لتلبية  يأتِ  لم  أنه  القرار  في 
جهوية معينة، بل من أجل إنقاذ الشعب من حالة 
أصبح  والعالم  الحكومة،  أوجدتها  التي  البؤس 
ضد  سيقف  من  هناك  وليس  جيدًا،  هذا  يدرك 

تحسين معيشة الشعب في الجوانب المختلفة«.
من  الكثير  أن  إلى  باالنتقالي،  القيادي  وأشار 
تقديم  عن  يحجم  أصبح  والمنظمات  ــدول  ال
هي  أصبحت  األحــوال  أحسن  وفي  المساعدات، 
النعدام  مساعداتها  توظيف  على  تشرف  التي 
يؤكد  وهــذا  ومؤسساتها،  الحكومة  في  الثقة 
الخطوة  بتلك  دولي  تنديد  هناك  يكون  لن  أنه 
يتعلق  فيما  االنتقالي  المجلس  عليها  أقدم  التي 

باإلدارة الذاتية الجنوبية.
الحرب  بسبب  كبيرًا  انقسامًا  اليمن  ويعاني 
الشمال.  في  الحوثيين  المتمردين  مع  األهلية 
بعدما  عنيفًا  قتااًل  الماضي  العام  عدن  وشهدت 
مماثلة  بمحاولة  الجنوبيون  االنفصاليون  قام 
للحصول على الحكم الذاتي، قبل أن يوقعوا الحقًا 
االتفاق  وبموجب  نوفمبر.  في  سالم  اتفاق  على 

خالل  رواتبهم  من  جــزءًا  أو  رزقهم  مورد  اآلالف 
الماضية. وأقفلت مجمعات تجارية  الستة  األشهر 
وفنادق عريقة وشركات صغيرة ومتوسطة أبوابها.

انفجار اجتماعي
أعلنت  العام،  مطلع  مهامها  توليها  ومنذ 
دياب  حسان  شكلها  التي  االختصاصيين  حكومة 
وضع  على  ستنكبّ  أنها  الحريري،  لسعد  خلفًا 
خطة إنقاذية للنهوض باالقتصاد وإجراء إصالحات 
أن  دون  من  الدين،  هيكلة  إعــادة  وعلى  ملحة، 
تُقدم بعد على أي إجراء عملي وسط تفاعل أزمة 
السيولة وشح الدوالر. ويعد لبنان من أكثر الدول 
مليار   92 بقيمة  ديون  مع  العالم،  في  مديونية 
ناتجه  من   %  170 من  أكثر  يعادل  ما  أي  دوالر، 
المصارف رغم  أموال هائلة من  المحلي. وخرجت 
الخضراء  بالعملة  السحب  على  مشددة  قيود 
الودائع  قيمة  الجمعة  دياب  وقدّر  والتحويالت. 
التي خرجت خالل في الشهرين األولين من العام 
الخارج.  إلى  بـ5.7 مليارات دوالر، غالبيتها  الحالي 
وتضاف إلى 2.3 مليار دوالر تم تحويلها خالل آخر 

شهرين من العام 2019.
على  »مقبلة  البالد  أن  من  مراقبون  ويحذر 
نحو  الليرة  خسارة  مع  محالة،  ال  اجتماعي  انفجار 
القدرة  وانحسار  قيمتها،  من  المئة  في  مئتين 

الشرائية للمواطنين«.

اليمن  جنوب  في  السلطة  على  الصراع  إلنهاء 
المتفق عليه في الرياض، كان من المفترض أن 
والجنوبيون  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  ينضم 
اآلخرون إلى حكومة وطنية جديدة في غضون 30 
تحت  لهم  التابعة  القوات  جميع  ويضعون  يومًا، 

سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وكان التحالف أعلن وقفًا إلطالق النار في التاسع 
من 9 أبريل، دعمًا لجهود األمم المتحدة إلنهاء 
ولتهيئة  سنوات  خمس  منذ  المستمرة  الحرب 
األجواء لمواجهة تفشي فيروس »كورونا«، وقام 

بتمديده لمدة 30 يومًا مع حلول شهر رمضان.
السعودية،  بقيادة  العربي،  التحالف  ودعم 
في  ــادي  ه منصور  ربــه  عبد  الرئيس  حكومة 
يسيطرون  الذين  الحوثيين  المسلحين  مواجهة 

على العاصمة صنعاء.
وتأسس المجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن 
في 11 مايو 2017 من قبل سياسيين ومسؤولين 
مدن  كبرى  ثاني  عدن،  في  وعسكريين  قبليين 

البالد.
وأعلن وقتها عيدروس الزبيدي، محافظ عدن 
وإلى  المحلي  التلفزيون  بثها  كلمة  في  السابق، 
الجنوبي،  اليمن  لجمهورية  السابق  العلم  جانبه 
جنوبي  انتقالي  مجلس  بقيام  يقضي  قـــرارًا 
برئاسته أطلق عليه اسم »هيئة رئاسة المجلس 

االنتقالي الجنوبي«.

القاهرة، الرياض، عمان، بغداد - الوكاالت

دمشق - وكاالت

● أسواق العاصمة العراقية بغداد عادت إلى االزدحام قبيل رمضان

● سيدة ترتدي كمامة بالقرب من محال لبيع فوانيس رمضان بالقاهرة

صنعاء - وكاالتبيروت - وكاالت

● نقطة تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي باليمن● جانب من احتجاجات في مدينة طرابلس بلبنان



اقتصاد

كالم فى األرقام

احتياطيات الجزائر المؤكدة
 من النفط.

قالوا
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط »أجوكو« تغييرمحركات وناقل الحركة لستة 
مولدات كهرباء غازية في حقل البيضاء.

تعاقدت »أجوكو« مع شركة »سوالر« األميركية لتنفيذ مشروع صيانة وفحص 
المولدات، إضافة إلى تحديث أنظمة التحكم بها، حسب بيان الشركة.

على  للمولدات،  المصنعة  وهي  األميركية،  الشركة  مع  »أجوكو«  واتفقت 
استبدال محرك كل مولد، وأخذ القديم كبديل، ما يقلص فترة الصيانة بداًل عن 
إرسال المحركات للصيانة في الخارج، األمر الذي يستغرق فترات طويلة تصل إلى 

سنة، وبالتالي تفيد تلك الطريقة في تقليل فاقد الكهرباء لهذه المعدات.
للمشروع،  المدنية  األعمال  جميع  تركيب  من  االنتهاء  إلى  البيان  وأشــار 
واستبدال مصفيات الهواء للمولدات، وجاٍر العمل على استكمال تحديث وتركيب 
وتركيب  تحديث  أعمال  استكمال  يجري  كما   ،85% إنجاز  بنسبة  التحكم  منظومة 

منظومات اإلطفاء والحماية والسالمة الخاصة بالمولدات.

»أجوكو«: إصالحات بمولدات الكهرباء في حقل البيضاء

مصارف أوباري ال تملك 
السيولة النقدية منذ 
حوالي ثمانية أشهر.

عميد بلدية أوباري
أحمد ماتاكو
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19« في تحويل العالم إلى منطقة  لقد تسبب وباء »كوفيد 
مجهولة محفوفة بالمخاطر لن يخرج منها أي بلد سالما. يخضع 
أكثر من نصف سكان العالم لشكل من أشكال اإلغالق. كما تتجه 
جميع االقتصادات، الغنية والفقيرة، نحو الركود ويمكنها الحد 

من تداعياته فقط من خالل العمل معا.
معًا.  العمل  إلى  الحاجة  األولى-  الوباء  -بؤرة  الصين  تؤكد 
تسبب إغالق مقاطعة هوبي الذي استمر لعدة أشهر، إلى جانب 
القيود الصارمة على الحركة في جميع أنحاء البالد، في انخفاض 
في  تقريبا   40٪ بنسبة  سنوي  أساس  على  الصناعية  األرباح 

شهري يناير وفبراير.
بدأت المصانع بإعادة فتح أبوابها في مارس، لكنها واجهت 
عمليات إلغاء الطلبات، والتأجيالت، وتأخيرات في الدفع، وذلك 
جراء مكافحة المشترين في الخارج للتعامل مع آثار الوباء. لذلك، 
حتى مع تعافي الصحة العامة، فإن سرعة االنتعاش االقتصادي 

الصيني ستعتمد جزئيًا على األقل على بقية العالم.
سيكون  العالمي،  لالقتصاد  الوثيق  الترابط  مدى  إلى  نظرا 
الوضع مُشابها في جميع البلدان: رغم النجاح في السيطرة على 
الوباء داخل البالد، فإن االضطرابات في أماكن أخرى من العالم 
-وربما موجات تفشي إضافية- ستُعيق االنتعاش االقتصادي. 
قبل  حتى  مماثلة.  تحديات  العالمية  التوريد  سالسل  تُواجه 
حدوث الوباء، تمكنت سالسل التوريد من استيعاب تأثير عامين 

من النزاعات التجارية بين الصين والواليات المتحدة.
وتعطيل  اإلنتاج،  عن  التوقف  من  مزيج  مع  تتعامل  اليوم، 
النقل، وتراجع الطلب العالمي. تُقدر منظمة التجارة العالمية أن 
التجارة العالمية قد تنخفض بنسبة تصل إلى ٪32 هذا العام. 
في  البطالة بشكل ملحوظ  ارتفعت معدالت  األثناء،  وفي هذه 
ارتفع  الماضية،  األربعة  األسابيع  في  االقتصادات:  من  العديد 
إلى  وحدها  المتحدة  الواليات  في  البطالة  إعانات  طلبات  عدد 
22 مليون طلب. لقد حان الوقت لنُدرك مدى ترابط واتصال 

في  الفوز  بلد  ألي  يمكن  ال  فيه.  رجعة  ال  بشكل  العالم 
هذه المعركة بمفرده، على الرغم مما قد يعتقد البعض.

إنسانية  وكارثة  شديدا  ركــودا  العالم  يواجه  بينما 
آخر شيء  هي  القومية  السياسية  المواقف  فإن  حقيقية، 
يحتاجه أي شخص. إن السبيل الوحيد للحد من تداعيات 
الوباء هو التضامن: لحماية شعوبها، يجب على الحكومات 
التعاون لتطوير حلول تعودُ بالفائدة على جميع الناس. 
الحمائية  التعريفات  إزالــة  في  األولــى  الخطوة  تتمثل 
التجارية  والحواجز 
وبالتالي  ــرى،  األخـ
ــان تــســلــيــم  ــمـ ضـ
 - األساسية  السلع 
ــدادات  اإلم وخاصة 
الطبية  والمعدات 
الغذائية  ــمــواد  وال
ــن  وغــــيــــرهــــا م

 - األساسية  الضروريات 
حاجة  هناك  كانت  حيثما 
حتى  آمــن  أحــد  ال  إليها. 

يُصبح الجميع آمنين.
التضامن يعني أيضًا حماية الوظائف والدخل وسبل العيش 
في كل مكان. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، اتخاذ تدابير 
عملية للحفاظ على استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 )ICC( الحجم - وهي النقطة التي أكدتها غرفة التجارة الدولية

مؤخرًا.
تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نسبة كبيرة من 
الوظائف في معظم االقتصادات الكبرى، كما تُوفر العديد من 
أخرى،  بعبارة  يومي.  نستخدمها بشكل  التي  والخدمات  السلع 
العام  التباطؤ  الشركات لضمان عدم تسبب  يجب حماية هذه 

في إحداث أضرار هيكلية دائمة.
في الواقع، تمتد الحتمية إلى ما هو أبعد من دعم الشركات 
العمل كالمعتاد. بينما نرسم  إلى  القائمة لفترة كافية للعودة 
نهدف  أن  يجب   ،19 كوفيد  فيروس  أزمة  من  للخروج  مسارًا 
تسليح  مع  المنافسة،  تُشكله  ال  أفضل،  مستقبل  خلق  إلى 
المشترك،  الرخاء  التي تدعم  للتجارة والروابط األخرى  البلدان 
بل التعاون المُتبادل المنفعة. وبينما نعمل على إحياء النظام 
بطريقة  تشكيله  إعادة  أيضًا  علينا  يجب  األطــراف،  المتعدد 

تعترف وتعكس األبعاد العديدة للترابط العالمي.
المفتوحة  العالمية  الــتــجــارة  ضــمــان  ــروري  ــض ال مــن 
البلدان  جميع  لتمكين  فعالة  وسيلة  وهي  والمستدامة، 
النمو  تحقيق  من   - والفقيرة  والغنية  والصغيرة  الكبيرة   -
االقتصادي وتخفيف حدة الفقر. وبالمثل، تدعم التجارة أيضا 
السالم واالستقرار العالميين من خالل منح الجميع حصة في 
أكثر  النظام  هذا  مثل  إنشاء  يتطلب  العالمي.  النظام  نفس 
من التدابير المُتمثلة في إزالة التعريفات، والعوائق اإلدارية، 
المنتجات  حركة  تُعيق  التي  الحدود«  وراء  »ما  وتدابير 
االستهالكية األساسية والسلع الصناعية، خاصة التكنولوجيا.

سنكون  أو  جميعا  نفوز  إما  أننا  تدرك  أن  الدول  على  يجب 
إلى  الوصول  تحسين  يعني  وهذا  أســوأ.  وضع  في  جميعًا 
االقتصادات  في  سيما  وال  كبير،  بشكل  التجاري  التمويل 

الناشئة حيث توجد فجوة تمويلية تزيد على مليار دوالر.
تحديا  الكافي  غير  واالستثماري  التجاري  التمويل  يُشكل 
بشكل  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أمام  هائال 
في  االبتكار  أو  التوسع  على  قدرتها  من  يحد  مما  خاص، 
لهذا  األزمات.  حدوث  عند  الصمود  وعلى  الجيدة،  الظروف 
تمويل  زيادة  إلى  البنوك  الدولية  التجارة  غرفة  دعت  السبب 
كوفيد  فيروس  أزمة  تأثيرات  أسوء  من  للتخفيف  الشركات 
19، والسماح للشركات بمواصلة العمليات التجارية رغم العجز 

المالي.
ومع ذلك، هناك الكثير من العمل يتعين القيام به. وفي حين 
ساعد تعزيز التمويل التجاري خالل األزمة المالية العالمية لعام 
أي  إحراز  يتم  لم  أنه  إال  العالمي،  االنتعاش  تحفيز  على   2008
هذه  من  المستدام  االنتعاش  لضمان  الحين.  ذلك  منذ  تقدم 
األزمة، وتطوير اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية على المدى 
الطويل، يجب أن يحتل تمويل التجارة مكانًا دائمًا على جدول 
وضمان  األطراف  المتعدد  النظام  إحياء  إن  العالمي.  األعمال 
فهي  بالكامل.  للتحقيق  قابلة  أهداف  هي  المفتوحة  التجارة 
فقط  تتطلب  بل  إضافية،  موارد  أو  جديدة  قوانين  تتطلب  ال 

االلتزام والتضامن.
هائلة.  والمستدامة-  العادلة  -التنمية  النتائج  تكون  سوف 
لعبت المساعدات اإلنسانية دورًا حاسمًا منذ وقت طويل في 
أوقات األزمات. اليوم، في خضم أزمة تجتاح العالم بأسره، علينا 

جميعًا أن ندرك أهمية »التجارة اإلنسانية«.

أعمال صيني رائد    *

 فيكتور فونج*

ال يمكن ألي بلد الفوز 
في هذه المعركة بمفرده، 
على الرغم مما قد يعتقد 

البعض

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.4148يورو

1.7638الجنية االسترليني
0.3764الريال السعودي
0.3852درهم إماراتي

0.2007االيوان الصيني
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مليارات برميل

الوسط - عالء حموده

للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن  إلى  يشار 
»القوة  حالة  الماضي  يناير   18 في  أعلنت 
صــادرات  إيقاف  من  يــوم  بعد  القاهرة«، 
النوف  ورأس  البريقة  موانئ  من  النفط 
واتهمت  والسدرة،  والزويتينة  والحريقة 
حرس  وجهاز  العامة،  »القيادة  المؤسسة 
الوسطى  المناطق  في  النفطية  المنشآت 
»اإلقفاالت  هذه  وراء  بالوقوف  والشرقية« 
الغاز  إنــتــاج  وانخفض  القانونية«.  غير 
قدم  مليون   200 بمعدل  مؤخرًا  الطبيعي 
سيدي  صمام  إقفال  بسبب  يوميًا  مكعبة 
النفط.،  مؤسسة  بيانات  وفــق  السائح، 
للكهرباء  العامة  الشركة  ناشدت  فيما 
التدخل  اإلثنين   - األحد  ليل  المواطنين، 
سيدي  بمنطقة  الــغــاز  خــط  صمام  لفتح 

السائح.
يشار إلى أن »اإلنتاج الحالي يجري تصديره 

إلى إيطاليا فقط من حقل البوري«. ويقع حقل 
ضمن  الوفاق،  حكومة  سيطرة  تحت  البوري 
شمال  البحري  »تريبوليتانيا«  حوض  نطاق 
عن  كلم   121 ويبعد  صبراتة،  مدينة  غرب 
العاصمة طرابلس، وتبلغ طاقته اإلنتاجية نحو 
30 ألف برميل يوميًا. ويبلغ االحتياطي القابل 
ويعتبر  نفط،  برميل  ملياري  فيه  لالستخراج 
اآلن،  حتى  المتوسط  البحر  في  اكتشاف  أكبر 
وكان الحقل ينتج 45 ألف برميل يوميًا بنهاية 

.2009
أوروبـــا  أن  دولــيــة  ــاءات  ــص إح وكشفت 
 %  84 على  استحوذتا  المتحدة  والــواليــات 
 ،2019 العام  في  الليبي  النفط  صادرات  من 
األوروبية،  الدول  من  عدد  إلى   %  77 بواقع 
و7 % للواليات المتحدة، فيما كان الالفت هو 
النفط  قائمة مستوردي  في  الصيني  الصعود 

الليبي عالميا.

فقد  »رويترز«،  وكالة  بيانات  قاعدة  ووفق 
استحوذت إيطاليا على 37 % من واردات النفط 
بواقع 111.1 مليون برميل، فيما حلت إسبانيا 
الثاني بواردات بلغت 61.3 مليون  في المركز 
برميل وبنسبة 21 % من إنتاج النفط الليبي. أما 
فرنسا، فقد استوردت 7 % من صادرات النفط 
الرابع بواردات بلغت  المركز  لتحل في  الليبي، 
الصادرات  بلغت  بينما  برميل،  مليون   20.8

األميركية 20.5 مليون برميل.
يشار إلى أن شركة النفط اإليطالية »إيني« 
هي الشريك األول للنفط في ليبيا، إذ تستحوذ 
في  والغاز  النفط  إنتاج  من   %  20 نسبة  على 
 %  7 »توتال«  شركة  حصة  تبلغ  فيما  ليبيا، 
إلى عديد  الليبية، باإلضافة  النفط  من سوق 
أيضًا  تسعى  التي  األخرى  العالمية  الشركات 
وفق  العمالقتين،  النفط  شركتي  لمنافسة 

تقديرات »رويترز«.

 1.7 مليار.. و555.5 مليون.. 
و1.093 مليار دوالر إيرادات 

يناير وفبراير ومارس

صنع الله: إصالح التآكل الناجم عن 
النفط الراكد والمياه المالحة داخل 

األنابيب سيكلفنا الماليين

3.4 مليار دوالر إجمالي إيرادات المنتجات النفطية للربع األول

وسط توقعات بتراجع إيرادات النفط بقيمة 226 مليار دوالر

إقفاالت املوانئ تستنزف 92 % من الصادرات.. وتساؤالت عن »املحاسبة القانونية«

الصناديق السيادية.. مالذ دول الخليج لسداد فاتورة »كورونا«

●   موقع إنتاج في حقل أبوالطفل النفطي

واشنطن - وكاالت

 خطط اقتراض برقم قياسي قد 
يصل إلى 58 مليار دوالر هذا 

العام

 توقعات بانكماش نسبته %2.4 
في الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي 

من  الخليج  منطقة  اقتصادات  معاناة  وسط 
الناتجة عن  واألضرار  »كورونا«  فيروس  جائحة 
الثروة  صناديق  باتت  النفط،  أسعار  تهاوي 
السيادية في الشرق األوسط هي المالذ األخير 
لهذه الدول لدعم النمو المتداعي، وهو ما أكده 
الدولي ووكالة »بلومبرغ«  النقد  أيضًا صندوق 

االقتصادية في آخر تشخيصات هذه األزمة.
في  النفط  مصدرو  يشهد  أن  المتوقع  ومن 
تراجعًا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
بقيمة  العام  هذا  النفط  تصدير  إيــرادات  في 
226 مليار دوالر، حسب صندوق النقد الدولي، 
على  التطورات  هــذه  تضغط  أن  رجــح  ــذي  ال
الميزانية،  في  العجز  يزيد  ما  وهو  ميزانياتهم، 
ومن المحتمل أن يحد من قدرة الحكومات على 

دعم النمو االقتصادي.
وبالنسبة لمصدري النفط الخليجيين، فهذه 
معضلة، إذ أن اإلنفاق الحكومي محرك رئيسي 
خالل  ُأطلقت  التي  االقتصادي  التحول  لخطط 
اقتصاداتهم  لتنويع  الماضية  القليلة  السنوات 

بعيدًا عن النفط.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق األوسط 
مصدري  إن  النقد،  بصندوق  الوسطى  وآسيا 
النفط في حاجة إلى إيجاد مجاالت جديدة للنمو 
الهبوط  عن  الناجم  الحالي  التباطؤ  ظل  في 
الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس »كورونا 
المستجد«. وأبلغ مؤتمرًا عبر اإلنترنت: »يمكن 
دورًا،  تلعب  أن  السيادية  الثروة  لصناديق 

ويمكن للمؤسسات اإلقليمية أن تلعب دورًا«.
وهوت أسعار النفط هذا العام، إذ تضرر الطلب 
بشدة نتيجة إجراءات للعزل العام في أنحاء العالم 
تهدف إلى احتواء الجائحة. وتشير تقديرات معهد 
التمويل الدولي إلى أن صناديق الثروة السيادية 
للحكومات الغنية بالنفط مثل أبوظبي والكويت 
والسعودية وقطر من بين األكبر في العالم، لكنها 
قد تشهد انخفاضًا في أصولها بمقدار 296 مليار 

دوالر بحلول نهاية العام.
بالشرق  النفط  مصدري  إن  ــور  أزع ــال  وق
األوسط وشمال أفريقيا من المرجح أن يشهدوا 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في   %  4.2 انكماشًا 
الحقيقي هذا العام، انخفاضًا من توقعات سابقة 

لنمو 2.1 %. 

إلى  الرامية  اإلصالحات  تسريع  إلى  ودعــا 
»هناك  وأضاف:  بالمنطقة.  االقتصادات  تنويع 
أعداد من المحظورات التي عاشت معنا لبعض 
للنفط  المصدرة  االقتصادات  أن  منها  الوقت، 
دورات،  في  تسير  أن  عليها  المثال  سبيل  على 
ال  األدوات  أن  أو  كسره...  بإمكاننا  شيء  وهذا 
الثروة  صناديق  وأن  توجيهها  إعــادة  يمكن 
لمساعدة  توجيهها  إعادة  يمكن  ال  السيادية 

االقتصاد على النمو«.
صندوق النقد الدولي أوضح أن 12 دولة في 
المنطقة هي البحرين وإيران والمغرب والسعودية 
وليبيا  والكويت  وتــونــس  ومصر  ــارات  ــ واإلم
وموريتانيا والسودان والعراق، قدمت دعمًا ماليًا 
بقيمة 64 مليار دوالر مجتمعة استجابة للجائحة، 
الناتج  من   %  2.7 المتوسط  في  يوازي  ما  وهو 
المركزية في  البنوك  اإلجمالي. وقدمت  المحلي 
البحرين وقطر واإلمارات العربية والمغرب واألردن 
خالل  من  دعمًا  مجتمعة  وتونس  والسعودية 

سيولة إضافية بقيمة 47 مليار.
تقرير  عن  »بلومبرغ«  وكالة  نقلت  بدورها، 
الخليج  دول  إن  القول  غــروب«  »سيتي  لبنك 
تحتفظ  هائلة  مالية  احتياطات  تملك  زالت  ما 
يمكن  التي  السيادية،  للثروة  صناديقها  بها 

استخدامها لدعم اقتصاداتها. 
الثروة  صناديق  إن  »بلومبرغ«:  وقالت 
على  قيمتها  تزيد  ــواًل  أص جمعت  الخليجية 
األزمات  في  استخدامها  يمكن  دوالر  تريليوني 
عند  إيراداته  انخفاض  أو  النفط  نفاد  عند  أو 
التمويل  معهد  بأن  علمًا  قياسية.  مستويات 
الثروة  صناديق  خسائر  تبلغ  أن  توقع  الدولي 
العام  هذا  دوال  مليار   300 من  أكثر  الخليجية 

بسبب انخفاض أسعار الخام. 
في  السيادية  الثروة  صناديق  أن  وذكــرت 
والكويت  قطر  أن  إذ  ــوي،  ق بوضع  الخليج 
ديون  مستويات  تملك  والسعودية  واإلمــارات 
التي  الصعوبات  بعض  رغم  نسبيًا،  منخفضة 

تواجهها دول الخليج، إال أنها ال تزال بوضع جيد 
للغاية النتهاء فترة التعافي التي تمر بها حاليًا.

خليجية  دول  تسعى  أن  »بلومبرغ«  وتتوقع 
مليار   50 بقيمة  ديون  لتسديد  أصول  بيع  إلى 
فيروس  هزها  التي  اقتصاداتها  ولدعم  دوالر 

»كورونا« وانهيار أسعار النفط. 
األســواق  قسم  رئيس  رحمن،  عتيق  وقــال 
في  األوسط  والشرق  أوروبــا  لمنطقة  الناشئة 
مثل  خليجية  دول  »تمتلك  ــروب«،  غ »سيتي 
السعودية واإلمارات أصواًل حكومية جذابة جدًا 

ويمكن بيعها لمستثمرين أفراد أو شركات«. 
تصنيفات  تملك  الخليج  دول  أن  ــاف  وأض
كبير  مبلغ  جمع  من  تمكنها  عالية  استثمارية 
للغاية، كما  بأسعار جذابة  الدولية  الديون  من 
وذكرت  االقتراض.  على  أكبر  قدرة  لديها  أن 
في  تنظر  الخليج  حكومات  أن  »بلومبرغ« 
»كورونا«  زادت  حيث  اقتصاداتها،  دعم  سبل 
واالنهيار التاريخي ألسعار النفط، الضغط على 
مواردها المالية، على العكس من أوروبا، حيث 
ال تزال معظم الكيانات الرئيسية فيها مملوكة 
العام  جمعت  السعودية  بأن  مذكرة  للدولة، 
الماضي 29.4 مليار دوالر من بيع أقل من 2 % 
من شركة »أرامكو« التي تعتبر أكبر شركة تنتج 

نفط بالعالم. 
 47 نحو  الخليجية  الحكومات  وقال: »جمعت 
أي  العام،  هذا  مبيعات سندات  من  دوالر  مليار 
أكثر بقليل من نصف السندات التي باعتها كل 
الماضي  الشهر  وأبوظبي  السعودية وقطر  من 
تمبلتون«  »فرانكلين  شركة  وتقدر  وحــده«. 
تجمع  قد  الخليجية  والشركات  الحكومات  أن 
هذا  سندات  مبيعات  من  دوالر  مليارات   105
العام لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله العام 
تم  مستوى  أعلى  وهــو   ،101 عند  الماضي 

تسجيله منذ 2008. 
السعودية  تقود  أن  »بلومبرغ«  وتوقعت 
)أكبر اقتصاد في الخليج( خطط االقتراض برقم 
قياسي قد يصل إلى 58 مليار دوالر هذا العام، 
مشيرة إلى أنباء تتحدث عن استعانة »أرامكو« 
محتمل  بيع  لمراجعة  دوليين  بمستشارين 
ــدوالرات،  ال بمليارات  نفطية  أنابيب  لشركة 
وذلك إثر خطوة مماثلة قامت بها شركة بترول 
غاز  أنابيب  شركة  ببيع  الحكومية  أبوظبي 

طبيعي تقدر بـ15 مليار دوالر.

●   مقر صندوق مبادلة االستثماري السيادي في العاصمة اإلماراتية أبوظبي

النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال  تسبب 
الــصــادرات  تراجع  في  الماضي  يناير  منذ 
األول  الربع  خالل   %  92.3 بنسبة  النفطية 
أعلنتها  حديثة  أرقام  في  الحالي،  العام  من 
تساؤالت  وأثارت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
القانونية في  المحاسبة  بشأن مراعاة شروط 

كشف هذه البيانات. 
النفطية  المنتجات  إيــرادات  إجمالي  وبلغ 
مليار   3.4 الجاري  العام  األول من  الربع  خالل 
يناير،  في  دوالر  مليار   1.7 »بواقع  دوالر، 
و1.093  فبراير،  في  دوالر  مليون  و555.5 
بعد  مــارس  شهر  في  أميركي  دوالر  مليار 
شهر  مبيعات  من  مستحقة  إيرادات  تحصيل 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وفــق  يناير«. 
النفطية  المنتجات  انخفاض  إلى  أشارت  التي 
توقف  نتيجة  مارس  شهر  خالل  الصفر  إلى 

المصافي بسبب اإلقفاالت غير القانونية.
إنها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتقول 
والغاز  النفط  منتجات  مبيعات  إيرادات  تحول 
إلى المصرف المركزي، وال تتخذ المؤسسة أي 
قرارات بشأن كيفية إنفاق اإليرادات المباشرة 
النفط  قطاع  في  محللين  لكن  تحققها.  التي 
إلى  البيان األخير الذي يشير  الحظوا غموض 
الشهرية،  المبيعات  وليس  التحصيل  قيمة 
أو  البيانات  مراعاة هذه  أسئلة حول  يثير  مما 
المحاسبة  شروط  المركزي  المصرف  بيانات 

القانونية.
النفط  قطاع  في  مطلع  مصدر  ويقول 
ــط«: »فـــي جــمــيــع الــشــركــات  ــوسـ ـــ»الـ لـ
والمؤسسات في العالم يجب أن تخضع األرقام 
الداخلي«،  الــتــداول  يسمى  فيما  للتدقيق 
وفق  البيانات  تصدر  أن  »يجب  ــاف:  وأضـ
تسلسل منطقي، ويجري تصديقها من مراجع 
أنه  إلى  مشيرًا  محلي«،  وقانوني  محاسبي 
من الممكن إسناد هذه المهمة إلى »ديوان 
المحاسبة، لكن من األفضل االستعانة بمكتب 

مراجع قانوني مستقل«.
وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطى صنع 
الربع  خالل  هائلة  خسائر  ليبيا  »تكبدت  اهلل، 
األول من العام 2020، وذلك بسبب اإلقفاالت 
العديد من منشآت  التي طالت  القانونية  غير 
النفط والغاز«. ونبه صنع اهلل إلى أن »التآكل 
المالحة  والمياه  الراكد  النفط  عن  الناجم 
مادية  ــرار  أض إلــى  سيؤدي  األنابيب  داخــل 
بعد  الماليين إلصالحها  كبيرة، مما سيكلفنا 
»االنخفاض في  أن  األزمة«، وحذر من  نهاية 
االستثمارات  تأخير  إلى  سيؤدي  اإليــرادات 

الحكومية في الخدمات العامة«.
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قال مستشار اقتصادي للبيت االبيض إن توقف النشاط االقتصادي األميركي بسبب 
جائحة فيروس كورونا صدمة ذات أبعاد تاريخية من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في البالد 

إلى 16 % أو أعلى في الشهر الجاري وتتطلب المزيد من التحفيز لضمان تعاف قوي.
وقال كيفين هاسيت مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب لبرنامج هذا األسبوع 
بشبكة إيه.بي.سي »الوضع خطير حقا«. وتابع »هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا 
على اإلطالق على ما أعتقد. سنشهد معدالت بطالة تقترب من المعدالت التي رأيناها خالل 

الكساد العظيم في الثالثينات من القرن الماضي«.
إعانات  على  للحصول  بطلبات  مليون   26.5 بلغ  األمريكيين  قياسي من  عدد  وتقدم 

البطالة منذ منتصف مارس وتداعت مبيعات التجزئة وبناء المنازل وثقة المستهلكين.
وقبل الجائحة، كان معدل البطالة في الواليات المتحدة يحوم عند أقل مستوى في 50 
عاما عند 3.5 %. وقال هاسيت للصحفيين في البيت األبيض »أعتقد أن معدل البطالة سيقفز 
على األرجح لنحو 16 % وربما أعلى في تقرير الوظائف التالي« الخاص بإحصاءات شهر أبريل 
نيسان والذي من المقرر أن يصدر في الثامن من مايو. وأضاف أن االنخفاض في الناتج 

المحلي اإلجمالي في الربع الثاني سيكون »رقما كبيرا«.

صدمة تاريخية لالقتصاد األميركي

الحد  الوفاق  بحكومة  والصناعة  االقتصاد  وزارة  حددت 
منظومة  فتح  بعد  وذلك  غذائية،  سلعة   16 ألسعار  األقصى 

الدوائية. والمواد  الغذائية  للسلع  المستندية  االعتمادات 
العيساوي،  علي  المفوض  الوزير  عن  صــادر  قــرار  ووفــق 
الضبط  مأمور  من  بأمر  األسعار  هذه  المخالف  »يقفل  فإنه 
على  تزيد  وال  أسبوع  عن  تقل  ال  لمدة  المختص،  القضائي 
من  المزاولة  رخصة  »سحب  إلى  العيساوي  وأشار  الشهر«. 
هذه  يبيع  من  »كل  ملزما  الفعل«،  تكرر  إذا  الترخيص  مكتب 
بحيث  المحل،  من  بارز  مكان  في  لها  تسعيرة  وضع  السلع 

الجمهور من االطالع عليها«.  يتمكن عامة 

 30 قيمة  دنانير   9 المفوض،  االقتصاد  وزير  قرار  وحدد 
دينار  و3.5  المعقم،  الحليب  للتر  دنانير   4 و  مائدة،  بيضة 
على  دقيق،  كيلو  لـ50  دينارا  و70  المبستر،  الحليب  للتر 
التسعيرة  وحسب  دينار.   1.75 الدقيق  كيلو  سعر  يبلغ  أن 
لحم  وكيلو  دينار،   2.5 السكر  كيلو  سعر  بلغ  فقد  الجديدة، 
دينار،   7.5 المجمد  الدجاج  ولحم  دنانير،   9 المحلي  الدجاج 
الضان  دينارا، ولحم   25 بالعظام  البقر وطني ومستورد  ولحم 
المختصة  الضبطية  األجهزة  القرار  دينارا. ودعا   16 المستورد 
 3 كل  مراجعته  سيجري  الــذي  القرار،  تنفيذ  »متابعة  إلى 

أشهر«.

»اقتصاد الوفاق« تقر تسعيرة 16 سلعة غذائية
السعر بالدوالرنوع الخام

25.42برنت

17.45غرب تكساس

22.37دبي

12.41سلة أوبك

19.35أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *
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للوساطة  سيكيوريتز(  دي  )تي  بشركة  محللون  قال 
تنفد  قد  تركيا  لدى  األجنبي  النقد  احتياطيات  إن  المالية 
على  المتزايدة  الضغوط  استمرت  إذا  تموز  يوليو  بحلول 

الليرة. عملتها 
إن صافي  الماضي  األسبوع  التركي  المركزي  البنك  وقال 
أكثر  من  دوالر  مليار   25.9 إلى  هبط  الدولية  االحتياطيات 
40 مليار دوالر في بداية العام، حسب وكالة »رويترز«. من 

في   % و40  العام  بداية  منذ   %  14 الليرة  وانخفضت 
النمو  تباطؤ  منها  عوامل  من  متضررة  الماضيين  العامين 

الجيوسياسية. والشكوك 
إلى  يرجع  فيما  المركزي  البنك  لدى  االحتياطيات  وتآكلت 
السوق من  للدولة في  إلى تدخالت بنوك مملوكة  حد كبير 
ووصلت  عام  حوالي  قبل  بدأت  والتي  الليرة  استقرار  أجل 

20 مليار دوالر في األشهر القليلة الماضية. إلى نحو 
وقت  في  الدولي  التمويل  لمعهد  تقديرات  ــارت  وأش
المركز  في  تأتي  التي  تركيا،  أن  إلى  الشهر  هذا  سابق 
شهدت  العالم،  في  االقتصادات  أكبر  بين  عشر  السابع 
النقد  احتياطيات  في  المئوية  النسبة  حيث  من  خسارة  أكبر 
فبراير  نهاية  منذ  الكبرى  الناشئة  االقتصادات  بين  األجنبي 

شباط.
مؤخرا  أويصال  مراد  المركزي  البنك  محافظ  واعترف 
اتخاذ  يمكن  أنه  على  أكد  لكنه  االحتياطيات  في  بالهبوط 

لتعزيزها. خطوات 
األســواق  استراتيجية  رئيس  ماجيو  كريستيان  وقــال 
التركي  المركزي  البنك  إن  )تي دي سيكيوريتز(  في  الناشئة 
االثنين.  يوم  في  دوالر  مليون   440 حوالي  حاليا  ينفق 
األجنبي،  النقد  من  احتياطياته  مجمل  فإن  المعدل  وبذلك 
يوليو  أوائل  بحلول  بالكامل  سينفد  الذهب،  استبعاد  مع 
الثالث  األسبوع  المتاح بحلول  الذهب  تموز وسيستخدم كل 

سبتمبر. من 
أنها  يبدو  األجنبي  النقد  سوق  في  التدخالت  أن  وأضاف 
يرتفع  قد  المركزي  البنك  انفاق  أن  يعني  ما  وهو  تتزايد 
وربما  أيار  مايو  نهاية  بحلول  يوميا  دوالر  مليون   666 إلى 

بمعدل أعلى بعد ذلك.

احتياطات النقد األجنبي 
في تركيا على وشك النفاد

قرض مصر الجديد من صندوق 
النقد بني 3 و4 مليارات دوالر

يتراوح  قرض  على  للحصول  مصر  تسعى  أن  محللون  توقع 
الدولي،  النقد  صندوق  من  دوالر  مليارات  وأربعة  ثالثة  بين 
جديدًا  قرضًا  طلبت  أنها  المصرية  الحكومة  إعــالن  بعد 
فيروس  تداعيات  لمواجهة  الدولية  المالية  المؤسسة  من 

»كورونا«، دون أن توضح قيمة القرض.
المصرية  الحكومة  رئيس  أعلن  صحفي  مؤتمر  وفــي 
مصطفى مدبولي، أن مفاوضات كانت جارية مع صندوق النقد 
يشمل  أن  وتقرر  عام«،  لمدة  فني  دعم  برنامج  »حول  الدولي 
هذا البرنامج »دعمًا ماليًّا كذلك« لمواجهة فيروس »كورونا« 
الذي  االقتصادي«،  اإلصالح  برنامج  مكتسبات  على  والحفاظ 

بدأ في نهاية 2016.
ببنك  البحوث  قسم  رئيسة  السويفي  رضــوى  وتوقعت 
يتراوح  ما  على  للحصول  مصر  تسعى  أن  »فاروس«  االستثمار 
الدولي.  النقد  صندوق  من  دوالر  مليارات  وأربعة  ثالثة  بين 
الموازنة  إلى دعم عجز  غالبا  الجديد سيتوجه  »القرض  وقالت 
الموارد  انخفاض  ظل  في  القروض  بعض  هيكلة  ــادة  وإع
أزمة  من  االنتهاء  بعد  جديد  من  عودتها  لحين  الدوالرية 

كورونا«.
مصر  طلب  عرض  بيان  في  توقع  الدولي  النقد  صندوق 
وقالت  أسابيع.  خالل  ــه  إدارت مجلس  على  السريع  للتمويل 
النقد الدولي  التنفيذية لصندوق  كريستالينا جورجيفا المديرة 
على  الحفاظ  في  الحكومة  هدف  بالكامل  »ندعم  البيان  في 
الصندوق  تمويل  ظل  في  تحققت  التي  الكبيرة  المكاسب 
العام  بنجاح  منه  االنتهاء  تم  والــذي  سنوات  لثالث  الممتد 
إذا  هذه،  الشاملة  المالي  الدعم  »حزمة  وأضافت  الماضي«. 
تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في االقتصاد 
األكثر ضعفا  الفئات  لحماية  التقدم  من  مزيد  وإحراز  المصري 

وتوفير األساس النتعاش اقتصادي قوي«.
وأدت األزمة لتوقف قطاع السياحة بمصر، الذي يسهم بما 
بعدما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   % و15   12 بين  يتراوح 
المالحة في مارس.  أمام معظم حركة  البالد مطاراتها  أغلقت 
يعملون  الذين  المصريين  من  النقدية  التحويالت  تهدد  كما 
بالخارج وصادرات الغاز الطبيعي وعائدات قناة السويس. وقال 
»هيرميس«:  المالية  بالمجموعة  االقتصادي  باشا  أبو  محمد 
نظرا  إضافية  تخفيف  وسائل  بناء  تماما  المنطقي  »مــن 

للضبابية«.
ووقعت مصر اتفاق )تسهيل الصندوق الممدد( مع صندوق 
في  دوالر  مليار   12 بقيمة  سنوات  ثالث  مدته  الدولي  النقد 
عملتها  قيمة  في  حاد  بانخفاض  السماح  بعد   2016 نوفمبر 
لخفض  الوقود  أسعار  ورفع  المضافة  القيمة  ضريبة  وفرض 

العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.

●   البنك المركزي التركي

عندما أصبح الخام هباء

أسبوع اضطراب النفط.. ومزيد من األلم في الطريق
الطاقة  بصناعة  لحق  الذي  للضرر  الكامل  الحجم  تجلى 
في 20 أبريل عندما انخفض السعر المرجعي للعقود اآلجلة 
للخام األميركي إلى مستوى لم يكن ليخطر على البال، وهو 
38 دوالرا للبرميل. ولم ينخفض السعر قط إلى ما  سالب 
هي  تقريبا  عاما   40 مدى  على  للبرميل  دوالرات   10 دون 

عمر العقد.
وفي غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف مليارات 
»كورونا«  فيروس  جائحة  دمرت  السفر،  عن  األشخاص 
الطلب على الوقود على نحو عجزت عنه االنهيارات المالية 
من  المتحدة  الواليات  لدى  صار  إذ   - والحروب  والركود 

النفط ما ال تجد مكانا لتخزينه، وفق وكالة »رويترز«.
النفط  ألسعار  المعتادة  غير  الظروف  أن  حين  وفي 
السالبة قد ال تتكرر، فإن كثيرين في الصناعة يقولون إنها 
نذير مزيد من األيام الصعبة وإن سنوات االستثمار المفرط 

في النفط لن تُصحح في غضون أسابيع أو حتى شهور.
و  لالقتصاديات  الرئيس  نائب  لورنس  فريدريك  وقال 
المستقلة  األميركية  النفط  رابطة  في  الدولية  الشؤون 
األمور  أن  إلى  أشار  اليوم  ذلك  اآلجل  العقد  في  »ما حدث 
بدأت تسوء أسرع من المتوقع«. وأضاف »شركات خطوط 
من  مزيد  أخذ  تستطيع  ال  بأنها  إشعارات  ترسل  األنابيب 

النفط الخام. يعني ذلك إغالق البئر ولو بأثر رجعي«.
منذ  عالمي ال غنى عنه  لمنتج  القيمة  تآكل  األدلة على 
العالم األسبوع  أنحاء  التاسع عشر تواترت في  القرن  أواخر 
الماضي. ففي روسيا، وهي من أكبر المنتجين في العالم، 
السوق،  لحجبه عن  النفط  إلى حرق  اللجوء  القطاع  يدرس 

حسبا ذكرته مصادر لوكالة »رويترز«.
»إكوينور«  العمالقة  النرويجية  النفط  شركة  وخفضت 
توزيعات أرباحها الفصلية بمقدار الثلثين. وتصدر األسبوع 
المقبل تقارير نتائج أكبر شركات النفط في العالم بما في 
داتش شل«.  و»إرويال  و»بي.بي«  موبيل«  »إكسون  ذلك 
إنفاق  تخفيضات  تفاصيل  جميعها  تعلن  أن  المتوقع  ومن 
هذه  خطط  كثب  عن  المستثمرون  وسيراقب  جديدة، 

الشركات لتوزيعات األرباح.
المملوكة  ريسورسيز«  »كونتيننتال  شركة  وأرسلت 
حقول  إلى  فنية  أطقما  هام  هارولد  األميركي  للملياردير 
آبار  في أوكالهوما ونورث داكوتا منتصف األسبوع إلغالق 
تسليم  تستطيع  ال  أنها  الشركة  وأعلنت  مفاجئ،  بشكل 

شحنات خام للعمالء بسبب الجدوى االقتصادية الضعيفة.
أحدث قرار كونتيننتال إعالن حالة القوة القاهرة - الذي 
الكوارث  أو  الحوادث  أو  الحرب  ظروف  على  عادة  يقتصر 

الطبيعية - صدمة، وأثار انتقادات حادة من اتحاد صناعة 
الرئيسي. لكن البعض يقول إن هناك منطقا وراء  التكرير 

ذلك، حتى لو لم يكن مقبوال.
وقال أنس الحاجي خبير سوق الطاقة المقيم في داالس 
»توقيع العقود يكون على أساس األوضاع العادية للمجتمع 
على مدى المئة عام األخيرة. إذا جد جديد خارج عن هذه 

األوضاع العادية، فإنه يستدعي حالة القوة القاهرة. هذا ما 
يقوله هارولد هام وآخرون - هذه ظروف غير عادية«.

الشائعات  عنه  ترددت  الذي  األبيض  البيت  قرار  حتى 
في  العمل  شيفرون  بوسع  يعد  لم  بأنه  طويلة  لفترة 
فنزويال، حيث لها حضور منذ ما يقرب من 100 عام، قوبل 
بال مباالة. وقال شخص مقرب من شركة نفط غربية في 

فنزويال »المناخ العالمي رهيب.. لم تعد الرخصة مهمة«.
وتفرض السوق كلمتها على جميع المنتجين. وفي جميع 
اإلنتاج،  والشركات إليقاف  الحكومات  العالم، تستعد  أنحاء 
البلدان  منظمة  والتزمت  بالفعل.  منها  الكثير  بدأ  وربما 
المصدرة للنفط وحلفاؤها بالفعل بتخفيضات غير مسبوقة 
قدرها 10 ماليين برميل من اإلمدادات اليومية لم تدخل 
االلتزام  هذا  يكن  لم  لكن  بعد.  كامل  بشكل  التنفيذ  حيز 

كافيا لمنع هبوط النفط إلى ما دون الصفر.
على  اآلخرين  أوبــك  وأعضاء  إنها  السعودية  وقالت 
أي  تقدم  لم  لكنها  اإلجــراءات،  من  مزيد  التخاذ  استعداد 
انهيار الطلب  التزامات جديدة. ومما يدل على مدى عمق 
أنه حتى إذا توقفت أوبك عن اإلنتاج تماما، فإن المعروض 

قد يظل متجاوزا للطلب.
بالواليات  اإلنتاج  في  تخفيضات  عن  بالفعل  وُأعلن 
المتحدة تزيد على 600 ألف برميل يوميا، فضال عن 300 
ألف برميل يوميا جراء عمليات اإلغالق في كندا. وخفضت 
 200 إنتاجها  بتروبراس  البرازيلية  الوطنية  النفط  شركة 

ألف برميل يوميا.
المعروفة  المجموعة  من  جزء  وهي  أذربيجان،  وتجبر 
خفض  على  »بي.بي«  بقيادة  تحالفا  ــك+«،  »أوب باسم 
اإلنتاج للمرة األولى على اإلطالق. وبشكل عام، كان يجري 
في السابق استبعاد شركات النفط الكبرى في تلك البلدان 
مسؤول  وقال  الحكومات.  تفرضها  التي  التخفيضات  من 
أذربيجاني كبير لـ»رويترز« »لم نقم بذلك من قبل قط منذ 

قدومهم للبالد في 1994 وتوقيعهم عقد القرن«.
مساحات  نفاد  مع  التكيف  الممكن  من  يعد  ولــم 
الطاقة إن  لبيانات  العالم. وقالت كبلر  النفط في  تخزين 
يوم  بلغت  العالم  أنحاء  جميع  في  البري  التخزين  طاقة 
أن  الدولية  الطاقة  وكالة  وتقدر  تقريبا.   %  85 الخميس 
29 مليون برميل يوميا  المتوقع أن ينخفض   الطلب  من 
في أبريل وأن يرتفع االستهالك في مايو ، لكن الباحثين 
برميل  مليون   12 قدره  انخفاضا  توقعها  أن  من  حذروا 
يكون  قد  سنوي  أســاس  على  الطلب  في  فقط  يوميا 

التفاؤل. مفرطا في 
إنرجي«  »ترادشن  لدى  المحلل  مكجيليان  جين  وقال 
والذي كان يعمل في بورصة نيويورك التجارية عند إطالق 
من  متأكد  »نا   1983 في  األميركي  للخام  اآلجلة  العقود 
مليون   30 إلى   20 الطلب  انهيار  األرقام عن  نفس  سماع 
أن  للمرء  الوضع،  في  تحسنا  نرى  أن  وإلى  يوميا..  برميل 

يسأل ماذا يخبئ المستقبل«.

مصدر: روسيا تدرس اللجوء إلى حرق 
النفط لحجبه عن السوق

الحكومات والشركات تستعد إليقاف 
اإلنتاج وربما بدأ الكثير منها

الجزائر - عبدالرحمن أميني 

35 مليار دوالر أصول مجمدة
في  تقول  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أما 
حجم  إن  أشهر  قبل  المتحدة  لألمم  رسالة 
دوالر،  مليار   35 يبلغ  المجمدة  أصولها 
إلى  الدولية  للمنظمة  وفقا  تعود  وهــي 
عدد  في  وموزعة  وشركائه،  القذافي  عائلة 
السلطات  أن تسلمها  على  العالم،  من دول 
الليبية حين توقف الحرب. ووفق األرقام فإن 
حوالي 15 مليار يورو من هذه األموال جرى 
12.8 مليار  البلجيكية،  البنوك  تجميدها في 
يورو في بنك »يوروكلير« و869 مليون يورو 
في بنك »كا بي سي«، و376 مليون يورو في 
بنك »إي إن جي«، و43 مليون يورو في بنك 

»فورتيس باريبا«.
وقال فريق خبراء األمم المتحدة في تقرير 
العام  الدولي  األمن  رئاسة مجلس  إلى  قدم 
الماضي، إن بنك »يوروكلير« البلجيكي كان 
األصــول«.  لتجميد  امتثال  عدم  حالة  »في 

سمح  البنك  أن  إلى  األممي  التقرير  وأشــار 
الصناديق  من  الفوائد  مدفوعات  بتسديد 
المجمدة لنظام القذافي السابق إلى حسابات 
مصرفية تابعة للهيئة الليبية لالستثمار في 

بلدان ثالثة حتى 23 أكتوبر 2017.

ضغوط متزايدة
الحكومة  على  الــضــغــوط  يــزيــد  ومــا 
البلجيكية كيفية تبرير الترخيص بنقل مئات 
الماليين من اليورو من حسابات تعود لنظام 
جهات  إلى  بروكسل  في  مجمدة  القذافي 
مجهولة خصوصا بعد اكتشاف السلطات في 
االموال  من  كبير  جزء  اختفاء   2017 خريف 
الذي  يوروكلير  بنك  في  معظمها  المجمدة 
جمد في نوفمبر 2013 أربعة حسابات تابعة 
والشركة  الليبية،  لالستثمار  العامة  للهيئة 
البحرين  في  األجنبية  لالستثمارات  الليبية 

ولوكسمبورغ.

في حكم موقت

القضاء البلجيكي يقر بقانونية حجز 15 مليار يورو من األرصدة الليبية
قضايا  فــصــول  مــن  جــديــد  فصل  فــي 
العام  منذ  العالم  ببنوك  الليبية  األرصــدة 
بروكسل  في  االتهام  غرفة  قضت   ،2011
مليار   15 حجز  بـ»قانونية«  موقت  في حكم 
يورو من األرصدة الليبية المجمدة في بنك 
في  للجدل  المثيرة  القضية  في  »يوروكلير« 

بلجيكا وليبيا.
وأيدت غرفة االتهام حكم قاضي التحقيق 
العام  منذ  للملف  المتابع  كاليس  ميشيل 
2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، 
يعود  قانوني«،  الحجز  »أمــر  أن  موضحة 
يده  كاليس  وضــع  حين   ،2017 عــام  إلــى 
ونقد(  وسندات  )أسهم  ليبية  أمــوال  على 
مليار   15 بنحو  وتقدر  »يوروكلير«  بنك  في 
مجموعة  ولكن  أموال.  غسيل  بشبهة  يورو 
للمقاصة  دار  وهو  المصرفية،  »يوروكلير« 
قانون  بموجب  العملية،  عارضت  الدولية، 
مفصل  الموضوع  كــان  حيث   1999 عــام 
مما  المالية،  المؤسسة  هذه  مقاس  على 
مكنها من جعل أصولها في مأمن من الحجز 

القضائي.

استئناف في 28 مايو المقبل
فإن  البلجيكية  فيف«  »لــو  مجلة  وحسب 
حجز  بقانونية  الموقت  الحكم  ــراءات  إجـ
األموال له األسبقية على قانون 1999 فيما 
تستأنف القضية في الجلسة المقررة يوم 28 
التحقيق  تتواصل عملية  القادم. وفيما  مايو 
حول إمكانية النظر حجز األموال المجمدة في 
»يوروكلير« أمام غرفة االتهام في بروكسل 
البلجيكية  الصحافة  في  جدية  أسئلة  تثار 
المصرف بحكم  الذي يجعل   99 حول قانون 
العالم موفرا  آمن في  الواقع أفضل صندوق 
يحميهم  حساب  على  الحصول  للجميع 
الدولة  قبل  من  حتى  القضائي  الحجز  من 

البلجيكية نفسها.
بنحو  البلجيكي  »يوروكلير«  ويحتفظ 
أموال  وهي  حساباته،  في  يورو  مليار   15
لالستثمار.  الليبية  المؤسسة  إلى  تعود 
منذ  الليبية  األمــوال  حول  التحقيق  وبدأ 
جمعية  محامو  اشتكى  عندما   ،2015 عام 
الملك  لوران شقيق  البلجيكي  لألمير  تابعة 
األمانة  وخيانة  أمــوال  غسيل  من  فيليب 
حيث  الليبية  الدولة  مع  نــزاع  بخصوص 
استرداد  في  مساعدته  الحكومة  طالب 
والــذي  ليبيا  من  يــورو  مليون   50 مبلغ 
بدفعه  حكما  بلجيكية  محكمة  ــدرت  أص

السابقة. الربحية  غير  لجمعيته 

أسئلة جدية في الصحافة 
البلجيكية حول قانون 99 

الذي يجعل »يوروكلير« أفضل 
صندوق آمن في العالم 

األمير لوران والتشجير
أطار  في  ليبيا  مع  لــوران  األمير  وعمل 
العالمي  االستئماني  الصندوق  مع  تعاونه 
للتنمية المستدامة الذي كان يديره وجرى 
األراضــي  من  مساحات  بتشجير  تكليفه 
فقدانه  بعد  لكن  ليبيا.  شمال  الصحراوية 
العقد رفع األمير لوران قضية أمام محكمة 
عام  في  النهائي  حكمها  أصدرت  بلجيكية 
الدولة  على  الواجبة  األضرار  وحدد   ،2014
حكم  عهد  في  العقد  خرق  بسبب  الليبية 

.2010 القذافي عام 
الحكومة  رفض  على  بشدة  االمير  واحتج 
مع  للتوسط  طلب  إلى  االنضمام  البلجيكية 
ليبيا أو الركون إلى األموال الليبية المجمدة 
رغم  المستحق.  المبلغ  لتسديد  بلجيكا  في 
أنه تبين فيما بعد تصرف بلجيكا في األموال 
لقرار  خرق  في  مؤسساتها  لصالح  الليبية 

 2011 عام  في  تجميدها  المتحدة  األمــم 
فوائد وأرباح األسهم التي تحققها الصناديق 
المعنية، حيث سمحت وزارة الخزانة باإلفراج 

عن الفوائد بين عامي 2012 و 2017.

●   مصرف يوروكلير

●  مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا. )أرشيفية: رويترز(
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سي الباهي.. أو العدو خلف السراب

أدوار  لعب  يمكنهما  الــدوام  على  متوهجة  عالمات 
في  لكننا  بأسرها،  وللمنطقة  لشعبيهما  األهمية  بالغة 
التجربة،  من  االستفادة  عدم  تجاه  أعيننا  نغلق  البلدين 
أمام  ناهضة  والريبة  والتوجس  الشكوك  عوامل  تظل 
بعض  تمت  وإن  البلدان،  يحاول  لم  واألبصار.  األقدام 
إلى  تتقدم  لم  الباهر،  الفشل  فمصيرها  المحاوالت 
الخمسينيات  في  القريبة.  األعوام  في  خصوصا  األمام 
في  الجهود  تالقت  الماضية  الستينيات  أواسط  وحتى 
ومعرفة  الواقع  األمــر  وسياسة  النظر  وجهات  توحيد 
وكانا  ــر،  اآلخ العالم  مع  وظروفه  إلمكاناته  بلد  كل 
بناء  أسس  وضع  نحو  ويحلمان  باستمرار  يؤمالن  أيضا 

»المغرب الكبير«.
ينضح  الــذي  العاصمة  في  ــواس  األق بــاب  حي  في 
ورحل   ،1913 العام  األدغم  الباهي  ولد  وشعبية  عراقة 
في أبريل 1998، ابن باب األقواس هذا من المناضلين 
ضد االحتالل الفرنسي منذ شبابه واعتبر من المحركين 
الدستوري،  الحر  للحزب  السري  السياسي  للديوان 
منارات  من  كانت  دبلومها،  ونال  الصادقية  في  تعلم 
مكانة عن  تقل  وال  التونسي  والتنوير  والمعرفة  الثقافة 
تونس  وأطر  كــوادر  من  الكثير  فيها  تخرج  الزيتونة، 
محيي  تعلم  أيضا  وفيها  والعلمية،  واإلداريــة  الوطنية 
الثالثينات  في  بها  دراســة  رفيق  وكان  فكيني  الدين 
ألحمد بن صالح، فكيني سيكون الحقا سفيرا ثم رئيسا 
الصحة  وزارة  صالح  بن  سيتولى  فيما  ليبيا،  ــوزراء  ل
والرسالة  التعاضديات  بمهمة  وسيقوم  التصميم  ثم 
األمور في وجهه، يسجن ويهرب  ثم تمسح  االشتراكية 

للجزائر.
رجال  مع  وناضل  الهادئة«،  »الزعامة  األدغم  مثل 
بالده  حقوق  عن  ودافع  ونفي،  سجن  األوفياء،  تونس 
في  رجال   ،1952 العام  المتحدة  األمم  في  واستقاللها 
المستيري  وأحمد  شنيق  امحمد  أمثال  جيله  من  تونس 
المقدم  والصادق  الماطري  ومحمود  التليلي  وأحمد 
كما  يظفروا  لم  غيرهم،  والعديد  يوسف  بن  وصالح 
عليهم  غطى  المعاصر،  التاريخ  في  بمكانتهم  أسلفت 
األشهر  في  الضوء.  عنهم  وحجب  بعباءته  بورقيبة 
والصور،  بالوثائق  مرفوقة  مذكراته،  صدرت  األخيرة 
دون  نضاله  وصفحات  ــه  وآرائ ذكرياته  على  احتوت 
يغمط  ولم  بأمانة  عاصرها  التي  المراحل  تناول  ادعاء، 
الخاطئة  والتصرفات  الخلل  مواضع  إلى  وأشار  أحد،  حق 
للدفاع  لدى من عاصرهم، تحدث عن مسؤولياته وزيرا 
القومي  وحسه  الوطنية  مشاعره  عن  للحكومة،  ورئيسا 
والمعاصرة  والتحديث  واإلســـالم  للعروبة  ونظرته 
والرجل  النهوض.  وأسباب  البشر  يعيشه  الذي  والعالم 
أو  منها  جزءا  ظل  المشاهد،  هذه  عن  بعيدا  يكن  لم 
الجزائر في  المواقف مع  أحد صناعها، لمس  الغالب  في 
نتيجة  كانت  التي  نضالها وحادثة ساقية سيدي يوسف 

لذلك.
القمة  اختارته   ،1970 سبتمبر  أحــداث  في  ودوره 
وأثــارت  فيها،  ونجح  صعبة  لمهمة  الطارئة  العربية 
له في قصر  والفخاخ  المكائد  الكثير من  النجاحات  هذه 
ذلك  وعن  صميمة  ليبية  أصوله  أيضا  والرجل  قرطاج. 
الحاج عمر بن  أحمد بن  الباهي بن  »أني محمد  يقول: 
الدغم  قبيلة  أحد  من  ينحدر  األخير  وهذا  األدغم  محمد 
األحمر  البحر  ضفة  على  صعيد  ناحية  في  المستوطنه 
وقد تواجد منهم عرشا )كذا( ببلدة يدر بناحية مصراتة 
من القطر الليبي، انتقل جدي محمد األدغم مع عشيرته 
إلى البالد التونسية في منتصف القرن التاسع عشر بعد 
مصطفى  أثرها  على  اغتيل   ،1841 سنة  ثورة  انــدالع 

»نحب البالد
كما ال يحب البالد أحد

صباحا،، مساء
وقبل الصباح وبعد المساء

ويوم األحد«
محمد أوالد أحمد

األرض  ورائحة  والسواني  الدقلة  وعراجين  الزيتون 
التاريخ قرطاجنة وهنبعل،  أفق  تنهض في كبرياء، وفي 
ابن  والمهديون،  الحفصيون  واألغالبة،  الفهري  وعقبة 
كثيرة  وأشياء  والصادقية،  والزيتونة  والشابي،  خلدون 

تتوهج تحت الضوء بال انقطاع.
وطن اختصر الحقا في شخص الحبيب بورقيبة، بنى 
التاريخ،  جوانب  بعض  إلى  استند  المعاصرة،  تونس 
لكن األنا تضخمت لديه مثل البروتستاتا فقطع الطريق 
في  ومرتبة  شأنا  عنه  يقلون  ال  آخرين  جهود  على 
التضخم  طمس  نفسه،  الدرب  في  معه  كانوا  النضال، 
أو  نضاله  يوازي  الواقع  في  ظل  الذي  كفاحهم  اللعين 

يفوقه أحيانا.
ولم  تاريخهم،  التونسيون  يلعن  لــم  ذلــك  ومــع 
القديمة،  الليبية  بأصوله  يعيروه  ولم  بورقيبة،  يحتقروا 
المعايرة  ثقافة  تحب  ــرى  أخ ــالد  ب فــي  يحدث  ــك  ذل

واالزدراء.
أرضا  التاريخية،  للمصادر  وفقا  كانتا،  وليبيا  تونس 
العام  وإلى  إيالتين،  إلى  فانفصلتا  1560م  حتى  واحدة 
مراسالته  يوجه  السنوسي  إدريــس  األمير  ظل   1918
إيالتي  وحاكم  اإلسالمية  الملة  »خادم  بعبارة  ويبدأها 
رائحة  فيهما  البلدان  وبقي  وتونس«،  وطرابلس  برقة 

واحدة يعبق بها ترابهما المتجاور.
ذات  والقبائل  الــعــائــالت  تــمــددت  تــونــس  ــي  وف
األسماء  تشابهت  العكس،  ــذا  وك الليبية  األصــول 
األدغم،  الباهي  هناك  بورقيبة  إلى  وإضافة  واأللقاب، 
وجليلة  تونس،  باي  األمين  صهر  سالم  بن  وحمادي 
المذيعة  ببو  وعلياء  الكبيرة،  المسرحية  الممثلة  بكار 
فرسان  جدها  ــارب  ح التي  األطــفــال  برامج  ومقدمة 
والشيخ  تونس،  إلــى  هاجر  ثم  طرابلس  في  مالطا 
العام  بنغازي  في  ولد  القطروني،  بلقاسم  عبدالجواد 
وعرف   1909 العام  من  بدءا  تونس  في  استقر   ،1897
شيوخ  كبار  أحــد  كــان  البنغازي،  بعبدالجواد  هناك 
بتونس  ودفن  توفي  الزيتونة،  في  والمقرئين  القراء 
كبار  من  العديد  يديه  على  تلقى  أن  بعد   1958 العام 
أقامت  وهناك،  تونس،  في  المعاصرين  التجويد  مشايخ 
وفحيمة  وزارم  وكويدير  والناكوع  فكيني  عائالت 
وسواها  وعريقيب...  والكيب  وبوشعالة  والشويهدي 
المتشابهة  األسماء  حملت  أيضا  عائالت  وثمة  كثير، 
ودغيم  وشمام  والقروي  والماجري  المريمي  بينها: 
الكثير  عندنا  ونحن  وغيرها،  والوريمي...  والوحيشي 
وصارت  الليبي  الوطن  في  اندمجت  التي  العائالت  من 
من  جملة  ومعاناة  الهجرات  أيام  بعد  ثم  منه،  قطعة 
الفرنسي  االحتاللين  أيام  قفصة  مناجم  في  الليبيين 
تبرز  الواحد،  المصير  وعالقات  للبلدين  واإليطالي 
في  طــور  الــذي  الليبي  فهمي  بشير  مهمة:  محطات 
الليبية  واأللحان  األوزان  إليها  ونقل  التونسية  األغنية 
المحاميد  بنت  »بخنوق  تغني  وجعلها  صليحة  واكتشف 
النقيشه«،  مايكملوش  وعامين  بريشه،،  ريشه  عيشه،، 
الليبي  الجيش  في  التونسي  الضابط  عبعاب  وعبداهلل 
مدرسة  في  والمعلم   1951 العام  االستقالل  بعد 
النشيد  ناظم  عريبي  وبشير  العسكرية،  الزاوية  ضباط 
وليبيا  تونس  وجــالد،  بجهادٍ  ــالدي  ب يا  الوطني،، 

األدغم أحد أسالفنا على أيدي حاكم طرابلس العثماني 
)كذا( من  أن عثر مكتوب ممضي  بعد  باشا  علي عشقر 
الثورة  قادة  أحد  فيه  يحرض  المذكور،  مصطفى  طرف 
غومة  المعروف  المتمرد  حليف  النصر  سيف  عبدالجليل 
أصوله  ينكر  لم  طرابلس«.  حاكم  على  المحمودي 
ذكر،  ما  بعض  في  له  وقع  اللبس  أن  ولو  يتجاهلها  أو 
تشتت  ثم  األندلس  من  يدر  أصول  أن  يؤكد  فالواقع 
حتى  المجاورة  البالد  أغلب  في  وغربا  شرقا  العشيرة 
وصلت إلى مصر. ولم ينكر أن والدته زهراء بنت أحمد 
عودة الجزائري ولدت في المدية في جهة مستغانم ثم 
تزوجها والده، كان جدها من مناصري األمير عبدالقادر 
في ثورته على الفرنسيين في الجزائر. ويذكر بأنه أيام 
النضال حضر إلى طرابلس في مطلع العام 1955 وأقام 
ذكريات  وله  سبتمبر،  حتى  المختار  عمر  شارع  في  بها 
في شاطئ جنزور مع أصدقائه أيام ذلك الصيف. تقابل 
العمل  في  ونسقا  طرابلس  في  يوسف  بن  صالح  مع 
أحمد  الحاج  منهم  نضاله،  في  ليبيون  وأعانه  الوطني 
موال  قد  أنهما  إلى  مشيرا  محمود،  وابنه  الكريكشي 
المقاومين  ذمة  على  ووضعت  لقضيتنا.  الكثير  وأعطيا 
التونسي  ربانه  أحمد  الحاج  يملكها  مزرعة  التونسيين 
وجوده  خالل  أيضا  وتقابل  المناضلين.  أولئك  لتدريب 
مصراتة  في  األدغــم  عائلة  أفــراد  بعض  مع  ليبيا  في 

والكيخيا في بنغازي مثل الحاج رشيد الكيخيا.
باللغات  ومعرفته  ثقافته  السطور  خــالل  وتطل 
من  وكــان  والعمارة.  والحفريات  بالفنون  واهتمامه 
المهم  التاريخ  صاحب  الرشيدي  المعهد  مؤسسي 
وهناك  تونس.  في  والمألوف  الفن  معالم  توثيق  في 
التباس وقع فيه سي الباهي بحكم تشابه األحداث، فقد 
التونسي  األمن  رجل  بأن  أخبره  بلة  بن  أحمد  بأن  ذكر 
الفنادق  بأحد  اغتياله  محاولة  أثناء  الموت  من  أنقذه 
بلة  بن  أن  فالمؤكد  صحيحا،  ليس  وهذا  القاهرة،  في 
من  طرابلس  في  اكسيلسيور  فندق  في  لذلك  تعرض 
قبل أحد عصابة اليد الحمراء الفرنسية، وفشل في ذلك 
عبدالحميد  العقيد  بقيادة  الليبية  األمن  قوات  وطاردته 
عندما  تونس  مع  الحدود  في  قتيال  وأسقطته  درنة  بك 
أراد الهروب بعد ارتكابه المحاولة، بن بلة بنفسه ذكر 
هذه المحاولة في مذكراته ولم يذكرها على أنها وقعت 

في القاهرة، لكنه االلتباس والخلط غير المقصود.
تونس،  في  الحديثة  الدولة  رجال  من  الباهي  سي 
على  اسمه  بإطالق  غيره  مثل  فقط  ظفر  رحيله  بعد 
بهدوء  ورحل  رسالته  أدى  العاصمة،  في  الشوارع  أحد 
الزعامات  مع  تتطابق  ال  السياسية  سيرته  تواضع.  وفي 
والحكمة  التواضع  أو»المفترسة«،  »المتشنجة« 
كله  ذلك  ورغم  والشخصي،  السياسي  مشواره  الزما 
النضال  في  الكثير  عملنا  »لقد  بالقول:  تجربته  لخص 
مشاريع  وبناء  الدولة  وبناء  ودعمها  السيادة  واستكمال 
لم  ولكننا  والتعليم،  والشباب  المرأة  منها  المستقبل، 
وترسي  عملنا  تتوج  فعلية  ديمقراطية  إرساء  في  ننجح 
ما  أن  اعتبرت  فلهذا  تونس،  ألجيال  مزدهرا  مستقبال 

فعلناه يمثل رغم النجاحات، عدوا خلف سراب«.
العرب،،  بالد  في  المحاوالت  كل  تتفق  هذا  وفي 

إخواني!!

تونس وليبيا كانتا، 
وفقا للمصادر 

التاريخية، أرضا 
واحدة حتى 

1560م فانفصلتا 
إلى إيالتني، وإلى 
العام 1918 ظل 

األمير إدريس 
السنوسي يوجه 

مراسالته ويبدأها 
بعبارة »خادم 

امللة اإلسالمية 
وحاكم إيالتي برقة 

وطرابلس وتونس«، 
وبقي البلدان فيهما 

رائحة واحدة يعبق 
بها ترابهما املتجاور.

سالم الكبتي

أنور الكبير

عن  رحلوا  عجل،  على  الجميع  ففر  اإلنذار،  صفارات  انطلقت  فجأة، 
الجامعات،  المدارس،  شــيء،  كل  وتوقف  بيوتهم،  إلى  المدينة 
المقاهي، المطاعم، المناسبات االجتماعية باختالفها، وانطفأت أنوار 
به  مسموحا  خروج  ال  والغذاء،  بالصحة  يتعلق  ما  باستثناء  اإلنتاج 
خارج نطاق المحلة، فخلت الشوارع من المارة والراكبة، وكأن شيئًا 

من الماضي لم يكن.
وال  مصافحة،  فال  والشرفات،  االتصال  وسائل  عبر  اللقاء  وصار 
الوجوه غابت  أو هناك، كل  الصباح، وال موعد هنا  لقاء على قهوة 
واختفت بين أحضان زوايا بيوتها، تدعو أال يطول بها الفرار، وتنهار 
من فاجعة تراكم األرقام بين مغادر ومن في انتظار، حيث الحقيقة 

بين المستشفيات والمقابر.
شعر  يفرك  يؤجل،  يلغي،  يتردد،  الخروج،  موعد  يحين  وعندما 
رأسه مرات ومرات محاواًل إيجاد مبرٍر ولو كان واهيًا ليتراجع، ولكن 
عبر  تلقى  وما  حفظ  ما  يقرأ  نفاد،  إلى  فالغذاء  الخروج  من  مفر  ال 
ترمومتر  يبدأ  وكمامته،  قفازاته  يرتدي  وأدعية،  تسابيح  من  نقاله 
االنتباه واليقظة لديه في الصعود، تجاه عدٍو ينتظر في غفلةٍ منه 
المحل  إلى  الدخول  في  دوره  منتظرًا  الطابور  في  يقف  ليخترقه، 
التجاري، متحاشيًا من يسبقه ويليه مسافًة وحديثًا، ينتابه الشك في 
كل ما يلمسه في السوق، ويتلبسه الخوف إذا تخيل أنه لمس سهوًا 
فمه أو أنفه أو إحدى عينيه، فيسرع الخطوات في عجلةٍ منه، ليعود 

إلي قواعده سالمًا.
خليك بالبيت، مع من هم في حاجة إليك.

حفظكم اهلل

 أوروبا والزائر البغيض

في معاجم اللغة العربية: غريفة ]مفرد[: ج غريفات: تصغير غرفة
الجنة  منازل  أعلى  وهي  الرفيعة،  الدرجة  هي  والغرفة  الرتفاعها،  »بالغرفة«  الجنة  سميت 
وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا، جزاء بما صبروا على القيام بذلك، وبصبرهم على 
وعلى  الدنيا  في  والفاقة  الفقر  على  صبروا  بما  والسالم،  الصالة  عليه  نبيهم  وطاعة  ربهم،  أمر 
الشهوات. وهي منزل عال ودرجة رفيعة في الجنة }أولئك يجزون الغرفة بما صبروا{–}وهم في 

الجنة غرفا{ ءامنون{–}لنبوئنهم من  الغرفات 
الغريفة هي تصغير لكلمة الغرفة، وعادة ما تكون في الطابق الثاني للمنزل ولها نافذة تطل 

على الشارع.. وعلى وسط الحوش »البيت«..
منطقة  هي  مناطقها  وأشهر  )أوباري(  ليبيا..  جنوب  في  الحياة  وادي  في  مدينة  هي  الغريفة 
جرمة األثرية والتي صنفتها منظمة اليونسكو مدينة تاريخية وهي من أشهر مدن فزان وكانت 
وتشتهر  المعروفة  الجرمنت  حضارة  عبر  السنيين  آالف  قبل  والصحراء  الساحل  بين  وصل  حلقة 
استقطبت  التي  األثرية  والتحف  المقتنيات  من  الكثير  به  الذي  العريق  بمتحفها  المدينة  هده 

الباحثين والمهتمين باآلثار. الكثير من  اهتمام 
الحطماني ووجد  الشيخ عبداهلل بن عمر بن حامد  المرحوم  لما جاء  إنه  التسمية،  يرجع سبب 
وكان  دار.  وفوقه  عاليا  بناء  بها  وأقام  وأتباعه،  وأوالده  هو  بها  أقام  واسع  فضاء  أرضا  المنطقة 
يطلق على هذه الدار في األزمنة الماضية تسمية الغرفة، فكان كل قاصد إلى هذا المكان يقول 
أنا ذاهب إلي الغريفة وهو تصغير لكلمة الغرفة وروي لنا أنهم كانوا يقولون في البداية غريفة 
الشيخ عبداهلل وكل من يتجه إلى هناك يستعمل تعبير ذاهب إلى غرفة الشيخ عبداهلل ومع الوقت 
استقرت  وهكذا  الغريفة  على  التسمية  اقتصرت  معروفا  المكان  أصبح  أن  وبعد  الزمن  وبمرور 

التسمية.
ميناء  شمال  تحديدًا  تقع  وهي  »الغريفة«  كذلك  تسمى  قرية  هناك  البحرين  مملكة  وفي 
يبلغ  الشمال،  جهة  من  الجفير  شارع  ويحدها  الشرق..  جهة  من  الفاتح  شارع  بمحاذاة  سلمان، 
عدد سكانها تقريبًا الـ900 شخص، وقد عُرف عن أهلها الطيب والكرم وبساطة المعيشة وحب 

الترابط فيما بينهم حتى شهد بذلك كل من عرفهم وعاش بينهم.
وسبب تسميتها بهذا االسم، أن هناك رواية مفادها بأن عشيرة علوية منحدرة من نسل علي 
غرفة  له  بنى  قد  عميدهم  وكان  القرية  استوطنت  البصرة،  من  أصلها  السالم  عليهما  وفاطمة 
الذين  األهالي  على  جديد  وهذا شيء  القيظ،  أيام  في  باردة  لتكون  ماء  مجرى  على  تقع  صغيرة 
تصغير  كلمة  وهي  »الغريفة«  كلمة  فيها  التي  المنطقة  على  أطلقوا  حتى  بالغرفة  عرفوا  إن  ما 

لغرفة..
ووصف اسم »الغريفة« نجده في التراث الشعبي الليبي، في أغنية اشتهر بغنائها يهود ليبيا، 

كلماتها: تقول 
اليوم يا غريفة فيك الضي وفيك زويل يعز علي..

فيك النور وفيك مولى السالف مضفور
ايجي يدفر كيف البيبور سفينة والرايس رومي

فيك النعناع وفيك لريل بو عيون وساع
تمنيته في السوق انباع ومنه خلولي حقي..

اليوم يا غريفة فيك الضي وفيك زويل يعز علي..
فيك الخوخ وفيك مولى الصدر المنفوخ

ال رضع ال جاب فروخ وفي حجره ما رقد شي..
اليوم يا غريفة فيك الضي وفيك زويل يعز علي ..

فيك فنار وفيك روشن يفتح عالدار
انا نطلب سيدى الهدار
يسخرلي مشكاى تجي

فيك عنب وفيك بنية تتشقلب
مصبوبة في القالب صب

ومخصوصة في العقل شوي
اليوم يا غريفة فيك الضي

فيك شقوق وفيك روشن يفتح على السوق
طلبتك يا سيدي الزروق تقرب زول الغالي

يخاطبها  إليها..  الوصول  يستطيع  وال  العاللي  في  تسكن  التي  لمحبوبته  حبيب  من  مناجاة 
ويناجيها من بعيد، يصف جمالها ويصورها بأشكال مختلفة...

التي كانت تغنيها  القديمة  عُرف أن أصل األغنية يهودي وكانت من بين أشهر تلك األغاني 
من  واتخذت  بنغازي،  مدينة  في  عاشت  التي  اليهودية  األقلية  أبناء  من  اليهوديات،  المطربات 
الوحيشي،  علي  )سي  شوارع  في  البسطاء  الناس  بين  وعاشت  لها  سكنا  المدينة  وسط  شوارع 
والشعور  السلوك،  السيرة وطيب  ابحيح، وبن عيسى، وقصر حمد(، بحسن  والشويخات، وعثمان 
سيدي  بمنطقة  وأخــرى  المهدوي،  بشارع  )مدرسة  مدارسهم،  لهم  وكان  ــان،  واألم باألمن 

اخريبيش(، ومعابدهم )معبد في شارع مختار الصابري، وآخر في شارع سي سعيد(.
العادات  من  الشيء  بعض  أفرادها  تحرر  بحكم  الريادي،  الفني  دورها  اليهودية،  لألقلية  كان 
ـ ومنذ استيطان هذه األقلية  المثال،  الناس في بنغازي على سبيل  أعتقد(. وكان  والتقاليد )كما 
ببعض  يستعينون  ليبيا،ــ  إلى  ومنها  تونس  ثم  األندلس  من  خروجها  بعد  بنغازي،  مدينة  في 
النساء والرجال من يهود بنغازي إلحياء األفراح، والحفالت الغنائية. ألنه كان من العيب أن تعمل 

المرأة الليبية كمغنية إال داخل »أسوار« بيت العريس أو أهل العروسة..
السحنتى،  نحاسى،  بن  كاكى،  دوخه،  الحصر،  ال  الذكر  سبيل  على  اليهود  الفنانين  من  برز 
وتركية،  والمآتم(،  األفــراح  )في  سالمة  الصغير(،  حاييم  حبيب،  زكي  الزقيني،  ابن  الزقيني، 
والمطربة والدرباكة المشهورة )بطة(، التي كانت تسكن في حي سوق الحشيش، وتحيي األفراح 
يتم  أن  بعد  العرس،  بيت  إلى  بيتها  تنقلها من  وكانت هناك عربة بحصان،  الليبية،  البيوت  في 
ننسى  أن  دون  بوخة.  زجاجة  ومعه  الثمن  يقبض  الذي  )خاموس(،  زوجها  مع  األجر  على  االتفاق 
المساهمة الفنية الكبيرة، ألشهر شعراء اليهود، الذين عاشوا بين مدينتي بنغازي والمرج، وهو 
الشعر  عيون  من  يعتبر  الذي  بشعره  تغنى  وقد  بـ»أبـوحليقه«،  الشهير،  كليمنتي  أربيب  الشاعر 
الشعبي الليبي، العديد من المطربين الشعبيين، ومنهم المطرب الشعبي علي الجهاني: قصيدة 
المطلع  للحصر..  وليس  للمثال  عظيمة  ومطالع  قصص  صاحب  أنه  كما  الرنة«  جديد  »البس 
حوته  قبل  العوج  مشي  حكمها..  ما  حزام  قدمها..  حتى  راسها  من  )ترتج  الرائعة  لألغنية  الرائع 

قسمها(...
عاداتنا  كل  في  اليهود  تغلل  بل  بنغازي  مثل  مخصصة  ليبية  مدينة  على  األمر  يقتصر  ولم 
وبنغازي  اليهوديات خاصة في طرابلس  الفنانات  االجتماعية ومناسباتنا مهما صغُرت، ونشطت 
بين  عيشهم  لقمة  اكتساب  في  اليهود،  سكن  يتركز  حيث  وغريان  الغربي  الجبل  منطقة  وفي 

الليبية. األعراس  الغناء وإحيائها  باحترافهم مهنة  الليبيين 

اليوم يا غريفة فيك الضي..
عبدالسالم الزغيبي

 عوائق الهيمنة الصينية على النظام الدولي القادم

اللغة. حائط  بسبب  ثقافيًا  الهيمنة  الصين 
2 - خرافة الصين مركز العالم:

شرائح  العالم  في  تجد  أن  جدا  الغريب  من 
أن  تؤمن  زالت  ما  الصينية  الشعوب  من  واسعة 
الكتب  نجد  أن  واألسوأ  بل  العالم.  مركز  الصين 

البالي. االعتقاد  هذا  تكرّس  المدرسية 
سيطرت  الذي  الماضي  تمجيد  في  الغلو   -  3
والتعظيم  والمبالغة  والخرافة  األساطير  عليه 
للمعالم  زيارتك  عند  تشاهده  الــذي  الــزائــف، 

والتاريخية. والدينية  السياحية 
مجموعها  في  تشّكل  الثالثة  األسباب  هذه 
هو  ما  كل  لتقبل  العالم  تهيئة شعوب  نحو  عائقّا 
الواليات  تزور  عندما  هنا  الفرق  الحظ  صيني. 
اللغة  في  دورة  أو  كورس  في  وتسجل  المتحدة 
دروس  على  يحتوى  المنهج  وتجد  االنجليزية؛ 
األميركية  الحياة  في  والتسامح  التنوع  لك  تجسد 
في  بسهولة  وانــدمــاجــه  بــل  ــر،  اآلخـ وقــبــول 

األميركية. والحياة  األميركي  المجتمع 
وهو  االقتصادي  المعوق  هو  الثالث  العائق 
البداية  ومنذ  للجدل.  إثـــارة  الــعــوامــل  أكثر 
حقيقة  عــن  بالبحث  منهكًا  نفسي  وجـــدت 
الــذي  والــنــمــو  للصين  االقــتــصــاديــة  الــطــفــرة 
عالمي.  منتدى  كل  في  عنها  ث  ويُتحدَّ أحرزته 
ما  ــدتُ  وج حتى  البحث  مزيد  إلــى  واضــطــررت 
في  الصين  في  دونتها  التي  الفرضية  يَدعم 
النظام  طبيعة  عن   ،2010 عــام  لها  زيــارتــي 
القوى  مع  تعامله  في  العادل  غير  االقتصادي 

الصينية. العاملة 
النظام  حول  مهمة  عديدة  دراســات  أنجزت 
خصوصًا  الصيني  والمصرفي  والنقدي  المالي 

الشهيرة. برنستون  جامعة  في 
بين  من  إن  كالتالي:  أطروحتي  ألخص  سوف 
الصين  سيادة  دون  ستحول  التي  المعوقات 
بنيوي  بعجز  يتعلق  ما  هو  العالمية  وهيمنتها 
االقتصادي–االجتماعي  النظام  تركيبة  فــي 
عمومًا،  واالقتصاد  لإلنتاج  إدارته  في  السياسي 

ذلك: وتفصيل 
على  المهيمنة  الــدولــة  بيروقراطية   -  1

الصيني. والمصرفي  المالي  النظام 
المالية  األزمة  من  الصين  خروج  منذ  شك  بال 
النظام  في  النظر  إعــادة  في  بــدأت   2008 في 
األموال  استقبال  نحو  انفتاح  جرى  المصرفي؛ 
شديد  بحذر  بــدأ  ــذي  وال األجنبية،  المصرفية 
قوانين  صدور  السبعينات،  نهاية  منذ  وبطيء 
شكل  الــذي   2005 قانون  خصوصا  تنظيمية 
من  مرموقة  كلها  شخصيات  من  رقابية  هيئة 

السياسة  علماء  مــن  الكثير  أصـــوات  تعالت 
بأن  التسرع  في  المفرط  بالتوقع  والباحثين 
سوف  وأنها  دوليًا،  الصعود  في  آخذة  الصين 
عن  بـــداًل  المهيمن  ــد  األوحـ القطب  تــكــون 

األميركية. المتحدة  الواليات 
حول  الشكوك  تساورني  طويلة  فترة  من  أنا 
المعوقات  لوجود  وذلــك  الضخم،  التوقع  هذا 

التالية: الجوهرية 
الصيني السياسي  النظام  أواًل: عدم مرونة 

عليه  تهيمن  ــذي  ال الــواحــد  الحزب  فنظام 
الصين  في  الحاكمة  الشيوعي  الحزب  نخبة 
لدى  جاذبية  األكثر  النموذج  الحقيقة  في  ليس 
تحدثت  أنا  الصين.  داخل  حتى  العالم  شعوب 
انتقاد  يستطيعون  ال  صينيين  مواطنين  مع 
تطلعات  عن  لي  عبروا  ولكنهم  القائم،  النظام 
مختلف  في  الفردية  الحرية  في  بسيطة  وأمــانٍ 
السياسية  باألسباب  وقتها  وذكروني  أشكالها. 
بالرغم  انهار  الذي  السوفياتي،  االتحاد  لسقوط 
سياسات  طــرح  غــوربــاتــشــوف  ــاوالت  ــح م مــن 

األوان. )االنفتاح( بعد فوات  الجالسنوست 
ضعيفة  الصيني  السياسي  النظام  مرونة 
اآلخر،  الرأي  مع  الداخل  في  تساهله  وعدم  جدًا، 
االجتماعي  التنظيم  أشكال  من  شكل  أي  ورفض 
سائد  هــو  لما  المناهض  والفني  والثقافي 
السياسي  التنظيم  عن  ناهيك  هرطقة،  واعتباره 
بتعاليم  وكفرًا  الصينية  لألمة  خيانة  يعتبر  الذي 
باتت  التي  االنفتاح  سياسات  من  وبالرغم  ماو. 
الحزب  انهيار  من  الخوف  تأثير  تحت  واضحًة 
السوفياتي  االتحاد  في  حصل  كما  الشيوعي 
الماضيين  العقدين  ــالل  خ ولــكــن  الــســابــق. 
عدم  تدريجيًا  يتضح  كان  الثالثة،  األلفية  من 
حيث  الصيني،  االنفتاح  جدية  وال  مصداقية 
رسميًا  العالم  على  انفتاح  أنه  واضحًا  أضحى 

المعوق األول. الداخلي. هذا  واستمرار االنغالق 
الثقافي–الحضاري المعوق  الثاني:  المعوق 

العامل يمكن أن يعود إلى مجموعة من  وهذا 
األسباب:

واستبعاد  الصينية  الــلــغــة  صــعــوبــة   -  1
انتشارها:

والهيمنة  للتوسع  مهمة  والتأثير  االتصال  لغة 
والفن  األدب  لغة  خالل  من  العالم  على  الثقافية 
وغاية  متنوعة  الصينية  اللغة  والعلوم.  والتاريخ 
إقليم،  إلى  إقليم  من  والتراكيب  التباين  في 
فهي  الصينية.  الشعوب  إال  بها  تتحدث  وال 
اإلنجليزية  مثل  الحية  العالمية  باللغات  مقارنة 
تستطيع  ال  هنا،  ومن  ميتة.  تعتبر  واأللمانية 

وضع  عضو،   400 من  الصيني  الشيوعي  الحزب 
التجاوزات.  على  مشددة  وعقوبات  ضوابط 
خمسة  ألكبر  المالكة  الدولة  أجهزة  وتتحرك 
الكاملة  الهيمنة  المركزي  جانب  إلى  مصارف 
العجز في  ومعالجة  التضخم،  تحت ضغوط ضبط 
والعمل  الداخلية،  التعاونية  المصارف  حسابات 

من أجل تفادي حدوث أزمة نقدية.
بجامعة  ــات  ــدراس ال إحـــدى  أوضــحــت  وكــمــا 
في  أزمة  حدوث  المستبعد  »من  فإن  برنسنون 
لممتلكاتها  الدولة  إدارة  ولكن  القريب،  المدى 

المدى الطويل«* وأصولها عرضة ألزمة في 
النظام  مرونة  عدم  أن  هو  هنا  يهمني  الذي 
النظام  عــلــى  ظــاللــهــا  تــركــت  ــد  ق الــســيــاســي 
ال  الــذي  األمــر  والنقدي؛  والمالي  االقتصادي 

العالمي. االنفتاح  أطروحة  مع  ينسجم 
2 - عدم عدالة النظام االقتصادي الصيني:

للهيمنة  يخضع  الصيني  المادي  اإلنتاج  نظام 
الحديثة  الصينية  البورجوازية  قبل  من  المطلقة 

الشيوعي. الحزب  الفساد في  أفرزها  التي 
الفائض  فهم  فــي  الصعبة  المسألة  إن 
الصيني  االقتصاد  في  القومي  الناتج  في  المذهل 
الصينية  الشيوعية  الحكومة  نهب  في  تتمثل 
على  بإرغامها  الصينية،  العاملة  الطبقة  لجهد 
الجهد  مع  متكافئة  غير  حياة  ظروف  في  العيش 
فائض  يمتص  وحــيــث  ــاج؛  ــت اإلن فــي  البشري 
الحاكمة  والنخبة  الصينية  الدولة  لصالح  القيمة 
المجموع  من  أقل  أو  مليونًا   30 تتجاوز  ال  التي 
1.8 مليار  الذي يقترب من  الكلي لسكان الصين 
شيء  يوجد  ال  أنه  نعلم  أن  يكفي   .2025 مع 

اإلضافية. العمل  اسمه ساعات 
لو  فإنه   ، عدالة  وأكثر  دقــة  أكثر  وبعبارة 
الطبقة  حقوق  تدفع  الصينية  الــدولــة  كانت 
مرتبة  فإن  جهودها،  تسرق  وال  كاملة  العاملة 
في  حتى  تظهر  لن  اقتصاديا  الصينية  الدولة 
الناتج  فائض  في  المتفوقة  العشر  الدول  مصاف 

القومي.
عدالة  عــدم  »إن  هنا:  المهمة  األطــروحــة 
أن  إلى  يميل  سوف  الصيني  االقتصادي  النظام 
والمطالب  الضغوط  زيادة  إلى  النظام  يتعرض 
االنتفاضات  ــى  إل يـــؤدي  ــد  وق االجــتــمــاعــيــة، 
عدم  عنه  سينجم  تقديري  في  وهذا  الداخلية. 
عن  النظر  وبغض  داخــلــي.  سياسي  استقرار 
مجرد  فإن  عدمه؛  من  الشيوعي  النظام  سقوط 
فرص  معها  تتقلص  ــوف  س النظام  زعــزعــة 

وحيد«. كقطب  العالمية  الهيمنة  في  الصين 

د. محمود محمد خلف
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صار اللقاء عبر 
وسائل االتصال 

والشرفات، فال 
مصافحة، وال لقاء 

على قهوة الصباح، 
وال موعد هنا أو 

هناك، كل الوجوه 
غابت واختفت 

بني أحضان زوايا 
بيوتها، تدعو أال 
يطول بها الفرار، 

وتنهار من فاجعة 
تراكم األرقام بني 

مغادر ومن في 
انتظار.

إن عدم عدالة 
النظام االقتصادي 

الصيني سوف يميل 
إلى أن يتعرض 

النظام إلى زيادة 
الضغوط واملطالب 

االجتماعية، 
وقد يؤدي إلى 

االنتفاضات 
الداخلية. وهذا في 

تقديري سينجم 
عنه عدم استقرار 

سياسي داخلي. 
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»سوبرمان«.. واألكاديمي األخرق

لقطات كورونية )6(

العنيفة، هما أيضًا مظاهر واضحة لهذا الخيالء. وكفشل 
لإلنسان  النفسية  »الهزيمة  يمثل  فإنه  المدنية،  للحياة 
األخرق  باألكاديمي  كينت  يصف  وإذ  التكنولوجي«. 
الفكر  إلى سقوط  يشير  به  األميركية  القارة  افتتان  فإن 
انزلق  فقد  كنكرة،  نفسه  إلى  ينظر  أنه  ورغم   ، المنظم 
باالمتياز  اليوم  عنها  يعبر  »التي  العظمة  أوهــام  إلى 
والمرتبة الرفيعة. تذكرني شخصية كينت وافتتان القارة 
األميركية به رغم رعونته بشخصية دونالد ترامب الذي 
رأس  على  االفتتان  من  الشعبية  الموجة  هذه  وضعته 
منقطع  شعبي  وجد  لحظة  في  األرض  فوق  أمة  أقــوى 
في  منصب  أعلى  إلى  وصل  جلي  نموذج  وهو  النظير، 
أقوى دولة في العالم بعد أن تدرج في سلم هذا النظام، 
وكان برنامجه االنتخابي موجهًا تجاه هذا الفتور الثقافي 
والسياسي، حيث الشعبوية هي غاية هذا النظام النهائية 
إعدادها  تم  هائلة  بشرية  كتلة  على  قبضته  يحكم  كي 
عبر نظم تعليمية وتربوية وإعالمية واقتصادية محكمة، 
وسينمائية  كارتونية  شخصيات  ــالق  إط خــالل  ومــن 
أطفال  من  كاملة  ألجيال  المشتهى  النموذج  ستشكل 
صغرًا  أكثر  الشخص  كان  »فكلما  شي:  كل  في  قلدوها 

ولؤمًا اشتهى أن تكون له قوة سوبرمان«.
وجو شاستر  جيري سيجل  من  كل  ابتكر   1938 العام 
شخصية السوبرمان الخارقة في قصص مصورة، ونتيجة 
آخر  كوكب  من  القادمة  الشخصية  هــذه  حققته  لما 
في  لتقديمها  المنتجين  بعض  دفع  وانتشار  نجاح  من 
السينما، وظهر أول عمل سينمائي يظهر فيه السوبرمان 
المتتابعة،  بأجزائه   1978 العام  الشهيرة  بمالبسه 
إلى   1980 العالم  منذ  قرن،  ربع  نحو  السلسلة  لتتوقف 

أمور  كان معظمنا اليراه من  عما  الستار  لترفع  جاءت  كورونا 
محجوبة.

لتطورات  بأول،  أواًل  االعالمية،  المتابعة  خالل  من  فنحن، 
طبيعة  حــول  مختلفًا  ــًا  رأي عالم  لكل  بــأن  فؤجئنا  ــة،  األزم
الفيروس، وطريقة أكثر اختالفًا لمقاومته. ونظرة سريعة إلى 
طرق  من  عنه  سمعنا  وما  آراء،  من  عليه  أطلعنا  ما  مجموع 
مقاومة  علم  في  المختصين  العلماء  أن  على  يؤكد  مقاومة، 
بأمراضنا  االصابة  عن  بمنأى  ليسوا  مثلنا  بشر  الفيروسات، 
المتعددة،  ، ومصالحهم  الكثيرة، ولهم طموحاتهم  النفسية 
ارتباطات مشبوهة  وربما  الشهرة،  بأضواء  وحبهم وشغفهم 
سبيل  في  لالسف،  وأنهم،  الكبيرة.  األدوية  تصنيع  بشركات 
بعضهم  أراء  لتسفيه  كالسياسيين،  ذلك، مستعدون،  تحقيق 
إلى ما  االلتفات  العلم، وباسمه، من دون  علنيًا، تحت ذريعة 
يحدثة  وما  وارتباك،  خوف  من  العاديين  للبشر  ذلك  يسببه 

من صدوع في جدران مصداقيتهم!!
أختالفهمعرضة  لكن  شانهم،  فهذا  العلماء  يختلف  وأن 
غطاء  توفير  على  السياسيين،لقدرته  قبل  من  لالستغالل 
القرار،  اتخاذ  على  السياسية  مسؤولياتهم  من  لهمللهروب 
على  البريطانيون،  فالسياسيون  الصحية.  االزمات  أوقات  في 
سبيل المثال، منذ بدء األزمة وهم يعلقون قراراتهم على آراء 
العلماء. ويصرون على حضورهم معهم للمؤتمرات الصحفية 
عجزهم  لتعليق  كمشاجب  استخدامهم  بغرض  اليومية، 
عليها مصائر ماليين من  يتوقف  قرارات  اتخاذ  وخوفهم من 

البشر.
2

هل سمتعم بالولد الذي اسماه والداه، عند الوالدة،كورونا؟
العالم  فيها  عرف  التي  األسابيع  خالل  تحدث  لم  والدته، 
حدثت  بل  شروره،  وذاق  حبائله،  في  ووقع  كورونا،  فيروس 

منذ قرابة عقد من الزمن.

»نظام  كتاب  خالل  من  تطرقت  السابقة  المقالة  في 
إلى  دونو،  آالن  الكندي،  والفيلسوف  للدكتور  التفاهة« 
سيطرة التافهين »الميديوكريتيس« على جميع مفاصل 
التنشئة  فضاء  يستغل  وكيف  الحديثة،  الدولة  نموذج 
»يسمون  الهثين  بشر  خلق  في  مراحله  بكل  والتعليم 
هذا  استمرارية  على  الحفاظ  مهمتهم  تكنوقراط« 
النظام، يعملون طوال النهار واألسبوع من أجل تسديد 
في  أنفسهم  يجدوا  بأن  دائم  رعب  مع  فقط،  فواتيرهم 
هذا  في  اختالل  حصل  ما  إذا  بيت  أو  عمل  دون  الشارع 
النظام، وهذا الرعب سيصبح جزًءا من حياة الناس الذين 
أعمالهم  بمداخيل  االستمتاع  أو  للتأمل  وقتًا  يجدون  ال 
من  الحياة  مجاالت  كل  النظام  هذا  يمس  المضنية. 
إصابة  إلى  يؤدي  ما  وسياسة،  وعلوم  وقانون  اقتصاد 
الفتور  إلى  الحاد  الميل  نشر  عبر  بالعقم  الجمعي  العقل 

الثقافي والسياسي.
تحليل  إلى  دونو  يشير  صغار«  »مثقفون  عنوان  تحت 
لشخصية  ماكلوهان،  مارشال  اإلنجليزية:  اللغة  مدرس 
األميركية  الكتب  التي ظهرت في  الخيالية  كالرك كينت 
مدني  كبديل  الماضي،  القرن  ثالثينات  إبان  المصورة 
في  ماكلوهان  تحليل  ووفق  سوبرمان،  الخارق  للبطل 
»سوبرمان«  يجسد  الميكانيكة«  »الــعــروس  كتابه 
البطولي،  جانبه  وفي  التفكير.  مسؤولية  عن  »التخلي 
يظهر هذا التخلي من خالل شخصية سوبرمان األحادية، 
شأن  محض  إلى  العدالة  فيها  يختزل  التي  وبالطريقة 
بالمعرفة  خبرة،  أو  تعليم  دون  من  وبادعائه،  للقوة، 
الخالصة حول كل شيء. إن نفاد صبره بشأن »العمليات 
الحلول  إلى  الواضح  وميله  المتحضرة«  للحياة  الشاقة 

ما الفرق بين العزلة والغربة؟
بين  تقع  وان  والعكس صحيح.  آخر،  نوع  غربة من  العزلة 
العزلة  بين مخالب  لكن وقوعك  فتلك مصيبة  العزلة  مخالب 

وأنياب الغربة فالمصيبة أعظم.
العزلة في البيوت التي فرضها وباء فيروس كورونا تجعل 
األيام تبدو كجملة طويلة من دون أدوات ترقيم. وهي عزلة 
متميزة رغم متاعبها النفسية، ألنها ملجأ آمن من شرور حرب 
يدور رحاها منذ بداية العام. الحرب ذاتها وضعت أمام أعيننا 

حقائق كثيرة، لم يكن بمستطاعنا رؤيتها.
من  سبقها  عما  تختلف  عالمية،  حرب  أنها  وأهمها  أولها 
العالم  قارات  في  الحرب،  هذه  في  البشر  عالميتين.  حربين 
الخمس، اليحاربون بعضهم بعضًا، بل يقفون متراصين على 

جبهة وأحدة وموجهين أسلحتهم باتجاه عدو مشترك.
الــمــعــروف،  لكن  جـــدًا،  مــعــروفــة  حقيقة  وثانيتهما 
االعالم  تربط  التي  بالصلة  وتتعلق  للنسيان،  بطبيعته،قابل 
بالكوارث. فوسائل االعالم بحكم طبيعتها، خاصة في العالم 
لهم  يمكن  كيف  إذ  البشر..  مصائب  على  تزدهر  الراسمالي 
فإن  وبالتالي،  الممل؟  اليومي  بالعادي  مغلفة  منتوجات  بيع 
تفشي وباء كورونا بمثابة هدية ثمينة لالعالم ولمؤسساته.

لحم  من  بشرٌ  العلماء،  تُوضحأن  الحقائق  تلك  وثالث 
لسوء   ، وأنهم  وأوهــام،  وأحــالم  وطموحات  ومصالح  ودم، 
السياسيين،  عن  كثيرًا  اليختلفون  الجانحة،  أبانت  حظنا،كما 
لنابكذبهم،  مــعــروفــون  نظن.فالسياسيون  كــنّــا  كما 
تعودنا  وقد  وفسادهم،  واختالساتهم  وروعنتهم،ونفاقهم 
لكن  آالعيبهم.  دون  من  التطاق  الحياة  صارت  حتى  عليهم 
إلى  تعود  بهم  معرفتنا  قلة  وربماأن  مختلف،  أمر  العلماء 
طبيعة عملهم التي تجعلهم في منأى عن أنظارنا وأسماعنا. 
في  كالناسك  هو  المختبرات  في  أوقاته  يقضي  الذي  فالعالم 
محرابه، شخص مكرّس حياته للعلم. لكن أزمة وباء فيروس 

سوبرمان«  »عودة  بعنوان  فيلم  في  عاد  حيث   ،2006
السوبرمان  فيه  يظهر  آخر  لجزء  التجهيز  بعدها  وليعلن 
 ،2016 العام  يتم عرضه  أن  على  مرة  الخير شريرًا ألول 
التوقيت  في  لكن  الجزء،  هذا  إنجاز  تم  ما  إذا  أعرف  وال 
تمثيل  وكأنها  ترامب  دونالد  شخصية  ظهرت  نفسه 
يرتكب من  ما  بقدر  الذي  الشعبوي  الشرير،  للسوبرمان 

حماقات بقدر ما يكبر خيالؤه وتزداد شعبيته.
ومتطلباتها،  المرحلة  مناخ  وفق  تتغير  والشخصيات 
وهي تغيرات ليست عفوية أو مرتبطة بخيال الفن فقط، 
يعمل  الجمهور،  أوهــام  على  المحافظة  أجل  من  لكن 
مجموعات  مع  النظام  هذا  لخدمة  المكرسون  العلماء 
دراسات  على  وباالعتماد   ،»Focus groups« تركيز 
واستبيانات ونظريات من أجل تشكيل هذه الشخصيات 
وفق  إلخ«.  رامبو..  روكي،  زرور،  »سوبرمان،  الشهيرة 
الطرق المالئمة للمتغيرات، فتطرح أسئلة وتصورات من 
قبيل: »هل ينبغي أن يكون سوبرمان قاسيًا أم حساسًا، 
عرضة للخطأ أو معصومًا، مرنًا أم غضوبًا؟« وبالتأكيد 
المالئكية  الشخصية  بتقديم  الرابع  الجزء  يطرح  لم 
تركيز  جلسات  بعد  إال  شريرة  شخصية  إلى  المحبوبة 
وجدت أن الظروف أصبحت مالئمة، وتحديد الموعد مع 
كانت  سواء  داللة،  له  ربما  الرئيسية  أوباما  فترة  نهاية 
المرحلة فعاًل تحتاج إلى سوبرمان شرير  مصادفة أم أن 
التكنولوجية  المعارف  »إن  النمو.  عن  شعبيته  تتوقف  ال 
شيًئا  هذه  سوبرمان  شخصية  جماليات  من  جعلت  قد 
باالنتقال  يتمثل  كان  الهدف  وكأن  فأكثر،  أكثر  حقيقيًا 

من التمثيل إلى التقديم، من السرد إلى الهلوسة«.
هذا  استهالك  خالل  ومن  المحلي  المستوى  على 
سلطة  تكرس  حيث  الـــرداءة،  من  قدر  بأكبر  النظام 
في  التفكير  عنت  دون  »الميديوكراسي«  التفاهة 
في  الدائمة  الرغبة  أو  المهارة  أو  الكفاءة  من  مزيجها 
نظام  تكريس  في  المثابرة  هذه  تذكرني  التعديل، 
الليبية،  الجامعات  في  يحدث  كان  ما  الــرداءة،  حكم  أو 
ألكثر  العليا  ــات  ــدراس ال إكــمــال  فــرص  تعطي  حيث 
يبعد  بينما  النجاح،  معدالت  في  ورداءة  ضعفًا  الطالب 
التفاهة،  لمنظومة  بالوالء  تتعلق  بحجج  المتفوقون 
هيئة  أعضاء  من  بأكداس  بعد  فيما  الجامعات  لتكتظ 
االنتقائي  النظام  نفس  طرحهم  الذين  التدريس 
ليفرخوا أجيااًل تشبههم، »وهم ال يجدون من يحاكونه 
أو  النخب  تكديس  متوالية  وتستمر  أنفسهم«،  سوى 
حكومة  أول  أن  والالفت  النظام.  هذا  عبر  التكنوقراط 
في  يرغبون  من  في  اشترطت  النظام  سقوط  بعد 
أن  دون  عليا  شهادات  على  الحصول  كبرى  مناصب 
األكاديمي  الوسط  يمأل  كــان  ــذي  ال للنظام  تلتفت 
استمرارًا  الحكومة  ولتكون هذه  رداءة  الخريجين  بأكثر 
للنظام نفسه. فهي وجدت نفسها وسط بركة  طبيعيًا 
النظام  التدبير لهيمنة هذا  ضحلة صنعتها سنوات من 
تتخذها  أن  يمكن  أخرى  معايير  أي  سيتصور  أحد  وال 

للتكليف بالمهام والمسؤوليات.
تجلياته  إحدى  في  فلوبير  جوستاف  الروائي  يقول 
الشعر  المنتنة،  التفاهة  أيتها  »آه  الغاضبة:  الشعرية 
القيء  الجمالية،  الثرثرة  الــبــيــادق،  أدب  النفعي، 
االقتصادي، المنتَج المقزز ألمة مستهلكة، إنني أكرهك 
أنت  بل  بالغرغرينا،  لست  إنك  الروحية!  قواي  بجميع 
األحمر  الساخن  بااللتهاب  لست  إنك  عضوي!  ضمور 
األطراف  ذو  البارد  الخرَّاج  أنت  بل  المحمومة،  لألزمنة 

الباهتة مصدره في تجويف تسوس عميق«.

الولد استرالي الجنسية، وعمره، اآلن، عشرسنوات تقريبًا، 
، يتحدث في مقابلة أجرتها معه اذاعة بي بي  وسمعته بأذنيَّ

سي العالمية، وبثتتها صباح الجمعة الماضي.
طفا  الند،  كوينز  منطقة  من  االسترالي  كورونا،  الولد 
في  وتمددت  شهرته،  شمس  وأشرقت  السطح،  على  اسمه 
األمريكي  السينمائي  الممثل  إلى  برسالة  بعث  حين  العالم، 
لتصوير  زوجته  مع  باستراليا  ــوده  وج لــدى  هانكس  تــوم 
أند  الروك  موسيقى  ملك  حياة  حول  يدور  سينمائي  شريط 
هانكس  السيد  حظ  ولسوء  بريسلي.  الفيس  االمريكي  رول 
استلزما  مما  كورونا،  للفيروس  ضحية  وقعا  أنهما  وزوجته 
عزل أنفسمها، لمدة اسبوعين. الولد االسترالي، كورونا بعث 
إلى الممثل االمريكي توم هانكس برسالة يتمنى له ولزوجه 
الشفاء السريع، ويعتذر له فيها عن أصابته بفيروس يشترك 
معه في حمل نفس األسم. وكما هو متوقع، في هذه األمور، 
السيد  العامة في هوليوود، قام  العالقات  التي تخضع لخبراء 
وامتنان،  شكر  برسالة  االسترالي  الولد  على  برد  هانكس 
ومعتزا برسالته، وعارضا صداقته وفخره بأن يكون له صديقا 

اسمه كورونا.
نجاح الولد االسترالي كورونا في مد جسور الود والصداقة 
كان  وقت  وفي  نفسي  تعويض  بمثابة  جاء  عالمي  ممثل  مع 
الذين  له  األوالد  من  انداده  معاملة  قسوة  من  فيه  يعاني 
إلى  حياته  تحويل  وبالتالي  باالسم،  تعييره  عن  يتوقفوا  لم 

جحيم، منذ بداية تفشي الفيروس.
صرنا نعرف اآلن، أن كورونا أنواع عديدة، وأن«كورونا عن 
كورونا تفرق«، وكلهميشتركون في سرعة االنتشار والشهرة. 
من  تضايقت  لما  كورونا  االسترالي  الولد  مكان  ولوكنتُ 
عديدة من  مناطق  في  أناسًا،  هناك  أحمله، ألن  الذي  االسم 
بها  التفوه  من  حتى  المرء،  يستحي  أسماء  يحملون  العالم، 
خشية أن يُتهم، ظلمًا، بالبذاءة،ويُنعت، قصدًا، بقلة األدب.

الجسد البشري باعتباره نصًا

رجوع الشيخ إلى إبداعه

البشري من حيث هو حامل رموزًا ونصوصًا، مثل  الجسد  المقال  ال يتناول هذا 
أو دينية، أو ألغراض جمالية« أو  الوشم »سواء كان معبرًا عن معتقدات سحرية 
وألوان  العيون  التجميل مثل كحل  الكتابة، وال عما يحسن شكله من مواد  حتى 

الصناعي،  والشعر  الصناعية  والرموش  البشرة،  ومطريات  ومفتحات  الزينة 
بنية  باعتباره  ذاته،  بحد  الجسد  يتحدث عن  وإنما  الشفاه.  وأحمر  والسواك 

بالنص  ونقصد  الصياغة.  وإعادة  واإلضافة  والحذف  للتعديل  قابلة  بيولوجية 
هنا أن الجسد، في جميع حاالته، يؤدي معنى قاباًل ألن يقرأ بصريًا من قبل 

اآلخر.
األطعمة  الجنينية، من خالل  المرحلة  من  البشري  الجسد  على  التأثير  يبدأ 

بواسطة  الوالدة  بعد  يستمر  ثم  بالرياضة.  وقيامها  الحامل  المرأة  تتناولها  التي 
للتحسين  األمهات  بعض  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  وبعض  واألقمطة،  التغذية 

الوليد، مثاًل. أنف  من شكل 
البسيطة  »التحسينية«  العمليات  من  يبدأ  أجسادهم  هيئة  في  البشر  تحكم 

المرغوب من  غير  الشعر  وإزالة  األظافر  وتقليم  الحالقة  المعتادة. من مثل 
أخذ اإلنسان  المالبس،  إلى  الجسد. بهذه اإلجراءات، إضافة  بعض مناطق 

استخدام  يعد  النساء  إلى  وبالنسبة  الحيوان.  مملكة  عن  فشيئا،  شيئا  يبتعد، 
إليها، شكاًل من أشكال صياغة هيئة  الخصور، وما  الصدور ومشدات  حماالت 

الجسد. تأثيرات وقتية على  األمور ذات  الجسد، وجميع هذه 
تبدأ من جسد  الجسدي  المظهر  تعدل من  التي  العضوية  التأثيرات  لكن 

الذكور  لها  يتعرض  التي  الختان  وعمليات  تعديل موقت«  الحامل »وهو  المرأة 
تعدل  التي  التجميلية  الجراحة  عمليات  ثم  وزراعتها.  األسنان  وتقويم  واإلناث، 

الدهون.  وعمليات شفط  وتصغيرًا،  تكبيرًا  واألثداء،  والوجنات  الشفاه  أشكال  في 
وبناء األجساد  التنحيل  أجل  الرياضة من  أيضًا ممارسة  المجال  وتدخل في هذا 
تعيد،  األفعال  الوزن. هذه  زيادة،  أو  إنقاص،  التي تستهدف  الغذائية  والحميات 

الجسد كنص. الجسدي،  النص  وتعيد صياغة  األجساد،  نحت  حرفيا، 
بزراعة األعضاء، وهي فعليًا عملية  المتعلق  أثرًا هو ذلك  األبعد  التعديل  أن  إال 
الغيار  استبدال قطع  يشبه  تالفة. هذا  أو  بأخرى معطوبة  أعضاء سليمة  استبدال 

آلة. في 
يمحو صيغة جسدية »نصًا جسديًا«  الذي  االنقالبي فهو ذلك  التأثير  أما 

ذلك  ويتمثل  بدياًل.  نصًا جسديًا  تحل  أي  تناقضها.  ويحل محلها صيغة جسدية 
العكس. أو  أنثى،  إلى جنس  الجراحي لشخص من جنس ذكر  التحويل  في 

»... أنثى بسطة في وسوط الصبا. وجه ذو بياض يتورد في الخدين، عينان لوزيتان، شعر 
القميص فغالبتا  خرنوبي مسبوط، صدر ناهد تقبب بتفاحتين صغيرتين تمردتا على ضيق 
الزر الفوقاني وانشقتا عن نهر النهدين. خصر رهيف حزم بتنورة مزدانة بورود على بياض 

حتى الركبتين، فتلوح تفاصيل التحت واستدارة وتناسق الردفين.
هذه  كل  في  يجوس  أن  اآليل  »األنا«  لهذا  كيف  إذ  مني  وعجبت  له،  وخجلت  انشدهت 

التفاصيل، ويتملى ويتحلى دون وجل؟!«.
فرصتي  فيها  وجدت  القراءة  أواصل  لم  عندها،  توقفت  »انشدهت«؛  كلمة  واستوقفتني 
أغلبها  أخطاء  لى  ما يصطاد  كثيرًا  الذي  الشويهدي،  علي  محمد  األستاذ  أناكف صديقي  أن 
يقصد  التصفيف،  فني  ألن  والتدقيق  المراجعة  أهمية  عن  ساعة  علي  ويحاضر  إمالئية، 
رصاص  من  مصنوعة  بحروف  تصف  الكلمة  كانت  ما  أيام  المطابع،  في  الحروف  تصفيف 
صحف  في  نص  جمل  من  جملة،  لتشكل  أخرى  كلمات  بجوار  وضعها  ثم  كلمة،  لتشكل 

ستينيات القرن الماضي!
تصحيح  مهمته  من  وليس  تكتب،  ما  يصف  أن  مهمته  الطباعة  فني   .. أخي  يا  »راجع   -
أخطائك!« كانت تلك النصائح تصل أحيانًا درجة التوبيخ اسمعها منه، مطأطئ الرأس، كلما 
الذي  اسمها  السابق  النظام  غير  التي  »الحقيقة«،  جريدة  تولى  بعدما  مقااًل،  مني  يستلم 
الغلطة مجرد  تكون  عندما  أحيانًا  أتضايق  »الثورة«. وكنت  أو  »المجاهد«،  كان  إن  أذكر  لم 
فاصلة أو همزة، ولكنني أتقبلها أحيانًا على مضض، ألنه صديقي أواًل ورئيس التحرير ثانيًا! 

و»سابقني بليلة ويعرف كل حيلة«.
تصفيف،  وال  رصاص  ال  بالكمبيوتر،  مكتوب  نص  وفي  »انشدهت«  كلمة  عند  وتوقف 
أنه بدأ في كتابته من  النص، البد  الكمبيوتر بأصبع واحد وأن هذا  أنه يستخدم  أعلم  وأنا 

رمضان السنة الماضية!
األستاذ محمد الشويهدي، دقيق حد العجب في انتقاء كلماته، عندما يترك لك ورقة عن 

أمر ما، في بيتك أو محل عملك، فما بالك عندما يكتب مقااًل.
تعينت  عندما   1958 سنة  مطلع  منذ  صداقة  منها  تخَلقت  التي  وعالقتي  معرفتي  تعود 
على  عرفني  الذي  فهو  الربع،  سعد  إبراهيم  وصهري  صديقي  والتقيت  األشغال،  نظارة  في 
في  متفردًا  محمد  صديقي  كان  حينها  كلها،  حسين  سيدي  وشلة  الشويهدي،  محمد  أخي 
ذلك  في  للغتي  قياسًا  ممتازة  العربية  ولغته  مثقفًا،  كان  وبالتالي  نهمًا،  قارئًا  شخصيته، 
أيضًا  وكتب  مطربونا،  بها  تغنى  التي  األغاني  من  العديد  مبكرًا  كتب  أيضًا.  واآلن  الوقت، 
الزراعية، ولكنه لم  العراق لدراسة الهندسة  إلى  ُأوفد  بضع قصص. ثم في مطلع الستينات 
احتفظ برسائل  زلت  ما  الكتابة.  الذي سيطر عليه من مطلع شبابه، وهو  المجال  فيها  يجد 
جيل  عن  الرسائل،  تلك  خالل  من  وأكتب،  يومًا  إليها  أعود  ولعلني  بريد،  هناك  كان  أيام 

الزمن الجميل، الذي ترعرع مع قيام دولة ليبيا.
في  وعمل  التاريخ  قسم  في  وتخرج  اآلداب  بكلية  والتحق  الشويهدي،  محمد  األستاذ  عاد 
الوقت نفسه بجريدة »الحقيقة« محررًا، واستفاد كثيرًا من نخب كتابها. ثم أصبح في مطلع 
تنقطع  ولم  اإلعالمية،  المهام  من  وعددًا  الثقافة،  وزارة  وتولى  تحريرها،  رئيس  السبعينات 

كتاباته، وإن كانت قليلة، ولكن من بعد تقاعده انتبهت أنه يكتب ما أختزنه طوال تجربته.
بمجموعة قصصية.  ألحقها  التي  القبلي  »السوق  روايته  هو  بتمعن  له  قرأت  ما  آخر  كان 
األخرى.  القصص  من  كعنوان  أفردها  ولذلك  قصيرة،  رواية  تقديري  في  القبلي  »السوق 
على  يقال  ما  أهم  من  واحدة  يزد«  وال  يزد  »بضرب  قناعته  فألن  قصيرة،  جاءت  لماذا  أما 

نصوصه، باإلضافة إلى حرصة على إبراز المشهد والمكان والحقيقة.
التي  مثواه«  إلى  الشيخ  »رجوع  قصة  الشويهدي  محمد  األستاذ  تحفة  قراءة  وأتممت 
تذكر  محاواًل  وطويتها،   .2020/4/19 بعدد  بستانها  في  األدب«  »أخبار  صحيفة  نشرتها 
مرتين،  عنها  كتبت  أنني  وتذكرت  المبدع.  صديقنا  تناولها  التي  الحالة  عن  كتبوا  كثيرين 
»ركبتي اليسرى« وأيضًا »يا حويج«، والقصتان تناولتا الموضوع ذاته، األولى تناولت الجانب 
في  المرء  يغيب  ما  فكثيرًا  السلوك،  في  والثانية  العمر،  خريف  في  المفاصل  كألم  الحسي 

خريف العمر في ذكرياته، لدرجة أنه ينفصل تمامًا عن الواقع، ويتبسم من دون أن يدري.
أحد  أن  أعتقد  ال  بأسلوب،  نفسها  المساءلة  تناول  هذه  قصته  في  الشويهدي  ولكن 
نصف  لنحو  عدنا  ولو  شبابه،  أوان  الكتابة  في  اإلبداعي  األسلوب  توظيف  وهو  إليه،  سبقه 
قرن أو أكثر سنجد أن الكلمات، واألسلوب الذي وظفه، هو ذاك الذي تحرر من نهج البالغة 
الكالسيكية من سجع وجناس، ومماثلة، وموازنة ، كالتي كتب بها القاضي الفاضل أعماله، 
الذي  الجيل  هم  وهؤالء  والعقاد،  والزيات  حسين  طه  الدكتور  أمثال  التنويرين  جيل  ولعل 
عاصره الشويهدي في شبابه، فقدم حكايته بأسلوبهم وبالتالي، زمن شبابه، فهذه الجمل، 

على سبيل المثال، وكأنها من كتابات طه حسين:
في  وضاءة  »أشرقت  أو  بمتنورة«،  حزم  رصيف  أو »صر  الصبا«  وسوط  في  بسطة  »أنثى 

بهاء تتألق متأنية الخطا«.. وغيرها كثير بتواصل النص.
فعدت  الشويهدي،  فكرة  إلى  انتبهت  أن  بمجرد  العجوز«  به  أمسكت  الذي  الفأر  »وضاع 
كلمة  ولكنها  مطبعية  غلطة  ليست  أنها  واكتشفت  »انشدهت«  معني  عن  وبحثت  سريعًا 

عربية تخدم المعني، وضاع »الخانب« الذي أمسكته العجوز!
»رجوع الشيخ إلى مثواه األخير«، قصة غاية في اإلبداع.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

جمعة بوكليب

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

لطقسها  إضــافــة  رمــضــان  شهر  خصوصية 
نفسي  بمنحى  أيضا  متعلقة  الخاص،  الديني 
ويتحول  الصائم،  على  بظالله  يلقي  وروحــي 
يحاول  الترتيبات  من  جدول  إلى  التفاعل  هذا 

المواءمة بين االحتياجات المادية والروحية.
هم  والفنانون  والمثقفون  واألدبــاء  الكتاب 
الخاضعة  التفاعلية،  الشريحة  هذه  من  جزء 
لنا  ويبقى  الموسم،  لسلطة  بآخر  أو  بشكل 
هل  اليومي،  جدولها  إلى  النظرة  كيفية  معرفة 
أم  للتأمل،  وواحــة  لالسترخاء,  محطة  رمضان 
غير  أم  األعمال،  من  المتراكم  لتصفية  فرصة 

ذلك؟
خصوصية العزلة

الفرجاني  فاطمة  التشكيلية  الفنانة  عبرت 
أي  عن  االبتعاد  ــاول  »أحـ بالقول:  ذلــك  عن 
إلى  اتجه  لذا  اإليجابية،  طاقتي  يستنزف  شيء 
في  المعلقة  الموضوعات  بعض  استكمال 
بالنسبة  قبوال  األكثر  النافذة  كونها  الرسم، 
وكذا  المنزلي  الحجر  شحنات  كل  لتفريغ  لي 
باألزهار  كالعناية  الصغيرة  األعمال  إنجاز بعض 
االبتعاد  دون  العطرية،  المشروبات  وتحضير 

عن سماع الموسيقى«.
ركنها  لها  الكتب  ــراءة  »ق فاطمة:  وتضيف 
الصور  ترتيب  معها  يتواصل  ومــا  الــخــاص، 
يتعلق  ما  ومنها  بالعائلة،  الخاصة  المنزلية 
بغية  وتنظمها  بــي  الخاصة  التأمل  بصور 
مع  بالمستقبل  فوتوغرافي  معرض  إقــامــة 
يعنى  والتي  الماجستير  برسالة  الخاصة  الصور 
القديمة  الليبية  الصخرية  الفنون  عن  بحثها 

بأكاكوس«.
الزني  عبدالعزيز  المسرحي  الكاتب  وتحدث 
غيري  عن  أختلف  ال  :»أنــا  بالقول  يومياته  عن 
الزمالء  مع  التواصل  أحب  األعــم،  الغالب  في 
واألقارب، وتالوة القرآن الكريم، كما أن عالقتي 
وثوقا،  تزداد  رمضان  كل  في  والكتابة  بالقراءة 

وأعزو هذا لتوافر الرغبة«.
الموسم  هذا  في  قرر  أنه  إلى  الزني  وأشــار 
لمتابعة  الــوقــت  مــن  الكثير  توفير  تحديدا 
تحقق  ما  لمعرفة  المحلية  خاصة  المسلسالت 
ــراج  اإلخـ مستوى  على  فنية  ــات  ــاف إض مــن 
بعد  وغيرها،  والتصوير  واإلكسسوار  والسيناريو 

رؤية تحسن ملحوظ للدراما الليبية.
وتابع: »إذا سنبقى في البيت ونتفق في هذا 
الوصف  )العالم(  الصغرة  قريتنا  في  الجميع  مع 
وهذا  نفسي،  وبين  بيني  خطأته  طالما  الذي 
الذي يجري اآلن هو من إفرازات قريتنا الكونية، 
منا  محاولة  القنوات،  خلف  جميعا  وسنسعى 
في  عليه  سيترتب  ما  وحقيقة  حقيقته  إلدراك 
الفلسفي  سؤالنا  وسيكون  القرية،  الكون  هذا 

خطط  أم  لهذا،  خطط  من  نحن  هل  دائما، 
الكهربائي  التيار  انقطاع  سيتدخل  وعندنا  لنا، 
وراء  والجري  السيولة  وعذابات  المياه  وغياب 
من  جــزءا  أصبح  هــذا  كل  المطبخ،  متطلبات 
برغم  والذي  الشهر،  هذا  ف  اليومي  برنامجنا 

كل ذلك سيبقى مقربا إلى قلبي«.

حصاد لم يوافق البيدر
عنوانا  كشاد  عبدالحكيم  والكاتب  الشاعر  يضع 
لنصه السردي الذي يقتفي أثر العزلة الطقسية 
واتبع  الينبوع  الحلم  »كن  بالقول:  عام  بشكل 
والتهجير  النزوح  بين  الصدى..  ال  الماء  صوت 
ومغبة  والجهل  الجوع  بين  والسجون..  والطرد 
التي نكاد نكون  إلى غيرنا! بين حياتنا  الركون 
بين  نكون..  ال  أو  منها  قوسين..  قــاب  على 
دراماتيكية وجودنا  نتنفس  بنا..  جائحة تعصف 
أنفسنا  غرباء عن  أحزاننا  تراجيدية  على  ونتكئ 

نتجهم في وجوه بعضنا ويقتل اليوم فينا الغد! 
وتشاؤم  تفاؤل مصطنع  بين  زلنا مفككين..  ما 
وإلقاء  مبدع  تكريم  بين  ضائع،  ويقين  قاتل.. 
منافذ  يصحر  رمل  ــام  ورك الطريق!  على  جثة 
نرى  ال  ليل..  أحالمنا كوابيس  أصبحت  صحونا! 
خلف  المتلصص  الغدر..  بل  القمر  وجه  فيه 
جدران الخوف! يا هلل أكان في الحسبان أن نرى 
وقت  من  يدور  ما  يفترسها  كائنات  كائناتنا.. 
نحن  ما  مثل  على  أنكون  إليها!  طريقه  ضل 

عليه وال نعي أنفسنا؟!«.
هذه  من  ليلة  ذات  أقــرأ  :»شرعت  ويضيف 
ربما  فيها  والتمسنا  علينا  فرضت  التي  العزلة 
الضائعة  األولـــى  براءتنا  مــن  فينا  مــا  أنقى 
السرد  هذا  في  أقرأ  كنت  لذاتنا!  نرجع  ونحن 
تنبثق  ما  إال  أرى  أكاد  ال  لذاته  إال  المنحاز  غير 
بهاالت  ذاكرتي  هاالت  من  الكلمات  هذه  عن 
وخياالت  الوالدة  وبدايات طقس  األول  السديم 

في  يلف  أن  أفلح  وقد  غاليانو،  مع  كنت  الخلق 
األميركي  الجنوب  في  القارة  من  الثاني  النصف 
من  عنه  تولدت  ومــا  هــذه  شرنقته  البائس 
أساطير  تعيد  النار«  »ذاكرة  سماها  حية  ذاكرة 
أميركا الالتينية وما أدراك ما حدث فيها؟! نحن 
من  الخيال  يسعفنا  قد  وما  الذاكرة  هذه  نحتاج 
قوة في مفترق مهب ضياع يعصف بكل كياننا 
وعلينا أن ندرك بأن القوة ليست في القتل بل 
الحياة.  يعيش  لمن  والسالم  األمــن  تهب  أن 
في  بل  النواميس  خــرق  في  ليست  المعجزة 
تسييرها. والحرية ليست في أن تفعل تريد بل 
نحن  تريد..  ال  ما  فعل  على  مكرها  تكون  أال 
فينا يلعب بذيله وال يسمح  الفطن  بشر غفلتنا 

له بأكثر من ذلك!«.
»ماذا  السياق  هذا  في  عبدالحكيم  ويتساءل 
مفترق  بين  نفسه  هو  يفعل  أن  المثقف  على 
طرق بائس كحال مجتمعه بين اتجاهات صعبة 

وخيارات مسدودة في فراغ ال يسعفه كأنه يبدأ 
من السديم األول! المثقف صائغ حقائق على ما 
البعض،  يتوهم  بادع حل كما قد  يكون وليس 
تلح  فكرة  أو  ما  رأي  المسارات  بين  له  يلبد  قد 
عن  بعيدا  لها  قيمة  ال  ــوال  األح كل  في  وهي 
نبض الناس وما تربت عليه عاداتهم بالمقابل 
من  ساقطة  ورقة  المثقف  هذا  يكونه  ال  وقت 
قذفت  ريح  هبة  تساوي  ال  الحائط  على  رزنامة 

بها!«.
ال  »العزلة  أن  أحيانا  نظره  وجهة  من  ويرى 
نحتاجها  وقد  علينا  وتفرض  بل  اختيارا  تكون 
لنرى  بالوطن  يمر  الــذي  الوقت  هذا  في  فعال 
»هي  أنفسنا  إلى  عودتنا  طريق  في  نحن  من 
على  نهائي  من  الحياة  في  ما  مع  المصالحة 
لنعود بقوة بحيث  الالنهائي«. يقول كونديرا.. 
الكفاية  فيه  بما  لهثنا  ؟  أنفسنا  على  ال نضحك 
الكتابة  وأوصــيــاء  خاصة  أنفسنا!  نــرى  ال  ألن 
المتزلفون  بيننا  كثيرون  اإلعـــالم  وســدنــة 
ما سيكون..  لغربلة  العزلة  نحتاج هذه  األدعياء 
موقفه  على  والكاتب  المثقف  حاسب  ذلك  بعد 
الوطن  على  وطنه  تواجه  التي  القضايا  من 
قدمين  على  وكتابه  مثقفيه  دون  يقف  ال  الذي 
لبارقة واحدة أن تستبان في  واثقتين ال يمكن 
يكتنفنا  وما  المعتمة  الرؤية  من  الضباب  هذا 

وقد اختلط الحابل بالنابل كما يقول المثل«.
تكون  قد  »العزلة  كشاد:  يقول  العزلة  وعن 
حقا؟!  نحن  من  مرآتنا  في  لنرى  ضمنا  خيارنا 
الكتابة  غواية  وتختلط  األعماق  تضج  حينما 
بجنون ما نشاهد من أفكار وطرح وقد يستبان 
لنا خاللها ما يلمع كقطعة النقود فكيف يمكننا 
ما  كل  في  الظالم  هذا  في  المعنى  نجترح  أن 
بالمواطن  بالك  ما  نكتب  من  ونحن  يقابلنا 
وعالم  الكاتب  ذلك  فيه  يعيش  عالم  العادي! 
تبدو  الفكرة  قوانينه!  مع  ويتماشى  يفترضه 
الالهث  الشكل  هذا  علينا  تقترح  حين  مدهشة 
عبره  أنه  ظنه  وفي  الكاتب  حول  يلتف  الــذي 
وليس  ذاتها  في  العزلة  عن  أبحث  وأنا  بأمان! 
ذلك  مع  مثال  رمضانية  موسمية  فترة  بكونها 
ضــروري  الوضع  معايشة  إن  القول  أستطيع 
ينتج من  أن  يمكن  وما  األمان  بر  إلى  للوصول 
يكف  حتى  إليه  حاجة  في  نحن  وقت  استغالل 
القراءة  إن  السياق  في  قلت  وأنا  الجنون  هذا 
أن  إال  تأبى  وراءه  ومــا  الواقع  لرؤية  مفاتيح 
تصير  حين  آذاننا!  من  التاريخ  حكمة  تقودنا 
ذاكرة البشر نعامة تضع رأسها في التراب! لماذا 
الفتنة  شموع  ويوقد  الحروب  العبد  هذا  يشعل 
ويجهر بمعصية الخالق الذي وهبه الحكمة على 
على  تصر  الجميل  اإلنسان  أيها  لماذا  األرض، 
لدينا  ليس  السؤال؟  هو  هذا  قبيحا  تكون  أن 
عليه  نحن  بما  والوعي  القراءة  بمزيد  إال  خيار 
الحقيقي  إلى األفضل ولم ال ربما خيارنا  لنصير 

في هذه العزلة بالذات«.

الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  للثقافة  العامة  الهيئة  شاركت 
للتربية  العربية  المنظمة  عقدته  الذي  االفتراضي  االجتماع  في 

.2020 20 أبريل  والثقافة والعلوم، االثنين 
العربية  للثقافة  الدائمة  اللجنة  ممثلو  شارك  االجتماع  وفي 
الثقافية  تخص  قضايا  لمناقشة  العربية،  الــدول  مختلف  من 
من  للتخفيف  المطلوبة  الطارئة  والخطط  المشتركة  العربية 
للمكتب  وفقا  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  انعكاسات 

للهيئة. اإلعالمي 
العامة  الهيئة  أن  ليبيا  دولة  عن  الدائمة  اللجنة  عضو  وأكد 
حول  مفصال  شرحا  وقدم  الفيروس،  مخاطر  تداركت  للثقافة 
كورونا  جائحة  مع  للتعامل  الهيئة  اتخذتها  التي  اآللــيــات 

بها. تعمل  التي  واالستراتيجية  نفذتها  التي  والبرامج  والخطط 
والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  عام  مدير  وأشاد 
الوزارات  اتخذتها  التي  بالتدابير  محمد ولد أعمر، خالل االجتماع 
مع  للتعامل  كورونا  فيروس  ظهور  بداية  منذ  الثقافية  والهيئات 
بتعميم  وقام  والشاملة،  بالمهمة  وصفها  والتي  الحالي،  الوضع 

عدد من المبادرات التي طرحت خالل االجتماع.
بمفرده  لبلد  يمكن  ال  بأنه  )المنظمة(  البيان: »تسلم  وواصل 
وباء  يشكلها  التي  األوجه  المتعددة  والتحديات  الدمار  معالجة 
لمنظمة  الكامل  دعمها  عن  وتعرب  المستجد،  كورونا  فيروس 
في  المتمثلة  واليتها  بتعزيز  التزامها  وعن  العالمية  الصحة 
العاملين  حماية  ذلك  في  بما  للوباء،  الدولية  االستجابة  تنسيق 
الطبية،  اإلمــدادات  وإيصال  األمامية،  الخطوط  في  الصحيين 
واللقاحات،  ــة  واألدوي والعالجات  التشخيص  معدات  والسيما 
لتكثيف  القصير  المدى  على  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  بضرورة  وتقر 
كورونا  فيروس  أزمــة  مكافحة  إلى  الرامية  العالمية  الجهود 

المستجد«.
منظمات  بين  الربط  إلى  وأجهزتها  العامة  األمانة  ودعت 
وإلى  الطبية  والتجهيزات  الطبية  العلوم  مجال  في  البحوث 
تسهيل  أجل  من  األعضاء  الــدول  في  األعمال  مجالس  إشــراك 

إنتاج المواد الطبية الالزمة على نطاق واسع.
والشركاء  الدولية  المالية  المؤسسات  إلى  عاجال  نداء  ووجهت 
البنك  مجموعة  والسيما  والدوليين،  واإلقليميين  الثنائيين 
جهودها  تكثيف  في  للنظر  الدولي،  النقد  وصندوق  العالمي 
كافة  وتقديم  نموا  األقل  البلدان  على  الديون  عبء  لتخفيف 
وإعادة  المالية،  المساعدة  ذلك  في  بما  الممكنة،  الخيارات 
الميسرة  والقروض  الحالية،  الديون  تسديد  عملية  جدولة 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  لتمكين  األساسي  والدعم 

المستجد. اإلسالمي من مكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا 
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3/ 150 - رواية »وتبتدئ 
إيففي دريك من جديد«

 Evve Drake Start( الــروايــة  مؤلفة  المؤلفة:  عن 
أميركية  نــاقــدة  أيضا  وهــي  هولمز«  »ليندا   )over
المختلفة،  اإلعــالم  لبرامج  أيضا  تكتب،  وهي  ثقافية. 
إجراء  وكذلك  المباشرة،  األحــداث  من  كثيرا  وتعاونت 
مجال  في  ومحترفين  مشاهير  مع  مباشرة  مقابالت 

الترفيه في أميركا.
ــى هــذه،  األولـ روايــتــهــا  نــشــرت   ،2019 الــعــام  فــي 
أفضل  منها  عديدة  إعالمية  تقديرات  على  فحصلت 
وصنفتها  متتالية،  أسبوعا   64 من  ألكثر  الكتب  مبيعات 
األول  النصف  خالل  الثالثة  ريفيوز«  تايمر  »نيويورك 
هذه  غير  للكاتبة،  فيلما  وأعـــدت   ،2019 سنة  مــن 
فقرات  »افضل  عازبا«  زلت  ما  »لم  هما  عملين  الرواية 

برنامج ثقافي موسيقي«.
موجز الرواية:

هادئة  ساحلية  بلدة  في  أنه  يحكي  فيلم  أعد  ومنها 
»إيففىليث،  تغادر  ما  نــادرا  حيث  »مين«،  مدينة  في 
بالذكريات  الممتلئ  الكبير  منزلها  دريــك«  إيففى  أو 
حادث  في  زوجها  وفاة  منذ  عام  نحو  بتواصل  المؤلمة 
فيهم  بمن  المدينة،  فــي  معارفها  وأعتقد  ســيــارة. 

صديقتها المقربة »آندي« أنها ستظل أسيرة الحزن.
»دين  يكافح   ، نيويورك  بمدينة  نفسه،  الوقت  وفي 
العب  »آندي«  صديقتها  طفولة  أصدقاء  أقرب   ، تيني« 
اإلحساس  حالة  الرئيسي،  ــدوري  ال في  الشهير  الكرة 
رمي  أو  والتهديف،  الجيد  األداء  إمكانية  من  بالعجز 
واألسوأ   ، المعتادة  بالمهارة  اللعبة  نظام  بحسب  الكرة، 
يشتد  الــذي  الوقت  في  الفشل،  لهذا  سببا  يجد  ال  أنه 
»دين«  حالة  فكانت  األمــر.  فبدأ  انتقاده،  في  اإلعــالم 
إلى  معا  يعودا  ثم  لمساعدته،  »آنـــدي«  لبقاء  سببا 

مدينة »مين«.
من  الخلفي  بالجزء  ملحقة  شقة  في  »دين«  ويسكن 
دين  يسأل  ال  أن  على  االثنان  ويتفق  »إيففى«،  منزل 
لعبة  عن  بدورها  تسأل  وال  الراحل،  »إيففي«  زوج  عن 
بطريقة،  باالتفاق  يخالن  ولكنهما  ذلك،  ومع  البيسبول. 
غير  ــة  ــداق ــص ك بـــدا  ومـــا 
شيء  إلى  يتحول  متوقعة 

أعمق.
ــاة  ــي ــح ــمــر ال ــســت ــت ول
وبالتالي  قدما،  يمضيان 
يــحــســبــا  أن  ــن  ــي ــع ــت ي
الصداقات   - ماضيهما 
الــضــرر،  بها  لحق  الــتــي 
احتفظوا  التي  ــرار  واألسـ
هو  كما  فالحياة،   - بها 
البيسبول،  لعبة  في  الحال 
ــة  ــرص ــا ف ــ ــم ــ ثـــمـــة دائ
حتى  ــفــوز-  وال للتسجيل 
مليئة  مبهجة،  بداية  في  عالقتهما  وتأخذنا  النهاية. 
لحياتها  عودتها  على  »إيففي«  تشجع  تجعلك  باألمل، 

الطبيعية، متطلعا أن ترى منها المزيد.
قليل مما كتبه النقاد عن هذه الرواية :

مختلف  تتناول  صفحة   Moira مويرا  الشهيرة  للناقدة 
اإلصدارات، كتبت عن الرواية فقالت:

هولمز(  )ليندا  تقدمه  لما  أستمع  لسنوات  »ظللت 
عن  سمعت  عندما  كثيرا  وتحمست  التلفزيون،  عبر 
روايتها  أنها  تصديق  الصعب  من  أنه  واعترف  روايتها، 
نظرها  وجهة  مبرزة  لهذه،  ملخصا  وقدمت  ــى«  األول
مثقلة  محبوبة،  بطلة  هي  دريك«  »إيففي  أحداثها:  في 
حــادث  ــراء  ج زوجــهــا،  فقدت  أن  بعد  بالذنب  بشعور 
بما  واحتفظت  لتركه،  خططت  الذي  اليوم  في  سيارة، 
وفاته؛  بعد  تخططه  كانت  عما  تعلن  ولم  تنويه،  كانت 
يفهم  حولها  ممن  أحد  ال  ولذلك  بسرها،  احتفظت  لقد 

سبب تعقد األمر، وحزنها العميق.
صديقاتها،  أفضل  »إنــدي«  طفولة  صديق  دين«   «
البيسبول،  ــرة  ك فــريــق  ضمن  شهير  رئيسي  ــب  الع
سبب  دون  من  الكرة  قذف  في  ومهارته  قدرته  يفقد 
عن  ابتعاده  بسبب  النفسية  حالته  وتــســوء  واضـــح، 
مسكن  في  ليعيش  »إنــدي«  به  فتأتي  الشهرة،  أضــواء 
بينهما  العالقة  فتتطور  »إيففي«،  منزل  بخلف  ملحق 
بضعة  تشوبها  كانت  وإن  جميلة،  رومانسية  قصة  إلى 
التفاصيل،  في  أوغلت  الروائية  أن  الناقدة  وتبرز  آالم. 
األدبية  الرومانسيات  من  واحدة  الرواية  أن  ترى  وهي 
إنها  وتقول  جدا.  طويلة  فترة  منذ  مثلها  تقرأ  لم  التي 
فقدان  يبرر  تفسيرا  تجد  لم  ولكنها  الرواية  بطل  أحبت 

مهاراته في لعبة البيسبول.
الناقدة،  تقول  ــة،  ــرواي ال هــذه  شخصيات  عــالقــات 
مع  المعقدة  »إيففي«  عالقة  حقا.  بمحبة  كتبت  إنها 
الصغيرات،  لبناتها  وحبها  »إندي«،  المفضلة  صديقتها 
مع  وأيضا  العالقة،  هذه  خالل  ومن  حقا.  الصدر  يثلج 
وتتعلم  باطراد  تنضج  »إيففي«  أن  كيف  نرى  والدها، 

كيف تحب الناس بأخطائهم، بدال عن تجاهلها.
تشوبها  حالوتها  كانت  وإن  الــروايــة،  هذه  ممتعة 
دون  من  ومزعجة  عميقة  مواضيع  تتناول  إذ   ، مــرارة 
أغــواره،  سبر  يصعب  مسار  أحداثها  كئيبة.  تتكون  أن 
جميل.  بشكل  رصفته  هولمز«  »ليندا  الكاتبة  ولكن 

آمل أن يكون لديها العديد من الروايات القادمة«. 
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»إيففي دريك« 
هي بطلة محبوبة، 

مثقلة بشعور 
بالذنب بعد أن 

فقدت زوجها

ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة 
الدائمة للثقافة العربية االفتراضي

الكتاب ورمضان.. الوجه اآلخر للخصوصية
طرابلس: عبدالسالم الفقهي

ما بين التأمل وتصفية المتراكم

والعزلة  الشتائم  الزمن،  من  عقد  قبل  يــداه  بترت  منذ  شير،  مــورن  يعاني 
معاناة  على  تضيء  فنية  أعمال  في  ذلك  عن  ويعبر  الضائعة،  والفرص  االجتماعية 

المعوقين في كمبوديا.
يداه  وأصيبت  بناء  ورشــة  في  الكهربائي  التيار  صعقه  العشرين،  سن  ففي 
بالغرغرينا، ما استدعى بترهما عند مستوى الكوع، ويروي الصدمة التي أصيب بها 
عندما استفاق من العملية »شعرت باالكتئاب من دون أن أعرف ما بإمكاني أن أفعل 

ألعيل عائلتي«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
سييم  في  فنانين  جماعة  في  مكانا  شير  وجد  الحادث،  على  سنوات  عشر  وبعد 
ريب، حيث هو متخصص في تقنية »لينوكت« للطباعة النقشية باأللوان التي نادرا 
فنانين  عدة  كمبوديا«  استوديو  »أوبن  مجموعة  وتدير  كمبوديا،  في  تستخدم  ما 
المشهورة  المدينة  هذه  قلب  في  واسع  محترف  في  أعمالهم  يبيعون  معاصرين 

بمعبد أنغكور وات.
ثم  ومن  تمهيديا،  رسما  لينجز  قلما  المبتورتين  يديه  بين  شير  مورن  ويثبت 
يستخدم  ثم  ومن  سينقشه.  الــذي  اللوح  على  بالعمل  له  تسمح  صغيرة  أدوات 
تتعلق  الفنية  أعمالي  »غالبية  ويوضح:  الــورق،  إلى  الصورة  لنقل  تحبير  أسطوانة 
بما عشته« مشيرا إلى عمل يظهره جالسا في أرجوحة معلقة فيما أشخاص آخرون 

يتوجعون مشيا إلى المعبد.
يتهامسون »ال  فيها أصدقاؤه وسمعهم  تجاهله  التي  الحادثة  ويتذكر شير هذه 

تعرضوا عليه المجيء معنا فهو معوق وهذا أمر محرج«.
مثل  مدن  انخراط  مع  األخيرين  العقدين  في  كبيرة  تغيرات  كمبوديا  وشهدت 
السياح  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  لتلبية  سريع  سباق  في  بنه  وبنوم  ريب  سييم 
يزاالن  ال  والتعليم  الصحة  قطاعي  أن  إال  التصدير،  على  المعتمد  االقتصاد  وحاجات 

متخلفين، ويعاني المعوقون صعوبات بعد أكبر.
وكانت دراسة العام الماضي أجرتها جمعية المعوقين أظهرت أن أكثر من 60 % 
آالف   310 بأن  السلطات  وتفيد  الفقر،  دون خط  يعيشون  البالد  في  المعوقين  من 
أن  مع  إعاقات،  يعانون  نسمة  مليون   16 سكانها  عدد  البالغ  كمبوديا،  في  شخص 

العدد قد يكون أعلى.
متسولون  أنهم  المعوقين  في  الكمبوديون  يرى  إذ  حيالهم،  كبير  تمييز  وثمة 

في الشارع أو عبء على عائالتهم، ويعتبر شير أن ابتعاد أقرانه الذين كان يعدهم 
أصدقاء كان األصعب، وبسبب معاملة أبناء بلدته فكر حتى باالنتحار.

إال أن الفرج أتى في العام 2015 عندما اختير للمشاركة في برنامج تدريبي على 
مع  العمل  اإلنجليزية، وشكل  واللغة  الكمبيوتر  واستخدام  والرسم  المعاصر  الرقص 
استخدامه  في  ساهمت  إذ  طبيعية،  خطوة   2018 العام  كمبوديا«  استوديو  »أوبن 

الفن ليظهر للرأي العام أن المعوقين أشخاص قادرون على العطاء.
الماضي  في  بفوقية  إلي  ينظرون  كانوا  الذين  األشخاص  »بعض  شير  ويؤكد 
المتحدة  الواليات  في  عرضت  الفنية  أعماله  أن  مضيفا  بلطف«،  ليكلمونني  عادوا 
وفرنسا، لكن اآلن مع اضطرار مليارات األشخاص إلى مالزمة منازلهم بسبب جائحة 

»كوفيد19-«، عاد شبح العزلة االجتماعية التي عانها بعيد فقدانه يديه لتراوده.

فنان مبتور اليدين يتحدى إعاقته ونظرة املجتمع

� الفنانة التشكيلية فاطمة الفرجاني

�  الفنان مورن شير

� االجتماع الطارئ االفتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي

� الكاتب المسرحي عبد العزيز الزني

� الشاعر والكاتب عبد الحكيم كشاد

5 روايات ليبية تنسيك هموم الحجر املنزلي من »اختفاء« إلى »الفينيكس«

بقاءك  ــإن  ف ــراءة،  ــق ال محبي  مــن  كنت  إن 
الحظر  فترة  خــالل  المنزل  في 
وباء  انتشار  بسبب  المفروض 
للقراءة،  فرصة  يمثل  كورونا، 
ليبية  روايـــات  خمس  وإلــيــك 
في  رفيقتك  تكون  أن  تصلح 

هذا الوقت.

إختفاء - هشام مطر
فيها  يثقل  األوقـــات  »تمر 
هناك  كأن  علي  أبي  غياب 
صدري«.  على  جاثما  طفال 
إلــى  ترجمتها  الـــروايـــة 

وكان  الشروق  دار  العربية 
 Anatomy األصلي  اسمها 
 ،  of a Disappearance
حول  الــروايــة  قصة  ــدور  ت
مع  نـــوري  الطفل  رحــلــة 
للبحث  منى  والــده  زوجة 
اختفى  الــذي  ــده  وال عن 
ــض  ــام ــي شـــكـــل غ ــ ف
ــئ فـــي شــتــاء  ــاج ــف وم

يكتشفان  يجعلهما  ما  وهو   ،1972 العام 
يجهالنها  كانا  ومدهشة  كثيرة  تفاصيل 

أبــرز  مــن  ليبي  كــاتــب  مطر  هــشــام  عــنــه. 
أعماله »في بلد الرجال« التي اختيرت ضمن 
وجائزة  »البوكر«  لجائزة  القصيرة  القائمة 
بريطانيا،  في  األول«  للكتاب  »الغارديان 
الكتاب  نقاد  »حلقة  وجائزة 
 28 إلــى  وترجمت  الوطني« 

لغة.

كاشان - أحمد البخاري
ستصبح  ليبيا  ســاعــات  »بــعــد 
 24 أجمع،  العالم  وبعدها  دمــارا، 
من  العالم  وجه  وسيرسم  ساعة 

جديد، عالم الخراب.. كاشان«.
من  مجموعة  حول  الرواية  تدور 
خيط  بينهم  يربط  الشخصيات 
الشخصية  وهــو  ــد  واح إنساني 
هذه  تسعى  »نـــدي«،  الرئيسية 
المجموعة بعد سلسلة من الفشل 
الــقــدرة على االنــدمــاج في  ــدم  وع
تدميري  مشروع  خلق  إلى  المجتمع 
الصفر  نقطة  إلى  العالم  يعيد  خالق 

لتبدأ اإلنسانية من جديد.
مــدون  و  صحفي  بــخــاري  أحــمــد 
الحيوية  التكنولوجيا  درس  ليبي، 
سلسلة  مشروع  ولــه  الجينات  وعلم 

قصص خيال علمى بعنوان »نيوجين«.

نعثل - وفاء البوعيسي
ال  ــذات،  ــال ب ــب  واألديـ تشيخ،  ال  »الحقيقة 
ألمانة  الرواية  هذه  قدمت  بهذا«.  يسمح 
النشر،  من  ومنعت  سابقا  الليبية  الثقافة 
الحيوانات  مــن  مجموعة  فــي  ــول  ح تــدور 
ــس«،  ــ »إدري ساليس  ــجــدي  ال حكم  تحت 
الحاكم  على  االنقالب  منهم  مجموعة  وتقرر 
»حركة  نفسها  المجموعة  هــذه  وتسمي 
لينتهي  األحــداث  لتدور  الثوريين«  التيوس 
تقديم  بإعادة  نعثل  االنقالبين  بقائد  األمر 
ومحاربة  للسلطة  واالحتكار  االستبداد  عصر 
البوعيسي  وإقصائهم.وفاء  وقتلهم  رفاقه 
لها  بهولندا،  تقيم  ليبية  وروائية  محامية 
وجوه  »للجوع  منها  األعــمــال  من  العديد 
حديثا  لها  وصدر  السعال«،  و»فرسان  أخرى« 

رواية بعنوان »توليب مانيا«.

حبروش - عبدالرحمن شلقم
هل  ألعماقنا،  الزمان  فيه  ينظر  وقت  »هــذا 
الحرية  ــراب  ت الجميلة،  البالد  هــذه  نترك 
الــدم  لمخالب  نتركها  ــداع،  ــ واإلب والــحــب 
للنجاة  األدبــار  نوليها  النازية،  والكراهية 

بأجسادنا ونترك هنا أنفسنا؟!
والخطوط  الشخصيات  متعددة  روايــة 
ــواء  أج ــاء  ــن أث رحــلــة  فــي  تــأخــذنــا  الزمانية 

وسط  اإليطالي  لالستعمار  الليبية  المقاومة 
الموغلة  والتفاصيل  بالمرتزقة  مليئة  صحراء 

أن  النقاد  بعد  واعتبر  المحلية،  في 
مسألة  خفي  بشكل  تتناول  الرواية 
االضطهاد  إشكالية  وهي  إنسانية 
من  عنه  ينتج  ــا  وم االجتماعي 
االنتماء  عن  ناتجين  وعزلة  ألم 

اللوني.
في  عضو  شلقم  عبدالرحمن 
وسبق  الثقافي  ــداع  اإلبـ لجنة 
كتبا  العربية  للمكتبة  قدم  وأن 
ترجم  مختلفة  مــجــاالت  فــي 
اإلنجليزية  للغة  منها  بعضا 
إصداراته  ومــن  واإليطالية، 
ــاص حــول  ــخـ األخـــــرى »أشـ

القادمة..  و»أفريقيا  القذافي« 
واألدب  ــن  ــف ال فــي  دراســــة 

والتاريخ األفريقي«.

الفينيكس - محمد 
المغبوب

ما  على  ليست  األشياء  »إن 
باسمك  فأنت  عليه  تبدو 
بل  ــت  أن لست  ــك  ــورت وص

محض  تكون  أن  ويمكن  مفترض  ــيء  ش
كذبة فكل ما يمكن أن يعبر عنك لدى اآلخر 

ليس كما تبدو له«.
هذه  أن  النويصيري  رامــز  الكاتب  اعتبر 
السحرية،  الواقعية  تيار  إلى  تنتمي  الرواية 
بدقة  ــوازي  ــتـ الـ نــجــد  حــيــث 
الجانب  بــيــن  محسوبة 
ــوال مــا قبل  الــواقــعــي ألحـ
ــاع فساد  ــورة مــن أوضـ ــث ال
مع  جنب  إلى  جنبا  متفشية، 
في  تتبدى  ورائية  ما  عوالم 
ــوال  واألح والتخاطر  ــالم  األح
العجائبي  والعالم  الصوفية 
الــبــطــل فضال  ــزوره  ــ الـــذي ي
ــة  ــوري ــط عـــن الـــــدالالت األس
الرمزية  الــمــحــمــوالت  ذات 
بطل  ــول  ــ ح ــة  ــوج ــس ــن ــم ال
ــذي يــشــتــرك مع  الـــروايـــة الـ
من  كثير  في  الفينيكس  طائر 
روايته  الكاتب  فيضع  المالمح، 
التي تمسك بخيطي الواقعية مع 
األسطورية  بجوانبها  السحرية 
لينطلق  والعجائبية  والسريالية 
ــورة  ــث بــهــا مــؤثــثــا فـــضـــاءات ال
المعاناة  رحم  من  تولدها  وكيفية 
شتى  فــي  تهيم  التي  اإلنسانية 
بينية  حياة  في  متخبطة  العوالم 

بين الحياة والموت بحثا عن الحياة الحقيقية.

الوسط - نهلة العربي



سينمائيا  مــهــرجــانــا   20 ــن  م أكــثــر  تــوحــد 
موقع  على  بالمجان  ــام  أف لبث  العالم  في 
فيروس  جائحة  أغلقت  أن  بعد  »يوتيوب« 
إلى  وأدت  السينما،  دور  المستجد  »كورونا« 

إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك.
انتربرايزس«  »ترايبيكا  شركتا  وقــالــت 
في  الــحــدث،  تنظمان  اللتان  و»يــوتــيــوب«، 
الذي  الحدث  خال  سيعرض  إنه  اإلثنين،  بيان 
واحد:  »كلنا  عنوان  تحت  أيام  عشرة  يستمر 
اختارتها  ــام  أف العالمي«  الفيلم  مهرجان 
و»البندقية«  ــان«  و»ك »برلين«  مهرجانات 
إلى  و»ترايبيكا«  و»تورونتو«  و»صندانس« 
مايو،   29 يوم  ويبدأ  أخرى  مهرجانات  جانب 

وفق »رويترز«.
ــام روائــيــة  ــحــدث أفـ وســتــعــرض خــال ال
ولم  كوميدية.  وعروض  وموسيقى  ووثائقية 
العروض  تشمل  ولن  البرنامج  تفاصيل  تعلن 
الجديدة  الرئيسية  األفـــام  األرجـــح  على 
مهرجانات  في  عــادة  مرة  ألول  تعرض  التي 

لألفام.
فرنسا  في  »كــان«  مهرجان  إلغاء  ــرم  وح
يكتنف  الــذي  والغموض  مايو  في  يقام  الــذي 
و»تورونتو«  »البندقية«  مهرجاني  مصير 
»كورونا«  فيروس  تفشي  بسبب  سبتمبر  في 
للترويج  رئيسية  نافذة  من  ــام  األف منتجي 
ــل اإلعـــام  ــائ ــوس ــم الــجــديــدة ل ــه ــام ألف

والجمهور.
اإلثنين  ــان«  »كـ مهرجان  منظمو  وقــال 
الذي  الحدث  في  بالمشاركة  فخورون  إنهم 
على  الضوء  »لتسليط  »يوتيوب«،  ينظمه 

يسمح  مما  حقا،  استثنائية  ومــواهــب  أفــام 
رواية  في  الدقيقة  الفروق  يختبر  ألن  للجمهور 
والشخصية  العالم  أنحاء  جميع  من  القصص 

الفنية لكل مهرجان«.
المشاركة  المؤسسة  روزنتال  جين  وقالت 
والــذي  نيويورك  في  »ترايبيكا«  لمهرجان 

عبر  البشر  إلهام  هي  الفكرة  إن  أيضا  ألغي 
الحدود وتوحيدهم أثناء الجائحة.

في  كله  »العالم  بيان  في  روزنتال  وأضافت 
حاجة إلى الشفاء في الوقت الحالي«.

المشاركة،  األخــرى  المهرجانات  بين  ومن 
ــدس« و»مـــومـــبـــاي«  ــ ــق ــ مــهــرجــانــات »ال

ــو«  ــي ــو« و»ســيــدنــي« و»طــوك ــف ــي ــراي و»س
و»لندن«.

فسيطلب  مجانا،  ستبث  األفــام  أن  ورغــم 
التضامن  لصندوق  التبرع  المشاهدين  من 
العالمية  الصحة  منظمة  استجابة  أجــل  من 

لمرض »كوفيد19-«.
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التي  التحديات  يــتــنــاول  تلفزيوني  مسلسل  أثـــار 
قنوات  مجموعة  تبثه  يهودية،  )دايــة(  قابلة  واجهتها 
انتقادات  رمــضــان،  شهر  فــي  السعودية   »MBC«

وثناء في وقت واحد.
محاولة  بــاعــتــبــاره  للنقد  المسلسل  ــرض  ــع وت
والثناء  إسرائيل،  مع  العربي  »للتطبيع«  للترويج 
لمنطقة  االجتماعي  للتاريخ  ــادر  ن بشكل  لتطرقه 

الخليج.
»أم  مسلسل  حلقات  ــى  أول الجمعة  يــوم  وبـــدأت 
حول  يــدور  خيالي  تلفزيوني  مسلسل  وهو  ــارون«،  ه
خليجية  عربية  ــة  دول في  الديانات  متعدد  مجتمع 
خمسينات  وحتى  ثالثينات  مــن  بــاالســم  تذكر  لــم 
لمجموعة  الترفيهية  البرامج  ضمن  الماضي،  القرن 
فيه  ترتفع  ما  عــادة  الــذي  الصوم  شهر  في   »MBC«

معدالت المشاهدة، وفق »رويترز«.
المقاومة  حركة  في  المسؤول  نعيم،  باسم  ونــدد 
وقال:  عرضه  قبل  بالمسلسل  »حماس«،  اإلسالمية 
هو  بــل  تطبيعيا،  فنا  ليس  ــارون  هـ أم  »مسلسل 

جريمة تاريخية، عدوان ثقافي وغسيل أفكار«.
الفلسطينية  والــجــمــاعــات  ــاس«،  ــم »ح ــارض  ــع وت
إدارة  صاغتها  التي  الــســالم  خطة  بشدة  ــرى،  األخـ

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
تــعــارض  إقليمية  منظمات  مجموعة  ــرت  ــش ون
التواصل  وسائل  على  ملصقا  إسرائيل  مع  التطبيع 
مقاطعة  عــلــى  الــمــشــاهــديــن  يــحــث  ــمــاعــي  االجــت
إلى  تتسلل  الخبيثة  »الدراما  أن  مضيفا  المسلسل، 
أنتجته  الذي  هــارون«  أم  مسلسل  قاطعوا  بيت..  كل 

شركات مقرها في الكويت واإلمارات.
محمد  البحرينيان  األخــوان  المسلسل،  كاتبا  وقال 
أي  يحمل  ال  المسلسل  إن  شمس  الحليم  عبد  وعلي 

رسالة سياسية.
أن  قبل  وحكموا  تحدثوا  الناس  أن  محمد  وأضــاف 
حول  تتمحور  أساسا  هي  »الرسالة  وقــال  يشاهدوا، 
المحبة  على  ترتكز  التي  وطباعهم  المسلمين  تعامل 

وحسن النوايا والسالم مع غير المسلمين«.
في  خــاصــة  محطة  أكــبــر   »MBC« قــنــاة  ــت  ــال وق
المسلسل  ــأن  ب تفيد  بياناتها  إن  العربي،  العالم 

لشهر  الــســعــوديــة  ــي  ف الخليجية  الــدرامــا  تــصــدر 
درامية  مسلسالت  خمسة  أفضل  بين  ومن  رمضان، 

في جميع المجاالت.
باسم  ــرســمــي  ال ــاطــق  ــن ال ــك،  ــاي ح مـــازن  وقـــال 
الرئيسية  هــارون«  »أم  رسالة  إن   »MBC« مجموعة 
النظر  بغض  الناس  تعالج  ممرضة  فهي  إنسانية، 

عن أي اعتبارات أخرى.
على  أيــضــا  يــركــز  المسلسل  أن  حــايــك  وأوضـــح 
األوســط  الشرق  وأن  واالنفتاح  واالعــتــدال  التسامح 
تسود  أن  قبل  لآلخر  قبول  فيها  منطقة  يوما  كــان 
جانب  من  للمنطقة  نمطية  وصور  منحرفة  تفسيرات 

المتشددين والمتطرفين على مدى العقود األخيرة.
حصة  على  الــســعــوديــة  السلطات  ــحــوذت  واســت
حيث   ،2018 العام   »MBC« مجموعة  في  مسيطرة 
لمكافحة  حملة  فــي  محتجزين  مــن  ــوال  أص صــادرت 

الفساد أطلقها ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
من  مقرها  لنقل  تخطط  التي  المجموعة،  وكانت 
بتناول  قبل  من  جــدال  ــارت  أث قد  الــريــاض،  إلــى  دبــي 
مثل  حساسة  لقضايا  بثتها،  أن  سبق  مسلسالت، 

العنف المنزلي والتشدد اإلسالمي.
فيه،  الرئيسية  الشخصية  إن  المسلسل  كاتبا  قال 
اسمها،  ــي  ــدرام ال العمل  يحمل  الــتــي  هـــارون،  أم 
حقيقية  يهودية  قابلة  من  كبير  بشكل  مستوحاة 
في  العراق  من  البحرين  إلــى  وصلت  جــان  أم  تدعى 

ثالثينات القرن الماضي.
الحلقة  مــع  بــث  المسؤولية  إلخــالء  بــيــان  ــاد  وأفـ
من  واألحـــداث  الشخصيات  ــأن  ب للمسلسل  األولـــى 

وحي الخيال.
بها  ــت  زال مــا  التي  البحرين،  فــي  البعض  ــرع  وه
االجتماعي،  التواصل  لوسائل  صغيرة،  يهودية  جالية 
تلفزيونية  ومقابلة  ــان  ج ألم  صـــورا  نــشــروا  حيث 
على  جــان  ألم  وينظر   .1977 الــعــام  معها  أجــريــت 
في  العامة  للخدمة  رمـــزا  باعتبارها  واســـع  نــطــاق 

البحرين.
ــت، قــال  ــكــوي وفـــي ال

على  السيف  عبدالعزيز 
ينبغي  ال  إنــه  »تــويــتــر« 
مؤيدا  المسلسل  اعتبار 

إلسرائيل.
لقطات  فـــي  ــاف  ــ وأضـ
الحلقة  بــث  بعد  مــصــورة 
ــات  ــق ــل ــن ح ــ األولـــــــى م
ــا  ــع الــمــســلــســل: »طــب
بين  أيــضــا  ــفــرق  ن الزم 
وبين  كدين  اليهودية 
كحركة  الصهيونية 
ســيــاســيــة مــتــطــرفــة.. 
له  ما  المسلسل  وهــذا 

التطبيع  بموضوع  عالقة 
الصهيوني،  الــكــيــان  ــع  م
ــة.  ــالق ــه ع ــا لـ ــا مـ ــي ــهــائ ن

ما  الخليج  يــهــود  ــال  أص
نفس  متدينين  ــوا  ــان ك
فما  أوروبــــــــا،  ــود  ــهـ يـ

للقضية  متحمسين  كانوا 
يــهــودا  ــوا  ــان ك الصهيونية، 

كانوا  بالنهاية  يعني.  بــاالســم 
يعتبرون نفسهم عربا«.

ــت الــمــمــثــلــة الــكــويــتــيــة  ــالـ وقـ
تقوم  الــتــي  الــفــهــد،  حــيــاة  المخضرمة 

ــاء«  ــب »األن لــجــريــدة  المسلسل،  فــي  القابلة  بـــدور 
»فئة  تعرف  أن  يجب  الشابة  األجــيــال  إن  الكويتية 
عالمنا،  فــي  ــودة  ــوج م ــت  ــازال وم كــانــت  البشر  مــن 
نتطرق  أن  علينا  يجب  لكن  معهم  لسنا  نحن  صحيح 
لدينا  ألن  قــديــمــة  زمــنــيــة  حقبة  خـــالل  ــن  م لــهــم 
عنهم«.  معلومات  لديهم  ليس  الشباب  من  جيال 

األخــيــرة  ــة  اآلونـ فــي  ــدال  ج الفهد  حــيــاة  وأثـــارت 
بلدها  من  األجــانــب  العمال  بطرد  علنا  بمطالبتها 

وسط جائحة فيروس »كورونا المستجد«.
لـ  عــامــا(   48( علي  نــاديــة  الفلسطينية  وقــالــت 
بالممثلة  المغرمين  مــن  تعد  لــم  إنها  ــرز«  ــت »روي
ــة  ــرواي ــي »تــمــريــر ال الــكــويــتــيــة ألنــهــا ســاهــمــت ف

اليهودية المنحرفة إلى داخل كل بيت عربي«.

المسلسل  تنبؤ  على  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  اعترضت 
بـ»غير  ووصفته  إسرائيل،  ــزوال  ب »النهاية«،  المصري 
التي  الــدول  »بين  خصوصا  و»الــمــؤســف«،  المقبول«، 
نقلت  ما  حسب  عــامــا«،   41 منذ  ســام  اتفاقية  أبرمت 

صحيفة »جيروزاليم بوست«.
يشرح  الــذي  المشهد،  وصف  في  الصحيفة،  وأسهبت 
تحرير  »حرب  عن   ،2120 العام  في  لألطفال  المعلم  فيه 

»كانت  قائا:  الــقــدس«، 
الرئيسي  الــداعــم  أميركا 
ــة الــصــهــيــونــيــة،  ــدول ــل ل
ــت  ــوق ــان ال ــ ــمــا ح ــن وحــي
العربية  ــدول  ال لتتخلص 
ــدود،  ــلـ ــا الـ ــدوهـ ــن عـ مـ
سميت  ــرب  حـ ــت  ــع ــدل ان
ــر  ــرب تــحــري ــ ــم حـ ــاسـ بـ

القدس«.
وأضــــاف الــمــعــلــم أن 
بسرعة  انتهت  »الــحــرب 
دولة  تدمير  في  وتسببت 
بعد  الصهيونية  إسرائيل 
من  عــام   100 مــن  أقــل 
معظم  ــرب  وهـ قــيــامــهــا، 
ــود فـــي إســرائــيــل  ــه ــي ال
بلدانهم  ــى  إلـ ــادوا  ــ وعـ

األصلية في أوروبا«.
هيئة  في  العربية  الشؤون  مراسل  قيس،  روي  وأعــاد 
مترجما  المشهد،  نشر  اإلسرائيلية،  والتلفزيون  اإلذاعــة 
معربا  »تويتر«،  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  للعبرية، 
مصري،  مسلسل  في  المشهد  هذا  ظهور  من  أسفه  عن 
أن  واعتبر  مصر،  في  المناهج  تغيير  عن  الحديث  بعد 

»الصورة معقدة«.
»على  إنه  قائا  سامي،  ياسر  المسلسل  مخرج  وعلق 
جاء  مما  ليتحقق   ،2120 لعام  االنتظار  الصهيوني  الكيان 
يحكي  »المسلسل  مضيفا:  عدمه«،  من  المسلسل  في 

أرض  فلسطين  أيضا،  به  ونحلم  به  نؤمن  عربي  حلم  عن 
العمل عبرنا عن هذا  وأنا وفريق  عربية إسامية محتلة، 

كانت  صنعتها  التي  الصورة  أن  يبدو  ولكن  بالصورة، 
صادقة فأزعجتهم«.

سمير  عــمــرو  المسلسل  كــاتــب  ــال  ق حين  فــي 
يوم«،  »كل  لبرنامج  هاتفية،  مداخلة  في  عاطف، 
»نقدم  المصرية:  نيوز«  »إكسترا  قناة  تبثه  الذي 
ــا تــرفــيــهــيــا،  ــم ع
معاني  ــل  ــم ــح وي
ــاالت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
بعيدا  مــطــروحــة، 
الــفــعــل  رد  ــن  عـ
الذي  اإلسرائيلي 
بــه  ــم  ــ ــت ــ أه ال 

إطاقا«.
ــدور أحــداث  ت
حول  المسلسل 
ــطــل  ــب كـــــره ال
ــذي يــقــدم  ــ ــ )ال
الممثل  دوره 
ــري  ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ
الشريف(  يوسف 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
السريع  والتطور 
بسرعة  ــم  ــدائ ال

ويحاول  تكنولوجي  مهندس  أنه  خصوصا  البرق، 
السبب  ولهذا  التطور،  هــذا  وقــف  الطرق  بشتى 

ويواجه  آخر،  مسار  إلى  الشريف،  يوسف  حياة  تتحول 
يقابل  حينما  الصعبة  والمواقف  الضغوطات  من  الكثير 

إنسانا آليا مستنسخا منه.
الشريف،  يوسف  من:  كل  بطولة  »النهاية«  مسلسل 
الصايغ،  وسهر  لطفي،  ومحمد  عبدالجليل،  وعــمــرو 
تأليف  مغنية،  وباسم  السباعي،  وناهد  وفيق،  وأحمد 

عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر محمد سامي.

»أم هارون« يثير جد ال في الشرق األوسط»أم هارون« يثير جد ال في الشرق األوسط
اعتبره البعض يدعو للتطبيع

القاهرة - الوسط

الخارجية اإلسرائيلية تبدي الخارجية اإلسرائيلية تبدي 
اعتراضها على مسلسل »النهاية«اعتراضها على مسلسل »النهاية«

أكبر مهرجانات السينما في العالم تتحد لبث األفالم مجاناأكبر مهرجانات السينما في العالم تتحد لبث األفالم مجانا

األوســكــار  جــوائــز  المانحة  األكاديمية  غيرت 
فرضه  ما  إطــار  في  األساسية،  قواعدها  إحــدى 
على  متغيرات  من  المستجد  كورونا  فيروس 

العالم كله.
الصور  وعــلــوم  فــنــون  أكاديمية  وأعــلــنــت 
في  تعرض  لــم  التي  ــام،  األفـ أن  المتحركة 
في  بالمشاركة  لها  سيسمح  السينما  صــاالت 
العام،  هــذا  األوســكــار  جــوائــز  على  المنافسة 

حسب »فرانس برس«، األربعاء.
األفام  عرض  األكاديمية  تشترط  تقليديا، 
لــوس  ــي صـــاالت  ف األقـــل  عــلــى  أيـــام  سبعة 
على  المنافسة  لدخول  مؤهلة  لتكون  أنجليس 

أكبر جائزة في هوليوود.
مدن  كبرى  ثاني  في  السينما  صــاالت  لكن 
غير  ألجل  مــارس  منتصف  منذ  أغلقت  أميركا، 
أجبر  مما  كوفيد19-،  انتشار  بسبب  مسمى 
أفامها  عرض  على  اإلنتاج  شركات  من  العديد 

على المنصات اإللكترونية.
حول  األخيرة  السنوات  في  الجدل  واحتدم 
التي  األوسكار،  جائزة  على  المتنافسة  األفــام 
العماقة  التدفقي  البث  مجموعات  أنتجتها 
»اإليرلندي«  مثل  »نتفليكس«،  أبرزها  ومــن 
في  ــا«  و»رومـ الماضي  العام  أيرشمان(  )ذي 

.2018
ــن،  روب ديفيد  األكــاديــمــيــة،  رئــيــس  وقـــال 
»يتطلب  هــدســون  دون  التنفيذي  ومديرها 
األفام  أهلية  لقواعد  االستثناء  هذا  كوفيد19- 

للفوز بجوائزنا«.

صــاالت  فــي  عرضت  التي  ــام  األفـ أن  كما 
ستصبح  أنجليس  لــوس  خــارج  الكبرى  المدن 

مؤهلة أيضا.
وتــســعــى هــيــئــات هـــذه الــصــنــاعــة جــاهــدة 
حفات  وتأجيل  الــصــاالت  ــاق  إغ مــع  للتكيف 
فيروس  انتشار  مع  الرئيسية،  الجوائز  توزيع 

كورونا.
ال  إنها  الكبرى  األميركية  السينما  دور  وتقول 
رغم  الصيف،  قبل  أبوابها  افتتاح  إلعادة  تخطط 
العروض  باستئناف  للصاالت  أذنت  جورجيا  أن 

االثنين وتعتزم تكساس أن تحذو حذوها.
الثالثة  النسخة  أن  األكاديمية  وأوضــحــت 
ستقام  األوســكــار  جوائز  حفلة  من  والتسعين 

في 28 فبراير 2021 كما كان مقررا.

»كورونا« يفرض التغيير »كورونا« يفرض التغيير 
األكبر على قواعد »األوسكار«األكبر على قواعد »األوسكار«

القاهرة - الوسط

بعد تنبئه بزوال الدولة العبرية

• الفنانة الكويتية حياة الفهد

بنغازي - مريم العجيلي
عقلها«،  »غاب  أغنية  أميرة،  الليبية،  الفنانة  سجلت 
من  الذي  الجريد«،  »سوق  لمسلسل  البداية  كشارة 

المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.
من  ليبي  غنائي  عمل  لـ»تنفيذ  أميرة  تستعد  كما 
سيجري  الليبية،  األغنية  عمالقة  ألحد  الجميل  الزمن 
بالمدينة  كليب  الفيديو  طريقة  على  تصويره 
العمل  تصوير  المقرر  ومن  طرابلس،  في  القديمة 

بعد عيد الفطر«.
إلى  عودتها  الليبية  الفنانة  تسجل  األغنية  بهذه 
الفنية بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات،  الساحة 
أغنية  منها  أعمال،  عــدة  قدمت  أن  لها  سبق  حيث 
جيالني  شاب  بالفنان  جمعها  ديو  وهي  »وحشني«، 
 ،2003 العام  في  طرحها  وقت  كبيرا  نجاحا  وحققت 
عالقة  تزال  ال  التي  الديو  أغاني  من  واحــدة  وتصبح 

باألذهان رغم مرور 17 عاما على طرحها.
الراحل محمد  الفنان  باريس مع  وشاركت في حفلة 
وأغنية  عليك«  هلل  »اســم  ألحانه  من  وغنت  حسن 
»عاشقين  أغنية   2013 في  غنت  كما  وينك«،  »وينك 

ترابك«.
الدنيا  أم  أنها ستزور مصر  الليبية  الفنانة  وكشفت 
كل  أغلقت  التي  كورونا  فيروس  أزمة  انتهاء  بمجرد 
المصرية  باللهجة  عملين  لتسجيل  العالم،  مطارات 

من كلماتها وألحانها.

بعد غيابها لسنوات

الفنانة الليبية الفنانة الليبية 
أميرة تعود بأغنية أميرة تعود بأغنية 

»غاب عقلها«»غاب عقلها«

•  يوسف الشريف

•  أميرة

• بوستر مسلسل »النهاية«

•  من فعاليات سابقة لمهرجان »كان«



في
الحديدية، املرمى للكرة  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أكد 

جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  الطويل،  محمود 
ُأجريت،  التي  السحب  عملية  أن  ــوســط«،  »ال
بجائزة  القماطي  عبدالمالك  فــوز  عن  أسفرت 
المسابقة السادسة للكرة الحديدية عبر اإلنترنت. 
وأضاف الطويل قائاًل: »35 مشاركًا ممن توصلوا 
الجائزة،  على  السحب  دخلوا  الصحيحة  لإلجابة 
وريان  علي  إيناس  وهم  طرابلس  من   13 منهم 
المجدوب  وأنفال  مصطفى  وسمر  عبدالمجيد 
الزنتوتي  وعبدالمعز  الزنتوتي  وعبدالمهيمن 
الدين سعد وفراس  القماطي وسراج  وعبدالمالك 

حفيضة  ومحمد  المجدلي  ومطيع  الزليطني 
»من  وأكمل:  المنتصر«.  وسعد  العقبي  ومحمد 
ومحمد  عبدالدائم  شامخ  وهم:   13 هون  مدينة 
العكشي والصالحين ساسي وميلود العربي ومؤيد 
ومجد  الصالحين  ومروان  اشنيبو  والعربي  ميالد 
وعبدالجبار  اشنيبو  ومحمد  اشنيبو  ورياض  ميالد 

الصالحين وفطومة العكشي وميار فتحي«.
وهم   ،5 الــزنــتــان  مدينة  ــن  »م ــح:  ــ وأوض
وشاهين  محمد  وحسن  الشريدي  مصطفى 
ــشــريــدي وســمــر عــبــداهلل،  ــداهلل وســنــد ال ــب ع
فرحات  هما  اثنان،  النــوف  رأس  مدينة  ومــن 
مدينة  ومــن  الميهوب،  ومحمد  عبداللطيف 
ومن  صــالــح،  بــن  مفتاح  ليبيا  ــط  وس هـــراوة 

غدامس جنوب غرب ليبيا عبدالحميد يونس«.
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● تكريم سابق على منصات التتويج في الكرة الحديدية

● بن علي
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شهر رمضان
صيام عن النشاط

الحدث

زين العابدين بركان

هي  وربما  والمعتاد  العادة  غير  على 
التي  طويلة  سنوات  منذ  ــى  األول المرة 
الكريم  الشهر  وليالي  ــام  أي فيها  تخلو 
لكرة  الرمضانية  الرياضية  النشاطات  من 
كل  بها  وتمتلئ  تزخر  كانت  التي  القدم 
في  واحــدًا  يكون  يكاد  مشهد  في  األحياء 
جائحة  عطلت  حيث  الــوطــن،  ــوع  رب كــل 
في  وجعلتها  األقدام  كل  »كورونا«  وأزمة 
وال  نشاط  بال  مفتوحة  واستراحة  إجــازة 
سريعًا  األزمة  هذه  زوال  أمل  على  دوريات 
وتعود  ــدوران،  ال إلى  الكرة  معها  لتعود 
الشهر  خالل  الرياضية  المالعب  كل  إلى 

الكريم.
وليالي  أيام  تمضي  كيف  يتصور  أحد  ال 
رياضي  رمضاني  نشاط  بال  الكريم  الشهر 
ــواء،  األج ويغير  النشاط  وينعش  يجدد 
والكساد  والركود  الرتابة  حالة  من  وينقلنا 
وحتى  ــشــاط،  ــن وال الحيوية  عــالــم  ــى  إل
البطوالت  كل  العالمي  المستوى  على 
بمشاهدتها  نستمتع  كنا  التي  األوروبية 
ــارت  وص تمامًا  توقفت  الــشــاشــات  عبر 
فعندما  آخــر،  إشــعــار  حين  ــى  إل معطلة 
يسود  المثيرة  ومنافساتها  الرياضة  تغيب 
هي  الذكريات  وتكون  المشهد،  الصمت 
الجميلة  األوقات  الستعادة  والزاد  المالذ 

المثيرة. ولحظاتها 
بداية  في  ونحن  يحدونا  األمل  زال  ما 
في  الكريم  الشهر  مــن  ــى  األولـ ــام  األيـ
متحفز  فالجميع  للنشاط،  سريعة  عــودة 
التي  والمشاهد  األجــواء  لهذه  ومتعطش 
انفراج  قرب  فمع  غيابها،  على  نتعود  لم 
سيطلق  الكل  أن  شك  ال  والغمة  األزمــة 
واســع  رمضاني  ونــشــاط  لــزخــم  العنان 
فليتنافس  وعــنــدهــا  ــاء،  ــ األرج كــل  يعم 
والعافية  الصحة  لكسب  المتنافسون 
األوقات  أجمل  وقضاء  النشاط  واستعادة 
فالحياة  طبيعتها،  إلــى  الحياة  وعـــودة 
خالل  خاصة  ونــشــاط  ــرة  وك ريــاضــة  بــال 
وتبقى  الكثير  ينقصها  الفضيل  الشهر 
بعودة  فأهاًل  نكهة،  وال  لون  وال  طعم  بال 
والعطاء  الخير  شهر  رمضان  في  النشاط 
أجبرتها  وإن  حتى  والتحديات  والمبادرات 
بشكل  التوقف  على  ــا«  ــورون »ك جائحة 

واضطراري. موقت 
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بالنشاط  ليبيا  في  المبارك  رمضان  شهر  ارتبط 
الرمضانية،  الكروية  والمسابقات  الرياضي 
الطقس  ــرارة  ح درجــة  وارتــفــاع  الصيام  ورغــم 
البالد  بها  وتمر  تعيشها  التي  والظروف  أحيانًا، 
فإنه ال يكاد يخلو شارع  السياسي،  الصعيد  على 
ساعات  قبل  رمضاني  دوري  إقامة  من  حي  أو 
يعشق  حيث  الليلية،  الفترة  وخــالل  اإلفــطــار 
الكروية  منافساتها  وتحديدًا  الرياضة  الجميع 
أكثر  الجميع  شهية  وتتفتح  وتيرتها  لتزداد 
من  واسعة  مشاركة  وسط  الصيام  شهر  خالل 
التي  األندية  مختلف  نجوم  ومن  األجيال  مختلف 
الرمضانية  الدورات  منظمو  ويتسابق  يتنافس 
في  للمشاركة  واستقطابهم  دعوتهم  على 
أنظار  ولــفــت  لــجــذب  استعراضية  مــبــاريــات 
»كــورونــا«  فيروس  يأتي  أن  قبل  الجمهور، 
في  عمرها  طــال  التي  الفكرة  على  ليقضي 
بعد  عامًا،   50 من  ألكثر  ليبيا  وشوارع  مالعب 
أن أوقف جميع مظاهر الحياة في العالم بأسره.

قديمة  حكاية  الصغيرة  الــقــدم  كــرة  مالعب 
موسم  كل  وانطالق  مطلع  مع  تتجدد  أصبحت 
تغطيها  مساحات  ُاستعملت  حيث  رمضاني، 
الصلبة  واألرضية  واألسفلت  اإلسمنت  من  طبقة 
مالعب  عليها  أطلق  القدم  لكرة  مالعب  لتكون 
ذاتها  بحد  تعني  إيطالية  كلمة  وهي  الـ»ستاك« 
مقام  تقوم  والرمل  اإلسمنت  خليط  من  طبقة 
الزنك،  أكواخ  خاصة  الفقيرة،  البيوت  في  البالط 
يومنا  حتى  صامدة  ظلت  الـ»ستاك«  فمالعب 
مبارياتها  تنظيم  في  المتبعة  طقوسها  لها  هذا 
بنغازية  ساحة  من  أكثر  في  تقام  التي  الساخنة 

خالل الشهر الكريم بجهود ومجهودات ذاتية.

دوري الضريح
يعد دوري »الضريح« في قلب ووسط مدينة 
الرمضانية  الدوريات  وأعرق  أقدم  من  بنغازي 
الصغيرة  المالعب  مستوى  على  القدم  لكرة 
كانت  أن  فبعد  بالـ»ستاك«،  تعرف  كانت  التي 
المالعب  على  تقام  الرمضانية  ــات  ــدوري ال

المساحات  ــود  وج بسبب  الترابية  الكبيرة 
مع  ظهرت  المدينة  أنحاء  كل  في  الشاسعة 
 40 من  يقرب  ما  قبل  أي   ،1980 العام  بداية 
الـ»ستاك«  دوري  فكرة  بنغازي،  بمدينة  عامًا 
من  البداية  كانت  حيث  الصغيرة،  المالعب  ذات 

بنغازي. بمدينة  »الضريح«  ملعب 
الـــدوري مــع توقف  ــذا  إقــامــة ه وتــزامــنــت 
السبعينات،  أواخــر  الرسمي  الكروي  النشاط 
مواسم  لثالثة  الليبي  الكرة  دوري  توقف  حيث 
األيام،  هذه  السياسي  الحال  هو  كما  متتالية، 
القاتل،  ــا«  »كــورون فيروس  يتفشى  أن  قبل 
العليا، فكان دوري »الضريح«  الكلمة  له  ويكون 
بامتياز  واألضــواء  والشهرة  النجوم  دوري  هو 
ــروي الـــذي ساد  ــك ــراغ ال ــف ــو الـــذي مــأ ال وه
الكروية  المسابقات  غياب  وعوضهم  المشهد 
للجمهور  الوحيد  المتنفس  وكــان  الرسمية، 
الرمضاني  ــدوري  ال هذا  شهد  كما  الرياضي، 

مشاركة   1980 العام  األول  ظهوره  موسم  في 
من  الثمانينات  جيل  نجوم  ــرز  أب من  كبيرة 
واهتمام  بحضور  حظي  كما  األندية  مختلف 
ثالثة  الدوري  هذا  استمر  حيث  كبير،  جماهيري 
على  المشرف  وكان  متتالية،  رمضانية  مواسم 
»التحدي«  فريق  العب  هو  الــدوري  هذا  إقامة 
الذين  الفهود  نجوم  أحد  زينوبة،  علي  السابق 
موسم  الليبي  الـــدوري  ببطولة  معه  توجوا 

.1977
الذين  الليبية  ــكــرة  ال نــجــوم  أبـــرز  ــن  وم
العيساوي  فوزي  أيضًا  الدوري  هذا  في  شاركوا 
األول  الليبي  للمنتخب  السابق  الفني  المدير 
اهلل  وعبد  حسن  محمد  والراحل  البشاري  وعلي 
الشهير  الهاشمي  وعلي  عابد  وعلي  الفزاني 
ساسي  وفرج  الزاوي  وصالح  وخالد  بـ»الغبش« 
وإبراهيم  فتحي  وشقيقه  القزيري  وعمر  وكشبور 
األسبق  الليبي  المنتخب  مرمى  وحارس  جريبيع، 

القدم  كرة  ذلك  بعد  انتشرت  الكوافي.  رمزي 
وأحياء  مناطق  باقي  في  الصغيرة  بالمالعب 
ساحة  أو  منطقة  تخلو  تكاد  فال  بنغازي،  مدينة 
الصغيرة  بالمالعب  رمضاني  دوري  إقامة  من 
استقطاب  في  ــه  ذروت وبلغ  التنافس  واشتد 
البركة  منطقة  كانت  حيث  للمشاركة،  النجوم 
من  مهمة  ــرى  أخ محطة  العريقة  الشهيرة 
على  الرمضانية  ــات  ــدوري ال إقــامــة  محطات 
من  وتنظيم  بإشراف  الصغيرة  المالعب  مستوى 
أول  ُأقيم  المطلوب، حيث  المخضرم حسين عبد 
رمضان  شهر  في  البركة  بساحة  رمضاني  دوري 
رمضان  شهر  في  ُأقيمت  كما   ،1988 العام  من 
لنفس  الكأس  بطولة  يليه  ــذي  ال العام  من 
مرة  ألول  يقام  دوري  وهو  المشاِركة،  الفرق 
الشركات  الصغيرة يخص  المالعب  على مستوى 
الصغير  الملعب  شهد  كما  العامة،  والجهات 
ألربعة  القدم  لكرة  دوري  إقامة  »النصر«  بنادي 

ألبرز  مشاركة  شهد  متتالية  رمضانية  مواسم 
سيدي  لمنطقة  كان  كما  األندية،  مختلف  نجوم 
الرمضانية  الــدوريــات  في  بــارز  حضور  حسين 
الدوريات  إقامة  دائرة  لتتوسع  الفترة  تلك  خالل 
كل  في  هذا  يومنا  حتى  لتتواصل  الرمضانية 

المناطق. لتشمل مختلف  ليبيا  وربوع  مدن 

انطالق الصاالت
غير أن مالعب الكرة الصغيرة تطورت وصارت 
تغطيها نوعية جيدة من أرضية المالعب الحديثة 
الالعبين  يساعد  الذي  المريح  الصناعي  والبساط 
في  انتشرت  التي  المالعب  وهي  ــداع،  اإلب على 
 1998 العام  وشهد  الليبية،  المدن  مختلف 
رسميًا  يشارك  ليبي  منتخب  أول  وتشكيل  ظهورًا 
الخماسية  القدم  لكرة  العربية  البطولة  في 
بالعاصمة  ُأقيمت  التي  المغطاة،  الصاالت  داخل 
العبين  على  االختيار  ووقع  القاهرة،  المصرية، 
الثالثة  المرتبة  في  وجاء  اللعبة  اعتزلوا  سابقين 

عربيًا.
لكرة  الليبي  المنتخب  مشاركات  تواصلت 
البطوالت  مختلف  في  الــصــاالت  ــل  داخ القدم 
العربية والدولية وأصبحت المالعب الليبية زاخرة 
بإحرازه  مسيرته  وتوج  الصغيرة  المالعب  بنجوم 
بطولة العرب وبطولة أفريقيا ومثل الكرة العربية 
 2008 العام  بالبرازيل  العالم  بكأس  واألفريقية 
بقاعدة  االهتمام  لمزيد  النجاحات  هذه  ودفعت 
المحلية  مسابقاتها  وتنظيم  ونشرها  اللعبة 
مسابقات  مــرة  ألول  ُأقيمت  حيث  وتطويرها، 
انتقاء  تم  ومنها  األندية،  مختلف  تجمع  محلية 
تعيش  حيث  لمنتخباتها،  الدوليين  الالعبين  أبرز 
األيام  هذه  الليبية  المدن  وباقي  بنغازي  مدينة 
مختلف  وتزخر  بامتياز  رمضانية  كروية  أجــواء 
الرمضانية  الــدورات  بإقامة  والمالعب  الساحات 
التي تتواصل بصورة يومية حتى آخر أيام الشهر 
واحدًا  يكون  يكاد  ومشهد  صورة  في  الفضيل 
الليبيين  تعلق  يعكس  ما  الوطن،  ربوع  كل  في 

وعشقهم لكرة القدم متابعة وممارسة.

»كورونا« يعرقل رحلة نصف قرن من الدورات الرمضانية

ست جوائز متنوعة في مسابقات الكرة الحديدية

ألول مرة.. توقف نشاط كرة القدم 
الخماسية في الدورات بشوارع 

بنغازي وطرابلس ومختلف المدن

دوري »الضريح« في قلب ووسط مدينة 
بنغازي من أقدم وأعرق الدوريات على 

مالعب »ستاك« انطلق في 1980

النشاط  عودة  فور  المحترفين،  حركة  الجميع  يترقب 
على  ُأجبرت  أن  بعد  العالم،  دول  مختلف  في  الكروي 
»كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الــفــوري،  التوقف 
المستجد«، الذي أودى بحياة اآلالف وأصاب الماليين، 
بن  أحمد  يتواجد  الليبيين  المحترفين  بين  ومن 
اإليطالي،  »كروتوني«  فريق  جناح  عامًا(   28( علي 
علي  بن  ألحمد  ويحسب  الثاني،  القسم  أندية  أحد 
من  أنه  بحكم  السوقية،  قيمته  على  حافظ  أنه 
ــا،  أوروب في  القالئل  الليبيين  المحترفين 
بحجم  ومهم  قــوي  دوري  فــي  وتــحــديــدًا 
»ترانسفير  لموقع  ووفقًا  اإليطالي،  الدوري 
ماركت« المتخصص في رصد القيمة السوقية 
علي  بن  قيمة  تتجاوز  بأسره،  العالم  العبي  لجميع 
القيمة  ناحية  من  األعلى  وهــي  ــورو،  ي مليوني 
له  المميز  األداء  بعد  مواطنيه،  بين  السوقية 
يليه جناح »الترجي«  التوقف،  الدوري قبل  في 
بخطى  يسير  الذي  الهوني  حمدو  التونسي 
من  تقترب  السوقية  قيمته  وباتت  ثابته، 
الالعب  قيمة  بلغت  أيضًا  يــورو،  مليون 
»ريو  في  المحترف  المصراتي  المعتصم 
فيما  يــورو،  ألــف   650 البرتغالي،  ــي«  آف
وصلت قيمة محمد منير المحترف بالدوري 
وينتظر  يــورو،  ألف   550 إلى  األميركي، 
بهدف  النشاط  استئناف  الجميع 
للظهور،  الالعبين  جميع  عودة 
أسهمهم  ارتفاع  ثم  ومن 
ــي بــورصــة  ــد ف ــن جــدي م

الالعبين الدولية.

● استراحة بين الشباب في منافسات رياضية رمضانية سابقة

يجري االتحاد الليبي لتنس الطاولة، برئاسة محمد أبوسيف الدعيكي، اللمسات 
األخيرة الفتتاح أول قاعة رياضية متخصصة في اللعبة، التي ينتظر أن يحتفل 
بافتتاحها وتدشينها عقب نهاية شهر رمضان المبارك، وتعد القاعة الحديثة 

هي األولى من نوعها التي تقع بالمدينة الرياضية ببنغازي، وتحتوي على إقامة 
مجهزة تخص رياضيي اللعبة والجهاز الفني ومكاتب ومقار مجهزة التحاد 

اللعبة والعديد من المرافق األخرى، ومدرجات وصالة اللعب بمساحة 
20 - 22، وتعتبر أكبر صالة على مستوى المغرب العربي.

توجت ليبيا بذهبية بطولة الفرق العربية للشطرنج الخاطف عبر اإلنترنت ◆
برصيد309 نقاط، وجاء العراق ثانيًا بـ209 نقاط وسورية ثالثًا بـ89 نقطة 

ورابعًا مصر 54 نقطة وخامسًا اليمن 20 نقطة وتليهم تونس واألردن دون 
نقاط، وعلى مستوى الفردي جاءت التراتيب الثالثة األولى من ليبيا، فجاء أواًل 

عماد مادي 45 نقطة وثانيًا أحمد سلطان 36 نقطة وثالثًا حسن الصابري 
34 نقطة، يشار إلى أن البطولة نظمها مجموعة من الشباب العرب، وكانت 

بزمن 3 دقائق، باإلضافة إلى ثانيين وبمشاركة 82 العبًا عربيًا.

◆

● األسر تتابع أنشطة األبناء في الدورات الرمضانية● منافسات في كرة القدم الخماسية بين الشباب

طرابلس - محمد ترفاس

»العقوري«.. أول من رفع العلم الليبي في األوليمبياد
»الكزة« نجح العباً وبرع حكماً وإدارياً ال يشق له غبار ومكتشفاً للمواهب المختلفة

الشخصيات  من  الكزة  العقوري  عمر  الراحل  يعد 
الليبية  للرياضة  الكثير  قدمت  التي  الرياضية 
مؤسسًا  وعضوًا  وقياديًا  وإداريـــًا  وحكمًا  العبًا 
مشرفة  وواجهة  وسفيرًا  الليبية  األولمبية  للجنة 
ظهور  أول  فمع  البالد،  في  عام  بشكل  للرياضة 
العام  بطوكيو  األولمبية  األلعاب  بــدورة  ليبي 
كوكبة  وسط  للكزة  األول  الظهور  كان   1964
 64 طوكيو  دورة  بين  وما  التاريخية  النجوم  من 
بسبب  المقبل  العام  إلــى  المؤجلة  ونظيرتها 
في  لتقام  المستجد«  »كورونا  فيروس  جائحة 
حدث  في  الجاري  العام  عن  بــداًل   2021 صيف 
في  عظيمة  وأجيال  أجيال  تقف  نوعه،  من  فريد 
القدم على وجه  الليبية بشكل عام وكرة  الرياضة 
»الوسط«  جريدة  في  منها  نستعرض  الخصوص 
يعرف  لم  زمــن  في  الوطنية  سيرها  من  بعضًا 
في  القوية  الرغبة  باستثناء  الشهرة  أو  األمــوال 
حمل  من  أول  العقوري  بينهم  ومن  البالد،  خدمة 

األولمبياد. في  الليبي  العلم 

بداية مبكرة
يوسف  عمر  والراحل  السابق  الرياضي  وُلــد 
والتحق  الثالثينات،  بداية  مع  الكزة  العقوري 
آنذاك،  اإليطالية  بالمدرسة  العقوري  عمر  الراحل 
ومارس  واإليطالية،  العربية  اللغتين  درس  حيث 
ليست  زمنية  لفترة  القدم  كرة  نشاط  الراحل 

الرياضي  النشاط  بمجال  وارتــبــط  بالقصيرة 
بدأت  متعددة.  زمنية  لمراحل  الشباب  وبقطاع 
الرياضي  بالنشاط  العقوري  عمر  الالعب  عالقة 
مارس  الصغار، حيث  رفاقه  الصغر شأنه شأن  منذ 

يمارس  استمر  ثم  الشارع  في  القدم  كرة  لعبة 
على  يشرف  كــان  التي  المدرسة  فــي  نشاطه 
عرابي  السابق  الرياضي  فيها  الرياضي  النشاط 
إلى  يوميًا  دراجته  على  يأتي  كان  الذي  العنيزي 

المدينة  داخل  إقامته  محل  من  البركة  منطقة 
إلى   1933 العام  من  السنوات  خالل  ذلك  وكان 

.1935 العام 
عمر  الراحل  الالعب  ُاختير   1935 العام  وفي 

البركة  منطقة  بفريق  العبًا  ليكون  العقوري 
القدم  كرة  لعبة  نشاط  مع  الفعلية  رحلته  ليبدأ 
العقوري  عمر  الراحل  الالعب  وشغل  المحلية، 
الكروية  بداية مسيرته  منذ  الدفاع  مركز متوسط 
أنجب  العقوري قد  اللعب وكان عمر  اعتزل  أن  إلى 
شغل  قد  حيث  الدفاع  متوسط  مركز  يشغل  من 
فريق  مع  بامتياز  المركز  هذا  الكزة  مصطفى  ابنه 
مواسم  خالل  صفوفه  ضمن  برز  الذى  »النصر« 
في  شارك  كما  السبعينات،  مطلع  وحتى  الستينات 
منتخب  ومع  »البركة«  فريقه  مع  المباريات  عديد 
واأللمانية  اإليطالية  الفرق  عديد  أمام  بنغازي 

واإلنجليزية.

نجاح في التحكيم
فريق  ــع  م ــوري  ــق ــع ال عــمــر  الــراحــل  شـــارك 
عديد  ولعب  األربعينات  أوائــل  منذ  »الجمعية« 
حل  تم  وعندما  الفترة،  تلك  خــالل  المباريات 
وفي  كالعب  االعتزال  العقوري  قرر  الفريق  هذا 
محمد  المعروف  الحكم  عليه  عرض  نفسها  الفترة 
الذي  التحكيم  بمجال  االلتحاق  البيجو  السنوسي 
وهم  الحكام  من  قلياًل  عــددًا  وقتها  يضم  كان 
بركات  الرحمن  عبد  والحكم  البيجو  محمد  الحكم 

أدريزة. والحكم عوض إكسيكسو والحكم عياد 
كحكم  التحكيمي  نشاطه  العقوري  عمر  بدأ 
مــبــاريــات  إدارة  ــي  ف بالمساهمة  قــدم  كــرة 
تكليفه  تم  المجال  هذا  في  ولنجاحه  المدارس، 
قدمت  التي  المدارس  مسابقات  على  اإلشــراف 
مفتاح  أمثال  الدوليين  والنجوم  الالعبين  عديد 

الحكم  شارك  ثم  وغيرهما،  الغناي  وخالد  األصفر 
المسابقات  مباريات  إدارة  في  العقوري  عمر 
القدم  كرة  حكام  أبرز  أحد  أصبح  حتى  المحلية 
ميدان  اعتزل  أن  إلى  والستينات  الخمسينات  في 

الستينات. منتصف  التحكيم 

عضو األولمبية
العطاء  واصل  التحكيم،  مجال  اعتزاله  عقب 
عديد  تقلد  حيث  الرياضية،  اإلدارة  مجال  في 
اللجنة  ممثل  مهمة  وتولى  القيادية  المناصب 
مطلع  حتى  ســنــوات  لعدة  الليبية  األولمبية 
التنفيذي  بالمكتب  عضوًا  كان  كما  السبعينات، 
عمر  اإلداري  نال  كما  الوطنية،  األولمبية  للجنة 
رياضي  وفد  أول  مع  المشاركة  شرف  العقوري 
حيث  األولمبية،  األلعاب  دورة  في  يشارك  ليبي 
الذي  الليبي  الرياضي  الوفد  في  عضوًا  ُاختير 
طوكيو  في  األولمبية  األلعاب  دورة  في  شــارك 
المشارك  الوفد  ضم  وقد   1964 العام  باليابان 
ــاًل مــن األخـــوة عمر  ــدورة ك رمــزيــًا فــي هــذه الـ
وسليمان  كعبار  الدين  ونجم  الكزة  العقوري 
يحيى  علي  والدكتور  دراويل  وصالح  الفقيه  حسن 
الوفود  استعراض  خــالل  قــام  وقــد  المنصوري، 
شرف  بنيل  االفتتاح  حفل  في  بطوكيو  المشاركة 
الدورات  في  مرة  ألول  يرفع  الذي  ليبيا  علم  حمل 
العقوري  عمر  الراحل  يعد  الدولية، حيث  األولمبية 
وعضوًا  الليبية  األولمبية  للجنة  مؤسسًا  عضوًا 
 1962 سبتمبر   11 في  إلدارتــهــا  مجلس  بــأول 

.1970 واستمر لمدة ثماني سنوات حتى العام 

الوسط- زين العابدين بركان
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بعد 56 عامًا تمر الذكريات

● الدعيكي
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»الترجي«  لنادي  الرسمية  الصفحة  كشفت 
اهتمام  عن  »فيسبوك«  عبر  التونسي  الرياضي 
الدولي  الليبي  الظهير  عقد  بتجديد  اإلدارة 
لعدة  بقائه  على  الحفاظ  بهدف  الهوني،  حمدو 
عددها،  بعد  يتحدد  لم  مقبلة،  أخــرى  مواسم 
إدارة  بين  المفاوضات  عنه  ستسفر  لما  انتظارًا 
من  بات  الذي  والالعب  الكبير  التونسي  النادي 
التحرك  جاء  حيث  الفريق،  صفوف  دعائم  أهم 
من  قربه  األول:  لسببين،  الهوني  عقد  نحو 
عليه  هو  ما  على  الوضع  استمرار  وحال  االنتهاء 
فترة  خالل  مقابل  دون  الدولي  الالعب  سيرحل 
بات  الالعب  أن  الثاني:  أما  المقبلة،  االنتقاالت 

األندية  من  الكثير  أنظار  ومحط  مطلوبًا 
أن  بعد  وخارجها،  األفريقية  القارة  داخــل 
العالم  كأس  في  بشدة  األنظار  إليه  لفت 
لقبها  اقتنص  والتي  بقطر،  لألندية  األخيرة 
موسمًا  مقدمًا  اإلنجليزي،  »ليفربول« 

األبطال  دوري  في  أيضًا  استثنائيًا 
ــام  أم ــروج  ــخ ال قبل  ــي،  ــق ــري األف

دور  من  المصري  »الزمالك« 
في  وحتى  النهائي،  ربع 

ــدوري  ــ مــســابــقــة ال
الــمــحــلــي قــبــل 

بسبب  التوقف، 
فيروس  انتشار 

المستجد«. موقع »ترانسفير  »كورونا 
القيمة  المتخصص في رصد  ماركت« 
بأسره،  العالم  العبي  لجميع  السوقية 
»األهلي  العب  الهوني  حمدو  يضع 
التألق  أشهر  بعد  األسبق،  طرابلس« 
يرصد  حيث  جيدة،  مرتبة  في  األخيرة 
له قيمة تقدر بـ 725 ألف يورو، وهي 
نادٍ  أي  على  سيتعين  التي  القيمة 

الهوني  يطلب 
ــاوض  ــ ــف ــ ــت ــ ال
أساسها،  على 
قابلة  لتصبح 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ لـ
فــــــي بـــاقـــي 

ــات  ــاوضـ ــفـ ــمـ الـ
ومدى  النادي،  اسم  على  بالطبع  ستتوقف  التي 
ذاك،  أو  النادي  هذا  تجاه  الدولي  الالعب  رغبة 
تؤكد  الهوني  حمدو  من  مقربة  معلومات  لكن 
»باب  أبناء  وسط  كبير  فني  باستقرار  يشعر  أنه 
الفني  المدير  ــود  وج في  خصوصًا  سويقة«، 

يمنع  أن  دون  األصدقاء،  وسط  هلل،  الحمد  جدًا، 
ذلك من اتخاذ الكثير من االحتياطات والمحاذير 

المعروفة«. الطبية 
باتت  الليبيين  الالعبين  قماشة  أن  المثير 
محدودة، بعد أن كانت آخذة في االنتشار خالل 
المسيطرة  الهلع  حالة  ظل  في  األخيرة،  الفترة 
»كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الجميع،  على 
إيقاف  في  تسبب  ــذي  ال عالميًا،  المستجد« 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناشط  جميع 
حول  الــدوريــات  إقامة  من  ويحد  والرياضية، 
حيث  الليبي،  المحترف  سلبًا  ليتأثر  العالم، 
رقعة  تزايد  »كــوورنــا«  فيروس  ظهور  سبق 
بدول  وتحديدًا  الخارج،  في  الليبيين  المحترفين 
المحلية  المسابقة  غموض  تزايد  مع  الجوار، 
بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بــالــدوري  الخاصة 
الموسم  بداية  وإعالن  الماضي،  الموسم  إلغاء 
الشواهد  جميع  أن  إال  سبتمبر،  في  المقبل 
تؤكد صعوبة إتمام ذلك في ظل حالة االرتباك 
الموقت  الكرة  اتحاد  أجواء  على  تسيطر  التي 
الذي  الشلماني،  عبدالحكيم  بقيادة  الحالي 
برحيل  انتهت  العراقيل  بعض  خلفية  على  جاء 
وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس 
به  المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب 
فيروس  يعقد  أن  قبل  المسابقات،  تنظيم 
العالم  دوريات  جميع  ويحبط  الموقف  »كورونا« 

استثناء. دون 
الماضي  العام  من  األخيرة  األسابيع  شهدت 
عدد  عقود  فسخ  الشتوي«  الـ»ميركاتو  قبل 
وتونس،  المغرب  في  الليبيين  المحترفين  من 
تم  حيث  منهم،  آخر  لعدد  جديدة  عقود  وإبــرام 
الطاهر  صالح  الليبيين  الالعبين  عقود  فسخ 
ومحمود  طنجة«  »اتحاد  من  الهريش  وزكريا 
أبوسنين  الرحمن  وعبد  ضانة  وهيثم  ابحير 
»النجم  من  سلتو  وأنيس  تطاوين«  »اتحاد  من 
السكندري«  »االتحاد  إلى  رحل  الذي  الساحلي« 
المصري، وكان هناك عديد األخبار حول انتقاالت 
لوال  الشتوية  االنــتــقــاالت  فــي  عقود  وتجديد 
سالم  الليبي  الالعب  بينها  من  »كورونا«  جائحة 
»الصفاقسي«  فريق  من  يقترب  كاد  الذي  عبلو، 
»السلط«  فريق  في  صبو  والمعتصم  التونسي 

»شبيبة  فريق  في  الطبال  ومحمد  األردني 
الطاهر  القبائل«، فضاًل عن توقيع صالح 
طنجة«  »اتحاد  من  قادمًا  جديدًا  عقدًا 
لكنه  البحريني،  »الرفاع«  إلى  لينضم 
بعد  األخــيــرة،  الفترة  في  عنه  تخلى 
مع  طــويــاًل  ــدم  ت لــم  قصيرة  تجربة 
توقف  بعد  انتهت  الخليجي،  الفريق 

النشاط بسبب »كورونا« أيضًا.

725 ألف يورو تجبر »الترجي« التونسي على تمديد عقد »الهوني«
بعد ارتفاع قيمته السوقية

القاهرة - الوسط
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رمضان الخير

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

ومع  عام،  كل  في  رمضان  إطاللة شهر  مع 
التكافل  قيم  فيه  تترسخ  الذي  الشهر  نفحات 
وهي  للمحتاج  المساعدة  يد  ومد  والتعاضد 
أشياء إيجابية في أي مجتمع وفي كل رمضان، 
والوسط  المحتاجين،  مساعدة  قوائم  تبدأ 
عديد  تبدأ  حيث  استثناًء،  ليس  الرياضي 
المحتاجين  قوائم  ــداد  إع في  المؤسسات 
وتقديم المبالغ المالية أو المساعدات األخرى 
في شكل سلة غذائية متكاملة واألعداد تتزايد 
الحرب  ظروف  ظل  في  الرياضي  الوسط  في 

والوضع االقتصادي.
من  والنازحين  المهاجرين  إعــداد  تتزايد 
فعلية،  لمساعدات  بحاجة  وبعضهم  بيوتهم 
الرياضية  الوفاء  »جمعية  به  قامت  ما  وهذا 
للشباب  العامة  والهيئة  الرياضيين«  لقدامى 
اللتان قدمت كل منهما مساعدات  والرياضة 
القدامى  الرياضيين  من  كبير  لعدد  مهمة 

وعدة شرائح رياضية.
مع  السؤال  ذات  يتكرر  رمضان  كل  ومع 
ومع  الوسط  في  المحتاجين  ــداد  أع تزايد 
الكثير  أن  خاصة  لهم،  الصعبة  الــظــروف 
المجاالت  للمجال في كل  منهم قدم وأعطى 
رياضيين وإعالميين وحكامًا قدامى وإداريين 

ومدربيين.
تتضافر  ال  لماذا  يتردد:  الــذي  والسؤال 
جهود أهل الخير في الرياضة إلنشاء صندوق 
متخصصة  لجنة  إدارته  تتولى  مالي  رياضي 
المساعدات  لتقديم  معايير  فيه  وتوضع 
وجوهم،  ماء  لحفظ  للرياضة  قدم  من  لكل 
واحترامًا لعطائهم وتقديرهم ماديًا ومعنويًا، 
هذا  إلنشاء  الجهات  إحــدى  تبادر  ال  ولماذا 
من  دخله  يكون  أن  يمكن  الذي  الصندوق 
دعم الدولة ومن نسبة من عقود الرياضيين 
الخاصة  الهبات  ومن  المباريات  دخل  ومن 
المالبس  شركات  من  نسبة  ومن  والعامة، 
الصندوق  ويكون  مثاًل،  الرياضية  والمعدات 
رافدًا للنهوض بالرياضة، ويكون له دور في 
المساعدة  تقديم  خالل  من  بها  النهوض 
لكل من أعطى، وفق معايير محددة، ويكون 
التي عندما تجد  الجديدة  ذلك حافزًا لألجيال 
اهتمامًا باألجيال التي قبلها يكون ذلك حافزًا 

حقيقيًا مشجعًا لها.

اآلثــار  أن  الدولية  األولمبية  اللجنة  كشفت 
تزال  ال  عام  لمدة  األولمبياد  لتأجيل  المالية 
اليابان  من  كاًل  أن  إلى  مشيرة  الدراسة،  قيد 
مسؤولية  تتحمالن  الدولية  األولمبية  واللجنة 
المبرم  العقد  مع  تمشيًا  التكاليف  تقاسم 
إن  الدولية  األولمبية  اللجنة  وقالت  بينهما، 
على  وافق  آبي  شينزو  الياباني  الــوزراء  رئيس 
وفقًا  التكاليف  تغطية  في  اليابان  استمرار 
وستواصل   ،2020 للعام  الحالي  التعاقد  لبنود 
اللجنة األولمبية الدولية تحمل مسؤولية الجزء 
للجنة  بالنسبة  أما  التكاليف،  من  بها  الخاص 
األولمبية الدولية، فمن الواضح بالفعل أن هذه 
من  الماليين  مئات  تساوي  اإلضافية  التكاليف 

الدوالرات.
»كيودو«  وكالة  ذكــرت  سابق،  وقت  وفي 
تكاليف  بالده  تحمل  على  وافق  آبي  أن  لألنباء 
بنحو  كيودو  قدرتها  التي  األولمبياد،  تأجيل 
سوغا  شيهيدي  لكن  دوالر،  مليارات  ثالثة 
»آبي  إن  قال  اليابانية  الحكومة  باسم  الناطق 

إضافية«،  تكاليف  أي  تحمل  على  يوافق  لم 
ومن المرجح أن تتجه أجزاء من الزيادة المالية 
المتضررة،  األهلية  االتحادات  إلى  إقرارها  حال 
األفريقية  االتحادات  ومعظم  ليبيا  بينها  ومن 

واآلسيوية وأيضًا في أميركا الالتينية.
األوليمبية  اللجنة  رئيس  نائب  وقال  سبق 
سامارانش،  أنطونيو  خوان  اإلسباني  الدولية، 
األلعاب  دورة  أن  إلــى  يشير  ما  يوجد  ال  إنــه 
حيث   ،2021 صيف  في  تقام  لن  األوليمبية 
رئيس  مع  افتراضي  صحفي  مؤتمر  في  أوضح 
بالنكو:  أليخاندرو  اإلسبانية  األولمبية  اللجنة 
من  أو  اليابانية  الحكومة  جانب  من  يوجد  »ال 
اللجنة  جانب  من  أو  المنظمة  اللجنة  جانب 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  مانع  الدولية  األوليمبية 
تكييف  على  نعمل  نحن  أخــرى،  حادثة  حدوث 
2020 في  أوليمبياد طوكيو  الخطط لكي تقام 
2021، فليس هناك ما يجعلنا نفكر أن األلعاب 
األوليمبية ال يمكن إقامتها بنجاح رياضي كبير، 

لكي نشعر مرة أخرى بأننا أحرار«.
لفيروس  مصل  وجــود  عدم  احتمال  وأمــام 
إتباع  سيتم  أنــه  أكــد   ،2021 في  »كــورونــا« 
قائاًل:  العالمية،  الصحية  السلطات  تعليمات 

يعتمد  ال  العامة  الصحة  حول  قــرارات  »اتخاذ 
احتمال  أمام  مفتوحًا  الباب  ترك  لذا  علينا«، 
أن  السلطات  اعتبرت  إذا  األولمبياد  تأجيل 

إقامتها سيمثل انعدامًا للحكمة، مختتمًا حديثه 
نعاني  المجتمع،  من  جزء  سوى  »لسنا  قائاًل: 
من  أيضًا  نعاني  الجميع،  مثل  وننزف  ونبكي 
أن  أتمنى  واالجتماعية،  االقتصادية  التداعيات 
نستطيع فعل شيء من خالل القيم األوليمبية: 
االحتفال باإلنسانية وأن نستطيع أن نخرج معًا 

من هذا«.
بطالة  الدولية  الرياضية  االتحادات  وتعاني 
جزئية ونزيفًا في االحتياطات، فضاًل عن احتياج 
مباشرة  ومساعدة  مصرفية  لقروض  البعض 
إعانات  طلب  عبر  الــدولــيــة،  األولمبية  مــن 
عام  خالل  الدولية  األولمبية  اللجنة  تسددها 
لها  خصصت  قد  وكانت  األولمبياد،  تنظيم 
المساعدات  قيمة  بلغت  حيث  بالفعل،  ميزانية 
في بداية انطالق جائحة »كورونا« 520 مليون 
سدد  الــذي  الرقم  نفسه  وهو  أميركي،  دوالر 
ريو ديو  ألعاب  األهلية في  االتحادات  احتياجات 
أولمبيًا  اتحادًا   28 على  موزعة   ،2016 جانيرو 
صيفيًا، بحسب جمهوره وأهميته، وتتراوح بين 
7 ماليين دوالر لالتحادات الصغيرة »الخماسي 
للكبيرة  دوالر  مليون  و40  الراغبي«،  الحديث، 

»ألعاب القوى، سباحة، جمباز«.

3 مليارات دوالر لدعم االتحادات في أزمة تأجيل »أوملبياد 2020«

»االتحاد 
السكندري« يشكر 

السلتو ورفاقه
هدوء في »السويحلي«

بعد قرار اإلدارة

منتخب الشباب مستمر في التدريبات

الليبي  الدولي  المحترف  انضم 
فريق  مهاجم  السلتو  أنيس 
المنافس  السكندري«،  »االتحاد 
العام  الدوري  مسابقة  في 
لكرة  الممتاز  المصري 
زمالئه  باقي  إلى  القدم 
تنازلوا  حيث  بالفريق، 
جميعًا عن نسبة 50 % من 
المتبقية  مستحقاتهم 
دعمًا  الموسم  لهذا 
تأثره  بعد  للنادي 
توقف  من  سلبًا 
ت  فسا منا
ي  ر و لد ا
جائحة  بسبب 
أوقف  الذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
بأسره،  العالم  في  الحياة  مظاهر  جميع 
قيمة  من   %  35 االتحاد  لالعبي  ويتبقى 
يقرب  ما  النادي  بعدما سدد  السنوية  عقودهم 

65 % من قيمة عقودهم. من 
السكندري  االتحاد  إدارة  مجلس  وثمن 
المبادرة  هذه  مصيلحي  محمد  برئاسة 
تقديرهم  عكست  التي  الالعبين،  من 
والنادي  البالد  بها  تمر  التي  لألزمة 

معًا.
مصيلحي  أبدى  جانبه  ومن 
تم  الذي  االتفاق  عن  التام  راضاه 
الفني  والجهاز  االتحاد  إدارة  بين 
جميع  بموافقة  الخاص  والالعبين، 
الالعبين عن التنازل على ما قيمته 
في  المستحقات  إجمالي  من   %  5
انتهاء  حال  وفي  الدوري،  مسابقة  إلغاء  حال 
المسابقة سيتم االتفاق على خصم 25 % تمثل 
حصلوا  الالعبون  وسيكون  المشاركة،  نسبة 
المستحقات،  إجمالي  من   %  90 قيمته  ما  على 
نصف  عن  التنازل  على  بالتراضي  االتفاق  وتم 
ليصل   %  10 تمثل  التي  المتبقية،  المستحقات 

.% 70 جميع ما حصل عليه الالعبون 

● أولمبياد طوكيو تنتظر الخروج من عنق الكمامة

القاهرة - الوسط

● العلم الليبي في األولمبياد

؟ مخاوف من رحيل الظهير الدولي دون مقابل وسط ارتياح لبقائه مع الشعباني لفترة جديدة

»باب سويقة« يستهدف المواهب الليبية 
بعد تألق نجم »األهلي طرابلس« السابق 

في كأس العالم لألندية ودوري األبطال

يمنحه  الذي  الشعباني  معين  التونسي 
ثقة بال حدود.

المهاجم  أن  يبدو  نفسه،  الوقت  في 
المحترف  الالفي  مؤيد  الليبي  الدولي 
الجزائري،  العاصمة«  »اتحاد  بصفوف 
جديدة  خطوة  تنفيذ  مــن  قريبًا  بــات 
حيث  االحــتــرافــي،  مــشــواره  فــي  مهمة 
التونسية،  ــروق«  ــش »ال جــريــدة  ــدت  أك
»الترجي«  نادي  إلى  االنتقال  من  قربه 
ــت  ــة وصــف ــق ــف الـــريـــاضـــي، فـــي ص
تلك  تحققت  حال  ليزامل،  بـ»الثقيلة«، 
مواطنه  الــواقــع،  أرض  على  الخطوة 
األيــام  شهدت  حيث  الهوني،  حمدو 
نحو  ــى  ــ األول ــة  ــالق ــط االن الــمــاضــيــة 
»الترجي«  إدارة  جانب  من  المفاوضات 
العاصمة«  »اتحاد  على  عرض  الــذي 
الالفي  لضم  تبادلية  صفقة  عقد 
»الترجي«  عرض  وتمثل  لصفوفه، 
الطيب  العبيه  انتقال  في 
توجاي  ومحمد  مزياني 
العاصمة«  ــحــاد  »ات ــى  إل

الذي  عامًا،  الـــ24  صاحب  الالفي  ضم  مقابل 
انتقال  صفقة  في  العاصمة«  »اتحاد  إلى  انضم 
خالل  مسجاًل   ،2018 العام  من  ديسمبر  في  حر 
 22 في  خمسة  وصنع  هدفًا  الجاري  الموسم 

مباراة مع الفريق الجزائري في كل البطوالت.
قدومه  منذ  بشدة  إليه  األنظار  الالفي  لفت 
ثابتة،  بخطى  سار  حيث  الجزائر،  في  لالحتراف 
من  مــراحــل  نفسه  ليعوض  تــألــقــه،  ــل  وواصـ
»سانتا  في  سواء  االحترافي  مشواره  في  التخبط 
الذي  السعودي  »الشباب«  أو  البرتغالي،  كالرا« 
تلقى  أن  بعد  العاصمة«،  »اتحاد  إلى  منه  انتقل 

نادي  من  أبرزها  الجادة  العروض  من  سلسلة 
»اتحاد  اختار  لكنه  المصري،  »اإلسماعيلي« 
العاصمة« الذي يعد ثاني أفضل تجاربه من حيث 
طرابلس«  »األهلي  األصلي  ناديه  بعد  التألق، 
دوري  في  متقدمة  مراحل  إلى  معه  وصل  الذي 
»الزمالك«  عبور  في  نجح  حيث  أفريقيا،  أبطال 
 ،2017 يوليو  في  المجموعات  بــدور  المصري 

ويتأهل بداًل عنه إلى ربع نهائي دوري األبطال.
آلخر  وفقًا  ليبيا،  في  الالفي  مؤيد  يتواجد 
رياض  أعماله  ومدير  شقيقه،  به  خرج  تصريح 
أزمــة  بعد  الماضي،  ــارس  م  17 فــي  الــالفــي، 
حرصت  حيث  المدمر،  »كورونا«  فيروس  تفشي 
لالطمئنان  به  االتصال  على  »الوسط«  جريدة 
حالة  ظل  في  الشاب،  ليبيا  منتخب  نجم  على 
بسبب  بأسره،  العالم  على  المسيطرة  الهلع 
الذي  عالميًا،  المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار 
السياسية  الحياة  إيقاف جميع مناشط  تسبب في 
الالفي  ريــاض  وقــال  والرياضية،  واالقتصادية 
في  أسرته  وسط  يتواجد  حاليًا  »مؤيد  وقتها 
به،  المحترف  الجزائر  الدوري  توقف  بعد  ليبيا، 
طبيعية  حياة  ويعيش  العالم،  دوريات  كل  كحال 

أطلق االتحاد العربي للبوكسينغ عبر موقعه على »فيسبوك« بطولة »قتال الظل« 
لذوي االحتياجات الخاصة عبر اإلنترنت، وعمم لوائح وشروط البطولة على االتحادات، 
وسيستقبل االتحاد العربي فيديوهات المشاركين وتقييمها وإعالن الفائزين. يشار 
إلى أن االتحاد العربي للبوكسينغ أطلق األيام الماضية بطولتين مماثلتين، األولى 
لألعمار من 18 إلى 40 عامًا، وشهدت مشاركة 590 مشاركًا من 15 بلداً عربيًا، 
والثانية أعلنها الثالثاء، خاصة بالناشئين والشابات من 14 إلى 18 عاماً  . شكل االتحاد 
العربي للبوكسينغ لجنة للبطولة برئاسة سمير عثامنة من فلسطين، وعضوية أحمد 
الزيداني من ليبيا، وعيسى أبو نصار من األردن، ودكتور نزار طالب من فلسطين، 
وزايد حماد من األردن، وجهاد عشا من األردن، وتامر بكر من فلسطين، وعبدالعزيز 
الفداغ من الكويت، ورعد زاجي من العراق، وفهد العبدولي من اإلمارات، ومحمد 

أبوأصيل من الجزائر، ومحمد الزعيم من مصر، ولطفي الطرابلسي من تونس، 
وأحمد بارا من المغرب. وكشفت اللجنة المنظمة النتائج النهائية لبطولة قتال الظل 
للبوكسينغ العربي، التي ُأقيمت عبر اإلنترنت بمشاركة 594 فيديو من 15 بلدًا 
عربيًا، وكان التميز للمغرب، ففي بطولة الرجال توج المغربي التزاريني رضوان وجاء 
ثانيًا محمد من األردن وثالثًا حسن صبيح من فلسطين ورابعًا مصطفى الحداوي من 
المغرب وخامسًا محمد السعيدي من اليمن وسادسًا حسام البرهومي من تونس 
وسابعًا قيس الجمل من تونس وثامنًا محمد فريد من مصر وتاسعًا مهند جهاد عشا 

من األردن وعاشرًا عمار مرعي من سورية.
أما بطولة السيدات فتوجت بها المغربية إلهام البور فدي وجاءت ثانيًا إيمان 
عريشة من الجزائر وثالثًا لندا يماني من الجزائر ورابعًا صباح عوني من المغرب 
وخامسًا أميمة بلورات من المغرب وسادسًا سهيلة صالح من تونس وسابعًا آية 
شهارة من الجزائر وثامنًا نورا أبو ناب من فلسطين وتاسعًا نيفين خير من سورية 

وعاشرًا زهراء أبواإلسعاد من الكويت.

ساد الهدوء واالرتياح أجواء نادي »السويحلي« الرياضي، بعد أن تفهم 
الجميع ظروف وطبيعة قرار اإلدارة بوقف عقود المدربين والالعبين 

العاملين بالنادي في جميع الفئات السنية المختلفة، حيث جاء اإليقاف 
لجميع العقود المبرمة مع المدربين والمشرفين بالنادي، وفي مختلف 

الفئات، اعتبارًا من 15 مارس الماضي، ووجهت إدارة النادي تعميمًا 
بهذا الخصوص، بعد توقف النشاط الرياضي على خلفية أزمة انتشار 

فيروس »كورونا المستجد«، الذي أودى بحياة اآلالف وأصاب الماليين 
حول العالم بأسره. وجاء في بيان »السويحلي«: »نظرًا للظروف الحالية 
التي تمر بها البالد، وإيقاف جميع األنشطة الرياضية والثقافية بالنادي 
تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة، وهذا يدخل 
تحت طائلة الظروف القاهرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، 

وعليه فإن جميع العقود المبرمة مع المدربين والمشرفين في جميع 
األلعاب، وفي مختلف الفئات تعتبر موقوفة من 15 مارس 2020، وحتى 

إشعار آخر«.

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبدالسالم الكوت، 
أن جائحة »كورونا« لم تمنع المنتخب من االستمرار في التدريبات، 

وقال الكوت، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، إن الطاقم 
الفني بقيادة عياد القاضي، يتابع التدريبات في مدن طرابلس 

وبنغازي ودرنة وطبرق، حيث تتواجد عناصر المنتخب. وأوضح أن 
كل مجموعة تتدرب بمفردها لرفع مستوى اللياقة البدنية بمتابعة 

يومية من الطاقم، استعدادًا لاللتزامات المقبلة، بعد انقضاء 
جائحة »كورونا«، حيث ينتظر المنتخب تصفيات بطولة أمم أفريقيا 

للشباب. وكان المنتخب الليبي ترك انطباعًا جيدًا في مشاركته 
األخيرة في البطولة العربية بالسعودية، بعدما فاز على السودان 

واإلمارات في الدور األول قبل أن يغادر البطولة أمام المغرب.

»عربي البوكسينغ« يطلق بطولة »قتال الظل« لذوي االحتياجاتطرابلس - صالح بلعيد

● السلتو

● الشعباني يوجه العبيه في نهائي دوري أبطال أفريقيا

● أبطال البوكسينغ الليبي في إحدى البطوالت المجمعة

طرابلس - محمد ترفاس

● الهوني
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 كل شيء كل شيء  

املوقف الروسي

عبد الحميد عمران
 ، الملتزم  الكشاف  عنا  رحل  سنوات،  ست  منذ  غدِ،  يوم  مثل  في 
العام  بنغازى  في  وُلد  الذى  عمران،  عبدالحميد  المجيد،  والشاعر 
التحق  ثم  األبيار،  مدرسة  في  ثم  بها  األول  تعليمه  تلقى   .1937
عمل   .1958 العام  فيه  وتخرج  بنغازي  في  المعلمين  بمعهد 
بالتعليم، ثم في إدارة مجلس النواب، ثم مراقبًا لإلذاعة الليبية في 
بنغازي، ثم ترأس فرع وكالة األنباء في بنغازي عندما تأسست سنة 
مراقبًا  ثانية  ثم  »األمة«،  تحرير جريدة  تولى   1969 1965. سنة 
لإلذاعة وأنهى حياته الوظيفية بتوليه مهام األمين اإلداري لكلية 

اآلداب بالجامعة الليبية إلى العام 1973.
سنة 1955 كان أحد مؤسسي الحركة الكشفية في بنغازي، وأسهم 
وتطوع  وفلسطين.  الجزائر  نصرة  لجان  في  كعضو  كبير  بنشاط 
1961 بفاعلية  العام  الليلية، وساهم منذ  للتدريس في المدارس 

بنشاط وتأسيس جمعية الكفيف في بنغازى.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

• ناقة طرفة
إن الجمل هو الحيوان العربي، أو هكذا وسم في تصورات اآلخرين، وإذا لم يكن كذلك فإن الجمل هو حيوان ديوان 
العرب، أي إننا سبق- كما في حياتنا - ورأينا الجمل يشكل ويشاكل مخيلتنا. لم نره في صيغة سردية من قبل، بالتالي 

ال مثيل لهذا المهري األبلق، لكن العرب صاغوا حيوانهم بأشعارهم، منذ أن وجد العرب في الناقة مالذ قوة غريبة.
يقول ثعلبة بن صعير المازني:
وإذا خليلك لم يدم لك وصله

فاقطع لبانته بحرف ضامر
إن العالقة بين الشاعر العربي وناقته، عالقة القوة في مواجهة الوحدة، والناقة كما يشير ثعلبة البديل القائم لبقية 
العالقات. إن الناقة ليست وسيلة اتصال بل هي عند الشاعر الوصل ذاته، فالناقة هي حيوان الصحراء وفيلسوفها، 
هي رمز القدرة والبقاء، فهي الحركة والثبات وهي الصبر والغدر. بل ناقة الشعر العربي هي سراب الصحراء، معادل 
الشعر، الشعر الذي هو الوجود من حيث هو قوة فاعلة، والشعر الذي هو نتاج الجن فهو قوة من خارج الشاعر في 

نفس الوقت. هكذا يبدو أن:
لخولة أطالل ببرقة تمهد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
هي حديث طرفة بن العبد عن المرأة الذي ال يحقق فكرة الصلة واالندماج قدر ما يحققه حديث الناقة، ألن الناقة 

أرفع عند طرفة من الجنس وأكثر سمواً من اإلنسان، فناقة طرفة هي المناعة عن اآلخرين.
لكن إذا كان طرفة قد جعل من ناقته القرين، فإن القرين كما تقول القواميس هو زوال الوحشة ووضوح القصد، 
والدخول في قلب اآلخر وهو المصاحب والشيطان المقرون باإلنسان ال يفارقه، السؤال: لماذا وجد طرفة شبهه في 

الناقة؟ ، يقول طرفة في معلقته:
ومازال تشرابي الخمور ولذتي 

وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي
إلى أن تحامتني العشيرة كلها

وأفردت إفراد البعير المعبد.
إن طرفة أفرد عن القوم الذين انفرد عنهم؛ هو الذي كان يعيش، في ظاهر األمر، معهم غير أنه ليس منهم، 
ولهذا فتمرد طرفة عن العشيرة ليس هو مقدمة إلفراده كبعير أجرب، بل هو النتيجة؛ ألن لطرفة الشاعر ذاتًا تجنح 

لالنفصال فال تقبل إال ما تريده وما تريده المستحيل؛ طرفة يعاني مشكل الموت الذي يغفل عنه اآلخرون:
فإن كنت ال تستطيع دفع منيتي 

فدعني أبادرها بما ملكت يدي
إن تفرد طرفة جنوح لمواجهة مستحيلة، فهو يرى الموت ساكنًا في السكون في االرتكان واالرتهان للثوابت، 

والعشيرة ثوابت ساكنة، بيت بأوتاد تضرب في األرض؛ لهذا يمضي طرفة إلى الطرف اآلخر إلى الناقة.
وإني ألمضي الهم عند احتضاره 

بعوجاء مرقال تروح وتغتدي
إن ناقة طرفة هي القرين الذي يركن إليه دون أن يسكن إليه، إنه في عدو معه ،في مواجهة عدو يكمن في 
المكان، وهي تستوعب البناء والتشييد مثل قنطرة الرومي دون أن تكونه، إنها الملجأ األمين الذي ال يأمنه من 

الموت ألنه الموت ذاته:
آمون كألواح اإلران نضأتها
على الحب كأنه ظهر برجد

إن الناقة هي الوقاء واالحتماء مثل الباب المنيف الممرد، وبيوت الوحش في أصول الشجر:
كقنطرة الرومي أقسم ربها
لتكتنفن حتى تشاد بقرمد

إنها قنطرة وجناحي النسر، السقف المسند والظهر العالي، وهي الكهف الذي ذكر في معرض عظام العينين، ان 
طرفة يواجه قدراً متمثاًل في ثبوت اآلخرين وسكونهم، ويواجه هذا القدر بالناقة، بيت الوحش؛ الكهف:

على مثلها أمضى إذا قال صاحبي 
أال ليتني أفديك منها وأفتدي

ويخال طرفة نفسه يمسك بزمام الموت وهو يمسك بلجام الناقة، ويخال أنه في تابوت حصين وهو على ظهرها 
ألنها عنده مالك الموت الذي يسير به حثيثا إليه. ولهذا فناقة شعر طرفة ليست من ناقة الناس كافة، إنها كناقة 

صالح التي في عقرها الريح الصرصر، غير أن ناقة معلقة طرفة حمالة الموت:
لعمرك أن الموت ما أخطأ الفتى 

لكالطول المرخي وثنياه باليد.

• كتاب في اللغة
عندما نسمع عن أعمال، شجاعة نادرة في الحروب، فإن ذلك إشارة إلى أن المعركة، ال تسير باتجاه النصر. فعندما 
تجري الحروب، حسب الخطة ويكون جانب ما رابحًا، ال تكون هناك أي حاجة، إلى أعمال بطولية مميزة، عند ذلك 

الجانب. الشجاعة غالبًا، ما تكون مطلبًا، للجانب اليائس.
إن براعة وتطور، بعض التجارب التي مررنا بها، قد يكونان ملهمين، بشكل يسهل معهما اعتبارهما، إشارات نصر 
عظيم، في معركة العلم، للسيطرة على حصن العقل البشري. غير أن االستنتاجات المذهلة، لتلك التجارب، ليست في 
الواقع، أعراض قوة عظيمة. بل أعراض، ضعف شديد.لكن أعذرونا على جهلنا، يا قراء األجيال المقبلة، فإننا نعذر من 
سبقونا، على جهلهم. لقد اتضح لدينا سر الوراثة، غير أن تمكننا من رؤية، هذا الضوء الساطع، استلزم دأب أسالفنا، 
غير المنقطع، على البحث في الظالم. فإن تكرمتم، يا أيها الالحقون بنا، أن تنظروا، إلى األسفل باتجاهنا، من قمة 
شموخكم، فتذكروا أنكم، قد وصلتم إلى تلك القمة، بالتسلق على ظهور، مجهوداتنا. فتلمس الطريق، في الظالم، 
ال يحوز أي شكر، واالنتظار بهدوء، حتى يشع علينا نور الفهم، هو شيء مغٍر. ولكن، إذا استسلمنا لتلك الغواية، فلن 

يأتي ملكوتكم قط.
- عبر منظار اللغة »لِمَ يَبدو العالم مختلفًا بلغات أخرى؟« – غاي دويتشر- ترجمة حنان عبد المحسن – عالم 

المعرفة 429 – أكتوبر 2015م.

أحمد الفيتوري

سياحة ثقافية!

تطوير طبقة »مضادة 
للفيروسات« في هونغ كونغ

طور باحثون في جامعة هونغ كونغ 
للعلوم والتكنولوجيا طبقة مضادة 

للفيروسات يمكن أن توفر حماية كبيرة 
لمدة 90 يومًا من البكتيريا والفيروسات.

واستغرق تطوير هذه الطبقة، التي 
يطلق عليها اسم »ماب1-«، عشر 

سنوات.
وقال العلماء إنه يمكن رشها على 

األسطح التي يستخدمها الناس مرارًا 
مثل أزرار المصاعد وحواجز الساللم، 

وإنها تصلح لمواجهة فيروس »كورونا« 
المسبب لمرض »كوفيد19-«.

وقال جوزيف كوان األستاذ المساعد 
بالجامعة وأحد كبار الباحثين في الفريق 

الذي طور المنتج: »هذه األماكن تتعرض 
للمس مرارًا وهي في نفس الوقت 

ا لنقل المرض«. وسيط فعال جدًّ
وتتضمن الطبقة التي تتشكل بعد 
رش المادة الماليين من الكبسوالت 

متناهية الصغر التي تقاس بالنانو.

 والدة قرد نادر
للحيوانات  سيتاديل  ال  حديقة  شهدت 
والدة  فرنسا،  شرق  في  بوزانسون  في 

باالنقراض. المهدد  النغور  قرد 
الرأس  صاحب  القرد  صغير  وبدأ 
الصين  في  ينتشر  الذي  األصهب، 

يوهان  والده  برفقة  خصوصا،  وفيتنام 
الحظيرة،  إلى  يخرج  بينغ،  ووالدته 

بوزانسون  في  الحيوانات  حديقة  فيما 
وهادئة،  الزوار  من  خالية  تزال  ال 

في  المتبعة  العزل  إجراءات  بسبب 
مارس. منتصف  منذ  فرنسا 

»إنها  بيان:  في  الحديقة  وقالت 
الرئيسات،  لهذه  استثنائية  والدة 

في  حيوان  ألفا  إال  منها  يبق  لم  التي 
حيوانات«. حدائق  في  و133  الطبيعة 

تيمنا  فرنسوا«  دو  »النغور  وقرد 
الصين  جنوب  في  فرنسي  بقنصل 

نوع  هو  عشر،  التاسع  القرن  في 
مواطنه  على  القضاء  بسبب  »مهدد 

الزراعة  توسع  جراء  الطبيعية« 
الصيد  و»بسبب  المنجمي  والنشاط 

أدوية  صنع  في  الستخدامه  أيضا 
تقليدية«. صينية 

لهذا  الرابعة  الوالدة  هذه  وتعتبر 
والخامسة  أوروبا  في  األسر  في  النوع 

العالم. في 

أقوالهمأقوالهم

»من الضروري أن يكون المبعوث 
األممي الجديد إلى ليبيا، ممثاًل 

لدولة أفريقية«.

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»تكبدت ليبيا خسائر هائلة خالل 
الربع األول من العام 2020، بسبب 

اإلقفاالت غير القانونية لمنشآت 
النفط والغاز«.

رئيس مؤسسة النفط
مصطفى صنع اهلل

»نجدد دعمنا لحكومة الوفاق، 
ومستعدون لزيادة التنسيق المشترك 

بين البلدين في مختلف المجاالت«.

وزير الشؤون الخارجية واألوروبية
 في جمهورية مالطا
 إيفاريست بارتولو.

 المبادرة السياسية التي أعلنها 
رئيس مجلس النواب المستشار 

عقيلة صالح إشارة إيجابية«.

رئيسة بعثة األمم المتحدة
 للدعم في ليبيا

 ستيفاني ويليامز

الزاوية األسمرية..
مدرسة القرآن والوطنية

األسمر،  السالم  عبد  سيدي  الشيخ  أسس  عاما   527 منذ 
كتاب  تحفيظ  على  مذاك  اعتمدت  التي  األسمرية،  الزاوية 
واللغوية  الشرعية  والعلوم  علومه  وتعليم  وجل  عز  اهلل 
وكانت  تفريط  وال  غلو  ال  معتدل  ومنهجها  هذا،  يومنا  حتي 

الصحراء. ودول  وتونس  لليبيا  وجامعة  مدرسة 
القديس  فرسان  الجهاد ضد  في  دور  للزاوية  كان  وتاريخيا، 
بتمويل  تقوم  وكانت  اإليطالي،  االستعمار  وضد  يوحنا 
بخط  منه  بمراسالت  الزتوية  تحتفظ  الذي  المختارن  عمر 
الجزائري  القادر  عبد  األمير  بتمويل  قامت  وكذلك  يده، 
الناظر  وكيل  حسب  الجزائر،  في  الفرنسي  االستعمار  ضد 

عاشور. بن  مختار  العلمية  للشؤون 
أبرز  من  الكثير  منها  وتخرج  بها  درس  األسمرية  والزاوية 
قنيوه  األمين  الشيخ  منهم،  العالم  في  الكريم  القرآن  قراء 
بن  الهادي  ومحمد  العالم،  الدوكالي  والشيخ  اهلل،  رحمه 

وغيرهم. نجي، 

تايلور سويفت.. و»الجشع«

ماذا: تريد روسيا من وراء تواجدها في ليبيا؟

من: الجهة الحقيقية التي تورد المرتزقة؟

متى: تتوقف ازدواجية الموقف الروسي؟

أين: الحياد الذي يدعيه الكرملين تجاه األزمة الليبية؟

لماذا: تصر على تحويل ليبيا إلى سورية جديدة؟

كيف: يمكن كشف أالعيبها الخبيثة؟

هاجمت تايلور سويفت شركة التسجيالت التي كانت تنتج أغانيها، ووصفت 
إصدار مجموعة من هذه األغاني تعود للعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج 

إذاعي بأنه تصرف »وقح«.وقالت سويفت لمتابعيها على 
موقع »إنستغرام«، وعددهم 131 مليون متابع: 

»أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن 
شركة تسجيالت أصدرت الليلة ألبومًا لبعض 

عروضي التي ُأذيعت على الهواء«.
وأضافت المغنية أن األلبوم الذي يحمل 
عنوان »اليف فروم كلير تشانل ستريبد 

2008« هو مجموعة من تسجيالتها التي 
ُأعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 

عامًا، ووصفت إصدار شركة »بيغ ماشين 
البل جروب« أغانيها القديمة بأنه »حالة 

جشع سافر وسط تفشي فيروس 
كورونا«.

وسجلت سويفت أول ستة ألبومات 
لها مع شركة »بيغ ماشين« قبل أن 
تتركها وتنضم لشركة »يونيفرسال 

ميوزك جروب«، وتملك »بيغ 
ماشين« التسجيالت األصلية 

ألغانيها القديمة وبموجب قاعدة 
شائعة في القطاع تملك حق إصدار 

المواد التي سجلتها المغنية 
عندما كانت تعمل مع الشركة.

ر الخالف بين سويفت  وتفجَّ
و»بيغ ماشين« وكبار 

مديريها التنفيذيين بشأن 
استغالل أغانيها القديمة 

منذ أكثر من عام، وتصاعد 
الخالف في نوفمبر 
الماضي عندما قال 

المسؤول عن الموسيقى 
بالشركة، سكوتر براون، 

إن أسرته تلقت تهديدات 
بالقتل بسبب تصريحات 

سويفت.
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